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سخن مدیرمسئول:

اطلب العلم و لو بالصین

علم را فرا بگیرید حتی اگر در چین باشد. در اهمیت علم و علم آموزی همین بس که پیامبر)ص( و 
ائمه ی معصومین)س(، همواره مردم و امت را به فراگیری علم تشویق و ترغیب می کردند و حضرت 
رسول عالوه بر جمله مذکور )اطلب العلم و ... ( جمله هایی شبیه به این جمله در اهمیت علم فرموده 
اند، مثل ز گهواره تا گور دانش بجوی و یا یادگیری علم بر هر مومن و مومنه ای واجب است. همچنین 
مولی الموحدین علی)ع( فرموده اند: »هر کسی یک کلمه به من علم بیاموزد مرا یک عمر بنده خویش 

ساخته است.«
در سایه ی همین افکار بوده که تمامی پادشاهان و خلفا و امرا در هر برهه ای از زمان علم دوست و 
دانشمند پرور بوده اند و در این رقابت، گوی سبقت را از یکدیگر می ربودند و هر یک برحسب حفظ 
ظاهر هم که شده، دوست داشته اند دربارشان پر از دانشمند و ادیب باشد. نمونه بارز آن ابن سینا بود 
که به هر امارتی می رسید به خاطر علم و دانسته هایش مورد احترام پادشاهان و امرا و حتی مردم 

عام کوچه و بازار قرار می گرفت و لقب شیخ الرئیس را کسب کرده بود. 
بدیهی است که در هر مجلس و محفلی احترام به شخص ادیب و دانشمند به مراتب از شخص نادان 

و ثروتمند بیشتر و بیشتر است.

موفق باشید                                      
                                                                                           رامین عزتی
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سخن سردبیر:

بار الها!
به سوی تو آمده ام تا مرا دریابی، در این بی سر و سامانی بازار دنیا به سوی تو آمده ام تا از تو مدد 

جویم، یاری طلبم و بخواهم که مرا به خود وا نگذاری که من پوچم بی تو!
از تو می خواهم مرا یاری کنی تا در مسیری گام بردارم که مروج علم و آئین تو باشد. یاری ام کن 
تا همواره در آموختن، حریص باشم و در ترویج آموخته هایم سخی. یاری ام ده تا بیاموزم آنچه را تو 
می پسندی و دوری جویم از آنچه ناپسند توست. کمکم کن من قلم که در دست می گیرم، به یاد 

تو باشم و آنچه می نگارم، مورد رضای تو باشد.
بر صفحه تاریک دلم با قلم الهی ات نقشی بزن که تا زنده ام، به اینکه موجودی مفید در هستی بی 
پایانت بوده ام، به خود ببالم. از مهر بی کران خویش باز هم به من ببخش و این پایان را برایم آغازی 

دوباره رقم بزن.

به لطف و کرمت، یا ارحم الراحمین!
                                                                  مسعود سلطانی حلوایی
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-رابطه ی علوم سلولی تکوینی و زمینه استفاده از ترکیبات طبیعی در علوم سلولی تکوینی
علم سلولی تکوینی یکی از علوم بنیادین و البته 
بین رشته ای محسوب می شود که نقطۀ تالقی 
بافت شناسی، جنین شناسی، سلولی مولکولی و 
ژنتیک است. این علم با هدف شناسایی مکانیسم 
مختلف  موجودات  نمو  و  رشد  در  دخیل  های 
جهت  در  ها  مکانیسم  این  کاربرد  در  سعی 
تشخیص و درمان بیماری ها، تولید بانک های 
اعضاء مصنوعی  تولید  درمانی،  و سلول  سلولی 
مشکالت  درمان  همچنین  و  بافت  مهندسی  و 
باروری دارد. ترکیبات طبیعی همواره به دلیل 
برخی مزایا و محاسن چون دسترسی در اندازه 
های بیشتر، هزینه های قابل تأمین و به صرفه 
بر  عمومی  اعتقاد  و  سنتی  های  استفاده  و  تر، 

از  استفاده  در  کمتری  جانبی  عوارض  که  این 
آنها وجود دارد مورد توجه و عالقۀ پژوهشگران 
اغلب  نیز در  آزمایشگاهی  و تحقیقات  اند  بوده 
موارد تأئید کنندۀ اثرات مثبت و تأثیر گذار این 
ترکیبات در درمان و رفع مشکالت و بیماری ها 

بوده است. 
با توجه به این که نتایج پژوهش ها و تحقیقات 
مختلف در حوزۀ علوم تکوین در نهایت در جهت 
شناسایی و کشف روش های درمانی و استفاده 
بافت،  مهندسی  درمانی،  سلول  های  حوزه  در 
های  سیستم  مهندسی  و  دارو  تولید  ناباروری، 
رهایش دارو استفاده می شود، ترکیبات طبیعی 
علوم  تحقیقاتی  مختلف  های  حوزه  در  نیز 

ویژه نامه ATP ،ویژه شهریور ماه
آشنایی با کاربرد ترکیبات طبیعی در علوم زیستی

جانوری  گروه  علمی  هیئت  عضو  جاللی،  هانیه  دکتر  خانم  سرکار  از  شماره  این  در   
دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی، تقاضا کردیم تا در رابطه با ترکیبات طبیعی 

و کاربرد آن در حوزه علوم زیستی توضیحاتی را ارائه فرمایند.

 با سالم و وقت بخیر خدمت سرکار خانم دکتر هانیه جاللی ممنون از وقتی که برای مجله ما لطف می کنید 
و میگذارید.

 » با سالم خدمت تمام اساتید محترم و دانشجویان عزیز و کوشا در مجلۀ پرمحتوای ATP آرزوی موفقیت 
های روزافزون  برای مدیرمسئول، سردبیر و تمامی کادر اجرایی دارم.«
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شناخت  دارند.  مهمی  و  جایگاه خاص  تکوینی 
اثرات این ترکیبات بر روی سلول، بافت، جنین 
شناخت  مقدمۀ  مختلف،  مدل  موجودات  نیز  و 
دقیق اجزاء موثرۀ این ترکیبات را فراهم نموده 
داروهای  تولید  در  توان  می  بعد  مراحل  در  و 
مختلف از آنها استفاده نمود.  حوزۀ دیگر کاربرد 
سنتز  و  بافت  مهندسی  در  طبیعی  ترکیبات 
جهت  مناسب  زیستی  بسترهای  و  ها  داربست 

کشت های سه بعدی است که به دلیل زیست 
پذیری، این ترکیبات جزو گزینه های مهم در 
نانوذرات  سنتز  شوند.  می  محسوب  حوزه  این 
و  طبیعی  ترکیبات  موثرۀ  اجزاء  کنندۀ  حمل 
به داخل بدن یکی  این ذرات  انتقال هدف دار 
از حوزه های کاربردی و تحقیقاتی مهم و نقطۀ 
ترکیبات  و  تکوین  علم  مابین  دیگری  اتصال 

طبیعی است.

- مهارت های الزم برای کسی که میخواهد از ترکیبات طبیعی در علوم سلولی تکوینی 
استفاده کند.

از  استفاده  جهت  در  تکوین  متخصص  یک 
و  تحقیقاتی  های  زمینه  در  طبیعی  ترکیبات 
و  شیمیایی  ساختار  ابتدا  در  بایستی  تولیدی 
نماید؛  تعیین  را  ماده  آن  فیزیکی  ویژگیهای 
و  کروماتوگرافی  سنجی،  طیف  امر  این  جهت 
میکروسکوپ الکترونی  جزو  روش های اصلی 
مورد  در  ارزشمندی  اطالعات  و  محسوب شده 
خواهد  قرار  پژوهشگر  اختیار  در  ماده  ساختار 

داد. 
تعیین اثرات زیستی ماده جزو مهم ترین بخش 
های استفاده از ترکیبات طبیعی است؛ در این 
قسمت سمیت و کشندگی این مواد جزو مهم 
ترین موضوعاتی هست که بایستی تعیین شود. 
استفاده از کشت سلول و بافت و یا تزریق ماده 

به داخل بدن موجود زنده روش هایی هستند 
که جهت تعیین سمیت به کار می روند و غلظت 
های سمی و غیر سمی این مواد با استفاده از 
این روش ها تعیین می شوند. تأثیر بر بیان ژن 
و یا تولید پروتئین نیز جزو اثراتی است که باید 
در خصوص این ترکیبات تعیین شود و مسلماً 
روش هایی نظیر PCR و وسترن بالت می تواند 

در این زمینه کمک نماید. 
به دنبال  تکوین که  نتیجه یک محقق علم  در 
استفاده از ترکیبات طبیعی است عالوه بر بخش 
سلولی تکوینی، بایستی در حوزه های مختلفی 
بافت و جنین و  چون شیمی، فیزیک، ژنتیک، 
علوم سلولی مولکولی مهارت های کافی داشته 

باشد.
بازار کار محصالن رشته ی علوم سلولی تکوینی که در زمینه ی ترکیبات طبیعی کار   -

کردند.
نکتۀ مهم در بازار کار هر رشته ای تعداد مهارت 
های فرد و قابلیت های او است و نه صرفا مدرک. 

خود  دانشجویی  دورۀ  طی  در  که  دانشجویانی 
دنبال  به  درسی  واحدهای  گذراندن  بر  عالوه 
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کسب مهارت ها و تجربیات جدید مرتبط با رشتۀ 
خود هستند قطعاً در مراحل بعدی و به ویژه در 
بازار کار افرادی موفق خواهند بود. با توجه به 
استفاده  زمینۀ  در  که  ای  بالقوه  های  پتانسیل 
از ترکیبات طبیعی وجود دارد دانشجویان می 
توانند به دنبال ایجاد فرصت های کاری متعدد 
و جدیدی در این حوزه باشند. در حال حاضر با 
چرخشی که در جامعه مشاهده می کنیم تمایل 

افزایش  طبیعی  ترکیبات  از  استفاده  به  افراد 
یافته است و در بخش های تولیدی و صنعتی 
نیز به جهت توجه خاص به مسائلی نظیر زیست 
سازگاری، زیست تخریب پذیری و عدم آسیب 
طبیعی  ترکیبات  از  استفاده  زیست  محیط  به 
مورد توجه یسیار قرار گرفته است و تمامی این 
موارد نوید بخش وجود بازار کاری مناسب برای 
افرادی است که در این حوزه فعالیت می نمایند.

- مزایای استفاده از ترکیبات طبیعی در درمان بیماری ها
مزایای اصلی ترکیبات طبیعی این موضوع است 
که از دل طبیعت برخاسته اند و به دل طبیعت 
نیز بر می گردند. این موضوع مشکالت بسیاری 
انبوه  در رابطه با مسئلۀ محیط زیست و تولید 
موادی که سالیان طوالنی الزم دارند تا در طبیعت 
تجزیه شوند را حل خواهد کرد در نتیجه با توجه 
به سیاست های جهانی و همچنین ملی و تعیین 
در  تولیدی  مراکز  برای  وسیع  های  محدودیت 
صنایع  تمایل  قطعاً  زیست  محیط  جهت حفظ 

ترکیباتی  چنین  از  استفاده  به  نیز  دارویی 
افزایش یافته است، پس در زمینه های درمانی 
و دارویی آینده از آن این ترکیبات است. مسئلۀ 
مهم دیگر وجود نتایجی است که نشان می دهد 
عوارض جانبی و سمیت داروهای طبیعی نسبت 
به داروهای شیمیایی کمتر است و این مسئله 
افراد را ترغیب به استفاده از داروها و ترکیبات 

طبیعی می نماید.

-رابطه ی ترکیبات طبیعی با مهندسی بافت
بافت  مهندسی  در  ها  داربست  از  ای  دسته 
ها  داربست  این  های طبیعی هستند.  داربست 
اصوالً یا از بافت های بدن تهیه می شوند و تا در 
سنتز آنها از ترکیبات طبیعی استفاده می شود. 
سازگاری  زیست  هایی  داربست  چنین  مزیت 
تر  ایمن  پذیری  تخریب  و  کمتر  سمیت  باال، 
هست. این سه موضوع در حوزۀ مهندسی بافت 

موضوعات مهمی هستند که موفقیت یا شکست 
یک درمان را می توانند تحت تأثیر قرار دهند. 
در نتیجه ترکیبات طبیعی در حال حاضر جزو 
مهمترین ترکیبات در سنتز داربست ها محسوب 
می شوند و مراکزی وجود دارند که به طور خاص 

در این حوزه فعالیت می نمایند.
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بررسی روند تشکیل میکرونوکلئی و اثر آن در سلول های سرطانی رده انسانی و جنین قبل از 
النه گزینی موش 

پروانه مالکی )دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(
parva_maleki@ymail.com :آدرس مکاتبات

مقدمه 
با وجود حدود سی سال پیشرفت  در عرصه علوم 
ناباروری هنوز ناکارامد  و درمان، روش های کمک 
 IVF در  موفقیت  عدم  علت  گرچه   .)1( هستند 
به چندین فاکتور بستگی دارد اما به نظر می رسد 
طور  به  باشد)2،3(.  اصلی  عامل  آنیوپلوئیدی  که 
قبل  آنیوپلوئیدی در جنین های  وقوع  میزان  کلی 
از النه گزینی حدود 50 درصد است)3(. جنین های 
یا  یک  در  داده  رخ  ژنومی  از خطاهای  آنیوپلوئید 
 II یا I بیشتر از یک مرحله از تکوین شامل میوز
اووسیت و میتوز ایجاد می شوند)4(. خطاهایی که 
و  مهم  علت  یک  می دهد  رخ  اووسیت  میوز  طی 
ثابت آنیوپلوئیدی در جنین است. چنین خطاهایی 
کروموزوم  یک  شدن  جدا  در  شکست  نتیجه  در 
کامل در میوز I یا II که با سن مادر نیز در ارتباط 
بر خطاهای رخ  ناشی می شوند)4،5(. عالوه  است 
داده در میوز، خطاهای ژنومی ممکن است حین 
تقسیمات میتوزی بعد از لقاح رخ دهند که نتیجه 

آن ایجاد جنینی موزائیک خواهد بود)6،7(. 

جنین های  میتوز  در  داده  رخ  خطاهای  مشاهده 
بررسی  و  جنین  تخریب  به  نیاز  دلیل  به   IVF
حال  هر  به  است.  مشکل  بالستومرها  ژنوتیپ 
DNA خطاهای رخ داده در میتوز می توانند در فرم

های خارج هسته ای ظاهر شوند که مشاهده آن ها 
با میکروسکوپ امکان پذیر است)8،9،10(. بسته به 
این  سایز، شکل و زمان مشاهده آن ها در سلول، 
DNAهای خارج هسته ای می توانند تحت عنوان 
پل های  و  هسته ای  چند  میکرونوکلئی،  اجسام 
با  اجسام  این  نوکلئوپالسمی خوانده شوند. وجود 
در  کروموزومی  ناهنجاری های  یافته  افزایش  نرخ 
میتوز)11( و نیز نرخ کاهش یافته تکوین جنین، 
تعداد سلول ها و کاشت جنین در رحم در ارتباط 
جنین های  در  آن ها  مشاهده  بنابراین  است)12(. 
جنین هایی  و  است  اهمیت  حائز   IVF از  حاصل 
که در آن ها این اجسام مشاهده شود عموما منتقل 

نمی شوند. 
در تحقیق حاضر ابتدا میکرونوکلئی و مکانیسم های 

تشکیل آن در سلول توضیح داده خواهد شد. 

مقاالت علمی
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بقاء،  بر  آن  اثر تشکیل  آن،  ایجاد  اصلی  مکانیسم 
تکثیر و سرنوشت  سلول های سرطانی رده انسانی 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت چرا که میکرونوکلئی 
در سلول های سرطانی شناخته شده تر است. نهایتا 
موش  النه گزینی  از  قبل  جنین  در  میکرونوکلئی 

توضیح داده خواهد شد. 
میکرونوکلئی و مکانیسم تشکیل آن در اواخر قرن 
 Justin Jolly William Howell  و  نوزدهم 
برای اولین بار اجسام هسته ای را که به آن ها اجسام 
رتینوبالستومای  در  گویند،  نیز   Howell-Jolly
انسان شناسایی کردند)13(. در آن زمان این اجسام 
به عنوان بقایای هسته گلبول های قرمز خون که در 
اندام هایی با ویژگی پاتولوژیک در جریان هستند، 
شناخته می شدند. واژه میکرونوکلئی اولین بار در 
و   Boller، Schmidt توسط   1970 دهه  اوایل 
Heddle استفاده شد)14(. میکرونوکلئی اجسام 
خارج هسته ای کوچکی هستند که شامل قطعاتی 
و  سانترومر  بدون  و  شده  شکسته  کروموزوم  از 
آنافاز  یا  کروموزوم کاملی می باشد که در مرحله 
جا  هسته  کروموزوم های  سایر  از  سلول  تقسیم 
میکرونوکلئی  اطراف  پوشش  )شکل1(.  مانده اند 
ساختار  نظر  از  و  بوده  هسته  پوشش  جنس  از 
اندازه ای کوچکتر  با  اما  مشابه هسته های دختری 

می باشند)15،16(. 

 

شکل1(  تشکیل میکرونوکلئی حین تقسیم سلول.

 به دلیل خطاهایی که در حین تقسیم سلول رخ می دهد، 

میکرونوکلئی  شکل  به  و  مانده  جا  تقسیم  از  کروموزوم ها 

پس از تقسیم در سلول باقی می مانند)17(.

     
میکرونوکلئوس می تواند به روش های مختلفی 

در سلول حین تقسیم میتوز ایجاد شود:

قطعات کروموزومی
     پس از آسیب شدید و شکست در دو رشته 
ناکارآمد  عملکرد  بدلیل   ،1)DSB )یعنی   DNA
در  نقص  یا  همولوگ  نوترکیبی  ترمیمی  سیستم 
    NHEJ2 ترمیمی  مسیر  در  دخیل  آنزیم های 
و  نباشد  موجود  آسیب  ترمیم  به  قادر  سلول 
شکست های ایجاد شده منجر به وقوع بازآرایی های 
ایجاد  نهایتا  و  نادرست  و  نامتقارن  کروموزومی 
قطعات کروماتیدی یا کروموزوم فاقد سانترومر به 
رشته  دو  در  این شکست  می شود.  آسانتریک  نام 
DNA می تواند در یک کرماتید خواهری و یا در 
یک کروموزوم کامل در مرحله آنافاز رخ دهد )17(. 

   Double strand break  1

Non homologues end joining  2
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کروموزوم کامل

      این نوع مکانیسم به علت نبود یا اتصال نادرست 
رشته های میکروتوبولی به کینه توکور کروموزوم ها 
رخ می دهد)18(. چهار نوع اتصال میکروتوبول به 

کینه توکور در فاز آنافاز وجود دارد:
دو  از  میکروتوبولی  رشته  دو   =  Amphitelic
قطب به هر دو کینه توکور کروموزوم متصل  شود. 

صحیح ترین نوع اتصال است.
رشته  دو  به  خواهری  کروماتید  دو   =  Syntelic

دوک از یک قطب متصل  شوند.
میکروتوبول  به  کینه توکور  یک   =  Monotelic
از یک قطب وصل شده و کروماتید خواهری دیگر 

آزاد است.
Merotelic = به یک کینه توکور کروموزوم یک 
کینه توکور  به  و  قطب  یک  از  میکروتوبول  رشته 

دیگر دو رشته دوک از دو قطب وصل شود.
      موارد 2الی4 منجر به جدا نشدن صحیح و 
و  آنیوپلوئیدی  ایجاد  کروموزوم ها،  رفتن  دست  از 

تشکیل میکرونوکلئ می گردد)شکل2(.

شکل2( انواع اتصاالت کینه توکور-میکروتوبول 
به چهار حالت است)توضیح در متن( )19(.

      عالوه بر مورد فوق در صورت آسیب در ساختار 
یا فقدان کینه توکور، دپلیمریزه شدن توبولین ها و 
در  نقص  تقسیم،  دوک  رشته های  تشکیل  عدم 
سانترومر  DNAی  شدن  متیله  هایپو  سانترومر، 
و نقص در سیستم تنظیم سیکل سلولی منجر به 
محصور شدن  و  کروموزوم ها  جدا شدن  در  نقص 
بر  می شود)16،20(.  میکرونوکلئوس  درون  آن 
 Fenech طبق مقاله ای که در سال 2011 توسط
جدا  مکانیسم  اصلی ترین  شد  ارائه  همکاران  و 
توالی  هایپومتیالسیون  کروموزوم،  درست  نشدن 
تکراری ستالیت موجود در نواحی اطراف سانترومر 
و سانترومر است. معموال نواحی ستالیت به صورت 
متیله  تکراری  نواحی  و حذف  هایپرمتیله هستند 
در  و  کینه توکورها  واکنش های  کاهش  به  منجر 
اتصاالت اشتباه میکروتوبول های رشته های  نتیجه 

دوک میتوز به کروموزوم ها می گردد.

 پل های نوکلئوپالسمی و جوانه های هسته ای
نیز جوانه  و   3)NPB( نوکلئوپالسمیک  پل های    
مشابه   4)UD( می زند  بیرون  هسته  از  که   هایی 
میکرونوکلئی می باشند. NPBها از کروموزوم های 
دیسنتریک –کروموزوم هایی که دارای دو سانترومر 
هستند- ناشی می شوند. کروموزوم های دی سنتریک 
بین  همولوگ  نوترکیبی  ترمیم  نتیجه  در  خود 
توالی های DNAای مکمل کروموزوم های مختلف 
کروموزومی  دو  بین   NHEJ ترمیم  اثر  در  یا  و 
هستند   DNA رشته  دو  در  شکست  دارای  که 
ایجاد می شوند)16،21(. کروموزومی که دارای دو 

  Nucleoplasmic bridge  3

  Nuclear bud  4
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تقسیمی  به هر دو قطب  سانترومر است می تواند 
سلول وصل شده و به هر دو سمت کشیده شود و 
چنانچه شکستی در آن رخ ندهد پوشش هسته در 
اطراف هر دو هسته جدید شکل گرفته و یک پل به 
ایجاد می شود.  نوکلئوپالسمیک بین آن ها  نام پل 
سپس این پل در حین سیتوکینز شکسته شده و 
باعث تشکیل میکرونوکلئی می گردد)16()شکل3(.

شکل3( روند تشکیل پل های نوکلئوپالسمی
)توضیح در متن( )16(.

پل های  ایجاد  به  منجر  نیز  تلومرها  الحاق        
در  شکست  از  پس  که  شده  نوکلئوپالسمی 
دختری  سلول  دو  از  یکی  در  میکرونوکلئی  قالب 
پل های  و  میکرونوکلئی  داشت.  خواهد  حضور 
تلومر  توالی های  الحاق  از  پس  که  نوکلئوپالسمی 
ایجاد می شوند را می توان با پروب های مخصوصی 
می شوند  هیبرید  تلومری  ساب  نواحی  با  که 

شناسایی کرد)22(. 
عامل  ایجاد می شوند  آنافاز  در        پل هایی که 
 BFB  شروع کننده سیکل شکست-الحاق-پل یا
هستند که یکی از نشانه های ناپایداری کروموزومی 

ایجاد دو  باعث  این پل ها  نامتقارن  است. شکست 
ژنتیکی  اطالعات  دارای  یکی  که  دختری  هسته 
اضافی و دیگری فاقد همان مقدار از ماده ژنتیکی 
است، می شود. چنین کروموزوم هایی معموال فاقد 
نواحی تلومری هستند و بنابراین می توانند در طول 
میتوز بعدی با تکرار خود ترکیب شده و این سیکل 
سیکل های  کنند.  تکرار  بعدی  دورهای  برای  را 
نقطه  نزدیک  ژن های  از  تکثیر  باعث   BFB5

شکسته شده که نهایتا به شکل لوپی از کروموزوم 
تحت  ساختارهایی  بنابراین  می زند  بیرون  مذکور 
تشکیل  را   )double minute )DM عنوان 
می دهند. کروموزوم های DM به طور انتخابی در 
ناحیه پیرامونی هسته قرار گرفته و طی فاز S به 
صورت جوانه ای از هسته بیرون می زنند)23(. یک 
این  با  NBUD  عمال یک میکرونوکلئوس است 
از  و  بوده  نزدیک تر  به هسته  تفاوت که مکان آن 
طریق یک مسیر باریک سیتوپالسمی با هسته در 
ارتباط است. NBUD6ها همچنین دارای قطعات 
سانترومری  نواحی  بدون  انتهایی  یا  بینابینی 
از  میکرونوکلئی  درحالیکه  هستند  تلومری  یا 
دارای  و  می شود  ایجاد  تاخیری  کروموزومهای 
سانترومر و تلومر خواهد بود )شکل4-صفحه بعد( 

.)24(

  Breakage-fusion-bridge  5

  Nucleoplasmic bridge and nuclear buds  6
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شکل4( مکانیسم  های مختلف تشکیل  میکرونوکلئی 
)توضیح در متن( )17(.

می تواند  مختلف  سلول های  در  میکرونوکلئی   
سلول های  در  آن  تشکیل  روند  شود.  تشکیل 
مختلف یکسان است اما اثر تشکیل آن بر سلول، 
نحوه توارث و سرنوشت آن در سلو های گوناگون با 

یکدیگر متفاوت است.

3- میکرونوکلئی در سلول سرطانی 
      همانطور که قبال گفته شد تاخیر کروموزومی 
درون  کروموزوم  شدن  محصور  و  آنافاز  طی  در 
ماده  رفتن  دست  از  با  میکرونوکلئی  ساختارهای 
ژنتیکی و وقوع آنیوپلوئیدی همراه است)25،26(. 

در  میکرونوکلئی  وقوع  میزان  و  مکانیسم 
سلول های سرطانی

از  کینه توکور  اتصال  سرطانی  سلول های  در   
در  را  اصلی  نقش   )Merotelic( مروتلیک  نوع 
خودبخود  طور  به  آن ها  طی  که  مکانیسم هایی 
تاخیر کروموزومی رخ می دهد دارند. نهایتا قسمت 
درصد   84.62( تاخیری  کروموزوم های  از  اعظمی 

حرکت  درست  قطب  سمت  به  93.33درصد(  تا 
فرم  در  دختری  سلول های  در  اغلب  و  کرده 
میکرونوکلئی وجود خواهند داشت. درصد کمی از 
آن ها نیز )6.67 درصد تا 15.38درصد( به سمت 
قطب نادرست حرکت کرده و منجر به ایجاد یک 
سلول دختری تیریزومی حاوی کروموزوم تاخیری 
مونوزومی  سلول  یک  و  میکرونوکلئی  قالب  در 
می شوند)27(. مطالعات دیگر نیز نشان داده اند که 
در اکثر موارد میکرونوکلئی در سلول های صحیح 
داشت)28(.  خواهد  قرار  کروموزوم  تعداد  نظر  از 
طور  به  تاخیری  کروموزم های  بیشتر  بنابراین 
بلکه  نمی کنند  ایجاد  آنیوپلوئید  رده های  مستقیم 
نام  به  کوچک  مانند  هسته  اجسام  صورت  به 
تعداد  با  دختری  سلول های  درون  میکرونوکلئ 

کروموزوم درست حضور دارند.

اثر میکرونوکلئی بر تکثیر سلول های سرطانی
 ممکن است تغییر در تعداد کروموزوم های سلول 
منجر به افزایش تکثیر آن  گردد)29(. برای پی بردن 
به اثر میکرونوکلئی بر میزان تکثیر سلول، تاثیر ماده 
– Nocodazole القاکننده تاخیر آنافازی به نام

ترکیبی که دپلیمریزاسیون میکروتوبول ها را حین 
مقابل  در  را  می کند)30(-  اختالل  دچار  تقسیم 
سلول هایی که با این ماده تیمار نشده بودند مورد 
 70.79 تنها  داد  نشان  نتایج  دادند.  قرار  بررسی 
درصد تا 76.30 درصد از سلول های دختری حاصل 
صورت  تیماری  هیچ  آن ها  در  که  سلول هایی  از 
نگرفته وارد تقسیم میتوز می شوند و بقیه نیز یا به 
سمت آپوپتوز پیش رفته و یا دچار توقف سیکل 
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از  عکسبرداری  از  حاصل  نتایج  می گردند.  سلولی 
سلول های تیمار شده نشان داد که 67.65 درصد 
تا 73.33 درصد از سلول های دختری وارد تقسیم 
در  که  کروموزوم هایی  بنابراین  می شوند.  بعدی 
روی  اثری  هیچ  می شوند  محصور  میکرونوکلئی 
تکثیر سلولی سلول های حاوی آن ها ندارند )27(. 

اثر میکرونوکلئی بر بقا سلول های سرطانی
محتوی  تمامیت  بدست  آمده حفظ  نتایج  بر  بنا   
ضروری  آن  تکثیر  و  بقا  برای  سلول  کروموزومی 
و  باشد  اصلی  هسته  درون  کروموزوم  چه  است، 
باشد.  شده  محصور  سلول  میکرونوکلئی  درون  یا 
نشان  قبلی  یافته های  و  حاضر  یافته های  مقایسه 
می دهد مرگ یا توقف سیکل سلولی زمانی اتفاق 
نظر  از  میکرونوکلئی  حضور  با  سلول  که  می افتد 
تعداد کروموزوم دچار آنیوپلوئیدی شده باشد )26(. 

سرنوشت میکرونوکلئی در سلول سرطانی
 میکرونوکلئی در سلول های مختلف می تواند دچار 

پنج پیامد شود که عبارتند از:

از درون سلول خارج شود)25(  -
دچار آپوپتوز مستقل از سلول شود)31(  -

طی مسیر اتوفاژی حذف شود)32(  -
درون سیتوپالسم به عنوان یک عضو خارج   -

هسته ای سلول باقی بماند)33(
با هسته اصلی سلول مجددا ادغام شود)28(  -

ماده  رفتن  دست  از  به  منجر  اول  حالت  چهار   
سرنوشت  تعیین  برای  می شود.  سلول  ژنتیکی 
دقیق میکرونوکلئی در سلول سرطانی استفاده از 
شده  نشاندار  آن ها  کروموزوم  یک  که  سلول هایی 
است مورد نیاز است تا بتوان میکرونوکلئی حاوی 
کروموزوم نشاندار شده را طی تقسیم سلول دنبال 
کرد. بدین منظور محققان در مطالعه ای سرونوشت 
182 میکرونوکلئی مربوط به 182 سلول سرطانی 
را با نشان دار کردن کروموزوم شماره 4، 6 و 15 
درون آن ها به صورت زنده بررسی کردند و مشاهده 
و  می شود  خارج  سلول  از  نه  میکرونوکلئی  شد 
ماده  بنابراین  می گردد.  تخریب  سلول  درون  نه 
ژنتیکی درون میکرونوکلئی در سلول های سرطانی 
از دست نمی رود. نکته حائز اهمیت این است که 
وقتی سلول های حاوی میکرونوکلئی وارد تقسیم 
نشان دار  کروموزوم های  تمام  تقریبا  شدند،  میتوز 
شده درون میکرونوکلئی  )97.03 درصد( توانستند 
در  و  شده  متراکم  و  ادغام  سلول  اصلی  هسته  با 
در  گیرند،  قرار  متافاز  مرحله  در  استوایی  سطح 
اصلی  هسته  عادی  کروموزوم ها ی  سایر  با  نتیجه 
سلول تقسیم شده به هر دو هسته دختری منتقل 
شوند، خواه میکرونوکلئی با سلولی که از نظر تعداد 
کروموزوم صحیح است یا با سلولی که آنیوپلوئیدی 
سلول  دو  تقسیم  از  پس  نهایتا  شود،  ادغام  دارد 
دختری فاقد میکرونوکلئی را خواهیم داشت و تنها 
2.97 درصد از میکرونوکلئی بدون اینکه با هسته 
اصلی ادغام شود به عنوان یک عضو مستقل تقسیم 
می شوند)شکل51()14(. بنابراین میکرونوکلئی در 
وجود  سلولی  تقسیم  یک  در  سرطانی  سلول های 
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ساخته  دختری  سلول های  در  مجددا  و  داشته 

می شود)34(. 

شکلA )5- وارد شدن کروموزوم درون میکرونوکلئی 
ادامه  و  بود  کمبود  دچار  که  سلول  اصلی  هسته  به 

تقسیم میتوز
B- وارد شدن کروموزوم درون میکرونوکلئی به هسته 

مورد  کروموزوم  از  نسخه  یک  حاوی  که  سلول  اصلی 
نظر بود و ادامه تقسیم میتوز

C- تقسیم میکرونوکلئی بدون ادغام با هسته)27(.

کروموترایپسیس  
موجود  کروموزوم  سرطانی  سلول های  در   7

نام  به  پدیده  ای  دچار  میکرونوکلئوس  در 

Chromothripsis  7

تعداد  در  پدیده  این  می شود.  کروموترایپسیس  
آن  طی  و  داده  رخ  کروموزوم ها  از  محدودی 
و  شده  شکسته  قطعه   100 تا   10 به  کروموزوم 
حین ترمیم کروموزوم و به هم وصل شدن مجدد 
قرار  یکدیگر  کنار  در  درست  قطعات  قطعات، 
نگرفته و برخی قطعات نیز در این اتصاالت شرکت 
نمی کنند در نتیجه از سلول حذف می شوند. در اثر 
این پدیده سلول دچار بازآرایی های ژنومی شدیدی 
خواهد شد که آن را به سمت سرطانی شدن پیش 

می برد)شکل6( )34(. 

