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میکروبیومها؛
مهمانهای ناخوانده بدن ما
پرونده
ویژه

سوخت سالم و ارتقاء تغذیه دامی،
همزمان در قاب فناوری زیستی

فناوریهای توسعه یافته در پرسیس
در بوتهی آزمایش سرمایهگذاران

آروکو؛
آماده برای رقابت بین المللی

عواقب استفاده از تستهای
ژنتیکی برای ورزشکاران

سرمقاله

ماهنامه زیست فناوری

سال اول  /شماره اول  /تیر 1397
صاحب امتیاز:
گروه سرمایه انسانی ،آموزش و ترویج ستاد

توسعه زیست فناوری

مدیرمسئول :امین حسنی
سردبیر :علیرضا خاکدامن
دبیر سرویس رصد :محسن رحیم نژاد
دبیر سرویس داخلی :محمد مهدی
مقدسیان
هیات تحریریه:
محسن رحیم نژاد ،محمدمهدی مقدسیان،
عرفان داوری ،ندا سعیدی ،جواد طغیانی،
سبحان بهرامی زادگان ،زمزم جوادی

طراح گرافیک :کارگاه طراحی یاقوت

امین حسنی -مدیر گروه سرمایه انسانی ،آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری

تالشهای بسیاری در کشور ما برای ساماندهی اقتصاد دانش بنیان صورت گرفته است .در

این میان شرکتهای بسیاری متولد شدهاند و جوانان شایستهای در حوزههای مختلف دانش

بنیان مشغول به فعالیت هستند .با وجود تمام این پیشرفتها ،هنوز مهمترین حلقه از این

زنجیره نیاز به کار و تالش مضاعف دارد؛ حلقهای به نام بازار .همگان میدانند که موتور حرکت

کل این سیستم ،بازاری است که به تالشها جهت میدهد و مفهوم اقتصاد دانش بنیان را رنگ

و بوی واقعیت میبخشد .از یک طرف بسیاری از معضالت موجود در داخل کشور با راهحلهای

مبتنی بر زیست فناوری کامال قابل حل هستند .از طرف دیگر سکوی پرتاب اقتصاد ما بازارهای

جهانی خواهد بود که ظرفیت باالی آنها در حوزههایی مثل همین حوزه زیست فناوری اعجاب

انگیز است؛ گاها فقط یک محصول زیست فناوری به تنهایی میتواند میلیاردها دالر در سال به

سبد صادراتی کشور بیفزاید.

یکی از هدفهای اصلی ستاد توسعه زیست فناوری دستیابی به  3درصد بازار جهانی زیست فناوری

تا سال  1404است .رقمی در حدود  31میلیارد دالر که تنه به تنه کل صادرات غیر نفتی کشور میزند

(صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری در حدود  47میلیارد دالر برآورد شده است) .این هدف عظیم،

به هیچ وجه رویا نیست و روند توسعه زیست فناوری در دنیا و ایران در سالیان گذشته آن را کامال قابل

دستیابی نشان میدهد .با این حال رسیدن به این حجم از بازار و صادرات ،نیازمند برنامهریزی دقیق

و بازخوردگیری پیوسته است و تالشهای ستاد همگی در این جهت برنامهریزی و ارزیابی میگردند.

نشریه حاضر ،اولین شماره از ماهنامه زیست فناوری ایران است که به همت گروه سرمایه انسانی،

آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری تهیه شده است .هدف این ماهنامه ،رصد آخرین تحوالت

زیست فناوری در جهان و ایران است .به عالوه تالش میگردد تا تصویر درستی از معضالت کنونی کشور و

موانع پیشرفت در حوزههای مختلف مرتبط با زیست فناوری به صورت کامال تخصصی و بیطرفانه انعکاس

یابد .در این شماره به بررسی معضل وجود مواد سمی در بنزین و راهکار پیشنهادی زیست فناوری برای

حل آن میپردازیم .به عالوه تجربهنگاری و تبادل آرا با پیشگامان و سرآمدان زیست فناوری در صنعت و

دانشگاه یکی دیگر از بخشهای مهم تالشهای همکاران ما در ماهنامه زیست فناوری ایران است.

از همه متخصصین و پژوهشگران مجرب در حوزههای مختلف زیست فناوری دعوت به عمل میآید تا ضمن

ارائه نظرات و پیشنهادات ،ما را در خدمترسانی و آگاهی بخشی هر چه بهتر به جامعه ایرانی یاری نمایند.

همچنین پذیرای مقاالت و یادداشتهای متخصصین محترم در حوزههای مختلف در این ماهنامه هستیم.