شکل6( کروموترایپسیس در میکرونوکلئی
 سلول سرطانی )توضیح در متن( )34(.

از  قبل  جنین  سلول های  در  میکرونوکلئی 
النه گزینی موش 

 طبق تحقیقات انجام شده 50 درصد از جنین های 
انسان که در شرایط آزمایشگاهی )IVF(8  بدست 
تقسیمات  طی  خطاهایی  وقوع  دلیل  به  می آیند 
در  که  هستند  آنیوپلوئید  سلول های  دارای  میتوز 
وجود  آن  برای  روشنی  توضیح  هیچ  حاضر  حال 

In vitro fertilization  8
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و   IVFاز حاصل  اولیه  جنین های  ندارد)35،36(. 

ICSI9  اغلب دارای میکرونوکلئی هستند)37(.

در  آن  ساختار  و  میکرونوکلئی  تشکیل 
سلول های جنین قبل از النه گزینی موش 

 اخیرا در مطالعه ای علت و پیامد تشکیل میکرونوکلئی 
و سرنوشت آن در جنین موش قبل از النه گزینی، 
تحقیق مشخص شد  این  است. طی  بررسی شده 
از  مانده  بجا  کروموزوم های  تقسیم،  حین  در  که 
هسته اصلی سلول اغلب درون ساختارهای هسته 
میکرونوکلئی محصور  عنوان  مانند کوچکی تحت 
سرطانی  سلول های  در  اخیر  مطالعات  می شوند. 
نشان داده که پوشش هسته میکرونوکلئی  آن ها به 
دلیل مقادیر کم یا عدم وجود برخی پروتئین های 
 LaminB1  نام به  تشکیل دهنده پوشش هسته 
عملکرد  و  گرفته  شکل  ناقص  طور  به   LSD1 و 
میکرونوکلئی  درون   DNA بنابراین  دارد  ناقصی 
 S در معرض میزان باالیی از آسیب ها طی مرحله
تقسیم سلول قرار می گیرد چراکه  میزان پروتئین 
دیگری به نام هیستون H2AX که نوع ویژه ای از 
مناطقی که دو رشته  و در  بوده   H2A هیستون 
فسفریله  می شود  شکسته  و  دیده  آسیب   DNA
که  پروتئین های  اتصال  برای  را  منطقه ای  و  شده 
در  می کند،  ایجاد  دارند  نقش   DNA ترمیم  در 
رده های سرطانی بیشتر است. )38(. در این مطالعه 
شدند  نشان دار  آنتی بادی   با  مذکور  پروتئین  سه 
شد.  بررسی  آن ها  از  شده  آزاد  سیگنال  میزان  و 
پروتئین  دو  به  مربوط  سیگنال های  شد  مشخص 

Intra-cytoplasmic sperm injection  9

و  ندارد  وجود  یا  میکرونوکلئی  هسته ای  پوشش 
ناقص  عملکرد  از  حاکی  و  است  ضعیف  بسیار  یا 
پوشش میکرونوکلئی است. همچنین میزان باالیی 
از سیگنال مربوط به هیستون ترمیمی H2AX در 
تقریبا نیمی از میکرونوکلئی مشاهده شد)شکل7(

 .)39(

شکل7( بررسی ساختار پوشش 
میکرونوکلئی با استفاده از سه آنتی بادی
.)39( γH2AX و LSD1 ،Lamin B1 

      کروموزوم های درون میکرونوکلئی نمی توانند 
لحاظ  از  را  کاملی  و  ساختار کینه توکوری درست 
نه  تقسیم،  حین  بنابراین  کنند  حفظ  عملکردی 
خود به طور درست تقسیم می شوند و نه می توانند 
سایر  با  همگام  تا  شده  سلول  اصلی  هسته  وارد 
کروموزوم ها تقسیم و به هر دو سلولی دختری وارد 
شوند. بنابراین پس از تقسیم سلول فقط به یکی از 
دو سلول دختری منتقل می شوند و باعث افزایش 
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جنین  تشکیل  و  آنیوپلوئید  سلول های  میزان 
یوپلوئید  از سلول های  متشکل  با ساختار  اولیه ای 
و آنیوپلوئید که به آن موزائیک جنینی و به جنین 

آن جنین موزائیک گویند، می شود )39(.

در  میکرونوکلئی  تشکیل  مکانیسم  بررسی 
جنین قبل از النه گزینی جنین 

تشکیل  مکانیسم  نوع  کردن  مشخص  برای   
موش،  النه گزینی  از  قبل  در جنین  میکرونوکلئی 
جنین های   DNA و   CREST پروتئین های 
اواسط آنافاز به ترتیب با رنگ قرمز و سبز نشان دار 
کرموزوم های  درصد   93 داد  نشان  نتایج  شدند. 
متاخر از آنافاز همیشه در لبه سانترومر خود دارای 
کینه توکورهای متصل به پروتئین CREST هستند 
بنابراین کروموزوم های متاخر در آنافاز سلول های 
جنین قبل از النه گزینی موش یک کروموزوم کامل 
می باشند نه قطعاتی از DNA. همگام با این امر، 
به دلیل تفاوت در طول کروموزوم های سلول قطر 
میکرونوکلئی اندکی بین سلول ها یا مرحله تکوین 
جنین فرق می کند مثال قطر آن در مروال 0.06+/-

1.74 و در بالستوسیست 0.11+/-1.63 ماکرومتر 
است)شکل8( )39(. 

شکل8(  درصد کروموزوم های دارای سانترومر
 در جنین قبل از النه گزینی موش)41(.

وضعیت کروموزوم درون میکرونوکلئی از نظر 
صحت نحوه جدا شدن آن حین تقسیم 

 به دلیل عملکرد ناقص پوشش میکرونوکلئی احتمال 
وقوع آسیب در کروموزوم میکرونوکلئی باال است. 
جنین های  بالستومرهای  ایمنوفلورسنس  بررسی 
درون  کروموزوم های  داد  نشان  رشد  حال  در 
میکرونوکلئی هیچ بر همکنشی با میکروتوبول های 
از  سلول  تقسیم  حین  و  ندارند  تقسیم  دوک 
به  توجه  بدون  دیگر  از طرفی  آن ها جدا هستند. 
مورفولوژی DNA، کروموزوم درون میکرونوکلئی 
نمی تواند ساختار کینه توکوری درست و کاملی را 
درون  کروموزوم های  دیگر  عبارتی  به  کند.  حفظ 
در  شده اند  آنافازی  تاخیر  دچار  که  میکرونوکلئی 
اما  دارند  را  مشخصی  کینه توکور  تشکیل  ابتدای 
DNA ،به تدریج به دلیل پوشش هسته ای ناقص

ساختار  کروموزوم  و  شده  آسیب  دچار  آن ها  ی 
در  می دهد.  دست  از  را  خود  کامل  کینه توکوری 
متصل  میکروتوبول  رشته های  به  نمی تواند  نتیجه 
نهایت  در  شود.  جدا  میتوز  تقسیم  حین  و  شود 
می  منتقل  دختری  سلول های  از  یکی  به  فقط 
شود. این نحوه جداشدن روی 34 تقسیم سلولی 
دارای میکرونوکلئی بررسی شد و مشخص گردید 
کروموزوم  موارد  درصد(   6( تقسیم  دو  در  فقط 
میکرونوکلئی همانند سلول سرطانی حین تقسیم 
با هسته اصلی سلول ادغام شده و همگام با آن به 
هر دو سلول دختری منتقل می شود اما در 32 مورد 
کروموزوم   M مرحله  تمام  طی  )96درصد(  دیگر 
میکرونوکلئی جداگانه تقسیم و فقط به درون یکی 
از سلول های دختری منتقل می شود)شکل9()39(. 

شکل9( ساختارکینه توکور کروموزوم 
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میکرونوکلئی)39(.

فراوانی میکرونوکلئی حین تکوین اولیه جنین 
موش و اثر شرایط تکوین جنین بر میزان آن

تخم  یک  از  موش  النه گزینی  از  قبل  جنین   
تا 32 سلولی و سپس  به مروالی 16  ابتدا  بارور، 
تغییر  بدون  تا 128 سلولی  بالستوسیست 64  به 
اولیه تخم در طی یک دوره چهار روزه  اندازه  در 
از  می تواند  میکرونوکلئی  میزان  می شود.  تشکیل 
طریق مکانیسم های مختلفی زیاد شود و اصلی ترین 
مکانیسمی که در جنین موش رخ می دهد، تاخیر 
میکرونوکلئی  میزان  بررسی  برای  است.  آنافازی 
ابتدا سلول های 153 جنین موش را که در شرایط 
in vitro رشد یافته بودند را فیکس و با استفاده 
 medium-term live confocal تکنیک  از 
جدا  نحوه  ساعت   20 برای   4D time-lapse
را  میکرونوکلئی  وقوع  نرخ  و  ها  کروموزوم  شدن 

دنبال کردند که نتایج زیر بدست آمد:

اولیه  جنین های  در  میکرونوکلئی  میزان   -A
اندک بوده و از مرحله 16 سلولی به بعد تشکیل 
میکرونوکلئی شروع می شود و تقریبا 1تا 5 سلول 
میکرونوکلوئی  دارای  مرحله  این  در  جنین  هر  از 

است)شکل10(. 

شکل10( بررسی تعداد میکرونوکلئی سلول های
 فیکس شده 153 جنین کشت داده شده در 
طی تکوین در شرایط in vitro و تحت شرایط

 استاندارد)39(.

نقص  بدون  سلول  تقسیمات  از  درصد   70  -B
کروماتیدهای  مجموعه  و  می دهد  رخ  مشخصی 
جدا  هم  از  آنافاز  طی  همزمان  طور  به  خواهری 
می شوند. در15درصد تقسیمات کرموزوم هایی که 
جاماندگی کمی دارند با سایر کروموزوم های تقسیم 
شده همراه می شوند و منجر به ایجاد میکرونوکلئی 
نمی شوند و در 10 درصد از تقسیمات کروموزوم های 
جامانده از تقسیم ، باعث تشکیل میکرونوکلئی و 
از دو سلول دختری می شوند.  یکی  به  آن  انتقال 
شکست  دلیل  به  یا  نیز  دیگر  موارد  درصد   5 در 
قطعاتی از کروموزوم ها حین تقسیم میکرونوکلئی 
ایجاد می شود و یا بدلیل شدید بودن تاخیر آنافازی 
رخ داده کروموزوم و یا قطعه کروموزومی اضافی در 

سلول حذف می شود )39(.

C- از 153 جنین مرحله مروال تقریبا 81 درصد 
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آنها دارای میکرونوکلئی هستند )شکل11(. 

شکل11( تعداد جنین های مراحل مختلف
 تکوین دارای میکرونوکلئی از 153 جنین مورد

 بررسی )توضیح در متن( )39(.

      در بررسی جنین هایی تشکیل شده درشرایط 
in vivo و مقایسه آن با جنین های تشکیل شده 
تشکیل  نظر  از  مروال،  مرحله  در   in vitro در 
تعداد میکرونوکلئی، تفاوتی مشاهده نشد بنابراین 
شرایط کشت in vitro اثری روی فراوانی تشکیل 

میکرونوکلئی ندارد)شکل12(.
شکل12( اثر محیط کشت بر تغییر فراوانی

 

میکرونوکلئی در جنین موش)توضیح در متن( )39(.

از  قبل  تکوین  روند  بر  میکرونوکلئی  اثر 
النه گزینی موش جنین

 spinning disk در این مطالعه با استفاده از      
microscopy برای 90 ساعت هر تقسیم سلولی 
جنین از مرحله تک سلولی تا بالستوسیست دنبال 

و نتایج زیر بدست آمد: 
      کروموزوم درون میکرونوکلئی در سیکل های 
سلولی بعدی تقسیم نشده و به شکل یکطرفه فقط 
توسط یکی از دو سلول دختری به ارث رسیده و 
النه گزینی  از  قبل  تکوین  روند  روی  اینکه  بدون 
سیکل  چهار  تا  تنها  باشد،  داشته  اثری  جنین 

سلولی وجود دارد)شکل13(.

شکل13 توارث میکرونوکلئی در جنین قبل

 از النه  گزینی موش)توضیح در متن( )39(.
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اندازه گیری مدت زمان سیکل های سلولی نشان داد که میکرونوکلئی هیچ اثری بر مدت زمان فاز M و 
اینترفاز ندارد که به دلیل عدم وجود ساختار کینه توکوری منسجم بر کروموزوم میکرونوکلئی جهت تقسیم 

در فاز M و عدم فعال شدن پاسخ های ترمیم سلول در طول اینترفاز است)شکل14(.

شکل14( تاثیر میکرونوکلئ بر مدت زمان فاز میتوز و اینترفاز)توضیح در متن( )39(.
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چکیده
پدیده تداخل RNA یا )RNAi )RNA interference یک پدیده زیستی است که خاموشی هدفمند 
وسیله  به  تداخل  اصلی  می شود. هسته  القا  ای  دورشته    RNA وسیله  به  ای  ویژه  توالی  با  هایی  ژن 
 micro( یا   miRNA و   )small interference RNA( یا   siRNA کوچک  مولکول  دو   RNA
interference RNA( هستند. که اتصال این مولکول ها به mRNA ژن های ویژه ای باعث سرکوب 
ترجمه می شود. پس از کشف RNAi به دلیل پتانسیل ویژه ای که برای سرکوب ژن های خاصی دارد به 
عنوان یک ابزار دقیق ،کارآمد و مقاوم جهت سرکوب ژن خاص وهمچنین یک تکنیک آزمایشی مهم برای 
 RNAi  دستکاری عملکرد ژن وبررسی عملکرد ژنی شناخته شده است ؛ در این مقاله به مکانیسم عملکرد

ومزایای استفاده از این روش خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی: RNAi، تکنیک، سرکوب

مقدمه
نوعی  کننده  مداخله  یا  خاموشگر   RNA پدیده 
پروسه بیولوژیکی است که مولکول RNA دورشته 
ای مانع بیان ژن می شود ؛ این عمر به طور معمول 
بوسیله تخریب مولکول mRNA ویژه ای صورت 
می گیرد. این پروسه  از لحاظ تاریخی با نام های 
 co-suppression دیگری  مانند: هم سرکوبی
post- یا PTGS خاموشی ژن پس از رونویسی ،
transcriptional gene silencing، سرکوبگر

quelling شناخته می شود )1(. البته تا حدود 15 
سال پیش داشتن یک روش مناسب وقابل اعتماد 

استفاده  البته  بود   رویا  بیان ژن یک  برای حذف 
:ریبوزیم ، تکنولوژی آنتی  انواع روش ها مانند  از 
سنس والیگو نوکلئوتیدهای کایمریک تست شده 
نامتناقض  معموال  نتایج  نیز  موارد  این  در  اما  بود 
به  اثرات  و  بود  بسیار ضعیف  ژن  وسرکوب  بودند 
سختی قابل تشخیص بودند)2(. تا اینکه دوشخص 
به نام های اندی فایر و کریگ ملو بواسطه کاری 
که بواسطه کار برروی RNAi  درنوعی کرم به نام 
 Caenorhabditis elegans یا   C. elegans
انجام دادند و در سال 2006 توانستند جایزه نوبل 
را دریافت کنند .اندی وفایر با  استفاده ازتکنیک 
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مهار  و  سرکوب  به  شروع  سنس  آنتی   RNA
آزمایشات حاصل  آنها  بیان ژن در کرم ها کردند 
و  دادند  انجام  را  وآنتی سنس  سینرژی سنس  از 
ده  dsRNA حداقل  مخلوط  که  کردند  مشاهده 
نسبت  تری  قوی  کنندگی  خاموش  برابر خاصیت 
سنس   آنتی  و  سنس  های  رشته  از  هرکدام  به 
موثر  القا  بار  اولین  برای  ها  آن  دارد  تنهایی  به 
از  را دریک گونه   dsRNA بوسیله  خاموشی ژن 
نشان   Caenorhabditis elegans elegans
 RNAi که  بلقوه  پتانسیل  بدلیل  )1و3(.  دادند 
برای سرکوب ژن های خاصی دارد این تکنولوژی 
اکنون به عنوان یک تکنیک مقاوم، دقیق، کارآمد 
ژن  برای سرکوب  آنتی سنس  تکنولوژس  وبهتراز 
شناخته شده است)1(  فایر وملو توانستند یکسری 
نتایج مستقیم از این مطالعات منتشر کنند، این 

نتایج به شرح زیر است)2(:

تزریق  بوسیله  موثرتری  طرز  به  1(خاموشی 
به طور ضعیف  اما  dsRNA تحریک می شود، 

بوسیله تزریق سنس یا آنتی سنس نیز ایجاد می 
شود.)شکل 1(

ویژه  به طور  mRNA که  برای یک  2(خاموشی 
به dsRNA متصل می شود وهمولوگ آن است 
تاثیر  بی  ها   mRNA دیگر  وبر  شود  می  انجام 

است.

dsRNA)3 تنها مسئول توالی ازmRNA رسیده 
بود وبرهیچکدام از توالی های پرومتور واینترون اثر 
این  که  است  آن  از  حاکی  این  که  گذاشت  نمی 

مکانیسم یک مکانیسم پس از رونویسی واحتماال 
سیتوپالسمی است.

می  پیشنهاد  شد  ناپدید  که  هدف   mRNA)4
شود تجزیه شده است. 

5(تنها مقدار کمی از dsRNA  کافی بود تا عمل 
خاموشی را به طور کامل انجام دهند . این نشان 
یا  و  شوند  می  تکثیر  ها   dsRNA که  دهد  می 

سرعت عمل آن ها خیلی باال است.

وحتی  ها  بافت  بین  تواند  می   dsRNA 6(تاثیر 
بین نسل ها گسترش یابد. 

 
ای  رشته  تک   RNA تزریق  از  پس  فنوتیپی  اثر  شکل1( 

C. elegans:ژن  گنادهای  به   22-unc ژن  ای  دورشته  و 

است  ماهیچه  ای  رشته  پروتئین  یک  کدکننده   22-unc

وکاهش فعالیت آن باعث ایجاد انقباض های شدید عضالت 

فنوتیپ  ایجاد  باعث  ای  دورشته   RNA تزریق  شود  می 

انقباضی در زاده ها هم می شود)2(.

تکنیک RNAi  عالوه بر کرم ها در انواع یوکاریوت 
ها از جمله انسان ونیز انواع گیاهان نیز کشف شده 
به خوبی شناخته شده  آن  وکار عمل  وساز  است 

است.)6-4(
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توسط  ژن   خاموشی  پروسه  یک   RNAi پدیده 
توسط یک  که  است  ای  دورشته   RNA مولکول 
 RNA- یا   RISC نام  به  پروتئینی  کمپلکس 
می  کنترل   induced silencing complex
کوچک   RNA های  مولکول  مسیر  این  شود.در 
دورشته ای که  بازیگران اصلی مسیر  RNAi  نیز 
 smallinterference  یا siRNA هستند وشامل
 micro interference یا miRNA و RNA
کمپلکس  پروتئینی  اجزای  با  شوند.  می   RNA
RISC به نام پروتئین آرگونات  واکنش نشان می 
دهند )7(. به طور کلی  برای تولید dsRNA و 
شروع پروسه  RNAiدو مسیر متفاوت اگزوژنوس 
اگزوژنوس  مسیر  در  که  دارد  وجود  واندوژنوس 
منشا dsRNA خارج سلولی است که ممکن است 
حاصل از تزریق مستقیم dsRNA  سنتتیک به 
داخل سلول ،آلودگی ویروسی یا باکتریایی و...باشد 
در حالی که در مسیر اندوژنوس dsRNA حاصله 
از خود ژنوم سلول و در داخل هسته تولید می شود 

 .)8(

مسیر اگزوژنوس
 در این مسیر پس از ورود dsRNA خارج سلولی 
به داخل سلول بوسیله یک پروتئین متصل شونده 
 )C. elegans( 4-RDE بلند به نام dsRNA به
-RDE شناسایی و متصل می شود ودر مرحله بعد

dsRNA  ،  4 را به یک پروتئین ریبونوکلئازبه 
 dsRNA دایسر  که  دهد  می  دایسرانتقال  نام  
RNA را تولید  از  را  می برد و قطعات کوچکی 

دارای  طرف  هردو  در  که   )siRNA(کند می 
این   . است   )overhang( اضافه  نوکلئوتید  دو 
پروتئین RDE-4 که تنها به dsRNA های بلند 
متصل می شود فعالیت انزیم دایسر را نیز تحریک 
می کند همچنین انتقال siRNA بریده شده به 
کند)10و9.  می  تسهیل  نیز  را   RISC کمپلکس 
تولید  ابتدایی یعنی  این پاسخ    c.elegans ) در 
siRNA به شدت تقویت شده است وجمعیتی از 
siRNA های ثانویه نیزتولید می-شوند که در آن 
از siRNA های تولید شده توسط دایسر به عنوان 
الگو استفاده می شودکه این siRNA های ثانویه 
از لحاظ ساختاری از siRNA  های اولیه  مجزا 
 RNA هستند وبه نظر می رسد توسط یک نوع
پلی مراز وابسته به RNA تولید می شوند )11( 
 RISC پروتئینی  کمپلکس  به   siRNA سپس 
ملحق می شود و شکست mRNA مکمل بوسیله 
کاتالیتیکی  اجزای  از  )یکی  آرگونات  پروتئین 
سیستم ریسک( القا می شود)12-15( . مشخص 
شده است که کمپلکس ریسک دارای دو وضعیت 
غیر فعال و فعال است بدین صورت که در ابتدا وقتی 
کمپلکس ریسک به RNA دو رشته ای متصل می 
شود دارای وضعیت غیر فعال است سپس وقتی که 
RNA دورشته ای با فعالیت هلیکازی باز می شود 
ریسک دارای وضعیت فعال می شود )هلیکازی که 
این واکنش را کاتالیز می کند هنوز ناشناخته مانده 
است البته دایسر دارای یک دومین هلیکازی است 
ولی هنوزمشخص نشده است که دایسر این عمل 
را انجام می دهد(. RISC دراین حالت فعال آماده  

پذیرش mRNA می باشد)16(.
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 RNA interference شکل 2( مدل رایج 

تقسیم  مرحله   4 به  تواند  می   RNAi مدل 
شود:

1(شکست dsRNA بوسیله آنزیم dicer وتولید 
siRNA دورشته ای 

2(بکارگیری فاکتورهای RNAi وتشکیل کمپلکس
 RNA-induced silencing یا   RISC

complex

کمپلکس  شدن  فعال  و   siRNA شدن  3(باز 
 RISC

سوال  عالمت   .  mRNA وتخریب  4(هدفگیری 
نشان دهنده این است که هلیکازی که این واکنش 

را انجام می دهد هنوز ناشناخته مانده است .
 

مسیر اندوژنوس 
 miRNA در مسیر اندوژنوس پیش سازهای اولیه
یا pri-miRNA  بوسیله  یک پلیمراز ناشناخته  از 
بعضی ژن ها تولید می شود؛ این pri-miRNA که 
در هسته ساخته می شود دارای ساختارهای ساقه-

گسترده  تغییرات  تحت  باید  ابتدا  که  است  حلقه 
پس از رونویسی قرار بگیرد این تغییرات در هسته 
 micro نام  به  پروتئینی  کمپلکس  یک  بوسیله 
processor complex که دارای یک ریبونوکلئاز

III به نام Drosha  ویک پروتئین متصل شونده 
است   Pasha/DGCR8 نام  به   dsRNA به 
انجام می شود)17(. پس از پیرایش اولیه بوسیله 
این کمپلکس pri-miRNA به قطعاتی با طول 
  pre-miRNA نام  به   نوکلئوتید   70 تقریبی 
 pre-miRNA آن  از  .پس  شود  می  تبدیل 
بوسیله یک پروتئین به نام Exportin5 از هسته 
خارج شده و بوسیله پروتئین دایسر دوباره بریده 
با طول تقریبی  بالغ   miRNA می شود و تولید
22  نوکلئوتید را می کند که می-تواند به سیستم 
RISC ملحق شود  وبه این طریق باعث سرکوب 
 miRNA بنابراین   )2 شوند)17(.)شکل  ترجمه 
تنظیمات  در  توانند  می  ترتیب  بدین   siRNAو

پایین دست سلولی سهیم باشند. 
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miRNA شکل 3( مدلی برای سیر تکاملی

رونوشت  تولید   miRNA کننده  تولید  های  ژن 
pri- آنها  به  که  کند  می  را  ای  اولیه  های 

miRNA گفته می شود. در مرحله اول پردازش 
که  هسته  در  کمپلکسی  بوسیله   pri-miRNA
متشکل  ازیک ریبونوکئاز به نام Drosha  ویک 
pre- به     dsRNA به  شونده  متصل  پروتئین 

تبدیل  نوکلئوتید   70 تقریبی  طول  با   miRNA
می شود.pre-miRNA بوسیله پروتئینی به نام  
Exportin5از هسته خارج می شود ومرحله دوم 
ودر  شود  می  انجام  دایسر  آنزیم  بوسیله  پردازش 
نهایت تولید miRNA بالغ باطول حدود 25-21 
نوکلئوتید را تولید می کند. محصول نهایی پس از 
ورود به کمپلکس RISC برحسب مقدار همولوژی 
 mRNA هدف دارد باعث شکست mRNA که با
ویا سرکوب ترجمه می شود.p-body مکانی در 
سیتوپالسم است که نرخ باالیی از mRNA  ونیز 

miRNA های فعال درآن وجود دارد)17(. 

   بنابراین siRNA وmiRNA هر دو می توانند 
با  باشند  پایین دست سلولی سهیم  تنظیمات  در 
ساز  پیش  دارای  مولکول  دو  این  که  تفاوت  این 
های متفاوتی از یکدیگر هستند؛ البته siRNA و

miRNA تفاوت های دیگری نیزبا یکدیگر دارند 
در حیوانات  که  انواعی  miRNA مخصوصا  مثال 
وجود دارد جفت باز آن با هدف به طور کامل جفت 
گیرد  نمی  انجام   mRNA شکست  و  شود  نمی 
عظیمی  تعداد  ترجمه  تواند  می  صورت  بدین  و 
 siRNA مقابل  کند؛در  مهار  هارا   mRNA از 
تنها  است  مکمل  کامال  با هدف  آن  باز  که جفت 
می  القا  را  ای  ویژه  سختار  با   mRNA شکست 
کند)18(. همچنین siRNA وmiRNA بوسیله 
آنزیم های دایسر وپروتئین های آرگونات متفاوتی 

پردازش پیدا می کنند)19(.

RITS
اجزای مسیر RNAi  در خیلی از یوکاریوت هانیز 
یافت می شود ودر حفظ وسازماندهی ساختار ژنوم 
که  ها  هیستون  در  تغییر  شود؛  می  استفاده  آنها 
وابسته به القا شکل هتروکروماتین در آنها می شود 
باعث تنظیم پایین دست قبل از رونویسی می-شود 
که این پروسه به خاموش شدن القایی رونویسی از 
 RNA-induced  یا RITS .اشاره دارد RNA
بوسیله یک  که   transcriptional silencing
شود  می  نامیده   RITS که   پروتئینی  کمپلکس 
حمل می شود)20(. مکانیسم های این کمپلکس  
و  هتروکروماتین  تشکیل  القا  باعث  که   RITS
سازماندهی ژنوم می شود به خوبی شناخته شده 
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نیست . و حدس زده می شود که برای حفظ حالت 
هتروکروماتینی RITS  با  siRNA های مکمل با 
ژن های مورد نظر یک کمپلکس تشکیل می دهد  
ومتیله  ها   هیستون  اتصال  پایداری  موجب  که 

شدن آنها می شود)21(.

 شکل4( کمپلکس های موثربربیان ژن

RNAi کاربرد ومزیت های

ایمنی 
ایمنی  های  پاسخ  از  حیاتی  بخش  یک   RNAi
دربرابر ویروس ها ودیگر مواد ژنتیکی خارجی است 
بخصوص در گیاهان که ازخودانتشاری ترانسپوزون 
ها جلوگیری می کند)22(. به عنوان مثال بعضی 
از گیاهان مانند آرابیدوبسیس تالیانا چندین آنزیم 
که همولوگ دایسر هستند همیشه بیان می شود 

که این آنزیم ها وقتی که گیاه در معرض ویروس 
های مختلف قرار می گیرد واکنش های مخصوصی 
عنوان  به  که  پدیده   دهند)23(.این  می  انجام  را 
در  اکتسابی  ایمنی  سیستم  های  ویژگی  از  یکی 
گیاهان به رسمیت شناخته شده است واز سلولی 
به سلول دیگر قابل انتشار است  پس از یک برخورد 
ویروس  به  تواند  می  گیاه  کل  ویروس  با  موضعی 

پاسخ دهد)24(.

مهار بیان ژن
شامل  که  ژنی  داخل  miRNAهای  بیان 
miRNA های اینترونیک واینترژنیک می شوند 
اکثرا مهمترین عامل سرکوب ترجمه اند)25(و در 
تنظیم سیر تکاملی بخصوص در زمان مورفوژنز ویا 
ناقص  تمایز  با  ویا  نیافته  تمایز  های  سلول  حفظ 
دارند)26(. اهمیت  بنیادی  های  سلول  مانند 

  miRNA بوسیله  که  هایی  ژن  اکثر  گیاهان  در 
تنظیم می شوند فاکتورهای رونویسی هستند)27(.

در سال 2014 وب سایتMIRBase  لیستی از 
miRNAها تهیه کرد که تعداد آن ها را 28645  
آنها 1881  از  که  زد  تخمین  زنده  گونه  در 233 
بود که  بود که پیش-بینی شده  انسان  به  مربوط 
این می توانند به طور میانگین برروی چهار هزار 

mRNA اثر بگذارند)28(.  

افزایش بیان ژن 
توالی RNA تداخلی)siRNA.miRNA( مکمل 
قسمتی از پرومتوربعضی از ژن ها هستند که می 
توانند رونویسی از آن هارا افزایش دهند.به عنوان 
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مثال مشخص شده است که miRNA  رونویسی 
از برخی ژن هایی که موجب توقف چرخه سلولی 
می  افزایش  ناشناخته  مکانیسمی  با  را  شوند  می 

دهد )29(.

بررسی عملکرد ژنی
برای  که  است  آزمایشی جدید  ابزار  یک   RNAi
سرکوب ژن های ویژه  استفاده می شود. به دلیل 
عمل هدفمند RNAi پیشنهاد می شود که این 
پدیده می تواند به صورت یک روش عمومی برای 
سرکوب ژن های خاص مورد استفاده قرار بگیرد 
وایجاد یک فنوتیپ خاص را بکند به همین دلیل 
این روش یک شیوه کارآمد برای مطالعه عملکرد 
هر ژنی در سلول می باشد وپس از کارهایی که در 
ابتدا برروی c-eleganse انجام شد این روش های 
تکنیکی می تواند در سلول های همه ارگانیسم ها 

انجام گیرد)7(.

 تکامل  
اخیرا  که  فیلوژنیک  های  وتحلیل  تجزیه  براساس 
انجام  ها  یوکاریوت  مشترک  های  نیای  برروی 
نیای  اکثرا  که  است  شده  مشخص  است   شده 
 RNAi مسیر  دارای  ها  یوکاریوت  مشترک  های 
کامال مشابهی بودند)30(.در مورد عملکرد سیستم 
اجدادی RNAi به توافق رسیدند که در برابر عناصر 
وژن-های  ها  ترانسپوزون  مانند  خارجی  ژنتیکی 

خارجی دارای دارای نقش دفاعی بودند)30و31(.

تنظیم رونویسی
گیاهان  برروی  کار  با   RNAi کشف  از  قبل 
تواند  می  خارجی  ژن  یک  بودند  شده  متوجه 
باعث خاموشی ژن در سطح رونویسی بوسیله یک 
 TGS مکانیسم  این  به  که  شود  ویژه  مکانیسم 
گفته   ))Transcription gene silencing
می شد. پس از کشف RNAi در گیاهان متوجه 
شدند که TGS در گیاهان با مکانیسمی شبیه به 
RNAi عمل می کند)32(. ومشخص شد که این 
فرایند وفرآیندهای مشابه بوسیله فشردگی نواحی 
کروماتین  می توانند رونویسی را سرکوب کنند واز 
فشرده  نواحی  مجاور  های  ژن  فعالیت  این طریق 
شده کروماتینی را تنظیم کنند. مکانیسم فشردگی 
کروماتین می تواند از طریق تغییرات هیستونی ، 
اتصال پروتئین-های ویژه فشرده کننده کروماتین 
برروی  عمل  این  که  DNAباشد  ومتیالسیون 
کروماتین برای حفظ تمامیت وعملکرد ژنی مناسب 

است)33و34(.

پزشکی
هم  درمان  برای  در    RNAi از  استفاده  امکان 
دلیل  به   dsRNA از  استفاده  البته  دارد.  وجود 
به  نیست  مناسب  اینترفرون  ایمنی  پاسخ  داشتن 
 RNA از همین دلیل در سلول های پستانداران 
می-شود)35و36(. استفاده  کوتاه  ای  دورشته 

برای    RNAi از  بار  اولین  بالینی  آزمایشات  در 
استفاده  تنفسی  شیال  سی  سن  ویروس  درمان 
در  همکاران  و   Sundaramurthy شد)37(. 
 RNAi سال 2013 توانستند با استفاده همزمان
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درشیمی درمانی باعث مهار باکتری مایکوباکتریوم 
شده  مشخص  شوند)38(.همچنین  توبرکلوزیس 
نارسایی  درمان  برای  تواند  می   RNAi که  است 
از  برخی  باشد)39(.  موثر  موش  در  کبدی  های 
 RNAi درمان های بلقوه عبارتند از :  استفاده از
در درمان  عفونت  توسط هرپس ویروس سیمپلکس 
نوع2  ومهار بیان ژن های ویروسی در سلول های 
 Bو A سرطانی)40( خاموشی ژن  های هپاتیت 
آنفالنزا )43( ومهار  بیان ژن  )42و41(، خاموشی 
تکثیر ویروس سرخک )44(همچنین  درمان های 
شده  نیزپیشنهاد  عصبی  های  بیماری  برای  بلقوه 
کننده  امیدوار  راه  یک  طرفی  از   RNAi  . است 
هایی  از طریق خاموشی ژن  برای درمان سرطان 
توموری شدن سلول  باعث  بیانشان  افزایش  با  که 
است  سلولی  تقسیم  در  درگیر  های  ژن  ونیز 
زمینه  این  در  زیادی  تحقیقات  نتایج  )46و45(. 
نشان می دهد که این روش بسیاراختصاصی عمل 
می کند و را ه اندازی چنین سیستمی در قیاس 
با سایر سیستمهای غیر فعالسازی ژ نها ساده تر و 
ارزانتراست. بر طبق آخرین تحقیقاتی که در زمینه 
منشاء بسیاری ازبیمار یها از جمله اختالالت التهابی 
و سرطا نهای خاص انجام گرفته است، اساساً اغلب 
gene-( این بیمار یها و ناهنجار یها، منشاء  ژنی

based(دارند. در درمان بسیاری از این سرطا نها 
از جمله سرطان روده بزرگ ،سرطان سینه، انواع 
کارسینوماها، انواع لوسمی ها و سرطان پانکراس، 
ایجاد  در  ژنهای دخیل  یا  و  بیان ژن   با سرکوب 
موفقیتی   RNA تداخل   فرآیند  توسط  بدخیمی 
کمک  به  همچنین  است.  شده  حاصل  نهایی 

 BCR-ABL سرطانی   های  ژن  بیان   siRNA
در الین سلول های لنفوما و لوکومیا - سرکوب شد 

که منجر به آپوپتوز این سلول ها گردید)4و22(.
 

بیوتکنولوژی
RNAi برای برنامه  های کاربردی در بیوتکنولوژی 
  RNAi از  مثال  عنوان  به  شود  می  استفاده  هم 
 : مانند  جدید  محصوالت  از  بسیاری  تولید  برای 
مواد  کافئین،  بدون  ،قهوه  نیکوتین  فاقد  دخانیات 
مغذی غنی شده ومحصوالت ضد حساسیت توسعه 
بوسیله  نیز  سیب  از  نوعی  است؛همچنین  یافته 
RNAi  تولید می شود که  ژن پلی فنول اکسیداز 
در آن بیان نمی شود وسیب پس از برش قهوه ای 
نمی شود)47(. برنامه های کاربردی متعددی برای 
افزایش  مانند  نیز  زراعت  در    RNAi از  استفاده 
سطح مقاومت به تنش وافزایش سطح مواد مغذی 
وجود دارد. RNAi همچنین توانایی خود را برای 
ممانعت از تنفس نوری وافزایش تولید محصول در 
گیاهان C3 ثابت کرده است که این عمل می تواند 
رسیدن،تاخیر  در  گلدهی،تاخیر  زودتر  القا  برای 
گیاهان  برخودلقاحی  خواب،غلبه  پیری،شکستن 
و... مفید باشد)47(. همچنین از RNAi می توان 
استفاده  برای کاهش سطح مصرف سموم گیاهی 
پایدار  فنوتیپ  هایی  تکنیک  چنین  مزیت  کرد؛ 
وارثی RNAi  در گیاه است. تالش های موفقیت 
آمیزی برای کاهش سطح حساسیت زایی در گوجه 
ونیزتالش   )48( است  گرفته  انجام  نیز  فرنگی 
سرطانزا  مواد  سازهای  پیش  کاهش  برای  هایی 
در گیاهان تنباکو بوسیله RNAi نیز انجام شده 
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است )49(. یکی از موارد دیگر کاربرد RNAi در  
توسعه حشره کش هاست  که میتوان با استفاده 
از چندیدن روش از مهندسی ژنتیک ویا به صورت 

که  کرد  الرو  یا  حشره  بدن  وارد  را  آن  موضعی 
ابتدا در روده میانی الرو وسپس در کل  سیگنال 

بدن حشره گسترش می یابد)50(. 

نتیجه گیری
ازهمان ابتدا پس از کشف این روش کامال مشخص بود که پیدایش این تکنیک عواقب گسترده 
واستثنایی در پی خواهد داشت وهمانطور که ذکر شد یک تکنیک با اختصاصیت باالست که 
امیدوارکننده  روش  یک  است  ژنی  عملکرد  بررسی  برای  مهم  بسیار  ابزار  یک  براینکه  عالوه 
برای ژن تراپی نیزمحسوب می شود. همچنین با دستاورهایی که از این تکنیک در زمینه های 
بیماری های عفونی و سرطان ها و ژنومیک  انواع  ، کشاورزی، پزشکی و درمان  بیوتکنولوژی 
علوم  پیشرفت  در  العاده  فوق  و  پایدار  تکنیک  یک  نوید  روش  این  آمد  بدست  عملکردی 

وتکنولوژی خواهد بود. 
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- با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید لطفا یک بیوگرافی از خودتان بفرمایید.
من رضا پیله چیان لنگرودی هستم. سال 1337 در تهران متولد شدم. به واسطه این که پدر و مادرم 
اهل لنگرود هستند و در آنجا متولد شدند، پسوند لنگرودی برای ما مانده است. متاهل هستم و دو 

فرزند دارم.

- لطفًا در رابطه با رشته و دانشگاه های دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد خود توضیح 
مختصری بفرمائید.

کارشناسی را در رشته زیست شناسی علوم جانوری از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد 
را در رشته علوم جانوری زیست شناسی تکوینی از دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی( تهران دریافت 

کردم.
متخصص ژنتیک مولکولی هستم و  PHD ام را در این زمینه از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و 
زیست فناوری ایران گرفتم و در حال حاضر به عنوان عضو هیئت علمی در موسسه تحقیقات واکسن 

مصاحبه با جناب آقای دکتر پیله چیان
رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن های بی هوازی دامی و 

عضو هیئت علمی موسسه رازی
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و سرم سازی رازی مشغول به کار هستم. 27 سال است که عضو هیئت علمی آنجا هستم و در حال 
حاضر رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن های بی هوازی هستم. ما در آن بخش با استفاده از باکتری 
های کلستریدیوم، واکسن های دامی علیه بیماری های گاو و گوسفند و بز درست می کنیم و از این 
نظر کشور ما خوشبختانه خودکفا هست و ما در سال در حدود 100 میلیون دز از انواع این واکسن ها 
تولید می کنیم که در سطح کشور توزیع میشود. من تا کنون بیش از 30 پروژه تحقیقاتی را به انجام 
رسانده ام که نتایج آنها به صورت کاربردی به تولید واکسن و فرآورده های بیولوژیک منجر شده است.

30 سال است در دانشگاه های مختلف آزاد اسالمی واحد کرج، آزاد اسالمی واحد قم، شاهد، پیام 
نورو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تدریس می 
کنم و مشاوره و راهنمایی تعداد زیادی از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را به عهده 

داشته ام. در تالیف، ترجمه و ویراستاری 10 جلد کتاب هم فعالیت داشته ام.

 - چرا در برخی سایت ها تخصص شما میکروبیولوژی درج شده است؟
 در هفدهمین کنگره میکروب شناسی، من رئیس پنل بی هوازی بودم. آنجا به اشتباه تخصص من 
میکروب شناسی نوشته شده بود ولی همان طوری که عرض کردم، تخصصم ژنتیک مولکولی هست 
و این تخصص در ایران کم است. البته دوستان و همکارانی هستند که تخصص ژنتیک یا مولکوالر 
بیولوژی دارند اما متخصصین ژنتیک مولکولی در ایران کم هستند. اگرچه نیاز به این رشته بسیار 
است. گاهی عنوان میکروبیولوژیست به من اطالق میشود و این موضوع به خاطر تجربه ی فعالیت 

27 ساله ی من در زمینه تولید واکسن های باکتریایی است.

- آقای دکتر موضوع رساله دکتری شما در همین زمینه ی تولید واکسن های باکتریایی 
بوده است. لطفا در این رابطه بیشتر برای ما توضیح دهید. 

 من با باکتری کلستریدیوم کار میکنم.کلستریدیوم ها هم جزء باکتری های گرم مثبت و اسپورزا 
هستند و این باکتری ها در شرایط عادی در خاک ، آب و روده جانوران، حتی پرندگان و در روده ی 
انسان هم وجود دارند و می توانند بیماری ایجاد کنند. بیماری های کلستریدیایی صدمات فراوانی در 

سطح جامعه چه در ایران و چه در خارج از ایران وارد می کنند.
واکسن آنتروتوکسمی واکسنی است که در کشورهای دیگر به صورت چند ظرفیتی ساخته می شود، 
در حال حاضر ما در ایران 4 ظرفیتی آن را درست میکنیم؛ با استفاده از فرمانتور و بیوراکتور )که 
قرار بود من در مدرسه تابستانی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی دانشگاه خوارزمی در مورد آن صحبت 

کنم و متأسفانه سعادت نشد این بار همکاری داشته باشم.(.
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و  شوند  داده  کشت  جداگانه  طور  به  باید  کدام  هر  باکتری)کلستریدیوم(  این  مختلف  های  تیپ 
توکسینشان به توکسوئید تبدیل شود. )توکسین یک ماده کشنده است که از باکتری ترشح میشود 
که یا درون پیکره باقی می ماند یا بیرون می ریزد اما توکسوئید همان توکسین است که به مرور 
قابلیت کشندگی خود را از دست می دهد اما قابلیت ایمنی زایی خودش را حفظ می کند. بنابراین 
شما اگر توکسوئید را به حیوان یا انسان تزریق کنید می توانید ایمنی اکتسابی برایش ایجاد کنید.( 
در طرحی که من پیشنهاد کردم، ما ژن های دو توکسین اصلی را )یعنی از کلستریدیم پرفرینجنز 
تیپ B ، توکسین β و از کلستریدیم پرفرین جنس تیپ D ، توکسین ε ( از بانک ژن استخراج 
کردیم و برای آن ها پرایمر طراحی کردیم و با PCR تکثیرشان کردیم. بعد از تکثیر، این ژن ها را با 
استفاده از یک رابط ژنی یا یک لینکر کوچک به هم اتصال دادیم، بنابراین ما »فیوژن اپسیلون-بتا« 
  PCRایجاد کردیم. تا اینجا ما 3 مرحله » Fusion PCR «تحت عنوان  PCRرا در یک عملیات
داشتیم که مراحل پیچیده ای هم بودند. Fusion PCR را اگر در مقاالت من مطالعه کنید می بینید 

که با PCR معمولی متفاوت است. 
بعد از آن Fusion PCR را تخلیص کردیم وبرای توالی یابی فرستادیم و بعد از این که توالی یابی 
صورت گرفت آن را به وکتور pJET1.2blunt انتقال دادیم و باکتری E. coli top10 را با آن 
ترنسفورم کردیم)این باکتری کلونینگ وکتور بود(. بعد از این که ترنسفورم کردیم، از داخل باکتری 
E. coli top10 ، وکتور نوترکیب pJET epsilon-beta را تخلیص کردیم )همه این ها را هم در 
بانک ژن ثبت کردیم( و بعد آن را با 2 تا آنزیم محدود کننده بریدیم  و بعد ژن فیوژن اپسیلن بتا را 
به وکتور pET22b)+( انتقال دادیم و وکتور را به داخل باکتری E. coli Rosetta منتقل کردیم؛ 
در واقع ما این باکتری را ترنسفورم کردیم. سپس پروتئین نوترکیب اپسیلن بتا را بیان کردیم، بیانش 
را با وسترن بالت نشان دادیم، بعد پروتئین را تخلیص کردیم و مراحل بعدی را که ایمنی شناسی 

هستند انجام دادیم و در نهایت میزان ایمنی را در خرگوش سنجیدیم. 
ما در رابطه با این تحقیق 4 مقاله نوشتیم؛ یکی از این مقاله ها فارسی بود، یکی در مجله بین المللی 
بیوتکنولوژی مرکز ملی مهندسی ژنتیک چاپ شد و یکی دیگر هم در ژورنال آرشیو رازی که متعلق 
به موسسه رازی است، چاپ شد و مقاله اصلی را برای زورنال Vaccine که مهم ترین ژورنال واکسن 
سازی دنیا است و ایمپکت فاکتور 3/6 دارد، فرستادیم. ما در این مقاله تاکید کردیم که این کار برای 

اولین بار در دنیا، در ایران انجام شده است.
عالقه من برای انجام این کار به این دلیل بود که میخواستم در جهت تولید واکسن های بیوتکنولوژی 
به کشورم خدمتی کرده باشم و ما بتوانیم این صنعت را بومی سازی کنیم که اگر زمانی دنیای واکسن 
سازی برای واکسن های باکتریایی به سمت فیوژن واکسن ها حرکت کرد ما از این قافله عقب نباشیم.
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- کل این پروسه ی تحقیقاتی شما چه مدت طول کشید؟ و واکسن جدید در چه سالی وارد 

بازار شد؟
کل پروسه 5 سال به طول انجامید ولی واکسن جدید آن هنوز وارد بازار نشده است.

- به نظر شما جایگاه تولید واکسن های بیوتکنولوژی در ایران و جهان چگونه است؟ چه 
موسسات و شرکت هایی در این زمینه فعالیت می کنند و دانشجویان چه رشته هایی می 

توانند وارد این زمینه ی تحقیقاتی شوند؟
اینگونه  ایران  میتوانیم در  براحتی  و من تصور می کنم که  برخوردار است  بسیار خوبی  از جایگاه 

واکسن ها را تولید و وارد بازار کنیم.
دانشجویان کلیه رشته های زیست شناسی و پزشکی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در 
رشته زیست شناسی ملکولی و مهندسی ژنتیک ادامه تحصیل دهند می توانند وارد این تحقیقات  

شوند.

- چه پیشنهادی برای کاریابی و کار آفرینی  فارغ التحصیالن زیست شناسی دارید؟ 
 به نظر من کاریابی بستگی به این دارد که شما به عنوان یک فارغ التحصیل زیست شناسی نگاهتون 
چه طور باشد. اگر نگاه ، نگاه تجاری باشد و بخواهید یک شب ، ره صد ساله را بروید و با استفاده از 
تخصصتان پول فراوان به دست بیاورید، منع نمیکنم ولی باید وارد تجارت و خرید و فروش تجهیزات 
و وسایل آزمایشگاهی و این قبیل کارها شوید، که این هم به نوعی استفاده از تخصص نمی شود . 
اما اگر میخواهید از تخصصتون استفاده کنید و مثل بنده و بسیاری از افرادی که در این مملکت در 
کارهای علمی فعالیت میکنند، شوید، باید خیلی صبر و حوصله داشته باشید. اینگونه نیست که تصور 
کنید بازار کار وجود ندارد، باید بتوانید خودتان را در کارها محک بزنید و توانایی های خودتان را به 

افرادی که شما را در کار پذیرفتند نشان دهید تا جایگاهی که الیق آن هستید را پیدا کنید.
من وقتی کارم را در موسسه رازی شروع کردم، به عنوان عضو هیئت علمی پایه 1 بودم و کار خیلی 
تخصصی انجام نمی دادم، در بخش تولید بودم. به هر حال در طی این مدت مراحل مختلفی رو طی 
کردم و اآلن پایه 31 هستم. یک عضو هیئت علمی پایه 31 که به عنوان رئیس بخش، به کارش ادامه 
می دهد و فکر می کنم تنها چیزی که توانست مرا به سمت جلو حرکت دهد، صبر و حوصله و اعتقاد 

عمیقی بود که به کارهایم داشتم.
در حال حاضر شرکت های دانش بنیان بسیاری تشکیل شدند که در زمینه ی تجاری کردن تحقیقات 
علمی فعالیت می کنند. عالوه بر موسسات واکسن سازی دولتی، موسسات واکسن سازی خصوصی 
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هم هستند که افرادی را به کار می گیرند. زیست شناسی، علم مادر است یعنی علمی است که در 
رشته های علوم پزشکی و آزمایشگاهی و دامپزشکی به عنوان علم پایه محسوب میشود. شما اگر 

وارد هر کدام از این رشته ها شوید، می بینید که کارآفرین هایشان، به شکلی بیولوژیست بوده اند.

- برای موفقیت در مقاطع باالتر تحصیلی، یادگیری چه مهارت هایی را در دوران کارشناسی 
زیست شناسی توصیه می کنید؟ 

به نظر من یک دانشجو در دوره لیسانس باید مراحل تحصیلی خود را به خوبی طی کند، مطالب 
تئوری را خوب یاد بگیرد و برای ادامه تحصیل و تحقیق و پژوهش انگیزه داشته باشد. در دوره های 
و  تحقیقاتی، جدی  کار  مربوطه،  های  رشته  و  زیست شناسی  های  رشته  دکتری  و  لیسانس  فوق 
تجربی است یعنی این که شما باید داخل آزمایشگاه شوید و با ابزار کار کنید، پروپزال بنویسید و.... 
. الزمه این کارها این است که شما در بازخوانی مطالب گذشته که به آن مطالعات گذشته نگر یا 
Literature review می گوییم، روش های امروزی رو بلد باشید. با کامپیوتر و نرم افزارهای جدید 
کامال آشنا باشید. بانک های اطالعاتی بیولوژیک رو خوب بدانید. اسکوپوس رابشناسید. طرز خواندن 
مقاله، ساختار و اسکلت مقاله را بدانید، با مقاالت آی اس آی و ساختار آنها آشنا باشید و بعد با آگاهی 
از متدولوژی تحقیق وارد کار تحقیقاتی شوید. و البته همان طور که قبال گفته بودم، همه اینا حوصله 

میخواهد. به قول شاعر: هیچ قنادی نشد استاد کار، تا که شاگرد شکر ریزی نشد.
حوصله! حوصله حرف اصلی را میزند.

- یکی از بهترین خاطرات دوران دانشجوییتان را برای ما بفرمایید.
تقریبا همه چیز  دوران دانشجویی، هر روزش خاطره است. اآلن که دانشجوهای ما کار می کنند 

برایشان حاضر و آماده است. ابزار، لوازم، مواد، استاد، مطالب! 
وقتی که من در مقطع کارشناسی ارشد  بودم گاهی الزم بود برای گرفتن یک مقاله ، با خارج از 
کشور، با کسانی که مقاله را نوشته بودند، مکاتبه میکردیم و باید یک ماه یا دو ماه منتظر می ماندیم 

تا مقاالت از طریق پست به دستمان برسد!
من در دوران فوق لیسانسم در دانشگاه خوارزمی، باید کارهای آزمایشگاهیم را روی موش آزمایشگاهی 
انجام می دادم. در آن زمان، برای این که موش را در آزمایشگاه نگه دارم، ناچار بودم قفس موش را 
خودم درست کنم.)امکانات دانشگاهی هنوز به این شکل نبود.( به همین دلیل باید قطعات پالستیکی 
را از ابزار فروشی ها می خریدم، از پامنار تهران توری آهنی می خریدم و به آزمایشگاه دانشگاه در 
خیابان شهید مفتح می آوردم. بعد به آزمایشگاه مکانیک می رفتم و آنها را میبریدم و خم میکردم 
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و به شکل قفس درست میکردم. از انستیتو پاستور، موش میخریدم، از جاده مخصوص کرج غذای 
موش میخریدم و بعد آنها را در  آزمایشگاهی که خودم بودم نگهداری میکردم، تمیزشان میکردم، هر 
روز به آنها غذا میدادم و شرایط آزمایشگاهیشان را چک می کردم. جناب آقای دکتر پریور که استاد 
راهنمای من بودند)خدا ایشان را حفظ کند( هم واقعا زحمت کشیدند و من بخش بزرگی از پیشرفت 
امروزم را مدیون ایشان هستم. خالصه این بود که ما در شرایط آن زمان، با انگیزه کار می کردیم و 
هیچ وقت ناامید نمی شدیم و امیدوارم جوانان امروز ما با توجه به امکانات بیشتری که نسبت به آن 

زمان وجود دارد، با انگیزه ی بیشتری فعالیت کنند.

-آقای دکتر مجله ATP  ، ماهنامه تخصصی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی است 
که نزدیک 6 سال است با مدیر مسئولی آقای دکتر عزتی و همت دانشجویان دانشکده 
فعالیت میکند، باعث افتخار ماست پیشنهادها و نظرات شما را در جهت ارتقاء این مجله 

ی دانشجویی بشنویم.
شما مجله ای را راه اندازی کرده اید که علمی تخصصی هست، به نظر من حوصله داشته باشید، به 
مرور زمان ، طی چند سال مجله شما بالنده می شود و وقتی جامعه ی زیست شناسان و اهل فن 
آن را بشناسند، شما میتوانید مجله تان را به سمت مجالت علمی پژوهشی جلو ببرید. من توصیه 
نمیکنم خیلی به ظواهرش بپردازید، نه اینکه از جلد قشنگ و طراحی خوبی برخوردار نباشد بلکه در 
کنار این ها سعی کنید، مطالب داخل مجله کامال علمی باشد و خوانندگان را برای مطالعه ی همه 
ی مطالب ترغیب کند، مخاطب شما افراد علمی هستند، اینگونه نباشد که وقتی مجله را باز میکنند، 
ورقی بزنند و کنار بگذارند یا فقط قسمت خودشان رو مطالعه کنند. سعی کنید مطالبتان جذاب 
باشد و بتوان از آنها چیزی استخراج کرد. بنابراین بهتر است از لحاظ علمی به روز باشد. به خصوص 

از ترجمه مطالب جدید علمی غافل نشوید.

-خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. متشکرم، سالمت و موفق باشید.
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به منظور تقویت و گسترش روحیه پژوهش و انجام طرح های تحقیقاتي و فناوري و ارائه راه حل های 
مؤثر در انجام امور تحقیقاتی در علوم زیستی، برپایی مرکز پژوهشی زیست فناوری ترکیبات طبیعی 

و تنوع زیستی برای تأمین اهداف زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
طبق آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مصوب 90/12/6 
با  مرتبط  پژوهشی  گروه  دو  دارای حداقل  پژوهشی  مرکز  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  محترم  وزیر 

مأموریت مرکز است.
مرکز پژوهشی زیست فناوری ترکیبات طبیعی و تنوع زیستی، واحد پژوهشی عرضه محور بوده که 
بنا به ضرورت مذکور، با مأموریت ویژه متناسب با اولویت های توسعه علم و فناوری کشور تأسیس 

می گردد.

پرونده
مرکز پژوهشی زیست فناوری ترکیبات طبیعی و تنوع زیستی

 »دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی«
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 اهداف مرکز

1(ارتقاء سطح کیفي پژوهش در دانشکده علوم زیستی
2(تأمین و تشویق نیروی انسانی پژوهشگر جهت انجام پژوهش و بهره برداری مناسب از نتایج آن ها

علوم  و  گیاهی  علوم  مولکولی،  و  سلولی  گروه های  دانشجویان  تشویق  و  حمایت  3(استعدادیابي، 
جانوری، اعضاء هیئت علمی دانشگاه و سایر محققین در جهت اجراي پروژه های پژوهشي

4(تمرکز فعالیت های تحقیقاتی و هدفمند کردن فعالیت ها در راستای تولید علم و اتصال حلقه های 
دانش به صنعت بر اساس نیازهای تحقیقاتی کشور و منطقه

درزمینه  جامعه  علمی  نیازهای  به  جوابگویی  راستای  در  کاربردی  و  بنیادی  پژوهش های  5(انجام 
زیست فناوری ترکیبات طبیعی

6(فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم به  منظور اجرای طرح های تحقیقاتی و هدایت بهتر رساله های 
دکترا و پایان نامه های دانشجویان

7(افزایش بهره وری از بستر مناسب تحقیقاتی در سطح دانشگاه
8(ایجاد ارتباط قانونمند با مراکز تحقیقاتی برون دانشگاهی و بین المللی

9(سازمان دهی مناسب جهت ارتباط با بخش صنعت در جهت طراحی تحقیقات کاربردی
10(سازمان دهی و اجراي همایش های علمي - پژوهشي داخلي و بین المللی

11(ایجاد بانک اطالعاتي تخصصي و ارتباط شبکه های اطالعاتي و علمي با دانشگاه های داخل و خارج 
از کشور

12(درآمدزایی از محل پژوهش و ایجاد ارتباط و همکاري مستمر با سازمان ها، مدیریت های صنعتي 
و مؤسسات دولتي و غیردولتی به منظور رفع نیازهاي پژوهشي آن ها

فناوری  زیست  بر  تمرکز  با  زیستی  علوم  مختلف  زمینه های  در  متخصص  نیروهای  13(گردآوری 
ترکیبات طبیعی

14(جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاالت و مدارک مربوط به علم سلولی-تکوینی و زیست 
فناوری ترکیبات طبیعی و انتشار آن ها

15(برگزاري کارگاه  های پژوهشي
16(توسعه و به کارگیری دانش درزمینه زیست فناوری ترکیبات طبیعی

17(کوشش در جلب همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
18(همکاري علمی با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور

19(برقراری و گسترش ارتباطات پژوهشی با نهادهاي علمی و صنعتی کشوری و بین المللی با رعایت 
قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران
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امکانات مرکز

1( باغ گیاه شناسی

2( موزه جانورشناسی
موزه جانورشناسی مجموعه ای گرانبها و کم نظیر از انواع بی مهرگان و مهره داران را در خود جای داده 
است. این موزه با استفاده از روش های نگهداری موزه ای مانند تاکسیدرمی، تثبیت در محلول های 
شیمیایی، ثبت و نگهداری حشرات )اتاله(، نگهداری در رزین و اسکلت سازی برپاگردیده و با داشتن 
مجموعه باارزش از لحاظ مطالعات تاکسونومیک فون ایران و امکان دسترسی به اطالعات و توصیف 
آنها، جهت باالبردن سطح آموزش و ملموس نمودن مطالب تئوری جانورشناسی و اطالعات علمی در 
خصوص رده بندی، توصیف ریختی و زیستی گونه های ایران و روش حفظ موزه در اختیار دانشجویان 

می باشد.
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3( هرباریوم

تاسیس هرباریوم در دنیا سابقه ای کهن دارد. اولین هرباریوم دنیا در سال 1570 میالدی در شهر 
بولونیای ایتالیا احداث شد که اکنون نیز با به روز کردن روش های خود از معتبرترین هرباریوم های 
دنیا به شمار می آید. از جمله مهم ترین هرباریوم های دنیا می توان به موزه ملی  تاریخ طبیعی 
پاریس با بیش از 9/8 میلیون نمونه، هرباریوم باغ گیاهشناسی سلطنتی کیو انگلستان با بیش از 7 
میلیون نمونه و هرباریوم ژنو با 5 میلیون نمونه اشاره کرد. اولین موزه گیاهشناسی رسمی در ایران 
در سال 1312 توسط پروفسور گائویا گیاهشناس اتریشی که استاد دروس گیاهشناسی مدرسه عالی 
فالحت کرج )دانشکده کشاورزی فعلی کرج وابسته به دانشگاه تهران( در آن زمان بود، پایه گذاری 

شد و این تاریخ به منزله ی سرآغاز گیاهشناسی جدید در ایران تلقی می شود. 
هرباریوم دانشگاه خوارزمی در واقع از سال 1959 قدمت دارد. این هرباریوم دارای حدود 65000 
اکنون  هم  است.  شده  المللی  بین  ثبت  جهان  های  هرباریوم  ایندکس  در  و  است  گیاهی  نمونه 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی جهت انجام پایان نامه ها و رساله های خود در این 

آزمایشگاه تحقیقاتی مشغول به فعالیت می باشند.
 

»نمایی از هرباریوم که دارای حدود 65000 نمونه گیاهی است.«

4( آزمایشگاه تحقیقاتی محیط زیست 
آزمایشگاه تحقیقاتی محیط زیست در خرداد 1391 با کمک و راهنمایی مدیر محترم گروه زیست 
شناسی وقت و ریاست فعلی دانشکده علوم زیستی سرکار خانم دکتر شهربانو عریان توسط دکتر 
رامین عزتی راه اندازی شد. در آزمایشگاه مطروحه به انجام تحقیقات زیست محیطی اعم از آالینده 
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اینگونه  ارتباط  و  زباله های خانگی  از  بیوگاز  تولید  و  فاضالب، خاک  آالینده های  اتمسفری،  های 
آالینده ها با گیاهان بررسی می گردد. آزمایشگاه جدیدالتاسیس دارای دستگاه های چون ژنراتور 
تولید ازون، هود، سانتریفیوژ، pHمتر، EC متر، میکروسکوپ، بینوکولر، دستگاه سنجش دی اکسید 
کربن و غیره را دارا بوده و در همین راستا تعداد 38 دانشجوی کارشناسی ارشد و 26 دانشجوی 
کارشناسی تحت عنوان پایان نامه و پروژه موفق به اتمام فعالیت های خویش گشته اند. در آزمایشگاه 
تحقیقاتی محیط زیست به همت دکتر رامین عزتی کلکسیونی از 170 نقطه مختلف جهان از انواع 

خاک را در خود جای داده است که در نمونه خود یکی از بینظیرترین کلکسیون ها می باشد. 

برکه تحقیقاتی آبزیان  )5

»نمایی از برکه تحقیقاتی آبزیان«

6( بخش نگهداری، تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
به منظور کار  به تسهیالت مناسب  نیازمند دسترسی  به حیوان،  آنجا که پژوهش های وابسته  از   
حیوانات  پرورش  و  نگهداری  باشد،  می  سالم  حیواناتی  مهمتر  همه  از  و  آزمایشگاهی  حیوانات  با 
آزمایشگاهی مورد نیاز گروه های پژوهشی دانشگاه خوارزمی در مکانی کاماًل مطابق با استانداردهای 
پرورش حیوانات آزمایشگاهی و با تجهیزات و امکاناتی پیشرفته و به روز، به منظور دستیابی به این 

امر صورت گرفته است.
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تا سال 1386 دانشگاه به منظور مرتفع نمودن نیاز های آموزشی و پژوهشی به حیوانات آزمایشگاهی 
و مدل های تجربی علوم زیستی و پزشکی، وابسته به مراکز تکثیر حیوانات در خارج از دانشگاه بود.

این روند مشکالت عدیده ای را در پی داشت از جمله:
• مشکالت دمایی و آلودگی های احتمالی در زمان حمل و نقل حیوان.
• از دست رفتن ثبات فیزیولوژیکی بدن حیوانات در زمان حمل و نقل.

• نیاز به زمان قرنطینه به منظور کنترل سالمت حیوانات و اطمینان از نتایج آزمایشات.
• هزینه خرید حیوانات.

• هزینه جابه جایی حیوانات.
• طوالنی بودن روند خرید حیوانات آزمایشگاهی از مراکز دیگر.

• کندشدن سرعت پژوهش به دلیل عدم آشنایی دانشجویان با حیوانات آزمایشگاهی.
• اختالل در پژوهش به دلیل عدم اطمینان از ویرجین و اینتکت بودن حیوانات.

• موجود نبودن تعداد کافی از هر جنس و وزن و سن از حیوانات در فصول خاص و یا در تعطیالت 
مراکز دیگر.

• فقدان زمینه های آموزش و پژوهش در ابعاد وسیع به دلیل فقدان حیوانات آزمایشگاهی در زمان 
پژوهش.

• محدودیت انواع مدل های حیوانی در مراکز دیگر.

از سال 1386 با توجه به نیاز پایگاه های تحقیقاتی و پژوهشی و آزمایشگاه های بیوشیمی، فیزیولوژی 
جانوری، سیستماتیک جانوری، تکوین جانوری، ژنتیک و اکولوژی، تصمیم به ایجاد واحدهای تولیدی 
در دستور کار دانشکده قرار داد. با توجه به اهمیت حیوانات آزمایشگاهی در انجام فعالیتهای تحقیقاتی 
پایه و پیشبرد علم و نیز زمینه سازی برای ایجاد زیرساختهای پژوهشی، ضرورت تاسیس موسسه 
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تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی و تکثیر و نگهداری این حیوانات احساس شد.

این مرکز با زیر بنای 22000 متر مربع در شش فاز راه اندازی شد و هم اکنون یکی از فعال ترین 
مراکز علمی در دانشکده ی علوم زیستی دانشگاه خوارزمی است که دانشجویان مقطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری زیر نظر اعضاء هیئت علمی به صورت تمام وقت در این مرکز مشغول انجام 

پروژه های مربوط به پایان نامه و طرح های تحقیقاتی مصوب وزارت علوم هستند.
 با توجه با امکانات موجود دانشجویان رشته زیست شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می 
توانند در این مرکز فعالیت کرده و این مهم از خروج دانشجویان تحصیالت تکمیلی از دانشگاه به 
مراکز علمی دیگر ممانعت به عمل آورده و در خودکفایی دانشگاه تاثیر بسزایی دارد. از طرفی با کار 
دانشجویان در این مرکز با توجه به حضور اساتید محترم راهنما و مشاور امکان نظارت مستقیم بر کار 
آن ها فراهم بوده و این باعث افزایش ضریب آگاهی و اطمینان کار می شود. بعالوه به دلیل وجود 
این مرکز در دانشگاه و مرتفع شدن مشکالت رفت و آمد، دانشجویان به محل فعالیت خود نزدیک 

بوده و به صورت تمام وقت قادر به استفاده از امکانات آزمایشگاهی هستند. 