شبکه محصول سالم؛ گامی موثر در راستای ارتقای سالمت
و ایمنی غذایی صفحه 4
بسترسازی تعامل دانشجویان برتر با کارآفرینان و پژوهشگران زیستفناوری
|صفحه  6تحلیل کالن دادههای زیستی در مسابقه |NGSصفحه 6
بحران آب در راس دستور کار مشترک ستادهای توسعه زیست فناوری ،نانو
سوخت
فکرهای بزرگ ،دستان کوچک|صفحه 7
و آب|صفحه 7
سالم و ارتقاء تغذیه دامی ،همزمان در قاب فنـاوری زیستی|صفحه 8
به کارگیری فرآیند لجن فعال و امواج فراصوت برای تصفیه فاضالب
فناوریهای توسعه یافته در پرسیس در بوتهی
بیمارستانی|صفحه 10
آزمایش سرمایهگذاران|صفحه 11

اشتغالزایی  10.3میلیون نفری با توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر صفحه 12
اولین محصول ژندرمانی تأیید شده برای درمان سرطان :ژندیسین|صفحه
همکاری ژنتک و میکروبیوتیکا برای درمان بیماریهای التهابی
14
روده|صفحه 15

میکروبیوم ها؛ مهمان های ناخوانده بدن ما
میکروبیوتای انسان و بیماریها|صفحه 22
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آروکو؛ آماده برای رقابت بین المللی صفحه 26
گزارش تصویری|صفحه 30

جریانهای  DIYزیستی ،تهدید یا توهم توطئه؟ صفحه 36
عواقب استفاده از تستهای ژنتیکی برای ورزشکاران|صفحه 32
غذاهای کریسپری ،بهزودی در سوپرمارکتها!|صفحه 35

کشت مغز مینیاتوری نئاندرتالها صفحه 44

تأیید سیستم تشخیص هویت Rapid DNA ANDE
توسط اف بی آی صفحه 38
گیاهان دستورزیشدهای که  GMOنیستند!|صفحه  39سنتز میلیونها
پروتئین جدید توسط شیمیدانان|صفحه  40تضعیف سوخت  E15توسط
ابداع روش جدید کریسپر بدون نیاز به RNA
کنگره آمریکا|صفحه 41
راهنمای منحصربهفرد|صفحه  42بهبود تولید 3,1پروپاندیول از گلیسرول
توسط باکتری کلبسیال پنومونیه در فرایند تخمیر|صفحه 43

سرنخهایی از چالش اصلی سرطان پروستات در ماده تاریک ژنوم|صفحه
افزایش خطر ژنتیکی اسکیزوفرنی در بارداریهای دشوار|صفحه
45
 46ایجاد عملکردهای باکتریایی جدید به کمک ژن ویروسها|صفحه
کشف یک نشانگر زیستی مفید برای تشخیص آسیب سطحی
47
مهندسی و تولید مصنوعی بافت مغز استخوان
به سر|صفحه 48
انسان|صفحه  49تبدیل سلولهای آلفا به سلولهای بتا به کمک ژن
درمانی ویروسی و استفاده در درمان دیابت|صفحه  50پلیمرهای زیستی
مبتنی بر نانوذرات برای ژن درمانی سیستیک فیبروزیز|صفحه 51

شبکه محصول سالم؛ گامی موثر
در راستای ارتقای سالمت و ایمنی غذایی
شبکه محصول سالم (شمس) با حمایت ستاد توسعه

زیستفناوری و با مشارکت شرکتها و گروههای کنشگر و تاثیرگذار
بر زنجیره تامین محصوالت سالم به طور داوطلبانه در حال اجرا است.

هدف این شبکه توانمندسازی ،حمایت ،ترویج و رتبهبندی محصوالت

کمترین و بیشترین انطباق با با استانداردهای الزم را دارا میباشند.

بیشک ادامه این روند موجب افزایش هزینههای سالمت در کشور

سالم کشاورزی و بازارسازی ،بازاریابی و فروش این محصوالت است.

میشود .طبق آخرین آمار ،ساالنه  8500میلیارد تومان صرف هزینه

افزایش اعتماد مردم به سالمت محصوالت و ترویج سبک زندگی سالم

این اعداد نشان میدهد که  4.5درصد از منابع مالی کشور که بالغ بر

در حال حاضر ،میزان تولید محصوالت غذایی کشور از  14میلیون تن

دکتر مصطفی قانعی در افتتاحیه این شبکه با اشاره به باقیمانده سموم

محصوالت غذایی ،میزان سالم بودن آن نادیده گرفته میشود .این

کاهش این امر عالوه بر اقداماتی که در دولت باید انجام گیرد ،باید

این طرح در فاز مطالعاتی در  10قطب کشوری ،میزان آفتکش و

ما نشان میدهد  50درصد سرطانها با اتخاذ روشهایی چون قطع

سیب درختی و برنج و همچنین باقیمانده کودهای شیمیایی شامل

ضرورت توجه به تولید غذای سالم در کشور ادامه داد :عدم توجه به

این طرح در سطح کالن به دنبال ارتقاء سالمت و حفظ ایمنی غذایی،

است.

درمان و  3000میلیارد تومان صرف خرید کودهای شیمیایی میشود که

 12هزار میلیارد تومان میشود ،در زنجیره ضد ارزش مصرف میشود.