روند پیشرفت و تکمیل آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

1( فاز اجرایی اول ) شهریور 1386(: 
اصالح و تعمیر و بازسازی ساختمان مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی بود که از سال 1386 

آغاز شده بود. 
  

2( فاز اجرایی دوم ) اردیبهشت 1387(:
این فاز شامل تفکیک سالن ها و راه اندازی آزمایشگاه های ویژه جوندگان بود. بدین منظور ساختمان 
شماره 1 به نگهداری حیوانات آزمایشگاهی شامل موش های سوری، رت، خرگوش، خوکچه هندی، 
اتاق قرنطینه، اتاق شستشو تجهیزات و قفس ها و استریلیزاسیون و اتاق جراحی، تزریق و نمونه گیری، 

انبار قفس،  اختصاص یافت.
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3( فاز اجرایی سوم )تیرماه 1388(:
نیز   2 شماره  ساختمان  بود.  جانبی  های  آزمایشگاه  اندازی  راه  و  ها  سالن  تفکیک  شامل  فاز  این 
ایمونوهیستوشیمی،   ،PCR  ( تحقیقاتی  های  آزمایشگاه  و  سمینار  و  درس  اتاق  اداری،  دفتر  به 
ایمونوسیتوشیمی، کشت سلول، وسترن بالتینگ و آزمایشات مربوط به رنگ سنجی بافت ها و سلول 

ها( و انبار ایزوله ویژه ی مواد شیمیایی اختصاص یافت.

     .
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4( فاز اجرایی چهارم )شهریورماه 1388(:

این فاز شامل تجهیز و راه اندازی محل نگهداری نشخوارکنندگان و پرندگان بود. این بخش شامل انبار 
نگهداری علوفه و خوراک حیوانات آزمایشگاه، دو فضا ویژه نگهداری نشخوارکنندگان با سکوبندی 
علوفه و ابخوری، یک اتاق زایمان و ریکاوری حیوانات و همچنین محل نگهداری و تکثیر پرندگان 

مورد نیاز آزمایشگاه های فیزیولوژی جانوری و جنین شناسی می باشد.

5( فاز اجرایی پنجم )شهریورماه 1389(:
این فاز شامل دو مرحله مجزا در فضایی قریب به.. مترمربع بود. مرحله ی اول مبنی بر تهیه نقشه 
و طرح اولیه و احداث برکه تحقیقاتی آبزیان و تسهیالت اکولوژی و مرحله ی دوم برپایی باغ گیاه 

شناسی و کشت نمونه های گیاهی پیشنهادی نادر اعضای هیئت علمی گروه علوم گیاهی بود.
 

6( فاز اجرایی ششم )شهریورماه 1391(:
اماده سازی و تجهیز محل نگهداری اسب.

7( فاز اجرایی هفتم )شهریورماه 1393(:
این فاز شامل آماده سازی و تجهیز آزمایشگاه ویژه ی نگهداری پریمات ها می باشد

فعالیت های بخش تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

در این راستا مهمترین فعالیت های مرکز و همسو با اصول استاندارد پرورش و نگهداری حیوانات 
آزمایشگاهی در این مرکز صورت می گیرند عبارتند از:

تکثیر  و  گیری  جفت  روند  تنظیم  حیوانات،  خوراک  و  رطوبت  و  دما  روزانه  تنظیم  و  بررسی   )1
حیوانات،بررسی حیوانات تحت زایمان و جداسازی آنها، شناسایی و معدوم  نمودن موارد مشکوک.

2( شستشو و استریالسیون روزانه اتاق های نگهداری حیوانات
3( ثبت نوسانات احتمالی و ناخواسته دما و رطوبت اتاق های نگهداری حیوانات و رسم چارت های 

مربوطه.
4( تنظیم و نصب دستورالعمل های کار در محیط های آزمایشگاهی و کار با حیوانات.

5( بهره مندی از داروهای جامع و تخصصی و تجویز دارو، زیر نظر دامپزشک متخصص
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6( سم پاشی دوره ای حیوانات و تجهیزات جهت پیشگیری از آلودگی های قارچی، انگلی، باکتریایی 

و ویروسی با محلول های ضدعفونی کننده
7( استفاده از اتاق قرنطینه به منظور جلوگیری از آلودگیهای احتمالی حیوانخانه توسط حیواناتی که 
گاها از مراکز دیگر خریداری و به این مرکز انتقال مییابند. حیوانات تازه وارد در این بخش نگهداری 

شده و پس از اطمینان از سالمتی آنها به بخشهای دیگر انتقال مییابند.
8( نظارت مستمر بر کیفیت غذا، آب آشامیدنی و بستر حیوانات با مد نظر قرار دادن اصول مدون 

بهداشتی
9( سیستم خودکار روشنائي و تاریکی12 ساعته، تهویه هاي پرقدرت، سیستم گرمایشی و سرمایشی 

مناسب
10( نظارت و معاینه همه ی حیوانات توسط دامپزشک مخصوص و تدوین ارشیو معاینه.

11( فضاهاي جداگانه براي حیوانات در حال تکثیر و تحت آزمایش.
12( تعداد 50 قفس با ابعاد و جنس مخصوص و استاندارد از جنس استیل و پلیکربنات با حداکثر 

ظرفیت 400 سر موش سوری 
13( تعداد 60 قفس با ابعاد و جنس مخصوص و استاندارد از جنس استیل و پلیکربنات با حداکثر 

ظرفیت 300 سر رت
14( برکه تحقیقاتی به منظور پرورش ماهی و الرو قورباغه

15( حوضچه پرورش و نگهداری قورباغه و الرو قورباغه.
16( برپای فضای ویژه به منظور پرورش و نگهداری زنبور عسل.

17( احداث چاه آهک جهت از بین بردن زباله های عفونی.

محورهای فعالیت بخش تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
ایفای نقش خود به  مهمترین وظایف و محورهای فعالیت بخش حیوانات آزمایشگاهی در راستای 
عنوان یک واحد پشتیبان و خدماتی، در جهت نیل به اهداف پژوهشی و آموزشی مراکز تحقیقاتی و 

گروه های پژوهشی موجود در این دانشگاه عبارتند از:  
1( نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مختلفمتناسب با نیاز مراکز تحقیقاتی

2( اخذ انواع نمونه های بیولوژیک از حیوانات آزمایشگاهی )خون، سرم، پالسما و ...( و برداشت بافت 
های مختلف )مغز، قلب، کلیه، تیموس، طحال و...(

3( انجام آزمایش های تعیین بیان ژن و پروتئین بر نمونه های برداشت شده به منظور بررسی های 
سرولوژی، سیتولوژی، هیستولِوژی، ایمونولِوژی و هماتولوژی.
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4( اخذ طیف وسیعی از سلول های بنیادی از حیوانات آزمایشگاه از جمله مایع امونیوتیک، بافت 

چربی، مغز استخوان، ژله وارتون، فولیکول مو، مخاط بویایی و قرنیه(
5( انجام انواع جراحی های ماکروسکوپی و میکروسکوپی در حیوانات آزمایشگاهی )اواریوهیسترکتومی، 

وریکوسل، وازکتومی، پیوند بافت توموری و...(
6( تهیه بانک رده های سلولی پرکاربرد در مرکز به منظور استفاده دانشجویان 

7( ایجاد انواع مدل های تجربی در سویه های مختلف موجود در آزمایشگاه )سندرم تخمدان پلی 
کیستیک، وریکوسل، ام اس، سندرم فتال الکل، هیدروسفالی، سرطان غدد پستانی، ایسکمی، فیبروز 

و سیروز کبدی، کبد کلستاز و دیابت(.
 

»نمایی از سلول های بنیادی مشتق شده از مغز استخوان«
 

PCRنمایی از تکنیک
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»نمایی از کبد موش صحرایی بزرگ مبتال به فیبروز کبدی«
 

نمایی از روند ترمیم زخم در موش های صحرایی مبتال به دیابت تحت تیمار عصاره های گیاهی مختلف.

 

نمای میکروسکوپی از بیضه موش صحرایی مبتال به وریکوسل
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»نمای فلورسنس از گورخر ماهی، اصیل ترین مدل زیست شناسی تکوینی«
 

MTT نمایی از تکنیک

حوزه های فعالیت تحقیقاتی 
آزمایشگاهی که در ضلع جنوبی  پرورش حیوانات  و  تکثیر  نگهداری،  و مرکز  آزمایشگاه تحقیقاتی 
دانشگاه خوارزمی واقع شده است و به عنوان یک مجموعه آزمایشگاهی چند منظوره در حال ارائه 
خدمات پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی به دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای 
تخصصی در رشته های فیزیولوژی گیاهی و جانوری، تکوین جانوری و گیاهی، سیستماتیک گیاهی 
و جانوری، میکروب شناسی، اکولوژی، جانورشناسی مهره داران و بی مهرگان می باشد و در زمینه 

های هیستولوژی، ایمنولوژی، سرولوژی، سیتولوژی و هماتولوژی فعالیت دارد. 
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در این مجموعه آزمایشگاهی تحقیقاتی بر جنس و  گونه های مختلف حیوانی اعم از موش سوری نژاد 
Balb-C ، موش سوری نژاد NMRI، موش صحرایی بزرگ نژاد ویستار )Wistar(، موش صحرایی 
بزرگ نژاد اسپراگ دالی )Sprague-Dawley(، خرگوش، همستر و خوکچه هندی انجام گرفته 
است. بررسی مواد آلرژن مختلف محیطی همانند گرده گیاهان بر خوکچه هندی و ایجاد مدل آلرژی 

انسانی در این جونده، اطالعات مفیدی را به دنیای زیست شناسی عرضه کرده است. 

)CSF( تحقیقات در زمینه مایع مغزی نخاعی )الف
تحقیقات بنیادین دیگری بر مایع مغزی نخاعی انسان و جوندگان در این مرکز به انجام رسیده و 
بخشی از این پروژه بزرگ نیز که از سال 2002 بر موش های صحرایی نژاد H-Tx اغاز شده بود، هم 
اکنون نیز توسط دانشجویان گرایش های زیست شناسی سلولی تکوینی و علوم سلولی مولکولی در 
حال بررسی و انجام است. مایع مغزی نخاعی که در دوران جنینی در بطن های مغزی تولید و جریان 
می یابد این مایع، به عنوان یک بافر برای مغز عمل می کند و ارائه حفاظتی اولیه و مکانیکی و نیز 
ایمونولوژیک برای مغز در داخل جمجمه را فراهم نموده و نیز نقشی حیاتی در سیستم خودتنظیم 
مغز در جریان خون مغزی را ایفا می کند، امروزه به عنوان مهم ترین ایندکس نواقص مادرزادی و 
تکوینی و همچنین اختالالت شایعی همچون تومورهای سیستم عصبی مرکزی، آلزایمر، مننژیت و 

اِِدم دیسک بینایی به شمار می آید. 
 

)PCOS( تحقیقات در زمینه ناباروری و سندرم تخمدان پلی کیستیک )ب
 گروه تحقیقاتی دیگری که در این مجموعه آزمایشگاهی به صورت مستمر پروژه های کاربردی را 
به انجام رسانده اند گروه سندرم تخمدان پلی کیستیک است که تا کنون مقاالت زیادی از آنها به 
چاپ رسیده است. مهم ترین ویژگی این مطالعات، ایجاد پیوند میان علوم گیاهی و جانوری در حوزه 
درمان بوده است. چنانچه در ادامه نیز اشاره می شود این گروه با القای این سندرم در موش صحرایی 
ویستار ماده، به بررسی عالیم مختلف این سندرم در جوندگان پرداخته و دریافتند که مدل حیوانی 
ایجاد شده شباهت بسیاری با زنانی دارد که در کشور از این سندرم رنج می برند. این سندرم مهم 
ترین و شایع ترین عامل ناباروری زنان در جوامع مختلف محسوب می شود؛ دخترانی که از اوایل دوره 
بلوغ به این سندرم مبتال می شوند و زنانی که با بروز عالیم فیزیولوژیک آن دچار مشکل می شوند و 
خانواده هایی که به دلیل ناباروری زوجین به مرز طالق کشیده می شوند. این تیم تحقیقاتی با نظر 
به پتانسیل های اصیل و بومی ایران از جمله گیاه کاکوتی، زردچوبه، گیاه خارمریم و همچنین زهر 
زنبور عسل تحقیقاتی را در جهت کاهش عالیم این سندرم و افزایش میزان باروری انجام دادند و در 
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نهایت به این نتیجه مهم دست یافتند که چه دوزهایی از این مواد طبیعی می تواند بهترین نتیجه را 

بدست دهد.
 IVF در حوزه ناباروری مطالعات بنیادین دیگری نیز در حال انجام است که به پیاده سازی تکنیک 
به منظور بلوغ تخمک و اسپرم در محیط آزمایشگاهی و بررسی مواد مختلف از جمله زهر زنبور عسل 

و گلپر در افزایش پتانسیل سلول های جنسی و متعاقبا افزایش میزان باروری می توان اشاره کرد.
 

)Stem Cell( تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی )ج 
سلول های بنیادي مادر تمام سلول ها هستند و توانایي تبدیل به تمام سلولهای بدن را دارا می باشند. 
این سلول ها واجد توانایي خودنوسازي )Self-Renewing( و تمایز)Differentiating( به انواع 
سلول ها از جمله سلول هاي خوني، قلبي، عصبي و غضروفیو... هستند. هم چنین در بازسازي و ترمیم 
بافت هاي مختلف بدن بدنبال آسیب و جراحت موثر بوده و مي توانند به درون بافتهاي آسیب دیده 
اي که بخش عمده سلول هاي آنها از بین رفته است، پیوند زده شوند و جایگزین سلول هاي آسیب 

دیده شده و به ترمیم و رفع نقص در آن بافت بپردازند.
به دلیل توانایي منحصر به فرد سلول های بنیادی، این سلول ها امروزه از مباحث جذاب در زیست 
شناسی و علوم درمانی می باشند. هم چنین تحقیقات در این زمینه دانش ما را درباره چگونگی رشد 
و تکوین یک اندام از یک سلول منفرد افزایش داده است و مهمتر آنکه به فهم مکانیسم جایگزینی 
سلول های سالم با سلول های آسیب دیده کمک نموده است. در این مجموعه آزمایشگاهی، تمرکز 
بر جنبه های مختلف پتانسیل های سلول های بنیادی و همچنین انواع روش های برداشت و کشت 
موفق این سلول ها مورد بررسی و عمل قرار گرفته است. این تحقیقات که از سال 1389 آغاز شده 
است تاکنون مقاالت معتبری را بازدهی نموده و داده های ارزشمندی را در اختیار مراکز درمانی 
کشور از جمله پژوهشکده سلول های بنیادی رویان قرار داده است. کشت سلول های بنیادی که از 
منابع مختلفی از جمله مایع آمنیوتیک، بافت چربی، مغز استخوان، بند ناف جنین، فولیکول مو و 
خون قاعدگی استخراج شده اند، در این مرکز انجام می پذیرد. تالیف کتب مرتبط با این حوزه توسط 
اساتید بنام این دانشکده از جمله دکتر پریور و دکتر نبیونی، برگزاری کارگاه های آموزشی برای 
دانشجویان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های مختلف و برونده برترین های کنکور های کارشناسی ارشد 
و دکترای تخصصی که هم اکنون در مراکز مختلف کشور در حال تحصیل و پژوهش هستند از عمده 

فعالیت های این گروه محسوب می شود.
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 د( تحقیقات در  زمینه ترکیبات طبیعی )زهر زنبور عسل و گیاهان(

کشور ایران به دلیل داشتن اقلیم چهار فصل مطلوبترین شرایط نگهداری و پرورش زنبور عسل را 
دارد. ایران با داشتن000 /200/ 3  کلونی زنبور عسل و میانگین تولید حدودا 12 کیلوگرم عسل 
از هر کندو توانسته است زمینه اشتغال مناسبی  را برای زنبور داران فراهم کند. زنبور عسل عالوه 
بر تولید عسل، قابلیت تولید محصوالت بسیار متنوع دیگری را دارد که هر کدام از این محصوالت 
باالی  ولد  وزادو  تکثیر  میگیرد.قابلیت  قرار  استفاده  مورد  اولیه  ماده ي  بعنوان  گوناگون  در صنایع 
این حشره که روزانه 15000-1000 تخم بارور می گذارد بعنوان یکی دیگر از مزیتهای این صنعت 
محسوب می شود. بعبارتی، پرورش دهندگان در صورت رعایت کلیه اصول فنی می توانند از کلنی 
های پر جمعیتی برخوردار باشند که در نتیجه باعث ارتقا تولید کمی و کیفی محصوالت می گردد.

زهر زنبور عسل درمانی علم دنیای قدیم و جدید محسوب می گردد. طب سنتی با بهره گیری از زهر 
زنبور عسل گام های بلندی در راستای درمان برخی بیماری ها برداشته و علم جدید با بکارگیری 
تمامیت زهر یا اجزای زهر موفق به درمان بیماری هایی شده است که ریشه در اختالالت رگزایی و 
سیستم ایمنی دارند؛زهر زنبور عسل بصورت غیر مستقیم با تحریک ترشح کورتیزول از غدد ادرنال 
سبب کاهش عالیم التهابی می گردد و با این روش سبب تعدیل عملکرد سیستم ایمنی می گردد. 
همچنین بصورت موثری انقباض ریوی و آزادی هیستامین را از بافت های ریوی مهار نموده و به 
همین دلیل گفته می شود که بواسطه ی اثرات پایدارکنندگی اش بر ماست سل ها، سبب کاهش 
التهاب مسیر های هوایی حساس شده می شود. جذاب ترین تحقیقات بر زهر زنبور عسل از زمانی 
آغاز شد که مکدونالد و همکارانش در سال 1979 اثرات کارسینوژنیک زهر را در یک مطالعه بر مرگ 
و میر 580 زنبوردار حرفه ای بین سال های 1949-1978 که در سه مجله از صنعت زنبور داری 



57
امریکا منتشر شده بود بررسی کردند و دیدند که شیوع مرگ و میر در اثر سرطان ریه به ویژه در 
مردان زنبور دار کمتر از دیگران بود. بدین ترتیب اثرات سیتوتوکسیک و ضدسرطانی زهر زنبور عسل 
بر علیه سلول های سرطانی گزارش شد. از این رو در آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز نگهداری، تکثیر 
و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مطالعات گسترده ای از سال 1385آغاز گردید و یک تیم تحقیقاتی 
فعال بر جنبه های مختلف زهردرمانی پروژه های گسترده ای را انجام دادند و گام بلندی را در ارتقای 
سطح علمی زیست شناسیان و زنبورداران کشور برداشتند. این مجموعه آزمایشگاهی وسیع ترین 
مطالعات را بر زنبوردرمانی در کشور انجام داده و مقاالت متعددی را در سطح ملی و بین المللی به 
ثبت رسانده اند. اثرات ضد التهابی و ضد سرطان این ترکیب طبیعی بر بیماری هایی از جمله دیابت، 

MS و... در این مرکز پژوهشی مورد تحقیق قرار گرفته است.
         

In-Vivo ذ( مطالعات
جمله  از  آزمایشگاهی  حیوانات  در  میکروسکوپی  و  ماکروسکوپی  های  جراحی  انواع  انجام 
در  تجربی  های  مدل  انواع  ایجاد  و  توموری  بافت  پیوند  وازکتومی،  وریکوسل،  اواریوهیسترکتومی، 
سویه های موجود در آزمایشگاه نظیر سندرم تخمدان پلی کیستیک، وریکوسل، MS، سندرم فتال 
الکل، هیدروسفالی، سرطان غدد پستانی، ایسکیمی، فیبروز و سیروز کبدی،کبد کلستاز و دیابت( در 

این مرکز انجام می گیرد. بخشی از این فعالیت ها در زیر نشان داده شده است.

»تصویری از عمل جراحی بر عروق اسپرماتیک در موش های صحرایی نژاد ویستار به منظور القای بیماری وریکوسل«

وریکوسل شایع ترین علت قابل اصالح ناباروری در مردان می باشد. شیوع آن زیر 10 سال نادر است 
ولی در بالغین جوان 15درصد و در مردان نابارور 20 تا 40 درصد و در مردان با ناباروری ثانویه )قباًل 
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بچه دار شده اند( شیوع آن به 70 درصد می رسد. علت ایجاد آن اتساع و پیچ خوردگی غیرطبیعی 
شبکه وریدی )سیاهرگی( باالی بیضه ها و اختالل در تخلیه وریدی یا نارسایی دریچه های وریدی بیضه 
است. نظریه های گوناگونی در مورد مکانیسم آسیب بیضه ها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: 
افزایش دمای بیضه ها یا کاهش جریان خون و اکسیژن رسانی یا انتقال مواد و متابولیت های کلیه ها 
و غدد فوق کلیه به بیضه ها و یا ترکیبی از اینها. وریکوسل می تواند باعث کاهش رشد بیضه و در 
نهایت کوچک شدن بیضه گردد. همچنین با اثر بر اسپرم ها باعث کاهش حرکت و تعداد آنها و تغییر 

مورفولوژی )شکل ظاهری( آنها خواهد شد.

ر( تحقیقات در زمینه فیزیولوژی جانوری
جراحی استریوتکسی: این جراحی به منظور کانوالگذاری در بخش های مختلف مغز و نیز در بطن 
ها با کمک دستگاه استریوتکسی صورت پذیرفته و امکان تزریق نوروترانسمیتر ها و نوروپپتیدها را به 

نواحی مختلف مغز موش، خرگوش و سایر حیوانات آزمایشگاهی فراهم می آورد.

»نمایی از دستگاه استریوتکس« 

»نمایی از  نقاط مرجع در استروتکسی بر روي سطح جمجمه رت«
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Morris Water Maze: یکی از مهمترین تست هاي رفتاري براي سنجش حافظه ي فضایی 
است. وضعیت حیوانات بوسیله ي دوربینی که دو متر در باالي مرکز استخر قرار دارد ثبت می شود.  

 

»Morris Water Maze نمایی از  دستگاه«

Elevated Plus Maze: یکی از مهمترین تست های رفتای برای سنجش رفتار اضطراب است. 
 

»Elevated Plus Maze نمایی از دستگاه«

شاتل باکس )shuttle Box(:  وسیله اي جهت درک و بررسي حافظه و یادگیري براي حیواناتي 
نظیر موش سوري و یا موش صحرایي مي باشد که در آن از نور به عنوان محرک شرطي استفاده مي 

شود. همچنین تحریک الکتریکي نقش محرک غیرشرطي را در این وسیله ایفا مي کند. 
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»نمایی از دستگاه شاتل باکس و دستگاه کنترل ولتاژ«

ترجیح مکان شرطی شده CPP یا Conditioned Place Preference: اساس این تکنیک 
شرطي شدن حیوان به مواد مخدر در محیط هایي که نشانه هاي بخصوصي دارد )ایجاد پاسخهاي 

شرطي شده( مي باشد. 
 

 »CPP نمایی از  باکس سه خانه یا«
 

  
کلستاز: کلستاز بیماري  است که در آن عملکرد کبد دچار اختالل مي شود و ترشح صفرا به خوبی انجام 
نمي گیرد. وجود سنگ هاي صفراوي، بیماري هاي ویروسي، مصرف دارو )کورتون ها یا هورمون ها( یا 
الرو انگلي مي تواند کلستاز ایجاد کند .در بیشتر زنان باردار، کلستاز به دلیل افزایش سطح هورمون ها 
اتفاق مي افتد ولي فشار رحم به مجاري صفرا هم مي تواند ترشح صفرا را با مشکل مواجه کند. کلستاز 
ناشي از اختالل هاي فشار رحم به احشاء )مجاري صفراوي( در بارداري با ختم بارداري از بین مي رود. 
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بیلي روبین باالي خون مادر روي جنین اثر مي گذارد و مانع رشد مغزش مي شود. کلستاز مي تواند 
باعث باالرفتن احتمال مرگ و میر جنین در رحم شود. حتي گاه الزم مي شود براي جلوگیري از مرگ 
ناگهاني جنین، بارداري در 37 هفتگي خاتمه یابد. بدین دلیل در آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکز تکثیر 

و پرورش حیوانات آزمایشگاهی پروژه هایی بر این اساس طراحی شده است.
 

»تصویری از عمل جراحی بر کبد موش های صحرایی نژاد ویستار به منظور القای بیماری کلستاز«

گروه تحقیقاتی مهندسی بافت
ناتوانی کامل عضو یا از دست رفتن بافت یکی از مخرب ترین و پرهزینه ترین مشکالت در پزشکی 
است و ساالنه جراحان در دنیا میلیون ها عمل جراحی برای درمان بیماران مبتال به آسیب های 
بافتی مختلف انجام می دهند که متاسفانه روش های درمانی کنونی از نظر کلینیکی قابل پیش بینی 
نبوده و در بهترین شرایط تنها منجر به بازسازی نسبی بافت های تخریب شده و یا در مواردی عدم 
موفقیت و از دست رفتن کامل عضو آسیب دیده می شود. عواملی نظیر کمبود افراد دهنده پیوند 
نسبت به تعداد بیماران نیازمند استفاده از این روش ها را با مشکالت فراوانی روبه رو کرده است. 
همچنین افراد گیرنده پیوند باید مقدار زیادی داروی سرکوب گر ایمنی به صورت مادام العمر استفاده 
نمایند که عالوه بر آسیب های جسمی و روانی به بیمار هزینه هنگفت تهیه این دارو ها نیز از جمله 
عوامل محدود کننده دیگر در استفاده از این روش ها می باشد. خطر باالي عفونت، ایجاد تومور و 
اثرات جانبي نامطلوب نیز از سایر عواملی هستند که بیمار گیرنده پیوند در اغلب موارد درگیر آنها 

خواهد بود.    
مهندسي بافت رشته اي در ارتباط با رشته هاي مختلف علمي از جمله زیست شناسی، مواد و پلیمر، 
ایمونولوژی و پزشکی  است که اصول و روش هاي مهندسي وعلوم زیست شناسي را جهت تولید و 
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توسعه جایگزین هاي زیستي به کار مي گیرد. این جایگزین ها مي توانند بافت را به حالت طبیعي 
برگردانند، آن را حفظ کنند و یا عملکرد بافت را بهبود بخشند .  این رشته با سال ها تحقیق بر روي 
فرایندهاي زیستی و شناخت  مکانیسم ها و سیگنالینگ های تکثیر و رشد سلولی، تمایز سلولی، بافت 
زایی و ارتباطات سلولی و بافتی و از طرفی مطالعه و تحقیق در حوزه های مهندسی مواد و سنتز و 
تولید مواد زیست سازگار ابداع شده و هدف نهایی آن کاربرد اصول مهندسی و زیستی برای توسعه 
مواد بیولوژیکی و استفاده از آنها جهت بهبود کار بافتهای زنده و ترمیم آسیب ها و ضایعات بافتی 
بافت های مختلف چون  بافت در عمل بیشترین کاربرد جهت ترمیم و جایگزینی  است. مهندسی 

استخوان ، غضروف، رگ های خونی است.
این مجموعه آزمایشگاهی به دلیل توانایی کشت سلول های بنیادی از منابع مختلف، توانایی تولید 
داربست های طبیعی و مصنوعی، تامین و استخراج انواع سلول های بنیادی از حیوانات آزمایشگاهی 
حیوانات،  در  نیاز  مورد  بخش های  به  شده  تهیه  بافت های  پیوند  و  میکرو  های  جراحی  مختلف، 
های  زمینه  در  علمی  متخصص  نیروی  شده،  انجام  پیوند  تایید  جهت  نیاز  مورد  سلولی  مطالعات 
مختلف مهندسی بافت، امکانات آزمایشگاهی مناسب جهت استخراج، کشت، تمایز و انتقال سلول ها 
به داربست مناسب و توان علمی جهت مطالعه بر روی تاثیر فاکتورهای رشد موثر در ایجاد بافت های 

مورد نیاز و امکان تامین این فاکتورها از منابع طبیعی را دارد.

پرورش  و  تکثیر  و مرکز  آزمایشگاه تحقیقاتی  اسکفولد صدف در  بر  »نمای سلول های تخمدان کشت داده شده 
حیوانات آزمایشگاهی«
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دستاوردهای مرکز

تعداد 700 راس موش کوچک آزمایشگاهی نژاد سوری و بالب سی، 400 راس موش صحرایی، ماهی 
و قورباغه و الرو قورباغه و الک پشت در این آزمایشگاه نگه داری، تکثیر و پرورش می یابند و براساس 
قوانین بین المللی کار با حیوانات با آنها رفتار می شود. عالوه بر این می توان موارد زیر را نیز در زمره 

فعالیت ها و دستاورد های این مجموعه آزمایشگاهی قرار داد:
1( انجام بیش از 80 پروژه ی علوم زیستی دانشجویان کارشناسی، سمینار و پایان نامه دانشجویان 
کارشناسی ارشد، دکترا و طرح های تحقیقاتی دانشجویان و محققان این دانشگاه و دانشگاه های 

دیگر.
2( راه اندازی مرکز رشد مهندسی بافت

3( شرکت در در کنفرانس های ملی و بین المللی و ارایه بیش از  150 مقاله.
.ISI 4( انتشار بیش از  70 مقاله التین و 70 مقاله فارسی در ژورنال های علمی پژوهشی و

5( کسب رتبه های برتر در آزمون های ورودی کارشناسی ارشد و دکترا )صدیقه غالمی 1392، رویا 
گنجی 1393و ....(

6( برگزاری کارگاه های آموزشی زیر در طول ترم با همکاری انجمن های علمی دانشجویان دانشکده 
و انجمن زیست شناسی ایران برگزار به صورت مداوم 

 کتابخانه مرکز
این کتابخانه شامل 435 جلد کتاب می باشد که 75 تعداد از آن ها  کتاب های به زبان اصلی و مابقی 
به زبان فارسی بوده و  امکانات بررسی پژوهش های پیشین فراهم می اورد. در این کتابخانه تسهیالت 
الزم به منظور مطالعه و تبادل نظر بین دانشجویان مهیا می باشد. کتابخانه شامل مجموعه غنی از 

مجالت علمی پژوهشی و پایان نامه های دانشجویان مقاطع مختلف نیز می باشد.
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وبسایت مرکز 

وبسایت اختصاصی مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در حال راه اندازی است. در این 
سایت سعی بر این است مطالب عمومی و مورد نیاز محققین در مورد حیوانات آزمایشگاهی از جمله 
روشهای نگهداری حیوانات، اطالعات مربوط به پارامترهای بیولوژیک، داروهای مورد استفاده مثل 
داروهای بیهوشی، مسکنها و آنتی بیوتیکها در دسترس قرار بگیرد. همچنین امور اداری مربوط به 
حیوانخانه از قبیل فرمهای درخواست حیوان و یا همکاری محققین با حیوانخانه از طریق این سایت 

امکان پذیر میباشد.

مجله علمی دانشجویی مرکز
فعالیت مجله ی علمی دانشجویی مرکز اهداف زیر را دنبال می کند:

- معرفی و بررسی تفصیلی تحقیقات بین رشته ای
- آشنایی با تکنیک ها و دستگاه های پرکاربرد

- انتشار اخبار و اطالعیه های دانشکده علوم زیستی
- ارائه ی گزارش از توانمندهای علمی دانشجویان رشته های مختلف علوم زیستی

- گزارش روند رو به رشد  فعالیت های علمی در قالب پنج گروه تخصصی علوم زیستی در زمینه های 
سلول های بنیادی، سیستم عصبی، مدل های حیوانی اختالالت زیست- پزشکی و حیوانات مدل در 

پروژه های تکوینی
- ارائه ی تازه های علمی بر اساس دانش عمومی و تخصصی دانشجویان

پربیننده در نشریات معتبر  قالب مقاالت  پروژه در  انجام  به  بازدهی دانشجویان مشغول  - گزارش 
داخلی و خارجی

- گسترش مرزهای دانش زیست شناسی
- ارتقای سطح پویایي و شکوفایي استعدادها، ایجاد نشاط علمي و مشارکت دانشجویان مستعد در 

جهت بالندگي علمي
- جمع آوري و نشر آخرین دستاوردهاي این مرکز در زمینه هاي علمي

- ساماندهي و حمایت از کارگاه ها و فعالیت های علمی در پنج گروه تخصصی علوم زیستی.
با  ارتباط  فراز و فرود و نحوه  با  ایجاد فرصت فراگیري مهارت هاي الزم در حوزه نشر، آشنایي   -

سازمان ها و ادارات
- ایجاد روحیه خودباوری، روحیه تعاملو نقش آفرینی مؤثر در زمینه تحصیلی در میان دانشجویان 

و  عالقمند  دانشجویان  در  علمي  خود جوش  و  جمعي  فعالیت هاي  جهت  رغبت  و  انگیزه  ایجاد   -
داوطلب مشارکت.
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محتوای این مجله علمی تخصصی بوده و مطالب ارسالی از دانشگاه های مختلف کشور تحت داوری 
علمی یک تیم چهارنفره از اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر کشور قرار می گیرد و پس از طی 

مراحل ویرایش علمی و تخصصی، توسط چاپخانه دانشگاه خوارزمی به چاپ می رسد.

)Journal Club And Lab Meeting( جلسات تخصصی علمی
از بدو شروع به کار این مجموعه آزمایشگاهی هر هفته به مدت سه ساعت جلسه ای تخصصی با 
حضور مدیریت مرکز) دکتر نبیونی( و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در این آزمایشگاه برگزار 
می گردد. در این جلسات بر اساس  اصل تعامل در علم، دانشجویان به بیان مشکالت علمی و عملی 
خود پرداخته و از مشورت اساتید راهنما و مشاور و همچنین دانشجویان مقاطع باالتر خود بهره می 
برند. وجود چنین جلساتی موجب ایجاد روحیه تعامل و همکاری و ارتقای ظرفیت و مهارت های 

فعالیت گروهی )Team Working Skills( شده است.

اهداف آتی مرکز
 تولید حیوانات آزمایشگاهی در حد انبوه بر اساس درخواست های مراکز علمی و تحقیقاتی کشور به 

صورت ثبت سفارش.
تکثیر و نگهداری سویه های دیگر رت و موش سوری.

تکثیرو نگهداری زبرافیش، کرم الگانس و دروزوفیال مالنوگاستر به عنوان مدل اصیل زیست شناسی 
تکوینی.

تکثیر و نگهداری میمون های مارموست و ماکاک بونت )رزوس(.
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فناوری  زیست  پژوهشی  مرکز  در  که  هایی  نامه  پایان  از  ای  بررسی خالصه  به  ادامه  در 

ترکیبات طبیعی و تنوع زیستی دانشگاه خوارزمی انجام شده است، می پردازیم:

ی  انسان،رده  تخمدان  سرطانی  های  سلول  بر  )الکلی(  سنجد  ی  عصاره  اثرات  بررسی 
A2780cp سرطان

»خانم فاطمه زارعی«
مطرح  جهان  در  سرطان  واژه ی  که  بار  اولین 
شد مربوط به 1500تا3000سال پیش از میالد 
مسیح در مصر است که بقراط یونانی برای اولین 

بار این بیماری را تشخیص داد.
سرطان از گذشته تا به امروز وجود داشته است اما 
به علت فاکتورهای خارجی)آلودگی های زیست 
مغناطیسی،  میدان  وزن،  اضافه  ،سن،  محیطی 
حشره کش ها، الکل و...( افزایش چشمگیری در 
قرون اخیر داشته است. بدن انسان از تریلیون 
ها سلول تشکیل شده که اکثر این سلول ها )به 
جز گلبول قرمز( دارای ماده ی ژنتیکی اند که 
این ماده ی ژنتیکی سبب ساخته شدن مولکول 
هورمون  ها،  آنزیم  پروتئین،  نظیر  موادی  و  ها 
ها و... می شود. سرطان ریشه ی ژنتیکی دارد 
که اغلب در سلول های سوماتیک و به صورت 
نادر در سلول های جنسی اتفاق میفتد.به طور 
کلی سرطان یعنی: »تقسیم غیر قابل کنترل 
سلول ها به علت شکست مکانیسم ها ی 
کنترل شده و تکثیر بی رویه ی سلول ها«

در برخی بافت ها مانند بافت روده و سلول های 
... سلول ها به طور مرتب تجدید می  خونی و 
ولی  یابند  می  تکثیر  مداوم  صورت  به  و  شود 

که  عصبی  های  سلول  همانند  دیگر  برخی  در 
پذیری  تجدید  این  است  ثابت  فرد  زندگی  در 
تنظیمی  ی  ها  مکانیسم  اگر  ندارد.پس  وجود 
در این سلول ها عمل نکند سبب مختل شدن 
تقسیم  ی  چرخه  در  نتقص  و  سلولی  بن  نظم 
سلولی خواهد شد. این نقص ممکن است حاصل 
اختالالت ژنتیکی و جهش های ژنتیکی متاثر از 
عوامل محیطی باشد.چهار دسته ژن وجود دارد 

که در هدایت سلول های سرطانی نقش دارند:
 :Protooncogenes ها  1-پروتوانکوژن 
پروتو انکوژن ها در حالت طبعی مسئول تنظیم 
ها  هاست.انکوژن  سلول  تقسیم  و  رشد،تمایز 
هستند. ها  پروتوانکوژن  ی  یافته  تغییر  شکل 

انکوژن ها غالبا در سلول های سرطانی هستند 
ها  پروتئین  فعالیت  دادن  تغییر  مسئول  که 
هستند که این پروتئین ها ی تولید شده توسط 
دارند. بیشتر  بیوشیمیایی  فعالیت  ها  انکوژن 

جهش های فعال کننده جهش هایی هستند که 
موجب تبدیل شدن پروتوانکوژن ها به انکوژن ها 
می شوند.انواع انکوژن:خانواده ی RAS خانواده 

MYC ی



67
این  توموری:  کننده  سرکوب  های  2-ژن 
دسته از ژنها در حفظ تمامیت ژنتیکی، پیشرفت 
های سلولی  بر همکنش  تمایز،  سلولی،  چرخه 
این ژن  در  دارند. جهش  نقش  و مرگ سلولی 
رفتن  دست  از  و  آن  فعال شدن  غیر  باعث  ها 
هوستئازی بافت می شود که نشانه ی تومور در 

حال گسترش است.

ژن  این  توسط  که  پروتئینی   :P533-ژن
تنظیم  شود  می  کد  تومور(  کننده  )سرکوب 
رگ  ها،  سلول  کشی  خود  ها،  سلول  تقسیم 
و   DNA متابولیسم  و  سلولی  تمایز  سازی، 
مهمترین وظیفه متوقف کردن چرخه سلولی و 
ایجاد فرصت برای ترمیم DNA و جلوگیری از 
انتقال جهش به سلول های دختری است نقش 
سلول  رشد  و  تقسیم  طریق  این  از  دارند.پس 
 60 در  ژن  این  موتاسیون  دارد.  نظر  تحت  را 
است  شده  مشاهده  سرطانی  های  بافت  درصد 
DNA- که بیشتر مربوط به جهش در ناحیه

دو  و  ژن  این  پروتئین  باشد.  می   binding
توقف  باعث   CDC2 و   P2-CDK1پروتئین
سلول های سرطانی در مراحل G1 و G2 می 
بیند  می  آسیب  »ها  دیگر  که  هنگامی  شود. 
باعث  و  DNA متصل شده  به   P53 پروتئین
این  همچنین  شود.  می   WAF1 ژن  تحریک 
پروتئین به  که  ژن موجب ساختن P21 شده 

CDK2 متصل شده و مانع مرود این پروتئین 
به مرحله ی بعدی تقسیم سلولی می شود.

پس به طور کلی این ژن از طریق 3مسیر موجب 
عمل ضد سرطان می شود:

کننده  ترمیم  های  پروتئین  تحریک  باعث   )1
DNA و تنظیم صدمات وارد شده بر سایر ژن 

ها
2( تحریک مرگ سلولی به هنگام غیر بازسازی 

شدن سلول های آسیب دیده
G1و S3( ترمیم ژنوم با توقف در مراحل

4-ژن های مرگ برنامه ریزی
ویژگی های سلول های سرطانی: 

مهمترین ویژگی های سلول های سرطانی که 
در طول چندین سال به دست آمده به این شکل 

می باشد:
1-تمایز این سلول ها از دیگر سلول ها به لحاظ 
ژنتیک، بیوشیمی، ایمنی شناسی و بافت شناسی

2-دارای ناهنجاری های شکلی و رفتاری
و  کروموزومی  های  ناهنجاری  در  3-ناپایداری 

قابل توارث بودن این ناسازگاری
4-مشاهده ی انواع ناهنجاری های کروموزومی 

)ساختاری، تعدادی، جابه جایی، ترتیبی،      
شکستگی(

5-نسبت هسته به سیتوپالسم فراتر از حد
6-کاهش بلوغ و تمایز سلول ها و افزایش رشد 

سلول های سرطانی
مولکول  دارای  سرطانی  های  سلول  7-غشاء 
در  تغییر  و  سلولی  سطح  در  یافته  تغییر  های 

تحرک آنها
8-تغذیه ی بیشتر و زودتر  نسبت به سایر سلول 

هاو رشد بیشتر سلول های سرطانی
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9-ایجاد تغییر در فنوتیپ سلول ها و پیدا کردن 
توانایی مهاجرت به دیگر بافت ها و ترشح آنزیم 

های پروتءولیتیک و تخریب دیگر بافتها
اسکلت  و  ساختار  در  ضعیف  10-سازماندهی 
سلولی و داشتن ناهمگنی در شکل آنها و کاهش 

متاستاز سلول

انواع سرطان:
کارسینوما: 

در بافت اپی تلیال پوشاننده ی اعضای داخلی: 
سلول های پوشاننده ی روده،نایژه،مجاری غدد 

پستانی
سارکوما:

درگیر شدن بافت مزانشیم: استخوان، غضروف، 
چربی، رگ و خون، عضله یا انواع بافت پیوندی

لوکمیا:
بیماری پیش رونده و بدخیم اعضای خون ساز 

و اختالل در تولید سلول های خونی
لنفوما و مایلوما:

و  ایمنی، سلول های جنینی  درگیری سیستم 
سلول های جنسی

درمان سرطان:
دیگر  در  دخالت  بدون  تومور  تیمار  موضعی: 

اعضا از طریق جراحی و اشعه درمانی
به  دارو  تجویز   :Adjavant یا  سیستمیک 
مانی،  در  شیمی  تزریقی،  یا  خوراکی  صورت 

هورمون در مانی، در مان های هدف دار
 در درمان سیستمیک اگر اندازه ی تومور افزایش 

یابد دارای عوارض جوانبی خواهد بود. در طی 
و  مهاجرت  با  است  ممکن  سیستمیک  درمان 
فرار سلول های توموری به غدد لنفاوی را داشته 

باشیم.
ابتدا شیمی  وسیع  های  اندازه  با  برای سرطان 
درمانی با ترکیبات پالتینی یا تاگزانی انجام می 
دهند سپس اقدام به جراحی می کنند تا برای 

این کار از حجم وسیع تومور بکاهند .
سرطان تخمدان از معدود سرطان های بدخیمی 
لحاظ  به  اگر  حتی  شود  می  جراحی  که  است 

ماکروسکوپی حذف نشود. 
پاکلی  یا   )carboplatin( درمانی  شیمی 
درمان  نوعی   :)pacli taxel(تاکسل
عامل  دارای  کریوپالتین   است.  سیستمیک 
سبب  و  شده  متصل   DNAبه که  دار  آلکیل 
داخلی  های  زنجیره  در  عرضی  اتصاالت  ایجاد 
و خارجی می شود. از طرفی پاکلی تاکسل به 
متصل  ها  میکروتوبول  به  کواالن  غیر  صورت 
در  و  می شود  پایداری  افزایش  موجب  و  شده 
عوانل  دو  هر  کند.  می  ایجاد  اختالل  ها  دوک 
موجب آپوپتوز می شود.70 درصد سرطان های 
که  دارند  بازگشت شیمیایی  پیشرفته  تخمدان 
در صورت بازگشت و باتوجه به مدت بازگشت 
است  بادارو  که  درمان  دو  خط  درمانی  شیمی 

شروع می شود.
اروپا  تا  آسیا  از  که  است  گیاهی  سنجد  گیاه 
ایران  دارد.در  گونه  حدود90  و  است  گسترده 
چهارمحال  کردستان،  آذربایجان،  در  گیاه  این 
و بختیاری، همدان، اصفهان، تهران و خراسان 
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صورت  به  سنجد  های  شود.گل  می  یافت 
زنگوله،کرم رنگ و بسیار معطر است که شاخه 
و  سنجد  است.  ای  سبز-نقره  رنگ  به  هایش 
خانواده ی سنجدیان دارای ترکیب فالونوئیدی، 
گلوکز، فروکتوز، اسید فولیک و... امالح پتاسیم، 
منیزیم، سدیم، آهن، کلسیم، روی، مس و دارای 
اسیدهای چرب، اسید فولیک، اسید پالمئوتیک، 
فسفولیپید و... است. قندهای گلوکز و فروکتوز 
ترکیب  همراه  به  سنجد  میوه  اصلی  قندهای 
کند.گیاه  می  دار  طعم  را  میوه  که  است  فنلی 
سنجد دارای ویتامین های A،B،E و بتاکاروتن 

است.
کاربردها:

- دارای خواص درمانی برای میوه گل صمغ و 
برگها

- درمان سرفه،ادرار آور،قابض
- ضداسهال آمیبی در طب سنتی

- برگ و میوه خاصیت ضد تب
استفراغ،  تهوع،  معده،  زخم  درمان  در  کاربرد 

یرقان، آسم، نفخ شکم
- پودر برگ خشک شده: کنترل خون ریزی و 
تسریع بهبود زخم به صورت مستقیم ضدالتهاب 

و ضد درد در بیماران آرتریت دوماتوئید
- خواص ضد باکتریایی، آنتی اکسیدانی، محافظ 
معده، کاهش ترشح اسید معده، کنترل رفلکس، 
بهبود تشنج، شل کننده ی عضالت، ترمیم زخم، 

ضد درد
سنجد ازگیاهانی است که دسترسی اسان دارد 
و بر بیماری های قلبی، کلیوی، عصبی، بیماری 
دارد. گیاه سنجد  تاثیر  التهابی و سرطان  های 
عوارض کمی دارد و با فیزیولوژی انسان سازگار 

تر است.
دانشمندان اثر سنجد را بر سلول های رده 
بررسی  تخمدان  سرطان   CP-A2780 ی 

کردند:
الکلی  ی  عصاره  تکثیری  ضد  اثرات  بررسی   -
میوه ی گیاه سنجد برروی سلول های رده ی 

A2780CPسرطان تخمدان انسان
- تعیین میزان اثر غلظتهای مختلف عصاره ی 
های  سلول  برروی  سنجد  گیاه  ی  میوه  الکلی 

A2780CPسرطان تخمدان انسان
- تعیین انواع مرگ سلولی حاصل از عصاره ی 
الکلی میوه ی گیاه سنجد بر روی سلول های 

A2780CPسرطان تخمدان انسان

SCF و مالتونین بر رشد و نمو اووسیت ها و تکوین جنین های موش نژاد  بررسی تاثیر 
in vitro در محیط NMRI

به  درمانی  شیمی  یا  و  اشعه  بیماری.پیری. 
منظور درمان سرطان میتوانند منجر به از دست 
نارسایی زودرس  باروری و  دادن کامل ظرفیت 
باروری  تخمدان در زنان شوند.به منظور حفظ 

بهبود روش های انجماد و کشت فولیکول های 
خطر  کاهش  برای  روشی  عنوان  به  انترال  پره 
می  کار  به  بدخیم  های  سلول  توسط  الودگی 
رود.کشت جنین انسان تا مرحله بالستوسیست 
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شرایط  باشد.  می  کارامد  نا  حدودی  تا  هنوز 
دستگاه  در    in vivo شرایط  یا    in vitro
تولید مثل ماده جایی که جنین از تاثیرات مضر 
عوامل موجود محافظت میشود، متفاوت است. 
مالتونین به صورت غیر مستقیم نقش مهمی به 
عنوان انتی اکسیدان دارد و به صورت مستقیم 
به عنوان یک حذف کننده ی رادیکال های ازاد 
انواع  برای  بقا  عامل  یک   SCF و  میکند  عمل 
از  هدف  میباشد.بنابراین  ها  سلول  از  مختلفی 
تاثیر غلظت های  مختلف  بررسی  این مطالعه 
SCF و مالتونین بر رشد و نمو فولیکول ها و 
جنین های دو سلولی موش سوری قبل و بعد از 

انجماد شیشه ای بود.
 150-180 قطر  با  انترال  پره  های  فولیکول 
میکرون از تخمدان های موش سوری نابالغ 19-

17روزه نژاد NMRI جدا شدند. فولیکول های 
تازه  یا  )با روش کرایوالک(  منجمد-ذوب شده 
α-MEM  حاوی  در قطر های محیط کشت 
100ng/.  50.  0(  SCF مختلف  های  غلظت 

 1.500pm.  100.  10.  0( مالتونین  و   )ml
داده  کشت  روز   7 مدت  به    )nM  10.100.

شدند.
تزریق  با   in vivo در  گذاری  تخمک  القاء 
بعد  ساعت   48 تا   46 و   IU  7.5  PMSG
IU 7.5 hCG به موش های ماده انجام شده 
قرار  قفس  یک  در  نر  های  موش  با  سپس  و 
های  لوله  از  سلولی  دو  های  داده شدند.جنین 
در   تازه  های  شدند.جنین  اوری  جمع  رحمی 

محیط کشت  T6 همراه با غلظت های مختلف 
 SCF 1.0( وμM.0.1.10.100nM( مالتونین

)0.1.20.50.100ng/ml( کشت داده شدند.
بقا فولیکول ها  افزایش قابل توجهی در میزان 
در غلظت های ng/ml 50.100  SCF )تازه 
   10pm)0.0001=p( و   )0.05<P( ومنجمد( 
مالتونین در مقایسه با گروه های کنترل دیده 
شد. اووسیت های محله متافاز میوز 2 در غلظت 
انجماد(  )بدن   ng/ml  50  .100  SCF های 
تعداد   )0.001=P( بود  از سایر گروه ها  بیشتر 
 SCF غلظت  در   2 میوز  متافاز  های  اووسیت 
توجهی  قابل  طور  به  )منجمد(    50ng/ml

.)0.004=P( افزایش یافت
های  غلظت  در  ها  بالستوسیست  تعداد 
مالتونین   10.100nM و   50ng/ml  SCF
کنترل  گروه  از  بیشتر  توجهی  قابل  طور  به 
بود)P>0.02(.تعداد بالستوسیست ها در گروه 
SCF و  جنین های منجمد-ذوب شده توسط 

مالتونین تحت تاثیر قرار نگرفته بود.

نتیجه گیری
منجمد-ذوب  و  تازه  های  فولیکول  کشت 
 50ng/ml  SCF با  همراه  سوری  موش  شده 
بالغ  اووسیت های  و  زنده  فولیکول های  تعداد 
بقا  میزان  مالتونین   10pM.میدهد افزایش  را 
 SCF فولیکول ها را افزایش میدهد.مالتونین و
تعداد بالستوسیست ها را در کشت جنین های 

تازه افزایش میدهند.



71
 Ophiocoma( شکننده  و  ترد  ی  ستاره  از  شده  استخراج  تام  ی  عصاره  اثر  بررسی 

)CAM( در پرده ی کوریوآالنتوئیس جوجه VEGF روی بیان فاکتور  )erinaceus

افزایش مقاومت سرطان ها نسبت به درمان رایج 
و عوامل شیمی درمانی منجر به کاهش سطح 
پاسخ این سلول ها نسبت به دارو و در نتیجه 
بنابراین  شود.  می  درمانی  اقدامات  شکست 
تحقیق و توسعه ی داروهای موثرتر و با اثرات 
است. برخوردار  زیادی  اهمیت  از  کمتر  جانبی 

با توجه به این موضوع و با توجه به اینکه رگ 
متاستاز  و  توسعه  موثر در  از عوامل  یکی  زایی 
کننده  مهار  عوامل  با  درمان  میباشد  تومورها 
رگ زایی ممکن است یک روش با ارزش جدید 
برای درمان سرطان باشد. یکی از منابع بالقوه 
های  اکوسیستم  سرطان  درمان  برای  جذاب  و 
دریایی هستند و با توجه به اینکه پیش از این 
نیز اثراتضد آنژیوژنزی ستاره ترد و شکننده ثابت 
شده بود.در این مطالعه سعی شده است که اثر 
عصاره ی اتانولی ستاره ترد و شکننده روی بیان 
فاکتور رشد اندوتلیال عروقی)VEGF( در مدل 
مورد   )CAM( جوجه  کوریوآالنتوئیس  پرده 

بررسی قرار بگیرد.
در این مطالعه اثر عصاره ی اتانولی ستاره شکننده 
روی رگ زایی با استفاده از مدل CAM مورد 

بررسی قرار گرفت.
به این ترتیب که 30 تخم مرغ جنین دار به 6 
گروه مطالعاتی تثسیم شدند و درون انکوباتور با 

دمای 38 درجه و رطوبت
نسبی 55-65 درصد قرار داده شدند.گروه های 

مثبت  کنترل  منفی  کنترل  شامل  مطالعاتی 
 3 و   )μl  20  DMSO( ازمایشگاهی  شاهد 
شرایط  در  ششم  روز  در  بودند.  تجربی  گروه 
ایجاد  پنجره  ها  مرغ  تخم  روی  استریل  کامال 
شد.در روز هشتم گروه های تجربی با عصاره ی 
ستاره شکننده و گروه کنترل مثبت با محلول 
دوازدهم  روز  در  و  شدند  تیمار    sutent R
توسط فوتواستریومیکروسکوپ مورد بررسی قرار 
گرفتند. سپس تعداد و طول عروق شمارش شد 
و میانگین شاخص های تعداد و طول انشعابات 
تست  و   one-wayAnova ازمون  با  عروقی 
تحلیلی tukey تحلیل شد و میزان بیان فاکتور 
VEGF در گروه های مورد مطالعه توسط روش 

real time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.
ستاره  اتانولی  ی  عصاره  که  داد  نشان  نتایج 
اثر  ازمایش یک  مورد  در غلظت های  شکننده 
ضد آنژیوژنزی وابسته به دوز روی رگ زایی در 
پرده کوریوآالنتوئیس جوجه دارد و تعداد و طول 
کاهش  داری  معنا  طور  به  را  عروقی  انشعابات 
کاهش  باعث  همچنین   )0.001<p( میدهد. 
در   VEGF فاکتور  بیان   )0.05<p( دار  معنا 
گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل منفی 
بیشترین  امده  بدست  نتایج  طبق  شود.  می 
به گروه کنترل مثبت می  بیان مربوط  کاهش 

باشد.
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ی  عصاره  آنژیوژنزی  ضد  اثرات  ها  یافته  این 
و شکننده  ترد  ستاره  از  امده  به دست  اتانولی 
در محیط in vivo  و همچنین امکان استفاده 

از ان به عنوان یک عامل بالقوه ضد آنژیوژنزی 
را  سرطان  همچون  هایی  بیماری  درمان  برای 

تایید میکنند.
          

بررسی اثر مایع مغزی نخاعی جنینی رت نژاد ویستار بر تمایز عصبی سلول های بنیادی 
مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر روی پرده آمنیون انسانی                         

مغز  از  مشتق  مزانشیمی  بنیادی  های  سلول   
انواع  به  تمایز  توانایی   )BMSCs( استخوان 
بررسی  جهت  و  دارند  را  ها  سلول  از  مختلفی 
مکانسیم ها و وقایع تکوینی مناسب میباشند. 
تراوا  نیمه  نازک  بافتی  انسانی  آمنیون  پرده 
االستیک و مستحکم می باشد که در مطالعات 
یک  عنوان  به  بافت  مهندسی  و  3بعدی  کشت 
غشا زیستیو یک داربست طبیعی شناخته شده 
است. مایع مغزی نخاعی جنینی شامل فاکنور 
های رشد عصبی مختلف با اثرات زیستی قابل 
های  سلول  سرنوشت  که  باشد  می  توجهی 
نیز  و  تکوین  حین  مجاور  بنیادی  و  پروژنیتور 
 in vitro تکثیر و تمایز سلول های بنیادی را در
این تحقیق بررسی  از  نماید. هدف  هدایت می 
اثر مایع مغزی نخاعی جنینی رت نژاد ویستار بر 
تمایز عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز 
استخوان بر روی پرده آمنیون انسانی به عنوان 

داربست می باشد.
مغز  از  مشتق  مزانسیمی  بنیادی  های  سلول 
های  استخوان  کردن  آسپیره  توسط  استخوان 
ران و درشت نی موش های رت با سن تقریبی 
6-4 هفته جمع اوری شدند و در محیط کشت 

 pen/strep و  درصد   15  FBS با   DMEM
زنان سالم  از  1درصد کشت داده شدند. جفت 
طی عمل سزارین فراهم گشت پرده آمنیون از 
نسبت  در  و  اطراف جداسازی  های  بافت  سایر 
1:1 گلیسرول و محیط کشت DMEM فریز 
گشت. هنگام کاشت سلول ها بر روی آن پرده 
اسکرپ  و  تریپسین  با  تیمار  توسط  آمنیون 
مکانیکی سلول زدایی شد. مایع مغزی نخاعی از 
جنین های رت طی روز 17 بارداری جمع اوری 
 BMSCs های  سلول  از  مشخصی  تعداد  شد. 
کاشته  سلول  بدون  آمنیون  پرده  روی  بر 
روز   CSF تیمار  تحت  روز   7 برای  و  شدند 
امیزی  رنگ  و   MTT تست  گرفتند.  قرار   17
و  تکثیز  بررسی  جهت  هماتوکسیلین-ائوزین 
 BMSCs های  سلول  مورفولوژیکی  تغییرات 
کاشته شده انجام شدند.جهت بررسی ساختاری  
داربست و سلول های کاشته شده  بر روی آن 
از میکروسکوپ الکترونی )SEM( استفاده شد. 
تکنیک  توسط  نیز  تمایزی  های  مارکر  بیان 
ایمنوهیستوشیمی بررسی شد. تست MTT بقا 
و تکثیر BMSCs کاشته شده بر روی داربست 
قرار   e-CSF با  تیمار  تحت  که  آمنیون  پرده 
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 H&E امیزی  رنگ  کرد.  تایید  را  بود  گرفته 
کاشته  حین   BMSCs مورفولوژیکی  تغییرات 
شدن و نیز بعد از تیمار کردن با e-CSF نشان 
که  داد  نشان  نیز  ایمونوسیتوشیمی  نتایج  داد. 
B-III- 2 و-MAP مارکر های تمایز نورونی

Tubulin در سلول های BMSCs که بر روی 
پرده آمنیون بدون سلول در محیط القایی حاوی 

e-CSF کاشته شده بودند بیان شده اند.
در مجموع نتایج بدست امده از مطالعات پیش 

رو نشان داد که داربست پرده آمنیون میتواند 
طبیعی  بعدی   3 ماتریکس  یک  عنوان  به 
امثال  بنیادی  های  سلول  کاشت  برای  مناسب 
و  زیستی  فاکتورهای  بررسی  جهت   BMSCs
طبیعی همانند CSF در نظر گرفته شود. نتایج 
ما نشان دا که پرده آمنیون بدون سلول از تکثیر 
BMSCs حمایت می کند و یک محیط مناسب 
را برای هم کشتی BMSCs وe-CSF  فراهم 

کند.

نتیجه گیری کلی
با توجه به آنچه ذکر شد و استناد به تمامی مطالعات انجام شده در رابطه با توانایی تمایزی سلول های 
BMSCs به سمت سلول هایی با سرنوشت عصبی توانایی قوی ماتریکس پرده آمنیون انسانی به 
عنوان داربستی حمایتی برای کشت 3 بعدی و ترکیب حیرت انگیز CSF دوران جنینی و بخصوص 
CSF جنینی روز 17 رت به جرعت میتوان گفت این سه فاکتور جذاب در کنار یکدیگر نتایج قابل 
توجه و درخشانی را ارائه می کنند. بنابراین در تحقیق پیش رو فرضیه اولیه مابه شرح اینکه سلول 
های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان میتوانند بر روی داربستی بدون سلول از پرده آمنیون 
انسانی و تحت تیمار با مایع مغزی نخاعی روز 17 جنینی رت به سمت دودمان های شبه عصبی سوق 

داده شوند کامال با نتایج بدست آمده از این مطالعه و سایر مطالعات مشابه ثابت شد.

تهیه و تنظیم: لطیفه کریم زاده باردیی
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انتشار جدیدترین فهرست گونه های گیاهی در معرض خطر انقراض

تازه ترین گزارش خود که توسط 80  به کیوگاردنز در  بریتانیا، موسوم  باغ سلطنتی گیاه شناسی 
متخصص تهیه شده است اعالم کرده است که از هر پنج گونه گیاهی یکی در معرض خطر انقراض 
قرار دارد. در مجموع حدود 391 هزار گونه گیاهی شناخته شده است. این مجموعه شامل کوچکترین 

گلهای ارکید می شود تا درختان تنومند سرو می باشد.  
پروفسور کتی ویلیس می گوید: جنبه مثبت این گزارش این است که ما همچنان در حال کشف 
گونه های جدید گیاهان هستیم. به طور متوسط حدود دو هزار گونه جدید در سال کشف می شود. 
این گونه های تازه کشف شده در مواد غذایی، در سوخت و در داروسازی کاربرد دارند. جنبه منفی 
گزارش این است که نوع پوشش گیاهی در حال تغییر گسترده است. مشخصا فعالیتهای کشاورزی 

عامل این تغییرات هستند. تغییرات اقلیمی هم در این روند تاثیرگذار است.
کارشناسان می گویند بخش های زیادی از کره زمین دستخوش تغییرات گسترده است. از جمله 

جنگل های استوایی که در حال تبدیل شدن به مناطق کشاورزی و مسکونی هستند . 
پروفسور کتی ویلیس با اشاره به این موضوع می گوید: »در حال حاضر مناطق بسیار اندکی به دلیل 
داشتن گونه های کمیاب گیاهی رسما به عنوان مناطق مهم شناسایی شده اند. مثال این که در جایی 
چه نوع پرنده ای وجود دارد تعیین کننده اهمیت آن است. با توجه به تاثیر زیادی که گیاهان بر 

سالمت ما دارند، این دیدگاه باید عوض شود.
باغهای علمی، گونه های زیادی از گیاهان مختلف را در خود جای داده اند که هم می تواند برای 

گردشگران جذاب باشد و هم برای دانشمندانی که قصد مطالعه بر روی آنها دارند.
بنابه آمارهای رسمی کشاورزی با سهم سی و یک درصد بزرگترین تهدید برای پوشش گیاهی سیاره 
ما است. دومین خطر قطع درختان و برداشت گیاهان است. سهم تغییرات اقلیمی 4 درصد است ولی 

دانشمندان می گویند تاثیر واقعی این تغییرات در دهه های آینده روشن می شود.
    http://fa.euronews.com/ :منبع

تازه های زیست شناسی
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رهایی از اختالل اضطراب

مطالعات نشان می دهد که تا 30 درصد از تمام مردم در برخی از نقاط زندگی خود از یک اختالل 
اضطرابی رنج می برند. اضطراب منجر به درد و رنج بزرگ می شود. اما با روشی که بیمار به تدریج 
در معرض شیئ یا زمینه ای که باعث اضطرابش می شود قرار بگیرد، درمان می شود. اگر قرار گرفتن 
در معرض درمان موفقیت آمیز باشد، یک حافظه »امن« جدید تشکیل می شود که حافظه ی ترس 

قدیمی را تحت شعاع قرار می دهد.
اما همه با این روش درمان نمی شوند، به دلیل این که یادگیری در طول درمان دائمی نیست. حافظه 
ممکن است بعد از موفقیت اولیه، به حالت اول خود بازگردد. محققان حافظه در حال حاضر نشان 
افتد،حافظه  یاد چیزی می  به  تر ساخت. هنگامی که شخصی  پایدار  را  بهبود  اند که میتوان  داده 
ناپایدار می شود و دوباره ذخیره می شود. اگر شما دوباره ذخیره شدن را مختل کنید، حافظه ایجاد 

شده می تواند تغییر کند. 
در نتیجه حافظه ترس می تواند تضعیف و یا پاک شود. و این امیدی برای بهبود روشهای درمانی 
اختالالت اضطرابی است. اما تاکنون شکی در ممکن بودن این مسئله وجود داشته، زیرا ثابت شده 

که تضعیف خاطرات قدیمی تر و قوی تر خیلی دشوار است. 
در یک مطالعه محققان دانشگاه اوپساال و موسسه کارولینسکا در سوئد برای اولین بار نشان داده اند 
که می توان از این روش برای کم کردن فوبیا در طول زندگی استفاده کرد. محققان در حالی که 
فعالیت مغز افرادی مبتال به ترس عنکبوت یا آراکنوفوبیا را در آمیگدال اندازه گیری می کردند، آن ها 
را  در معرض عنکبوت قرار دادند. آمیگدال، بخشی از مغز است که به شدت وابسته به ترس می باشد.

آنها دریافتند که فعال سازی حافظه ترس ،متشکل از یک در معرض قرار گرفتن 10 دقیقه ای قبل 
از در معرض قرار گرفتن گسترده تر، منجر به کاهش قابل توجهی در فعالیت آمیگدال زمانی که افراد 

روز بعد دوباره به تصاویر عنکبوت نگاه می کنند می شود.
از آنجایی که حافظه قبل از در معرض قرار گرفتن ناپایدار شده و در فرم ضعیف شده ذخیره شده، 
ترس به راحتی باز نمی گردد. یک روز پس از در معرض قرار گرفتن،فعالیت آمیگدال گروهی که 
برای ترس از عنکبوت خود فعال سازی اولیه داشتند، در مقایسه با افراد عادی کمتر شد. اجتناب از 

عنکبوت نیز کاهش یافت که این موضوع از فعالیت کمتر آمیگدال قابل پیش بینی بود.
یوهانس دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشگاه اوپسال می گوید: قابل توجه است که چنین 
دستکاری ساده به وضوح در فعالیت مغز و رفتار تاثیر می گذارد . یک اصالح ساده از درمان های 

موجود می تواند به اثرات بهبود بخشد. 
https://www.sciencedaily.com  :منبع
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چطور پیر نشویم؟

در این گزارش که بازبیني چندین تحقیق علمي است و توسط محققان دانشگاه اویدو در اسپانیا انجام 
گرفته است، یکي از اصلي ترین عواملي که با پیرشدن انسان در ارتباطي مستقیم است، متابولیسم 
یا سوخت و ساز بدن عنوان شده است. محققان تاکنون 9 نشانه سالخوردگي را در متابولیسم انسان 

یافته اند. 
متابولیسم یک یا مجموعه اي از اندام هاي بدن نیست که میزان کالري ورودي به بدن را تعیین کند، 
این رویداد مجموعه اي از میلیارد ها عمل و فعالیت سلولي در بدن انسان در مقیاس روزانه است که 

سوخت را به انرژي تبدیل کرده و تمامي مواد مورد نیاز بدن را تامین مي کند. 
  با باالتر رفتن سن انسان، کارایي متابولیسم بدن افت مي کند،  DNA بیشتر آسیب مي بیند و در 
نتیجه عملکرد سلول ها به اختالل و خطاي بیشتري دچار مي شوند. روند تخریب و حذف سلول هاي 
کهنه در بدن کندتر شده و نتایج نامطلوبي را بر سالمت بدن از خود به جا مي گذارد. تمامي این 
فشارهایي که بدن در طول زندگي متحمل مي شود، توانایي آن را در انجام وظایف روزانه اي که براي 

حفظ سالمت حیاتي هستند، ناتوان تر مي سازد. 

راه هایي براي کنترل پیري  
اگر پیري را بیماري متابولیسم در نظر بگیریم، چندان شگفت انگیز نخواهد بود اگر بگوییم سوختي 
که به بدن مي رسد بر طول عمر انسان اثري غیرقابل انکار خواهد داشت. مدارک مستدلي وجود دارند 

که براساس آن بهترین رژیم غذایي براي افزایش طول عمر، سبک غذایي مدیترانه اي است. 
این سبک غذایي مملو از چربي هاي سالمي مانند روغن زیتون،  سبزیجات، غالت، دانه هاي روغني 
و ماهي است و بخش بسیار کوچکي از آن را گوشت قرمز و قند تشکیل داده است. همچنین گفته 
مي شود جایگزین کردن پروتئین ها توسط کربوهیدرات هاي مرکب نیز فواید بسیار قابل توجهي براي 

افزایش طول عمر به همراه دارد. 
از دیگر عوامل تاثیر گذار که در این گزارش بر آن تاکید شده است، محدود سازي کالري هاي دریافتي 
است. به زبان ساده این کار یعني زیاد نخوردن. اما آنچه به اندازه کم غذا خوردن اهمیت دارد،  ایجاد 
نمي کند،  دریافت  غذایي  هیچ  بدن  آن  طول  در  که  روزمره است  زندگي  در  ساعته  چند  دوره هاي 
مطالعات نشان مي دهد چند ساعت نخوردن در طول روز فواید قابل توجهي براي سالمت انسان ها 
دارد. در نهایت همانطور که بر همه آشکار است، ورزش کردن و فعالیت هاي بدني بر کند کردن روند 

نشانه هاي پیري در بدن اثر غیرقابل انکار دارد. 
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سبک زندگي غربي کشنده است 

اگرچه بهبود سالمت و ایمني عمومي افزایش طول عمر افراد در کشورهاي غربي و کشورهایي که 
اما هنوز در این جوامع عوامل نگران کننده  به سبک غرب زندگي مي کنند را بهبود بخشیده است، 
زیادي وجود دارد. رژیم غذایي پرکالري مملو از قند، پروتئین هاي حیواني گوشت قرمز و چربي هاي 
را  چاقي  به  ابتال  خطر  مي تواند  و  آورده  وارد  فشار  بدن  متابولیسم  بر  مارگارین  مانند  سالم  غیر 
براینکه  عالوه  و  نمي کنند  مصرف  غالت  و  فیبر  سبزیجات،  امروزه  انسان ها  بسیاري  دهد.  افزایش 
ورزش نمي کنند، براي ساعت هاي طوالني نیز ثابت مي نشینند. این مشکل به اندازه اي حاد است که 
نویسندگان این گزارش در پایان مقاله خود درخواست کرده اند دراین زمینه اقدامي جدي صورت 

بگیرد و انسان ها به داشتن زندگي سالم تر تشویق شوند. 

ندانسته ها فراوانند!!!
درباره  که  است  علمي  گزارش  ده ها  از  مختلفي  بخش هاي  تدوین  گزارش  این  بخش  اصلي ترین 
و  زیستي  علوم  در  رایج  از موضوعات  تعدادي  بر  آن  در  منتشر شده است که  پیري  و  سالخوردگي 
خالئ هاي بزرگ در دانش بشر تاکید شده است. یکي از بزرگترین مشکالت در تحقیقات پیري این 
است که تنها بخش کوچکي از دانسته هاي بشر درباره پیري از مطالعاتي به دست آمده اند که روي 
انسان انجام گرفته اند. درعوض بیشترین بخش این مطالعات در آزمایشگاه ها و روي حیواناتي مانند 

کرم ها، پشه ها و موش ها انجام گرفته اند. 
شواهد بسیار محکمي از تاثیر مثبت تغییراتي مانند محدود سازي کالري دریافتي بر طول عمر حیوانات 
با  با این همه  از این مدارک در دست نیست.  اما جزئیات دقیقي  مورد مطالعه به دست آمده است، 
افزایش پژوهش هاي علمي درباره این موضوع، در آینده دانش بشر درباره پیري بهبود خواهد یافت و 
دانشمندان قادر خواهند بود در آینده به تمامي انسان ها از هر ملیت و سطح اجتماعي کمک کنند تا 

عمري طوالني تر داشته باشند.
  http://tnews.ir/ :منبع

کشف بخشی جدید از ویروس اچ.آی.وی
محققان انگلیسی براساس تازه ترین یافته خود درباره ویروس اچ.آی.وی )ایدز(، امیدوار هستند به 
رویکردهای جدیدی برای ابداع داروهایی به منظور مبارزه با این عفونت دست یابند. پیش از این 
دقیقا مشخض نبود که ویروس اچ.آی.وی چگونه به واحدهای سازنده ژنتیکی مورد نیاز برای سنتز 

دی.ان.ای به منظور آلوده کردن سلول میزبان، دست می یابد.



78
اما اکنون محققان آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی شورای تحقیقات پزشکی در کمبریج و کالج 
لندن اکتشافات جدیدی در زمینه این مکانیسم بدست آورده اند. یک پوسته پروتیینی به نام ‹کپسید› 
ویروس اچ آی وی را احاطه کرده است. محققان متوجه شدند که کپسید حاوی منافذ عنبیه مانند 
است که مانند چشم باز و بسته می شوند. این منافذ می توانند بسیار سریع باز و بسته شوند، همین 
قابلیت آنها را قادر می سازد واحدهای سازنده ژنتیکی به نام نوکلوئیدها را که ویروس به آنها نیاز دارد 
تا با تغییر دی.ان.ای سلول میزبان را آلوده کند، جذب کنند و مولکول هایی را که نمی خواهند، در 

بیرون نگاه دارند.
همین قابلیت علت موفق بودن ویروس اچ.آی.وی در گریختن از سیستم ایمنی را توضیح می دهد.

این دستاورد تحقیقاتی که در مجله Nature منتشر شد، حاصل آزمایش ساختار اتمی کپسید و 
ایجاد ویروس های جهش یافته اچ.آی.وی است که به محققان اجازه داد رفتار این منافذ را رصد کنند.

دکتر لئو جیمز از آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی شورای تحقیقات پزشکی می گوید: تصور می 
کردیم به محض ورود ویروس اچ.آی.وی به یک سلول، کپسید ویروس جدا می شود، اما متوجه شدیم 

که کپسید از ویروس در برابر سیستم ایمنی محافظت می کند.
وی افزود: با کشف منافذ یاد شده و عملکرد آنها، مشخص می شود که چگونه سوخت مورد نیاز برای 
تکثیر وارد کپسید می شود و امکان ساخت ژنوم ویروسی را فراهم می کند. محققان برای جلوگیری 
نام بازدارنده به  از خود و آلوده کردن سلول های بیشتر، یک مولکول  از رونوشت برداری ویروس 

hexacarboxybenzene ابداع کردند که می تواند منافذ کپسید را مسدود کند. مولکول یاد شده 
به طور موفقیت آمیزی منافذ را مسدود می کند و مانع از رونوشت برداری و یا تکثیر ویروس می شود.

با این وجود، مولکول hexacarboxybenzene نمی تواند وارد سلول های انسانی شود و در نتیجه 
نمی تواند به سلول های از پیش آلوده شده به اچ.آی.وی کمک کند. اما محققان تاکید کردند که 
یافته های این مطالعه می تواند در آینده به ابداع داروهایی منجر شود که قادر به ورود به سلول های 

انسانی و همچنین مسدود کردن منافذ از داخل خواهند بود.
/http://tnews.ir :منبع

       
                                                                                                       



79
درمان ایدز و ابوال با استفاده از نقاط کوانتومی شیرین     

Angewandte Chemie چاپ شده  نتایج پروژه ای که درمجله  در سایت فناوری های همگرا، 
است، یک راه جدید برای مقابله با ویروس هایی ایدز و ابوال پیشنهاد می دهد، بجای تخریب پاتوژن ها، 

از اتصال پاتوژن ها به سلول ها از طریق تزریق یک عامل مسدود کننده )بالک(، جلوگیری کنیم.
دکتر یوآن گو استاد زیست شناسی مولکولی دانشگاه لیدز و نویسنده اول مقاله گفت: تا کنون، چگونگی 
با  ویروس ها  که  می دانستیم  ما  بود،  ناشناخته  شیمیدان ها  برای  سلول ها  به  ویروس ها  این  اتصال 
مطالعه  این  در  بود.  ناشناخته  یکدیگر  با  آنها  اتصال  اما چگونگی  می کنند،  سالم حمله  سلول های 
محققان از کریستال های نانومقیاس )نقاط کوانتومی( که شکل ویروس ها را تقلید می کنند، استفاده 
کردند، این نقاط کوانتومی چگونگی اتصال ویروس ها به سلول ها را مشخص ساختند، نقاط کوانتومی 

کریستال های فلورسنتی هستند که رنگ نور نشرشده وابسته به اندازه کریستال است.
نقاط کوانتومی همچنین به عنوان یک نوع حسگر فلورسنت جدید برای تصویربرداری زیست مولکولی 
و سلولی کاربردهای بسیاری پیدا کرده اند و باعث شده است تا از آنها در مطالعه چگونگی گسترش 
روشن  به  قادر  محققان  کوانتومی،  نقاط  فلورسنت  از  استفاده  با  شود،  استفاده  بدن  در  ویروس ها 
ساختن اتصاالت فیزیکی آنها با سلول ها خواهند بود و به این طریق قادر به کشف چگونگی اتصال 
ویروس ها خواهند بود. برای اینکه نقاط کوانتومی به سلول ها اتصال یابند، در ابتدا باید با شکر پوشش 

داده شوند.
تورنبول یکی دیگر از محققان و نویسنده مقاله گفت معموال می شنویم که شکر چقدر برای سالمتی 
انسان  بدن  در  اساسی  نقش  یک  که  دارند  وجود  شکرها  از  زیادی  بسیار  انواع  اما  است،  مضر  ما 
از  دیگر سلول ها  با  آنها  و  پوشانیده شده اند  با شکر  ما  در حقیقت همه سلول های  بازی می کنند، 
ما  اینکه  دلیل  می کنند.  برهمکنش  می گیرد،  انجام  شکرها  این  بین  که  پروتئینی  اتصاالت  طریق 
دارای گروه های خونی متفاوتی هستیم این است که انواع مختلفی از شکرها، گلبول های قرمز ما را 
اتصال  نیز ازطریق واکنش های بین پروتئین ها و شکرها به سلول های سالم  می پوشانند. ویروس ها 
چندگانه  تماس های  تشکیل  توسط  اما  هستند  ضعیف  خود  به خودی  برهمکنش ها  این  می یابند، 
تقویت می شوند.   تورنبول گفت: ما می خواهیم بدانیم که چه فاکتورهایی این پروسه اتصال را کنترل 

می کند و در نهایت بازدارنده هایی طراحی کنیم که این اتصاالت ویروسی را هدف  قرار دهند.
این مطالعه روش های مختلفی را آشکار ساخت که در آنها دو شکر سطحی سلول که قبال غیرقابل 
تمیز بودند )یعنی DC-SIGN و DC-SIGNR(به شکرهای سطحی ویروس HIV و ابوال اتصال 
پروتئینی برقرار می کنند و از این طریق آنها گسترش می یابند. دجیان ژو یکی دیگر از اعضای گروه 
تحقیقاتی گفت: این پروتئین ها مشابه دوقلوهایی با شخصیت های متفاوت هستند. ساختار فیزیکی 
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آنها تقریباً یکسان است اما قابلیت آنها برای انتقال ویروس های مختلف کاماًل متفاوت است و دلیل 
این  آنها یک راه برای تمایز بین  بیان می کنند که مطالعات  آن همچنان ناشناخته است. محققان 
پروتئین ها آشکار ساخته است، آنها متوجه شده اند که چگونگی اتصال آنها به شکرهای سطح ویروس 
کامال متفاوت است، این دو پروتئین برای تقویت اتصال چهار پیوند برقرار می کنند اما جهت گیری 

این اتصاالت متفاوت است.
http://tnews.ir :منبع

کشف 11 موجود جدید که زیر زمین به سر می برند...
دانشمندی 11 گونه جدید از عنکبوت های دریچه ای طالیی در شهر کویینزلند کشف کرده است که 

بزرگی برخی از آن ها به اندازه کف دست انسان است.
یا  و  از خاک  استفاده  با  زمین النه هایی  اعماق  در  عنکبوت هایی هستند که  عنکبوت ها،  گونه  این 
گیاهان برای النه ها دریچه می سازند که از گونه های دیگر خود و یا سایر موجودات ریز تغذیه می کنند.

عنکبوت های تازه کشف شده به اندازه کف دست انسان هستند و بعضی از آن ها دارای نیش های یک 
سانتیمتری هستند و النه های خود را با برگ استتار می کنند.
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عصاره چیست؟
در صورتی که مواد موجود در سلول های گیاهی با حالل ها از جمله آب یا حالل های آلی از گیاهان 
استخراج شوند به این محصول عصاره گفته میشود.اصوال پس از استخراج مواد حالل به کار رفته با 
کمک تقطیر و یاتقطیر در خال جدا میشود.در صورتی که عصاره با آب یا اتانول استخراج شود میتواند 
بدون خارج کردن حالل آن را در دارو های خوراکی مصرف نمود ولی در صورتی که عصاره با حالل 

های دیگر استخراج شود خوراکی نبوده و حتما باید حالل های دیگر را خارج نمود.
در صورتی که عصاره با اتانول یا متانول استخراج شود با توجه به پالریته های آنها حاوی کلیه ی 
مواد موجود در گیاه بوده و به عصاره بدست آمده عصاره تام میگویند.در صورتی که عصاره گیری با 
حالل های دیگر انجام شود ممکن است قسمتی از مواد موجود در گیاه خارج گردند.اکثر دارو های 

گیاهی امروز با آب و اتانول از گیاهان استخراج میشوند.
به عبارتی اکثر عصاره های مصرفی به عنوان دارو های خوراکی و غیر خوراکی هیدروالکلی بوده که 
با تنظیم غلظت و یا تهیه عصاره خشک آنها در دارو سازی مورد مصرف قرار میگیرند.درصورتی که 
حالل از عصاره جدا نشود همه عصاره ها مایع خواهند بودولی در صورتی که حالل آن ها جدا شود 
برحسب مواد موجود در آن ها عصاره ممکن است مایع خمیری و یا جامد شود.اصوال عصاره هایی 
که حاوی روغن های گیاهی مایع باشند بعد از تقطیر حالل به شکل مایع باقی خواهند ماند. برای 
استخراج عصاره از گیاهان در آزمایشگاه با وسایل شیشه ای و در صنعت از وسایل استیل استفاده 

می شود.
روش عصاره گیری به دو نوع با کمک حرارت و بدون دخالت حرارت انجام پذیر است.در صورتی که 
اجسام موجود در گیاهان به حرارت حساس باشند بهتر است از روش دوم استفاده کنیم.عصاره گیری 
با دخالت حرارت با وسیله ای به نام سوکسله و عصاره گیری بدون دخالت حرارت با وسیله ای به 
نام پروکوله صورت میگیرد.عصاره گیری با حرارت سریع تر و ارزان تر تمام میشود در حالی که در 
روش دوم عصارع گیری نیازمند زمان بوده و میزان حالل مصرفی بیشتر و گران تر تمام میشود.مزیت 
عصاره گیری بدون دخالت حرارت سالم ماندن اجسام در عصاره است در این صورت اثر عصاره شبیه 

آموزش تحقیق، پژوهش و فناوری
»عصاره گیری و روش های آن«



82
گیاه مربوطه میباشد. روش هاي سنتی دست یابی ترکیبات طبیعی گیاهان مثل تقطیر آبی یا بخار 
آب و استخراج با حالل آلی معایبی مانند اتالف ترکیبات فّرار، بازده پایین، زمان استخراج طوالنی، 

تخریب ترکیبات غیراشباع و باقی ماندن حالل سّمی را به دنبال دارد. 
کاربرد گسترده، قیمت باال و حساس بودن اسانس ها نسبت به شرایط استخراج، منجر به پیدایش 
و گسترش روش هاي نوین استخراج گردیده است. این روش ها عالوه بر حفظ خصوصیات کیفی 
اسانس، سریع تر و ارزان تر می باشند. در این مطالعه به شناخت بیش تر شیوه هاي نوین استخراج 
به کمک امواج فراصوت، استخراج با حالل کمک شده توسط امواج میکروویو، مزایا و معایب آن ها 
پرداخته شده است. مزایای استفاده از این روش ها عبارتند از: بیش تربودن سرعت و انرژی موثر 
استخراج، انتقال جرم بیش تر، گرادیان حرارتی کم تر، کاهش اندازه تجهیزات، زمان استخراج کوتاه 

تر و کاهش استفاده از حالل هاي آلی سّمی.
 

سوکسوله

 عصاره گیری با کمک حرارت با دستگاه سوکسله:
گیاه  متفاوت  مقادیر  گیری  عصاره  برای  مختلف  های  اندازه  در  از جنس شیشه  دستگاه سوکسله 

ساخته شده است.
دستگاه سوکسله از چهار قسمت :منبع گرمایی بالن دستگاه سوکسله و مبرد تشکیل میشود.با این 

دستگاه میتوان در سطح آزمایشگاهی از چند گرم تا چند کیلوگرم پودر گیاه را استخراج کرد.
برای این کار ابتدا گیاه را خشک نموده سپس با آسیاب پودر میکنیم.آنگاه پودر را در یک بشر مناسب 
ریخته و روی آن حالل مورد نظر را میریزیم و به هم میزنیم تا به صورت خمیر در آید سپس خمیر 
برآمده را در ظرف مخصوص که اصوال از جنس کاغذ ساخته شده و به اندازه سوکسله های مختلف 
تهیه شده است میریزیم چون این ظروف در ایران در دسترس نیستندبه جای آن از کیسه های متقال 

استفاده می شود.
از این رو کیسه های متقالی مناسب  با حجم سوکسله تهیه و درون محفظه سوکسله قرار میدهیم و 
تا نصف آن را از خمیر تهیه شده میریزیم و سوکسله را بر روی بالن که در اجاق الکتریکی قرار دارد 

میگذاریم و با گیره ثابت میکنیم.
بالن  به نصف  افزاییمتا حالل  باالی محفظه سوکسوله ی حالل مورد نظر را کم کم می  از  اکنون 
برسد پس از افزودن حالل سوکسوله را بر روی مبرد قرار داده و آب لوله را باز میکنیم سپس اجاق 
الکتریکی را روشن میکنیم و حرارت آن را طوری تنظیم میکنیم تا حالل درون بالن به طور متعادل 
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بجوشد.عمل عصاره گیری بر حسب نوع گیاه و حالل و میزان گیاه ممکن است از 5 تا 50 ساعت به 

طول بینجامد.
پس از پایان عصاره گیری دستگاه را خاموش نموده و تفاله های گیاه که فاقد عصاره است را دور 
ریخته و عصاره مایع درون بالن را با قیف و کاغذ صافی رد نموده و بر حسب دستور العمل مورد 
استفاده قرار میدهیم.این عصاره ممکن است به طور مستقیم مورد استفاده قرار گیرد و یا غلیظ تر 

شده و ممکن است حالل آن به طور کامل جدا گردد.

نکات مهم در روش سوکسله
طوریکه  به  دارد،  زیادي  بسیار  اهمیت  انتخاب حالل  گیري  عصاره  روشهاي  سایر  و  روش  این  در 
ترکیبات متنوع در آن عصارهخواهد  ایجاد عصارههاي متفاوت و  انتخاب حاللهاي مختلف موجب 
شددر این روش هگزان، حاللیاست که مورد استفاده قرارمیگیرد زیرا دماي جوش بین 63 تا 69 
درجه سانتیگراد داشته،حاللیت مواد روغنی در آن خوب است و میتوان پس از استفاده آن را بازیافت 
کرد، اما این حالل آالینده محیط زیست بوده و به همین دلیل گاهی از حاللهاي کم خطري مانند 
اتانول، ایزوپروپانول، هیدروکربنها و غیره در این روش استفاده میشود . اندازه ذرهاي از موارد دیگري 
است که در این روش و هر روش عصاره گیري دیگري اهمیت داشته و با کاهش آن میزان نفوذ حالل 
به داخل ماده گیاهی افزایش یافته و بازده افزایش می یابد.دما از موضوعهاي دیگري است که در همه 

روشها از جملهسوکسله باید به آن توجه کرد.

محاسن روش سوکسله
1- روش ساده و آسان است.

2- حالل تازه بهطور مداوم در تماس با پودر گیاهی قرار می گیرد.
3- استفاده از دماي باال که منجر به افزایش حاللیت ترکیبات کم محلول در دماي پایین میشود.

4- بعد از استفاده از این روش فیلتراسیون الزم نیست.

معایب روش سوکسله
1-  این روش زمان زیادي الزم دارد.

2- مقدار زیادي حالل مصرف می شود.
3- به علت استفاده از دماي باال به ترکیبات حساس به حرارت آسیب می رسد و مواد ناخواسته و 

نامطلوبی ایجاد شوند.
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»دستگاه سوکسله«
 

دستگاه پرکوالتور پرکوله

عصاره گیری بدون دخالت حرارت با دستگاه پرکوله:
پرکوالتور وسیله ای است که با ریختن پودر گیاه در آن و عبور دادن جریان حالل از روی پودر بدون 
دخالت حرارت عصاره گیری انجام میشود.پرکوالتور آزمایشگاهی از جنس شیشه و به شکل مخروط 
ناقص میباشد که قسمت قاعده آن به طرف باال بوده و در قسمت پایین آن شیری جهت کنترل خروج 
حالل آن تعبیه شده است.پرکوالتور های آزمایشگاهی دارای حجم های متفاوت بوده و میتوان تا 
چند کیلوگرم پودر را عصاره گیری کرد.پرکوالتور های صنعتی از جنس استیل بوده و حجم آن در 

حد چندین تن پودر گیاه است.
برای عصاره گیری با این دستگاه ابتدا فیلتر های باالی شیر را در ته دستگاه قرار داده و پرکوالتور را 
تا دو سوم حجم آن پودر می ریزیم سپس حالل مورد نظر را در حالی که شیر دستگاه بسته است می 
افزاییم و اضافه کردن حالل را تا پر شدن پرکوالتور ادامه میدهیم و در آن را میبندیم.برای خیس 
خوردن پودر باید چند ساعت تا یک روز صبر کرد.پس از آن شیر را باز نموده تا حالل به آهستگی 

جریان یابد.
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حالل مواد موثر را در خود حل نموده و خارج میشود)همیشه باید حالل را به طوری فراهم کرده و 
اضافه نمود تا از خشک شدن سطح پودر داخل پرکوالتور جلوگیری به عمل آید(مدت زمان عصاره 
گیری پرکوالتور چندین برابر سوکسوله است و ممکن است ساعت ها و گاهی روز ها ادمه یابد پس 
از اتمام کار پرکوالتور پودر ها را که تفاله میباشند دور ریخته و عصاره بدست آمده را مانند روش 

سوکسله مورد استفاده قرار میدهیم. 

 
»دستگاه پرکوالتور پرکوله«

روش عصاره گیري همراه با مایع فوق بحرانی
 

 اصول و مکانیسم
مایع فوق بحرانی مادهاي است که در دماها و فشارهاي باالتر از نقطهبحرانی قرار گرفته، در این 
لحاظ  از  به طوریکه  بوده،  این دو حالت  بلکه حدواسط  نیست  مایع  یا  گاز  به صورت  ماده  شرایط 
خصوصیات نفوذپذیري مانندگازها و از لحاظ قدرت انحالل مواد مانند مایعات می باشد. حاللیت مواد 
دراین فاز با تغییر دانسیته که خود تحت کنترل دما و فشار است تغییر میکند و بعد از نفوذ ماده مورد 
نظر به داخل فاز، در انتهاي عصارهگیري میتوان با تغییر دما و فشار فاز فوق بحرانی را به صورت گاز 

خارج کرده و عصاره را بدون حالل به دست آورد.
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نکات مهم در روش عصاره گیري همراه با مایع فوق بحرانی

در این روش انتخاب حالل اهمیت بسیاري دارد. از دي اکسید کربن به دلیل قیمت پایین، سمیت 
و قابلیت اشتعال کم و شرایط بحرانی مطلوب )دماي 304 درجه کلوین و فشار 7/3 مگاپاسکال( 
ترکیبات  استخراج  .برای  میشود  استفاده  هیدروکربنها  مثل  قطبی  غیر  ترکیبات  استخراج  براي 
قطبی ازحاللهایی مانند فرئون 22 ونیتروس اکساید استفاده میشود، اما حاللهاي ذکر شده ازجمله 
متانول  مانند  کنندههایی  تعدیل  از  دلیل  همین  به  میباشند  زیست  محیط  خطرناک  آالیندههاي 
بهمنظور افزایش قطبیت کربن دي اکساید استفادهمیگردد. متانول تا حدود 20 درصد با کربن دي 
اکساید قابل اختالط بوده، قابلیت حل مواد قطبی را داراست اما باعث افزایش شرایط بحرانی کربن 
دي اکساید شده و سمی است. از اتانول هم میتوان استفاده کرد ولی این حالل هم شرایط بحرانی 
پایینی  بحرانی  اگر چه شرایط  اتان  و  متان  مانند  . حاللهایی  افزایش میدهد  را  اکساید  کربن دي 
دارند ولی به علت ایجاد سمیت کبدي استفاده نمیشوند و حاللهایی مانند اتیلن هم قابلیت واکنش 
پذیري باالیی داشته و ممکن است به برخی ترکیبات آسیب برسانند.محتواي رطوبت ماده گیاهی 
در این روش هم اهمیت دارد زیرا آب موجود در گیاه به شکل یخ درآمده و سدي فیزیکی در برابر 
عبور مایع فوقبحرانی فراهم می کند، به عالوه یخ تا حدودي در فاز فوق بحرانی وارد شده و موجب 
انحالل ترکیبات ناخواسته میگردد .اندازه ذرهاي بر خالف سایر روشها تأثیر چندانی در بازده ندارد.

افزایش سرعت جریان دي اکسید کربن فقطزمان عصارهگیري را کاهش میدهد اما در افزایش بازده 
موثر نبوده است.

محاسن روش عصاره گیري همراه با مایع فوق بحرانی
قدرت حاللیت مایع فوق بحرانی تحت تأثیر دما و فشار تغییر یافته، احتمال استخراج ترکیبات خاص 
را فراهم میکند و در پایان کار حالل به راحتی قابل بازیابی میباشد. به دلیل استفاده از حاللهاي ایمن 
در این روش، از آلودگی محیط پیشگیري میشود، افزایش بازده وکیفیت روغنهاي فرار و مواد معطر 

از دیگر محاسن این روش میباشند.

- معایب روش عصاره گیري با مایع فوق بحرانی
در این روش استفاده از فشارهاي زیاد مستلزم مصرف هزینه هاي باال بوده و به عالوه این روش به 

هر حال براي استخراج مواد با قطبیت باال داراي محدودیت میباشد.
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»روش عصاره گیري همراه با مایع فوق بحرانی«

 استخراج توسط حالل کمک شده با امواج میکروویو
استفاده از انرژی میکروویو برای اولین بار در سال 1986و به طور هم زمان توسط گدبای در سنتز 
آلی و توسط گانزیلر برای استخراج نمونه های بیولوژیکی و آنالیز ترکیبات آلی  گزارش شده است. 
از آن زمان به بعد، آزمایشگاه های متعددی امکانات ترکیبی و آنالیزی از میکروویو را به عنوانمنبع 
غیرکالسیک از انرژی مورد مطالعه قراردادند. استخراج با حالل به کمک میکروویو برای اولین بار در 
استخراج مواد موثره از مرکبات، گیاهان معطر، غالت مورداستفاده قرارگرفت. این تکنیک در سال 
1990 به عنوان فرایند استخراج با حالل کمک شده با امواج میکروویو اختراع شد . امواج میکروویو 
تابش هاي الکترومغناطیسی با فرکانس 3/ . الی 300  گیگاهرتز هستند. استخراج با کمک امواج 
میکروویو براساس جذب انرژی میکروویو توسط مولکول های قطبی ترکیبات شیمیایی است. انرژی 
جذب شده با ثابت دی الکتریک جسم متناسب است، که موجب چرخش دوقطبی در میدان الکتریکی 
می شود )معموالً 2/45 گیگاهرتز(. استخراج در دماي بین 150 تا 190 درجه سلسیوس انجام می 
شود. حالل گرم امکان استخراج سریع آنالیت های پایدار حرارتی را فراهم می سازد. بازده استخراج 
با کمک امواج میکروویو به خواص وحجم حالل، نسبت حجم حالل به ماده استخراجی، توان امواج 
میکروویو، مدت زمان پرتودهی، اندازه ذرات وضعیت ماده ی گیاهی و به خصوص ثابت دی الکتریک 
نسبی وابسته است. برای  MAE از ظرف شفاف میکروویو و حالل با ثابت دی الکتریک باال استفاده 
می شود که بیش ترین امواج میکروویو را جذب می کند. در ثابت دی الکتریک های باالتر انرژی 
بیش تری توسط مولکول ها جذب شده و حالل سریع تر به نقطه جوش می رسد. بنابراین افزایش 
دما و فشار، استخراج ترکیبات از گیاهان را آسان می سازد. هم چنین می توان حالل هایی با ثابت 
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دی الکتریک پایین را در فشار اتمسفریک استفاده نمود. در این صورت، استخراج در ظروِف باز انجام 
می شود، به همین دلیل حالل مقدار کمی از انرژی را جذب می کند. ماتریس نمونه گرم شده و 
آنالیت ها به یک حالل خنک کننده انتقال می یابند. این روش برای استخراج آنالیت های ناپایدار 
حرارتی کم قطبی بکار می رود  به طور معمول، مواد گیاهی در یک حالل میکروویو غیرجاذبمانند 
هگزان، غوطه ور شده و تحت تابش انرژی میکروویو قرارمی گیرند. هرچند در بیش تر موارد از مواد 
گیاهی خشک برای استخراج استفاده می شود، اما هنوز سلول های گیاهی با مقادیر میکروسکوپِی 
رطوبت هستند که به عنوان هدف برای حرارت دهی امواج میکروویو به کار برده می شوند. رطوبت، 
زمانی که در معرض تنش های حرارتی زیاد، فشار باالی موضعی و گرمایش میکروویو قرار می گیرد، 
درون سلول های گیاهی حرارت می بیند و تبخیر می شود و به دلیل تورم سلول گیاهی روی دیواره 
سلولی، فشار بسیار زیادی را تولید می کند فشار، دیواره سلولی را از درون تحت فشار قرار داده و 
سرانجام باعث پارگی آن ها با سرعت بیش تری نسبت به استخراج مرسوم می شود، که تراوش اجزای 
فعال را از سلول های تخریب شده به حالل احاطه کننده تسهیل کرده و از این رو بازدهی استخراج 
اجزای گیاهی را بهبود می بخشد. دماهای باالی حاصل شده با پرتودهی امواج میکروویو می توانند 
هر پیوندی از سلولز را که جزء اصلی دیواره ی سلولی است، هیدرولیز کنند و در عوض، طی چند 
دقیقه آن را به اجزای محلول تبدیل نمایند. دماهای باالیی که در دیواره های سلولی در طی استخراج 
با امواج میکروویو به دست می آیند، دهیدراسیون سلولز را افزایش و قدرت مکانیکی آن را کاهش می 

دهند و این پدیده به دسترسی آسان حالل به ترکیبات درون سلول کمک می کند.

سیستم های استخراج به کمک امواج میکروویو
هیدروتقطیر میکروویو عاری از حالل 1 روش جدیدی ازاستخراج است که در سال 2004 با هدف به 
دست آوردن اسانس از گیاه اختراع شد. دستگاه SFME  ترکیب اصلی گرمایش میکروویو و تقطیر 
در فشار اتمسفر است. بر اساس یک اصل به نسبت ساده، این روش شامل قرارگیری مواد گیاهی در 
یک راکتور میکروویو، بدون افزودن هیچ گونه حالل است. حرارت داخلی آِب موجود در مواد گیاهی 
موجب تورم سلول های گیاهی و پارگی غدد و آوندهای معطر می شود. بنابراین، فرایند آزادسازی 
اسانس با تبخیر آب موجود در مواد گیاهی انجام می شود. یک سیستم خنک کننده در خارج از 
آون میکروویو مداوم عصاره را متراکم می سازد. به منظور بازگرداندن آب موجود به مواد گیاهی، 
آب مازاد به سِل استخراج برگردانده می شود. فراوانی باالتر ترکیبات اکسیژن دار در اسانس مربوط 
با میکروویو است و تنها آب موجود استفاده می شود، که آن مانع  به گرمایش سریع مواد قطبی 
تجزیه ترکیبات اکسیژن دار اصلی با واکنش های حرارتی و هیدرولیتیک می گردد. تکنیک جدید 
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هیدرونفوذ میکروویو و جاذبه زمین  برای استخراج اسانس ها در سال 2008 ابداع شده است. این 
روش استخراج، ترکیبی از تقطیر میکروویو معکوس اصلی، گرمایش میکروویو و جاذبه زمین در فشار 
اتمسفر استکه شامل قرارگیری مواد گیاهی در یک راکتور میکروویو، بدون افزودن هرگونه حالل یا 
آب می باشد. در نتیجه ي عمل حرارت دادن، میکروویو موجب آزادسازی اسانس و آب موجود می 
شود،که از داخل به خارج مواد گیاهی منتقل می گردد. این پدیده فیزیکی که هیدرونفوذ شناخته 
شده، اجازه می دهد تا عصاره)آب و اسانس(، در خارج از مواد گیاهی پخش شده، با گرانش به خارج 
راکتور میکروویو چکیده شود و از طریق روزنه های دیسک پیرکس ریزش نماید. یک سیستم خنک 

کننده در خارج از آون میکروویو به طور مداوم عصاره را سرد می نماید.

به طور معمول آب و اسانس جمع آوری شده در ظرف یا فالسک فلورانس از هم جدا می شوند. 
اسانس، سبک تر از آب بوده ومی توانند به راحتی از هم جدا شوند. توجه به این نکته مهم است که 
این روش اجازه می دهد تا اسانس ها بدون تقطیر وتبخیر استخراج شوند، که بیش تر فرایندهای 
مصرف کننده انرژی بین عملیات واحد هستند. روش MHG نه استخراج  به کمک میکروویو اصالح 
شده 1 است، که از حالل های آلی استفاده می کند ، نه SFME  است که اسانس با آب موجود 
تبخیر می شود و نه هیدرونفوذ اصالح شده که مقدار زیادی آب در مصرف انرژی استفاده می کند.
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مزایا و معایب روش استخراج به کمک امواج میکروویو

گیاهی  مواد  از  محصول  استخراج  برای  میکروویو  امواج  کمک  با  استخراج  اصلی  مزایای  از  بعضی 
انتقال  نسبت به روش های سنتی شامل زمان استخراج کوتاه تر، کاهش اندازه دستگاه استخراج، 
انرژی سریع تر، کاهش گرادیان حرارتی، کنترل آسان گرمایش نمونه، کاهش میزان حالل مصرفی، 
استخراج، سادگی  ایجاد تالطم در طی  اتوماتیک،  به صورت  فرایند  انجام  استخراج،  بازدهی  بهبود 
انجام فرایند و هزینه کم می باشد. از معایب این روش، این است که کارایی امواج میکروویو زمانی 
که ترکیبات هدف و حالل غیرقطبی باشند و یا زمانی که آن ها فرار باشند، بسیار کم و ضعیف است. 
بنابراین، هنگام بکارگیری برای استخراج آنالیت های غیر قطبی از مواد غیرقطبی، به استفاده از حالل 
هایی با گشتاور دو قطبی بزرگ تر از صفر نیاز دارد          )-n هگزان یا ایزواکتان می تواند با دی 
کلرومتان یا مخلوط استن و -n هگزان جایگزین شود(. هم چنین، استفاده از انرژی های میکروویو 
باال ممکن است منجر به ایزومریزاسیون یا تخریب ترکیب شود و به فیلتر یا قوه گریز از مرکز براي 

حذف جامد باقی مانده در طول فرایند نیاز است.

استخراج به کمک امواج فراصوت
فراصوت امواج مکانیکی است که برای پراکندگی به محیط االستیک نیاز و صداهایی با فرکانس موجی 
متفاوت دارد. صداها در فرکانس شنوایی انسان )از 16 هرتز تا16-20کیلوهرتز( هستند، در حالی که 
فراصوت فرکانس هایی باالتراز شنوایی انسان، اما پایین تر از فرکانس های میکروویو )از20 کیلوهرتز 
تا 10 مگاهرتز( دارد. مکانیسم اصلی استخراجبا امواج فراصوت به پدیده کاویتاسیون  مربوط می 
شود.همان طور که یک موج صوتی از میان یک محیط االستیک عبور می کند، باعث جابه جایی 
طولی ذرات شده، به عنوان یک پیستون در سطح محیط عمل کرده و در نتیجه یک توالی مراحل 
انقباض و انبساط صورت می گیرد .همان طور که در شکل 2 در مقیاس مولکولی دیده می شود، به 
طور موقت مولکول ها از جایگاه اصلی خود جداشده و به عنوان موج صوتی عبور می کنند که می 
توانند با مولکول های اطراف برخورد کنند سپس، در طی مرحله انبساط، اولین گروه از مولکول ها  
به عقب و سمت موقعیت اصلی خود کشیده می شود و انرژی جنبشی آن ها را بیش تر به عقب می 
کشد. بنابراین، مناطق انبساطی در محیط ایجاد می شود و از آن جا که هر محیط فاصله ی مولکولی 
بحرانی دارد، هنگامی که این فاصله بیش از حد شود، فعل و انفعاالت مولکولی شکسته شده و حفره 
ها در مایع ایجاد می شوند. حفره های ایجادشده در محیط، حباب های کاویتاسیون ناشی از فراصوت 

بوده که قادر به رشد در طول مراحل انبساط و کاهش اندازه در سیکل های انقباض هستند.
هنگامی که اندازه ی این حباب ها به یک نقطه ی بحرانی می رسد، آن ها در طول چرخه انقباض 
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متالشی شده و مقدار زیادی انرژی آزاد می شود. دما و فشار در لحظه ی متالشی شدن تا 5000 
کلوین و 5000 اتمسفر در حمام اولتراسونیک در دمای اتاق تخمین زده می شود، ایجاد این نقاط 
داغ می تواند به طور چشم گیری واکنش های شیمیایی را در محیط تسریع بخشد. وقتی این حباب 

ها روی سطح مواد جامد متالشی
می شوند، فشار و دمای باالی آزادشده به طور مستقیم میکروجت ها و امواج شوک را در سطح جامد 
تولید می کند.اصابت این میکروجت ها به سطح باعث سایش، شکستگی و تخریب آن می گردد. 
امواج فراصوت، مراحل فرایند استخراج ترکیبات گیاهی،یعنی تورم بافت به منظور جذب حالل و نیز 
خروج ترکیبات از بافت به حالل را از طریق ایجاد تخلخل و منافذ در دیواره سلول ها بهبود می بخشد 
و انتقال جرم را تسهیل و تسریع می کند . حباب کاویتاسیون تولید شده نزدیک به سطح متالشی 
می شود  در طول چرخه انقباض  موادگیاهی و میکروجت را به طور مستقیم به سطح وارد می کند 
فشار و دمای باالی به کار گرفته شده در این فرایند، دیواره های سلولی ماتریس گیاهی را پاره کرده 
و محتوای آن ها را در محیط آزاد خواهد کرد. برخالف شیوه هاي مرسوم، امواج صوتی باعث تخریب 
دیواره سلولی در یک مدت زمان کوتاه شده و عصاره ی گیاهی در طول دیواره سلولی انتشار می یابد. 
مشخصات گیاهی مثل میزان رطوبت، اندازه ي ذرات و نوع حالل مورداستفاده، به منظور به دست 
آوردن استخراج کارامد و موثر مهم هستند. به عالوه فاکتورهاي زیادي شامل فرکانس، فشار، دما و 

زمان، کارکرد امواج صوتی را تحت تاثیر قرار می دهند.

 

»سیکل های فشرده و باز ایجاد شده با امواج صوتی«
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سیستمهای استخراج به کمک امواج فراصوت

متداول ترین تجهیزات فراصوت برای مقاصد استخراج از منابع گیاهی حمام خالص سازی اولتراسونیک 
و سیستم پروب است که در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی قابل اجرا می باشند .در حالی که بسیاری 
از تالش های تحقیقاتی در UAE بر روی خوِد فراصوت متمرکز شده اند، برخی مطالعات، اتصال 
بین فراصوت و روش های دیگر را نیز مورد بررسی قرار داده اند. به عنوان مثال UAE در ترکیب با 
انرژی میکروویو،استخراج سیال فوق بحرانی و یا با روش های مرسوم از قبیل استخراج سوکسله به 
کار گرفته شده است. هنگامی که با استخراج سیال فوق بحرانی ترکیب می شود،  UAE  انتقال 
جرم گونه های با ارزش را از فاز جامد به حالل مورداستفاده برای استخراج افزایش می دهد. استخراج 
سوکسله، هم چنین می تواند با فراصوت اصالح شود. هنگامی که در منطقه کارتریج قبل ازمسیر 
سیفون اعمال گردد، در نتیجه امکان حذف بخش هایچربی را از ماتریس های بسیار فشرده فراهم 
می سازد. بازدهی ترکیب میکروویو و فراصوت به وضوح در کاربردهایی مانند استخراج مس و روش 

کجلدال برای تعیین نیتروژن کل در موادغذایی نشان داده شده است.
 

مزایا و معایب روش استخراج به کمک امواج فراصوت
از مزایای استخراج به کمک امواج فراصوت، افزایش قطبیت سیستم )شامل استخراج کننده، آنالیت 
ها و ماتریس( و افزایش بازدهی استخراج با حفره زایی است که می تواند مشابه یا بزرگ تر نسبت به 
استخراج سوکسله باشد. استخراج با کمک امواج فراصوت امکان افزودن یک استخراج کننده کمکی 
را فراهم می سازد و موجب افزایش قطبیت فاز مایع می شود. فراصوت می تواند دمای عملیاتی را 
کاهش دهد و امکان استخراج ترکیبات حساس به حرارت را فراهم سازد که تحت شرایط عملیاتی 
از   . است  تر  کوتاه  استخراج سوکسله  به  نسبت  استخراج  زمان  تغییر می کند.  استخراج سوکسله 
مزایای استخراج با کمک امواج فراصوت نسبت به استخراج با کمک امواج میکروویو می توان به سریع 
تر و ساده تر بودن این روش اشاره کرد. به طوری که عملیات کم تری درگیر آن بوده ودر نتیجه 
آلودگی آن کم تر است. در جذب اسید، روش فراصوت نسبت به میکروویو ایمن تر است، به طوری 
که به دماها و فشارهای باال نیاز ندارد. استخراج به کمک امواج فراصوت نسبت به استخراج سیال 
فوق بحرانی تجهیزات بسیار ساده تری را نیاز دارد. بنابراین هزینه کل فرایند استخراج بسیار پایین 
تر است. استخراج با کمک فراصوت می تواند با هر حاللی برای استخراج دامنه وسیعی از ترکیبات 
CO از  2  انحصاري  به طور  با سیال فوق بحرانی  از طرف دیگر، استخراج  طبیعی استفاده شود. 

برای استخراج استفاده می کند، بنابراین دامنه آن به آنالیت های غیرقطبی محدود است . از معایب 
استخراج به کمک امواج فراصوت نسبت به روش سوکسله، عدم تجدیدپذیری حالل در سیستم های 
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ناپیوسته در طول فرایند است. بنابراین بازده آن تابعی از ضریب توزیع است. از طرف دیگر شستشو 
و صاف کردن بعد از استخراج نسبت به زمان کل فرایند طوالنی است و مصرف حالل را افزایش داده 
و احتمال اتالف و یا آلودگی عصاره در طول جابه جایی وجود دارد. استخراج سوکسله تکرار پذیرتر 
است . به طور معمول، استخراج به کمک امواج فراصوت نسبت به استخراج توسط امواج میکروویو 
ضعیف تر بوده، به طوری که کهنگی سطح پروب فراصوت می تواند بازده استخراج را تغییر دهد. 
اندازه ذرات، یک فاکتور مهم در کاربردها به کمک فراصوت است. روش استخراج با سیال فوق بحرانی 
ساده تر و سریع تر نسبت به برخی روش های فراصوت حالل مایع است. برخالف برخی از حالل 
های استفاده شده برای فراصوت )مانند سیکلوهگزان، تتراهیدروفوران  و مخلوط های دوتایی مانند 
دی کلرومتان و استون(، 2CO فوق بحرانی برای محیط خطرناک نیست. به طور معمول روش های 
SFE نسبت به استخراج با کمک فراصوت دقت بیش تری دارند که احتماال به دلیل استفاده ی آن 

ها ازحمام به جای سیستم نوع پروب است.
 

                                               »سیستم استخراج فراصوت آزمایشگاهی«
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نتیجه گیري

با مشاهده افزایش مداوم در تقاضای جهان برای بهبود مراحل فنی دست یابی و آنالیز مواد 
با استفاده از روش های پایدار، ایمن و آسان، می توان احتیاجات آزمایشگاه ها در آینده را 
پیش بینی کرد. برحسب استفاده از حالل، باید کاهش مصرف و حذف، هم چنین امکان 
جایگزینی حالل های آلی و یا سمی در نظر گرفته شود. هر روش استخراجی باید که داده 
هایی معتبر ایجاد کند وهم چنین سریع، با حداقل دخالت اپراتور و مقرون به صرفه باشد 
و مالحظات ایمنی را برای اپراتور و دیگر کارکنان در محیط عملیاتی تأمین سازد. تکنیک 
های نوآورانه و سازگار با محیط زیست در استخراج موادمختلف، که به طور معمول، حالل 
و انرژی کم تری مصرف می کنند، مانند استخراج به کمک فراصوت و استخراج میکروویو، 
در حال حاضر یک موضوِع در حال توسعه ی پویا در تحقیقات و صنایع کاربردی هستند. 
با  تا به حال، تنها چند گزارش وجود دارد که به شتاب گیری فرایند استخراج  هرچند، 
ترکیب این تکنیک ها اشاره کرده است. مزیت اصلی استفاده از تکنیک های ترکیبی برای 
از  استفاده  با کاهش  به حفاظت محیط زیست  تولید و کمک  بازدهی  افزایش  استخراج، 

حالل، انرژی های فسیلی و تولید مواد خطرناک است.

گردآوری: روشنک زرین قلمی



95

نتایج کنکور ارشد سال 1395 و دانشجویان دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی...

خانم سارا آقایی .............................................................. سیستماتیک گیاهی، شهید بهشتی
خانم بنفشه یوسفی ...................................................................................... تکوین، خوارزمی
خانم شیوا علی نقی ........................................................ سیستماتیک گیاهی، شهید بهشتی
خانم طیبه سردار زاده ........................................................... سلولی مولکولی، رازی کرمانشاه
خانم معصومه مسلمی ..................................................... ژنتیک انسانی، علوم پزشکی ایران
خانم ملیکا خدادادی .......................................... فیزیولوژی جانوری، دانشگاه شهید بهشتی
خانم روشنک زرین قلمی ............................................................................. بیوشیمی، الزهرا
خانم مریم احمدیان ................................................................................ بیوتکنولوژی، الزهرا
خانم سما بابایی ........................................................................................... بیوفیزیک، الزهرا
خانم ریحانه ترابی ................................................................................ بیوشیمی، مالک اشتر
خانم مریم میرحسینی ......................................................................... بیوشیمی، مالک اشتر
خانم شاداب جبارزاده ..................................................... بیوتکنولوژی میکروبی، مالک اشتر
خانم نرگس دهقان سرشت ............................................... علوم پزشکی، جندی شاپور اهواز
خانم نسرین اسدی ........................................................ ویروس شناسی علوم پزشکی، کرج
خانم شادی آبخیز .................................. بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم فاطمه ارمغان ................................................................... بیوتکنولوژی، دانشگاه تهران
)ATP خانم آیسان پورافشار .................. ژنتیک مولکولی، پژوهشگاه رویان )سردبیر سابق

گزارشات
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مراسم افطاری دانشکده علوم زیستی

میزبان: سرکار خانم دکتر شهربانو عریان ریاست دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

حضور جمعی از اساتید، دانشجویان، مدیر مسئول و سردبیر نشریه ATP در این مراسم
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  گزارش و مستندات مدرسه تابستانی بیوتکنولوژی 

 ترکیبات طبیعی

 دانشگاه خوارزمی
»17 لغایت 19 شهریور 1395«

پیشگفتار

مدرسه ی  یک  برگزاری  گرم  امسال  تابستان  زیستی،  علوم  دانشکده  دانشجویی  علمی  انجمن های 
تابستانی بودند. رویدادی که قرار بود برای نخستین بار در دانشگاه خوارزمی برگزار شود و تجربه ای 
آن  اولیه ی  پیشنهاد  که  طرحی  بزند.  رقم  زیست شناسی  عالقه مندان  و  دانشجویان  برای  متفاوت 
توسط انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم زیستی در پاییز 94 مطرح شد و در زمستان 94 
با انتخاب موضوع بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی، رسماً شروع به کار کرد. هسته ی مرکزی این طرح، 
دبیران انجمن های زیست بودند که با حمایت و راهنمایی اساتید مشاور و برگزاری جلسات متعدد، 
طرح برنامه ی مدرسه ی تابستانی را نگاشتند تا به تصویب شورای حمایت و نظارت انجمن های علمی 
برسد. پس از پیگیری های متوالی، سرانجام طرح تصویب شد و تیم دانشجویی مدرسه برای برگزاری 

این عزم خود را جزم کردند تا این ایده ی نو را جامه ی عمل بپوشانند.
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طرحی برای پیشرفت...
علمی  دوره ی  یک  خوارزمی  دانشگاه  طبیعی  ترکیبات  بیوتکنولوژی  تابستانی  مدرسه  نخستین 
آموزشی سه روزه در قالب کارگاه های تئوری و عملی و سمینارهای علمی است که بخشی از دانش 
و مهارت های ضروری در حوزه ی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی را آموزش می دهد تا شرکت کنندگان 
با فراگیری این تکنیک ها بتوانند به طور تخصصی در حیطه ی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی به کار 

تحقیقاتی بپردازند، جذب بازار کار شوند و یا کارآفرینی کنند.
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یک مدرسه آموزشی در فرصت طالیی تابستان

کاربردی  و  مهارت های عملی  و  دانش  از  آن دسته  یادگیری  برای  است  فرصتی  تابستانی،  مدرسه 
که در برنامه ی آموزشی دانشجویان وجود ندارد و برای ورود به کار تحقیقاتی و بازار کار ضروری 
است. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته این دوره های آموزشی تخصصی تحت عناوین مدرسه 
تابستانی، مدرسه زمستانی و .... به مدت چند روز و به همراه تعدادی فوق برنامه های علمی فرهنگی 
برگزار می شود و بازده قابل توجهی دارد. خوشبختانه در کشور ما نیز برگزاری این قبیل دوره های 
آموزشی رواج یافته است و به خصوص در حوزه ی زیست شناسی بسیاری از مؤسسات و شرکت های 
تحقیقاتی و برخی از دانشگاه ها هر ساله اقدام به برگزاری مدرسه های تابستانی با موضوعات مختلف 
می کنند. برگزاری مدرسه های آموزشی در داخل دانشگاه و با فراخوانی در سطح کشوری یا حتی 
جهانی، در فرصت طالیی تابستان، طرح با ارزشی است که مزایای بسیاری دارد و موجب پیشرفت و 

ارتقاء سطح علمی دانشگاه میزبان می شود.

اهمیت بیوتکنولوژی و ترکیبات طبیعی
امروزه اهمیت علم بیوتکنولوژی بر کسی پوشیده 
کاربردی  و  مهم  گرایش های  از  یکی  و  نیست 
زمینه های  که  می شود  محسوب  زیست شناسی 
اشتغال زایی و کارآفرینی در آن بسیار است. صنعت 
بیوتکنولوژی جزء 7 صنعت کلیدی در جهان است 
که در دهه آینده نبض اقتصادی جهان را در دست 
خواهد داشت. درآمد ماهانه بیش از 40 درصد از 

شرکت های بیوتکنولوژی بیش از 1.200.000.000 تومان است. امروزه به جرئت می توان گفت آینده 
از آن کشورهایی خواهد بود که در زمینه بیوتکنولوژی توانایی های علمی و عملی خود را گسترش 
دهند. ما نیز تالش می کنیم تا از این قافله عقب نمانیم، علوم و تکنیک های جدید بیوتکنولوژی را 
بیاموزیم و آموزش دهیم و بر اساس نیازهای کشور از این دانش و تولیدات آن که امروزه نقش مهمی 
را در بحث درمان و دارو ایفا می کنند، استفاده کنیم و  پیشرفت کنیم تا بتوانیم خودمان تولیدکننده 

ابزار و محصوالت حاصل از علم بیوتکنولوژی باشیم.
دغدغه های  از  یکی  شیمیایی  مواد  از  استفاده  به جای  طبیعی  منشأ  با  محصوالتی  تولید  طرفی  از 
تولیدکنندگان است. ترکیبات طبیعی که از موجودات خشکی زی و آبزی به دست می آیند همواره 
جایگزین مناسبی برای ترکیبات شیمیایی هستند. ضمن اینکه ساختار بدن، نحوه ی زندگی و رفتار 
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اجتماعی موجودات زنده اغلب الگوی تحقیقات بسیاری از پژوهشگران و مخترعان بوده است.

ترکیب این دو یعنی بیوتکنولوژی و ترکیبات طبیعی امروزه یکی از کاربردی ترین حوزه های تحقیقاتی 
است که موردتوجه بسیاری از کشورهای پیشرفته گردیده است. الزم است این بخش از بیوتکنولوژی 
و  برای کار  تکنیک هایی که  و  بیشتر معرفی گردد  دارد،  ترکیبات طبیعی  با  ارتباط مستقیمی  که 
برای  طبیعی  ترکیبات  بیوتکنولوژی  موضوع  شود.  داده  آموزش  است،  الزم  زمینه  این  در  پژوهش 
نخستین مدرسه تابستانی زیست شناسی دانشگاه خوارزمی، توسط دکتر محمد نبیونی )استاد مشاور 
انجمن علمی دانشجویی سلولی و مولکولی دانشگاه خوارزمی( مطرح شد و با توجه به اهمیتی که 
پیش ازاین به آن اشاره گردید، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت تا برگزاری این مدرسه، گامی مؤثر در 

جهت شناخت بیشتر این حوزه ی علمی باشد.

اهداف در یک نگاه

بیوتکنولوژی  زمینه ی  در  مهارت  افزایش  و  علمی  سطح  ارتقاء   -
ترکیبات طبیعی و انجام تکنیک های آزمایشگاهی

فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  در  پژوهش  انگیزه ی  ایجاد   -
زیست شناسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و عالقه مندان 

به مباحث زیست شناسی
- بررسی جدیدترین یافته ها و پژوهش های مرتبط با بیوتکنولوژی 
ترکیبات طبیعی در ایران و جهان از طریق برگزاری ورکشاپ سمینار 

و سمینارهای علمی
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- آموزش مفاهیم، سرفصل های مهم، مهارت های تکنیکی و آزمایشگاهی جهت فعالیت در زمینه ی 
ورکشاپ  و  عملی  و  تئوری  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  طریق  از  طبیعی  ترکیبات  بیوتکنولوژی 

سمینار
- بررسی نقش بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی در اقتصاد ملی و مقاومتی و کارآفرینی

دانشجویی  علمی  انجمن های  با  زیست شناسی  عالقه مندان  آشنایی  برای  مناسب  بستری  ایجاد   -
زیست شناسی دانشگاه خوارزمی، جذب نیرو و گسترش همکاری های بین دانشگاهی

مشخصات کادر اجرایی
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کادر مدرسین
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عناوین برنامه ها
در نخستین مدرسه تابستانی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی دانشگاه خوارزمی، دو کارگاه آموزشی 
به صورت تئوری و عملی، یک ورکشاپ سمینار و دو سمینار علمی به همراه فوق برنامه های علمی 

برگزار می گردد که عناوین برنامه های آموزشی و سرفصل هایشان به صورت زیر می باشد:

در  مولکولی  »تکنیک های  کارگاه  دو  شامل  گیاهی«  »بیوتکنولوژی  آموزشی  1-کارگاه 
بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی گیاهان« و »تولید متابولیت های ثانویه از طریق کشت بافت 

گیاهی«
مدرس: دکتر پریسا جنوبی؛ دکتری سلولی و تکوین گیاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و 

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی علوم گیاهی
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سرفصل ها

- به کارگیری راهکارهای بیوتکنولوژی در افزایش ترکیبات طبیعی در گیاهان
- دست ورزی ژنتیکی گیاهان دارویی به منظور افزایش متابولیت های ثانویه

- استفاده از تکنیک های مولکولی با هدف شناسایی ترکیبات طبیعی

2- کارگاه آموزشی »کشت و تیمار سلول های عصبي با ترکیبات طبیعی«
مدرس: دکتر لیال الیاسی؛ دکتری علوم تشریح و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سرفصل ها
- آشنایی با انواع کشت سلول و کشت سلول عصبی به صورت عملی

- بررسی ترکیبات طبیعي با خواص آنتی اکسیدانی و کنترل کننده آپوپتوز و ضد تومورال
- استخراج و بررسي پروتئین ها با استفاده از تکنیک وسترن بالت

»)Monoclonal anti body( 3-ورکشاپ سمینار »مونوکلونال آنتی بادی
مدرس: دکتر زهره افسر طال؛ کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

سرفصل ها
- تجارت بزرگ آنتی بادی مونوکلونال در جهان

FDA آنتی بادی های درمانی تأییدشده از نظر -
- تولید صنعتی مونوکلونال آنتی بادی و آخرین پیشرفت های تکنولوژی در این دانش

4-سمینار آموزشی »ساختار بدن مارمولک ها و چسب های الهام گرفته از پای آنها«
سخنران: دکتر نسترن حیدری؛ دکتری بیوسیستماتیک جانوری و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

5- سمینار آموزشی »زیست پاالیی؛ تولیدات و کاربردهای آن«
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  و  محیط زیست  پسادکتری  پژوهشگر  زاهد؛  محمدعلی  دکتر  سخنران: 

خوارزمی
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گزارش لحظه  به  لحظه از این سه روز...

مراسم افتتاحیه
بیوتکنولوژی ترکیبات  تابستانی  محل اصلی برگزاری مدرسه 
قرار داشت. در محوطه ی  زیستی  علوم  دانشکده  در  طبیعی، 
غرفه های  و  پذیرش  میز  علوم،   7 شماره ی  سالن  مقابل 
قرار  زیستی  علوم  دانشکده  دانشجویی  علمی  انجمن های 
شهریور   17 )چهارشنبه  مدرسه  روز  نخستین  در  داشتند. 
جزوات  و  مدرسه  برنامه  )حاوی  تابستانی  مدرسه  کیف   )95
فرم های  و  انجمن ها  معرفی  بروشورهای  کنار  در  آموزشی( 
عضویت، توسط دانشجویان فعال انجمن های علمی دانشجویی 
را تشکیل  تابستانی  این سه روز کادر اجرایی مدرسه  که در 

می دادند، توزیع شدند.
مراسم افتتاحیه نخستین مدرسه تابستانی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی در سالن شماره 7 دانشکده ی 
علوم با حضور سرکار خانم دکتر عریان )ریاست محترم دانشکده ی علوم زیستی(، جناب آقای دکتر 
محمد نبیونی )دبیر کمیته ی علمی مدرسه تابستانی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی، نائب رئیس انجمن 
زیست شناسی ایران و استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی سلولی و مولکولی دانشگاه خوارزمی(، 
جناب آقای دکتر رامین عزتی )دبیر اجرایی مدرسه تابستانی و استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی 
محیط زیست دانشگاه خوارزمی(، سرکار خانم دکتر پریسا جنوبی )مدرس کارگاه بیوتکنولوژی گیاهی 
مدرسه تابستانی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی و استاد مشاور 
انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی گیاهی دانشگاه خوارزمی(، جناب آقای دکتر کاتوزیان )عضو 
محترم هیئت علمی دانشکده ی علوم زیستی دانشگاه خوارزمی و حامی انجمن ها(، جناب آقای سعادتی 
)رئیس انجمن اسالمی کارکنان( و جمع کثیری از دانشجویان و شرکت کنندگان این دوره ی آموزشی 

برگزار شد.
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در ابتدای مراسم پس از پخش آیاتی چند از قرآن مجید و سرود ملی، جناب آقای دکتر عزتی، دبیر 

اجرایی مدرسه تابستانی ضمن خیرمقدم به تمامی 
و  محترم  اساتید  و  دوره  این  شرکت کنندگان 
کادر اجرایی مجموعه، بیان داشتند: »با توجه به 
اهمیت رشته ی زیست فناوری و قرارگیری آن در 
الویت های الف بخش علم و فناوری در نقشه ی 
پیشرفت،  برای  است  الزم  کشور،  علمی  جامع 
برنامه های  علم،  این  نگاه داشتن  به روز  و  توسعه 
تخصصی در کنار آموزش آکادمیک برگزار شوند. 
واحد  خوارزمی  دانشگاه  زیستی  علوم  دانشکده 

کرج با داشتن آزمایشگاه های تحقیقاتی مختلف در زمینه های سلولی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، 
بالقوه ای برای جذب و آموزش تکنیک های مختلف  علوم گیاهی، محیط زیست و جانوری پتانسیل 
بیوتکنولوژی  تابستانی  مدرسه  داراست.  را  از سراسر کشور  عالقه مند  دانشجویان  به  زیست شناسی 
دانشکده ی  دانشجویی  علمی  انجمن های  همت  به  و  ایران  در  بار  نخستین  برای  طبیعی  ترکیبات 
مرکزی  هسته ی  و  است  دانشجویی  کاماًل  برنامه  اجرایی  کادر  است،  گردیده  برگزار  زیستی  علوم 
آن دانشجویان فعال انجمن های علمی هستند که باسابقه ی درخشانی که در برگزاری کارگاه های 
آموزشی داشتند و موفق به کسب مقام های ارزشمندی در جشنواره های دانشگاهی و ملی حرکت 
شده اند، این بار با ایده ای تازه و حمایت اساتید محترم دانشکده ی علوم زیستی و همکاری مسئولین 
محترم اداره ی انجمن های علمی دانشجویی اقدام به برگزاری این دوره ی مفید آموزشی کردند که 

امیدواریم چنین برنامه هایی همواره تداوم یابد.«
در ادامه سرکار خانم دکتر عریان ضمن معرفی کادر اجرایی و اساتید مدرس در مدرسه تابستانی و 

تقدیر از ایشان اظهار داشتند: »ایده ی مدرسه ی 
تابستانی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی که توسط 
دکتر نبیونی مطرح شد، ایده ی بسیار خوبی است 
با توجه به اینکه ما هم اکنون در حال تالش جهت 
اخذ رشته ی بیوتکنولوژی برای دانشگاه خوارزمی 
هستیم و امیدوارم برگزاری این مدرسه تابستانی 
قدمی مؤثر در این راه باشد. پیشنهادی هم برای 
آن،  و  دارم  آینده  سال  تابستانی  مدرسه  عنوان 
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بیوتکنولوژی فرآورده های پروبیوتیک است که امروزه در سطح جهان بسیار مطرح است و پرداختن 
به آن، اهمیت دارد. در پایان امیدوارم تمامی شرکت کنندگان در این دوره در کنار بهره وری علمی، 
با دانشگاه خوارزمی و انجمن های ما بیشتر آشنا شوند و این قبیل برنامه های انجمن های ما بازتاب 

گسترده ای از طریق روابط عمومی دانشگاه و سایت های اطالع رسانی داشته باشد.«
پس از سخنرانی دکتر عریان، جناب آقای دکتر نبیونی )دبیر کمیته ی علمی مدرسه تابستانی و نائب 

رئیس انجمن زیست شناسی ایران( در رابطه با علت 
و اهمیت برگزاری این دوره توضیح دادند: »زمانی 
تابستانی  مدرسه  موضوع  بار  نخستین  برای  که 
بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی در جلسه ی هیئت 
و نظارت انجمن های علمی دانشجویی مطرح شد، 
سؤال شد »چرا مدرسه تابستانی؟« در پاسخ به 
این سؤال گفتیم زیست شناسی علمی پویاست. 
در هر دقیقه 17 هزار مقاله در دنیا، در حوزه ی 
در همه جای  منتشر می شود.  زیست  با  مرتبط 
مدارس  آموزشی،  کارگاه های  برگزاری  با  دنیا، 
به  با توجه  یا زمستانی سعی می کنند  تابستانی 

امکانات و نیازهای دانشجویان و کشور، مطالبی که در فرایند آموزشی دانشگاه ارائه نمی شود، ارائه 
کنند و کمبودها را جبران کنند. ما نیز در برنامه ی آموزشی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های 
زیست شناسی، به دلیل محدودیت و فشردگی زمانی، نمی توانیم بسیاری از واحدهای عملی ضروری 
را ارائه دهیم. بنابراین احساس کردیم جای خالی مدرسه تابستانی که بتواند این نیازهای آموزشی را 

رفع کند، وجود دارد.
 در ادامه از ما سؤال شد که »چرا بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی؟«؛ انتخاب این عنوان دو دلیل عمده 
دارد: اولین و مهم ترین دلیل، جایگاه مهم بیوتکنولوژی در جهان است. پیش بینی شده است که تا 
سال 2050 میالدی، یک سوم درآمد ناخالص کشورهای توسعه یافته از محل پولی است که به دلیل 
به کارگیری دانش بین رشته ای بیوتکنولوژی به دست می آید تا حوزه ی زیست شناسی را به ثروت و 
تولید منتهی کند. بیوتکنولوژی بسیار وسیع است و در کشور ما با 10 گرایش متفاوت در مقاطع 
مختلف، در دانشگاه های دولتی و غیردولتی ارائه می شود همانند بیوتکنولوژی دارویی، بیوتکنولوژی 
پزشکی، میکروبی، کشاورزی و... . نزدیک به دو دهه است که بعضی از مؤسسات و پژوهشگاه ها در 
نقاط مختلف کشور به طور اختصاصی به این موضوع می پردازند. در این میان، استان البرز که با دارا 
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بودن 17 پژوهشکده و پژوهشگاه و مرکز علمی در کشور سرآمد است و قطب علم و فناوری کشور 
بیوتکنولوژی  در  شغل  امروزه  دارد.  حوزه  این  به  پرداختن  برای  زیادی  پتانسیل  می شود،  خوانده 
است، پول و آینده در بیوتکنولوژی است. بیوتکنولوژی مدعی است که در یک نگاه کلی از طریق 
دست کاری هایی که انجام می دهد، در جهت بهبود و رفاه زندگی بشر اقدام می کند. البته در این میان 
نقاط قوت و ضعف بسیاری وجود دارد که باید بررسی شوند. دومین دلیل انتخاب ما، اهمیت فراوان 
ترکیبات طبیعی بود. استفاده از ترکیبات طبیعی قدمتی طوالنی در طول تاریخ دارد. همانند طب 
سنتی چینی ها و طب ابوعلی سینا که از گیاهان و جانوران برای درمان بیماری ها استفاده می کردند. 
در کشور آلمان یک چهارم درمان بیماری ها از طریق طب سنتی با گیاهان دارویی یا فرآورده های 
طبیعی انجام می شود که درآمد بسیار باالیی هم از این طریق به دست می آورند. مالزی ها به جای 
استفاده از نمک، از ترکیبات طبیعی دریا و جلبک ها استفاده می کنند و هم نیازهای طبیعی را برطرف 
می کنند و هم مضرات استفاده از نمک را به حداقل می رسانند. اهمیت موضوع ترکیبات طبیعی در 
با عنوان مرکز پژوهشی بیوتکنولوژی  دانشگاه ما مطرح شد و ما به دنبال این هستیم که مرکزی 
ترکیبات طبیعی راه اندازی کنیم. هم اکنون مجوز این مرکز را گرفتیم که مراحل اداری را طی خواهد 
کرد. ما به واسطه ی تأسیس این مرکز چند کار مهم انجام می دهیم: 1. به حوزه ی بیوتکنولوژی وارد 
شویم و این رشته را به دانشکده ی علوم زیستی دانشگاه خوارزمی بیاوریم که شروع آن با بیوتکنولوژی 
میکروبی خواهد بود. 2. از طریق ایجاد این مرکز پژوهشی، تعدادی از دانشجویان و دانش آموختگان 
خوب خود را جذب کنیم که در کادر مجموعه و در آینده به عنوان عضو هیئت علمی این مرکز، فعالیت 
کنند، به کار تحقیقاتی و حتی تولید بپردازند. در کشورهای پیشرفته، ایجاد مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری در بطن دانشگاه ها، امری است که نزدیک به چهار دهه از آن می گذرد. در دانشگاه 
ما هم اگرچه دیرهنگام ولی دو سه سالی است که این کار را آغاز کرده است. ان شااهلل در حوزه ی 
بیوتکنولوژی، پس از تأسیس مرکز پژوهشی، مرکز رشد دانشگاه هم بتواند یافته ها و نتایج تحقیق را 

به محصول تبدیل کند و بتوان از آن ثروتی ایجاد کرد.
امیدواریم این مدرسه تابستانی با این دو هدف بزرگ، به اهداف دیگرش هم برسد و دانشجویان ما 
با برگزاری این مدرسه، قدرت اجرایی و توان کنار هم قرار گرفتن و همکاری خود را تقویت کنند و 
ما شاهد شکوفایی آنها در صحنه های مختلف کشور باشیم و موجب بهبود شرایط و پیشرفت کشور 

شوند.«
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کارگاه بیوتکنولوژی گیاهی

آموزشی  کارگاه  دو  قالب  در  گیاهی  بیوتکنولوژی  آموزشی  کارگاه  چهارشنبه،  روز   11 ساعت  از 
ثانویه  های  متابولیت  »تولید  و  گیاهان«  طبیعی  ترکیبات  بیوتکنولوژی  در  مولکولی  »تکنیک های 
در  جنوبی  دکتر  خانم  سرکار  توسط  عملی  و  تئوری  بخش  دو  در  گیاهی«،  بافت  طریق کشت  از 

دانشکده ی علوم زیستی به مدت 6 ساعت برگزار شد.
ابتدا تئوری این دو کارگاه آموزشی در سالن شماره 7 علوم توسط استاد مربوطه آموزش داده شد. 
اهمیت  بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی گیاهان«  تئوری کارگاه »تکنیک های مولکولی در  در بخش 
صنایع  در  که  ثانویه  های  متابولیت  تولید  کاربرد  و  نقش  آن،  کاربردهای  و  گیاهی  بیوتکنولوژی 
داروسازی، غذایی، عطرسازی، تولید آنزیم ها و غیره به کار می رود، مراحل کلون سازی ژن و انتقال به 
گیاهان، طراحی بیوراکتور برای سلول های گیاهی، معرفی برخی ترکیبات طبیعی ارزشمند گیاهی، 
راهبردهای افزایش تولید بیوتکنولوژیکی متابولیت های ثانویه، ایجاد جهش، مهندسی ژنتیک و تولید 
و  بیوشیمیایی  تبدیالت  بازده  افزایش  راه های  آن،  کاربرد  و  بیوشیمیایی  تبدیالت  ایجاد  ترکیبات، 

گلوکوزیالسیون بیان شد.
کارگاه  تئوری  بخش  در  سپس 
از  ثانویه  های  متابولیت  »تولید 
طریق کشت بافت گیاهی«، دررابطه 
با اصول کشت بافت گیاهی، مطالبی 
بافت  کشت  پیشرفت های  قبیل  از 
مزایای  ایران،  در  گیاهی  سلول  و 
گیاهی،  سلول  و  بافت  کشت 
فنون الزم جهت کشت  و  امکانات 
انواع  نمونه ها،  ریز  گیاهی،  بافت 
نحوه ی  و  بافت  کشت  محیط های 
تهیه ی آنها، تنظیم کننده های رشد 

گیاهی در کشت بافت، آلودگی ها و کنترل آنها، انتقال ژن، تولید متابولیت های ثانویه در گیاهان از 
طریق کشت بافت، بیوتکنولوژی گیاهان دارویی، استفاده از گیاهان به عنوان بیوراکتور جهت تولید 
 .... و  بذور مصنوعی  زایی سوماتیکی،  هاپلوئید، جنین  ویروس، کشت  از  عاری  تولید گیاهان  دارو، 

آموزش داده شد.
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از ساعت 14 بعدازظهر، شرکت کنندگان برای انجام مراحل عملی این دو کارگاه، به دو گروه تقسیم 
طبیعی  ترکیبات  بیوتکنولوژی  در  مولکولی  تکنیک های  »کارگاه  عملی  بخش  برای  عده ای  شدند. 
از  ثانویه  برای بخش عملی کارگاه »تولید متابولیت های  به آزمایشگاه ژنتیک و تعدادی  گیاهان« 
طریق کشت بافت گیاهی« به آزمایشگاه تشریح و مرفولوژی گیاهی و اتاق کشت بافت گیاهی رفتند.

کارگاه تکنیک های مولکولی در بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی گیاهان

در بخش عملی این کارگاه، مراحل زیر به ترتیب آموزش داده شد:

• توضیح درباره ی تکنیک PCR و مراحل آن
• استخراج DNA از گیاه )شرکت کنندگان به صورت انفرادی DNA گیاه را استخراج کردند.(

• طراحی پرایمر
بررسی صحت  برای  )شرکت کنندگان   DNA تخلیص  نحوه ی  و  الکتروفورز  با  رابطه  در  توضیح   •

DNA استخراج شده، مقداری از آن را در چاهک های ژل الکتروفورز ران کردند.(
• مشاهده ی باندهای تشکیل شده و توضیح درباره ی کیفیت باندها و دلیل عدم تشکیل باند

• توضیح در رابطه با دستگاه PCR و نحوه ی عملکرد آن
• آماده سازی نمونه ها )افزودن مسترمیکس و پرایمر به DNA استخراج شده( و قرار دادن آنها در 

دستگاه ترموسایکر )دستگاه PCR( توسط شرکت کنندگان و مشاهده نتایج.
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کارگاه تولید متابولیت های ثانویه از طریق کشت بافت گیاهی

در بخش عملی این کارگاه، مراحل زیر به ترتیب آموزش داده شد:

• انواع محیط کشت بافت گیاهی
• معرفی محیط MS و مواد تشکیل دهنده این محیط شامل انواع نمک ها، نمک های میکرو و ماکرو، 
ویتامین ها و آهن، انواع هورمون ها، ساکارز، آگار و نسبت های این ترکیبات برای ساخت محیط کشت

• آموزش نحوه ی وزن کردن، مخلوط کردن و اندازه گیری pH ترکیبات محیط کشت )شرکت کنندگان 
در این مرحله مشارکت داشتند.(

• توضیح در رابطه با دستگاه اتوکالو و اتوکالو کردن نمونه ها
• آشنایی با اتاق کشت بافت گیاهی و توضیح در رابطه با اصول کار و ایمنی در اتاق کشت بافت

• نحوه ی استریل کردن نمونه ها و محیط کشت
• آموزش کشت بافت گیاهی از طریق جوانه های رأسی و جانبی )نحوه ی برش زدن و کشت زیر هود 

المینار(

سمینار ساختار بدن مارمولک ها و چسب های الهام گرفته از پای آنها

دومین روز مدرسه با ارائه ی سمینار »ساختار بدن 
مارمولک ها و چسب های الهام گرفته از پای آنها« 
توسط سرکار خانم دکتر نسترن حیدری آغاز گردید. 

خالصه ای از این سمینار به صورت زیر می باشد:
در بدن بسیاری از حیوانات ساختارهای نانو وجود 
دارد و بررسی پدیده های چسبندگی پای مارمولک 

از نمونه مثال هایی است که در حوزه بررسی این دانش قرار می گیرد. مارمولک های گکو گونه های 
شناخته شده در قابلیت باال رفتن از سطوح صاف و حتی چسبیدن به سقف و راه رفتن روی آن هستند. 
از ساختار مشابه بدن این موجودات در کاربردهای فناوری نانو استفاده شده است. منشأ این نیروی 
چسبنده سؤالی بوده که مدت زیادی بی پاسخ مانده است. نیروهایی که مارمولک های را به سطوح صاف و 
خشک می چسباند نیروهای ضعیف واندروالس و موئینگی بین رشته های ظریف پای مارمولک و سطوح 
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می باشد. اندازه این رشته های مویی در 
حدود 200 نانومتر می باشد. مهندسان 
برای   setae کربنی  نانولوله های  از 
قوی،  بسیار  چسب های  نوار  ساختن 
چسب ها و حتی روبات های مارمولک 
کرده اند.  استفاده  دیوار  از  باالرونده 
نوارهای زخم بندی جدید الهام گرفته 
موارد  در  مارمولک  پای  ساختار  از 
اورژانسی و جراحی های داخلی به کار 
گرفته می شود. یک سانتی مترمربع از 
این  از  میلیون   100 حدود  گکو  نوار 

رشته موها دارد و می تواند وزن 1kg را روی صاف ترین سطوح تحمل کند. کاربرد چنین نواری )که 
هم بر سطوح خشک می چسپد و هم بر سطوح خیس( می تواند در کاربردهای رباتیک باشد. دیگر 
کاربردهایی که برای این چسب ها در نظر گرفته شده است، گیره ها و بخیه های جراحی، ابزارهای 
ایمنی برای صخره نوردی، بندهای یک طرفه نایلونی، بانداژهای ساده تر و دستکش های چسبنده برای 

دروازه بان ها و... می باشد.

کارگاه »کشت و تیمار سلول های عصبی با استفاده از ترکیبات طبیعی«

آزمایشگاه تحقیقاتی  ترکیبات طبیعی« در  از  استفاده  با  تیمار سلول های عصبی  و  کارگاه »کشت 
زیست شناسی دانشگاه برگزار گردید. ابتدا بخش تئوری این کارگاه توسط خانم دکتر الیاسی در اتاق 

کنفرانس آزمایشگاه تدریس شد و توضیحات کاملی در رابطه با موارد زیر ارائه گردید:
• کشت سلول جانوری و تعاریف و اصطالحات معمول در آن

• محیط کشت سلول های جانوری
• نگه داری و حفظ دودمان های سلولی
• بازیافت سلول )دفریز کردن سلول(

• شمارش سلول ها
• پاساژ سلول ها
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• ارزیابي تأثیر عصاره و بررسي کیفیت سلول ها

SDS-PAGE استخراج پروتئین از سلول، اندازه گیری کل پروتئین، الکتروفورز پروتئین ها روي ژل •
• انتقال از ژل به کاغذ

• بالکینگ و شست و شو
• اضافه کردن آنتی بادی ها

• افزودن سوبسترا و ثبت باندهاي نوراني روي فیلم رادیولوژي، ظهور فیلم
• بافرها و محلول های مورداستفاده در تکنیک وسترن بالتینگ

در بخش کشت سلول این کارگاه ابتدا توضیحاتی توسط مدرس کارگاه ارائه شد که شامل موارد زیر 
می باشد:

• معرفی تجهیزات اتاق کشت سلول ازجمله انکوباتور- هود المینار- سانتریفیوژ- انواع فریز و ...
• معرفی وسایل مورداستفاده برای انجام کشت سلول ازجمله: فالسک کشت سلول- فالکن- انواع 

سمپلر و سر سمپلر و...
• معرفی انواع مواد مصرفی مورداستفاده برای کشت سلول ازجمله: تریپسین- محیط کشت-FBS و...

• بررسی مورفولوژیکی سلول های سرطانی پستان توسط میکروسکوپ معکوس
• آموزش نحوه تنظیم و استفاده از سمپلرها

• آموزش تئوری و عملی تعویض محیط کشت
• آموزش تئوری و عملی نحوه پاساژ سلولی

• آموزش تئوری و عملی مراحل فریز کردن سلول ها
• آموزش تئوری و عملی مراحل دفریز کردن سلول ها
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سپس شرکت کنندگان به گروه های 4 نفره تقسیم شده و بخشی از موارد آموزش دیده را به صورت 

عملی انجام دادند، که شامل موارد زیر است:
• تعویض محیط کشت

• پاساژ سلول ها
• فریز کردن سلول ها

با  رابطه  توضیحاتی در  در بخش وسترن بالت، 
این روش و کاربردهای آن توسط استاد مربوطه 

تدریس شد.
• سپس نحوه ی تهیه ی ژل و انجام الکتروفورز SDS-PAGE به صورت ریز و تفصیلی آموزش داده 

شد.
• در قسمت بعد نحوه ی ساخت ساندویچ و مرحله ی ترانسفر آموزش داده شد.

• سپس، فرآیند ایمونوبالست توضیح داده شد.
• در مرحله ی آخر پروسه ی آشکارسازی و تشخیص با استفاده از کیت ECL آموزش داده شد و از 

فیلم هایی که قباًل توسط دانشجویان تهیه شده بود، استفاده گردید.
• در تمامی مراحل به دانشجویان اجازه داده شد تا در فرآیند آموزش و ارائه ی مطالب دخالت داشته 

باشند.
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سمینار »زیست پاالیی؛ تولیدات و کاربردهای آن«

در نخستین ساعات سومین و آخرین روز مدرسه )جمعه 19 شهریور(، دکتر محمدعلی زاهد سمینار 
از آن  ارائه کردند. در این سمینار علمی که بخشی  »زیست پاالیی؛ تولیدات و کاربردهای آن« را 
زیست  با  مرتبط  موضوعات  پاالیی،  زیست  معرفی  قبیل  از  موضوعاتی  گردید،  ارائه  زبان اصلی  به 
پاالیی، مراحل تجزیه بیولوژیکی، سلول ها و آنزیم ها، گیاه پاالیی، زیست پاالیی فلزات آلوده محیطی، 
گازها  و  پاالیی آب  زیست  و  پاالیی خاک  زیست  پاالیی شامل  زیست  تکنیک های  بیوسورفکتانت، 
آموزش داده شد و مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. خالصه ای از این سمینار به صورت زیر می باشد:

زیست پاالیی فرآیندی است که در آن از میکروارگانیسم ها، جلبک ها و گیاهان یا آنزیم های آنها برای 
رفع آلودگی های زیست محیطی و بازگرداندن آن به حالت اولیه استفاده می شود. مراحل مطالعه ی 

زیست پاالیی شامل:

1- جداسازی میکروارگانیسم ها
2- تصفیه یا پاالیش محصوالت جداشده

3- شناسایی میکروب های جداشده
4- بهینه سازی شرایط تجزیه ی مواد

5- تعیین بازده و راندمان تجزیه ی مواد
6- شناسایی محصوالت تجزیه شده

7- غیرفعال شدن سلول یا آنزیم
8- شناسایی آنزیم ها

گیاه پاالیی استفاده از گیاهان برای تجمع، حذف و یا تبدیل آالینده ها می باشد. حدود 400 گونه ی 
کتان،  شاهدانه،  ذرت،  آفتابگردان،  گل  مانند چمن،  سنگین  فلزات  قوی  انباشتگر  به عنوان  گیاهی 
یونجه، تنباکو، بید، خردل هندی، صنوبر، سنبل آبی و ... طبقه بندی شده است. ترشحات ریشه ی این 
گیاهان به دلیل فعال کردن میکروارگانیسم های احاطه شده نقش مهمی در گیاه پاالیی بازی می کنند. 
مهندسی ژنتیک در پروتئین BT یا فرومون حشرات گیاهان تولیدکننده به منظور کاهش استفاده از 

آفت کش ها استفاده می شود.
بیوسورفاکتانت ها ترکیبات شیمیایی هستند که هر مولکول آن دارای دو بخش آبگریز و آب دوست 

می باشد )مولکول های آمفی پاتیک(
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کاربردهای بیوسورفاکتانت در زیست پاالیی:

میکروب ممکن است به یک سوبسترا محلول در آب ضعیف که توسط بیوسورفاکتانت حل شده   •
است، دسترسی داشته باشد.

• کاهش جذب آالینده های غیر قطبی به سطح ذرات خاک

تکنیک های زیست پاالیی خاک
1( in_situ)بدون حفاری(

2( Ex_situ)با حفاری(

فقط روند ex_situ اجازه ی یک بهینه سازی کارآمد از پارامترهای رشد شامل PH، هوادهی، تحریک، 
رطوبت، مواد مغذی، حالل یا سپرفاکتانت ها را دارد.

چندین سازمان سرمایه گذاری پژوهش ها این نوع تحقیقات کاربردی را تأمین مالی می کنند. هم اکنون 
هرکدام از ما نیز می توانیم کار و پژوهش درزمینه ی زیست پاالیی را شروع کنیم.

ورکشاپ سمینار »مونوکلونال آنتی بادی« 

 ورکشاپ سمینار »مونوکلونال آنتی بادیMonoclonal anti body« توسط سرکار خانم زهره 
افسرطال از ساعت 11 روز جمعه به مدت چهار ساعت در سالن 7 علوم برگزار گردید. سرفصل های 
»تجارت بزرگ آنتی بادی مونوکلونال در جهان، آنتی بادی های درمانی تأییدشده از نظر FDA، تولید 
صنعتی مونوکلونال آنتی بادی و آخرین پیشرفت های تکنولوژی در این دانش و آنالیز SWOT« در 
این ورکشاپ سمینار تدریس شد که خالصه ای از مطالب ارائه شده در این ورکشاپ سمینار به صورت 

زیر است:
ابتدا مقدمه ای از تعریف داروی بیوتکنولوژی و بازار کار وسیع آنتی بادی های مونوکلونال بیان شد. سپس 
در رابطه با روش های آنتی بادی های مونوکلونال، توضیحاتی در رابطه بااینکه آنتی بادی چیست؟، اثر 
مقابل آنتی ژن و آنتی بادی، آنتی بادی های پلی کلونال، آنتی بادی های مونوکلونال، عملکرد آنتی بادی ها، 
مکانیسم عملکردی آنتی بادی ها، کاربرد آنتی بادی های مونوکلونال ارائه گردید. در ادامه تاریخچه ای از 

شروع ونوکلونال آنتی بادی و جایزه ی نوبل دارو و فیزیولوژی سال 1984 بیان شد.
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سپس نحوه ی تولید آنتی بادی های مونوکلونال با سرفصل های تکنولوژی هیبرودوما، انتخاب هیبرودوما، 
محدودیت ها در آنتی بادی های مونوکلونال ماس و آنتی بادی های مونوکلونال نوترکیب تدریس شد. در 
ادامه در رابطه با آنتی بادی های مونوکلونال موردقبول FDA، نام گذاری آنتی بادی های مونوکلونال، 
آنتی بادی های مونوکلونال در درمان سرطان، اهمیت درمانی و مکانیسم اثر، اثرات جانبی آنتی بادی های 
ارائه گردید.  توضیحاتی  بادی ها  نانو  مونوکلونال،  آنتی بادی های  به روزرسانی در  مونوکلونال، آخرین 
و   Bioreactor،صنعتی زیستی  پردازش  زیستی،  پردازش  صنعتی،  ساخت  روش  هم  پایان  در 
Bioreactor قابل اوتوکالو شدن، تولید متابولیت های گیاهی، سیستم پرفیوژن بیان شد و نقاط 

قوت، فرصت ها، نقاط ضعف، تهدیدها موردبحث قرار گرفت.

مراسم اختتامیه

تابستانی  مدرسه  نخستین  سرانجام    
دانشگاه  طبیعی  ترکیبات  بیوتکنولوژی 
خوارزمی به پایان رسید و مراسمی برای 
سالن  در  علمی  رویداد  این  اختتامیه ی 
مراسم  این  شد.  برگزار  علوم   7 شماره 
و  نبیونی  دکتر  آقای  جناب  حضور  با 
از  به همراه جمعی  افسرطال  سرکار خانم 
شرکت کنندگان مدرسه تابستانی و اعضای 
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کادر اجرایی در ساعت 16 بعدازظهر، بعد از اتمام ورکشاپ سمینار آغاز گردید. در ابتدای مراسم پس از 
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و پخش سرود ملی، فیلم کوتاهی در رابطه با آینده ی بیوتکنولوژی 
و کارکردهای آن پخش شد. سپس مدیر اجرایی مدرسه، جناب آقای مسعود سلطانی در رابطه با روند 
و اهداف برگزاری این دوره بیان داشتند: »اینجانب مسعود سلطانی، دانشجویی کارشناسی زیست 

خوارزمی  دانشگاه  مولکولی  و  سلولی 
توفیق  که  خوشبختم  خیلی  و  هستم 
عزیز  شرکت کنندگان  شما  با  آشنایی 
با  از همراهی  پیدا کردم. همچنین  را 
چنین کادر اجرایی که در این چند روز 
خدا  شد،  برابر  چندین  آنها  به  ایمانم 
این مراسم قصد داشتم  را شاکرم. در 
بخشی از اهداف و چشم اندازهای مهم 
این مدرسه ی تابستانی را خدمت شما 
از  کنم  تشکر  پایان  در  و  کنم  عرض 

تمامی افرادی که در این چند ماه این کادر دانشجویی را حمایت کردند و به آنها انگیزه دادند تا موفق 
به برگزاری این دوره شوند.

قدمی که برای برگزاری این مدرسه برداشتیم، گامی است درراه مقدس تعلیم و تعلم که امیدواریم 
همواره تداوم یابد. دانشگاه خوارزمی به عنوان اولین موسسه ی آموزش عالی کشور، آن طور که شایسته ی 
آن است در ذهن ها جای نگرفته و پتانسیل باالیی برای پیشرفت دارد. یکی از این پتانسیل ها، برگزاری 
دوره های آموزشی تحت عنوان مدارس تابستانی با تعاریف جهانی که برای آن وجود دارد، می باشد. 
بستری که دانشجویان بتوانند در آنجا مهارت های تخصصی کسب کنند. اگرچه ما به دلیل مسائلی 
نتوانستیم نخستین مدرسه تابستانی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی را با آن تعاریف مشخصی که برای 
مدارس تابستانی در سطح جهانی وجود دارد، برگزار کنیم، اما خرسندیم که اعضای انجمن های علمی 
دانشجویی دانشکده ی علوم زیستی، توانستند نخستین قدم برای برگزاری مدارس تابستانی دانشگاه 
باید در راستای  خوارزمی را بردارند. ما معتقدیم که همگی، اعضای خانواده ی خوارزمی هستیم و 
پیشرفت این خانواده تالش کنیم. متأسفانه برخی سعی می کنند این خانواده را به چند گروه تفکیک 
کنند و در کارهای بزرگی مانع تراشی کنند که این به ضرر همه است و اتفاقا یکی از مشکالت اصلی 

ما در برگزاری این مدرسه، همین موضوع بود.
یکی از مهم ترین تجربه هایی که ما در طی این چند ماه به دست آوردیم، شناخت گوهرهایی بود که 
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در کنار ما هستند و به جز پیمودن این راه، راه دیگری برای درک حضور ارزشمند آنان نبود. سرکار 
خانم دکتر عریان که باوجود مشغله های فراوانی که داشتند، همواره درب اتاق ایشان به روی ما باز 
بود، اساتید مشاور انجمن ها )دکتر نبیونی، دکتر عزتی، دکتر جنوبی و دکتر اسلیمی( که از ابتدای 
راه همراهمان بودند و ما را راهنمایی می کردند. تشکر ویژه می کنم از دکتر نبیونی که باوجود تراکم 
اجرایی  دبیر  عزتی که  آقای دکتر  و  تابستانی شوند  این مدرسه  علمی  دبیر  پذیرفتند  کارهایشان، 
در  که  کریم زاده  خانم  سرکار  می گذاشتند.  ما  اختیار  در  را  تجربه هایشان  همواره  و  بودند  مدرسه 
الیاسی و سرکار  باواسطه ی ایشان با سرکار خانم دکتر  با ما همکاری کردند و ما  این مدت بسیار 
کنم،  دوره سپاس گزاری  این  تمامی مدرسین  از  باید  میان  در همین  آشنا شدیم.  افسر طال  خانم 
سرکار خانم دکتر جنوبی و دانشجویان ایشان که در برگزاری کارگاه بیوتکنولوژی گیاهی همکاری 
داشتند؛ سرکار خانم دکتر الیاسی که لطف کردند از دانشگاه علوم پزشکی گلستان تشریف آوردند و 
دانشجویان دکتر نبیونی که با ایشان در برگزاری کارگاه کشت و تیمار سلول های عصبی با استفاده 
از ترکیبات طبیعی همکاری داشتند؛ سرکار خانم افسر طال که باوجود تأخیر ما در اطالع رسانی به 
ایشان، قبول زحمت کردند و ورکشاپ سمینار مونوکلونال آنتی بادی برای ما برگزار کردند؛ اساتیدی 
که در برگزاری سمینارهای علمی با ما همکاری کردند، سرکار خانم دکتر حیدری و جناب آقای 
دکتر زاهد و نیز تشکر می کنم از تمامی اساتیدی که به دلیل تغییر برنامه مدرسه تابستانی، سعادت 
بهره مندی از حضور ایشان را نیافتیم: سرکار خانم دکتر اسلیمی، سرکار خانم دکتر تفکری، سرکار 
خانم دکتر صالح قمری، جناب آقای دکتر طهماسب، جناب آقای دکتر کاتوزیان، جناب آقای دکتر 
پیله چیان، جناب آقای دکتر نورانی و جناب آقای دکتر کاکا. برگزاری این مدرسه تابستانی از طرف 
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ی علوم زیستی، از همان ابتدا تحت نظر و حمایت مسئولین 
فرهنگی اجتماعی دانشگاه و کارشناس های انجمن های علمی دانشجویی بوده است که از تمامی این 
مسئولین، جناب آقای آزادی، سرکار خانم اصغری، آقای سلیمانیه، آقای دکتر محمدی و آقای دکتر 
ایمانی، کمال تشکر را داریم. از جناب آقای سیدعلی بسیار سپاس گزاریم که اگر همکاری های ایشان 
تمامی کار  از  پایان تشکر می کنم  برمی خوردیم. در  به مشکل  اجرایی  امور  از  نبود، ما در بسیاری 
اجرایی این مدرسه به خصوص دبیران کمیته ها که در این چند ماه وقت گذاشتند و تمام تالش خود 
را کردند که این دوره به نحو احسنت برگزار شود و امیدواریم رضایت شما شرکت کنندگان عزیز را 

در فرم های نظرسنجی که تقدیمتان کردیم، مشاهده کنیم.«
پس از سخنرانی آقای سلطانی، کلیپ مدرسه تابستانی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی که توسط یکی 

از اعضای کادر اجرایی، آقای رضا فکری، از مستندات مدرسه تابستانی تهیه شده بود، پخش گردید.
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دعوت  نبیونی  دکتر  آقای  جناب  از  سپس 
سخنرانی  اختتامیه  مراسم  حضار  برای  تا  شد 
مدرسه  مدرسین  از  تشکر  ضمن  ایشان  کنند. 
داشتند:  بیان  اجرایی،  کادر  تمامی  و  تابستانی 
پارک  بزرگ ترین  ایجاد  حال  در  هم اکنون  »ما 
علم و فناوری تخصصی سلولی در کشور تحت 
سال  شااهلل  ان  و  هستیم؛  سلول  شهر  عنوان 
شاهد خواهیم  را  آن  افتتاحیه  برنامه ی   1397

بود. به همین منظور از سایر پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان بازدید می کنیم و 
نحوه ی عملکرد آنها را بررسی می کنیم. چندی پیش از یک شرکت دانش بنیان که حوزه ی تخصصی 
آن نفت بود، بازدید کردیم و از این بازدید اطالعاتی به دست آوردیم که قطعاً برای شما که در این 
مدرسه ی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی حضور داشتید، قابل توجه خواهد بود. مسئولین این شرکت 
می گفتند که در حال حاضر در کشور ما، بهره برداری از میادین نفتی در بهترین شرایط 25 درصد و 
در شرایط عادی 10 درصد است. در دنیا بهره وری از مخازن نفتی را با کمک میکروارگانیسم ها تا دو 
برابر افزایش می دهند و ما اگر متوسط بهره برداری را 5 درصد افزایش دهیم، پیش بینی می کنیم که 
در یک دوره ی 10 ساله، 800 میلیارد دالر از محل این تغییر بهره برداری، سود عائل کشور شود. این 
مسئولین به دنبال این هستند که با جذب متخصصین میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی این 
برنامه را تحقق ببخشند. این نمونه ای از نیاز جامعه به بیوتکنولوژیست ها می باشد و ما خوشحالیم 
که مدرسه تابستانی زیست شناسی دانشگاه خوارزمی را با عنوان بیوتکنولوژی آغاز کردیم. امیدواریم 
مدارس تابستانی آینده هم بتواند حوزه های تخصصی موردنیاز دانشجویان و جامعه را تأمین کند. 
دانشگاه خوارزمی با جهش نسبتاً خوبی هم اکنون به رتبه ی 20 دانشگاه های کشور صعود پیداکرده 
است و ان شااهلل باهمت همین دانشجویان فعال و برگزاری برنامه هایی از این قبیل به رتبه باالتری 
در   93 سال  در  بودند،  تابستانی  مدرسه  این  برگزاری  مسئول  امروز  که  دانشجویان  همین  برسد. 
هجدهمین کنگره ی زیست شناسی که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، عضو کادر اجرایی بودند. ما 

امیدواریم این تجربه ها همواره باعث پیشرفت دانشجوهای ما باشد.«
در انتهای مراسم ضمن اعالم برنده مسابقه پرسشنامه مدرسه تابستانی، از تمامی کسانی که در این 
ترکیبات  بیوتکنولوژی  تابستانی  به این ترتیب نخستین مدرسه  و  دوره حضور داشتند، قدردانی شد 
طبیعی دانشگاه خوارزمی در تاریخ 19 شهریور 1395 به پایان رسید؛ به امید اینکه شروعی دوباره 

در تابستان 1396 داشته باشد.
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دفتر این  آمد  پایان  به 
است... باقی  همچنان  حکایت 

تهیه و تنظیم: پروین فکری
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