به  10میلیون تن کاهش یافته است؛ در حالی که عموما برای تولید

در مواد غذایی و ایجاد مسمومیتهای غذایی در افراد ،گفت :برای

موضوع دغدغه اصلی تاسیس شبکه محصول سالم است.

موسسات خیریه و بخش خصوصی را به یاری بطلبیم  ،چرا که تحقیقات

باقیمانده سموم  5هزار و  760نمونه از  4محصول خیار ،گوجهفرنگی،

نیترات و فلزات سنگین در  1800نمونه از سه محصول سیبزمینی،
پیاز و کاهو را مورد بررسی قرار داده است.

4

 10درصد از نمونههای آزمایش شده باالتر از حد مجاز است؛ همچنین

برنج با  2درصد انطباق و سیب درختی با  10درصد انطباق ،به ترتیب

نتایج این تحقیقات نشان میدهد که باقیمانده سموم کشاورزی در

سیگار ،تغذیه مناسب و تحرک قابل پیشگیری است .ایشان با تاکید بر
این امر موجب شده است که قانونهای مصوب در مجلس مشکلی
را حل نکند و تستهای ما بر روی انواع محصوالت کشاورزی نشان از
وجود باقی مانده سموم در این محصوالت دارد.
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وی استفاده از تغذیه تلفیقی در مزارع و استفاده از

زیستمهارگرها به جای سموم شیمیایی را از جمله

میتوانیم گام موثری در تولید محصوالت سالم

راهکارهای تولید غذای سالم عنوان کرد وگفت :همه

برداریم ،ولی این امر بسیار دشوار است.

این روشها به دلیل عدم توسعه محصوالت نیز با
مشکالتی مواجه هستند ،ضمن آنکه کشش بازار
نسبت به محصوالت برتر غذایی وجود ندارد و این

امر موجب شده تا فناوریهای این حوزه توسعه نیابد.

قانعی همچنین به مکانیزم قیمتگذاری محصوالت

کشاورزی از سوی دولت اشاره کرد و گفت :این

نتایج این تحقیقات

تشویق فعاالن به تولید محصوالت غذایی سالم اضافه

باقیمانده سموم

برای محصوالت سالم ،موجب ایجاد اشتغال برای

نشان میدهد که

کرد :اقدامات انجام شده عالوه بر ایجاد کشش بازار

کشاورزی د ر  10درصد

فارغالتحصیالن رشتههای مرتبط با زیستفناوری

قیمتگذاری بدون رتبهبندی محصوالت کشاورزی

از نمونههای آزمایش

بر اساس کیفیت محصوالت کشاورزی صورت گیرد،

مجاز است

بوده است و این در حالی است که اگر رتبهبندیها

کشاورزان را تشویق به تولید مواد غذایی سالم میکند.

رئیس ستاد زیستفناوری از ارائه طرحی در خصوص

وی با اشاره به اقدامات ستاد زیستفناوری در جهت

شده باالتر از حد

میشود.

شبکهی محصوالت سالم با ایجاد اشتغال و توسعهی
کسب و کارهای شبکهی غذایی کشور میتواند با

جلب اعتماد مصرفکنندگان ،سالمت جامعه را
نیز تضمین نماید .این موضوع البته باید با فعالیت

تغذیه تلفیقی و رتبهبندی محصوالت به کمیسیون

مشترک و منسجم برای تحقیقات بازار ،بازارسازی،

تصویب رتبهبندی محصوالت در قیمتگذاری

همراه گردد.

علمی و فناوری دولت خبر داد و افزود :در صورت

بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی و غذایی سالم

5

بسترسازی تعامل دانشجویان برتر با

کارآفرینان و پژوهشگران زیست فناوری
سلسله نشستهای دانشگاهی به همت ستاد توسعه زیست فناوری
با هدف آشنایی دانشجویان دانشگاههای بزرگ کشور با کاربردهای

مهندسی در زیست فناوری در دانشگاههای صنعتی شریف و تهران

برگزار گردید.

شانزدهم اردیبهشت ماه  1397دانشگاه صنعتی شریف به عنوان
میزبان همایش شریف زیست ،پذیرای نخبگان ،اساتید و کارآفرینان

تحلیل کالن دادههای زیستی

این حوزه بود که با استقبال پر شور دانشجویان همراه گردید.

در این همایش ،میزگرد اساتید با حضور دکتر شاملو ،دکتر بیژن

در مسابقه NGS

وثوقی وحدت ،دکتر منوچهر وثوقی ،دکتر فروغمند و دکتر سمیه
کوهی اعضای هیات علمی دانشکدههای مختلف دانشگاه صنعتی
شریف برگزار گردید.

6

در دنياي امروز ،توانايي جمعآوري ،تحليل و استفاده از کالندادهها

هم چنین در ادامه میزگرد صنعتگران و کارآفرینان با حضور مهندس

از اهميت زيادي برخوردار است .يکي از انواع کالندادهها ،دادههاي

مدیرعامل شرکت هیراب طب عرشیا ،دکتر حاجی حسینعلی

( )NGSتوليد ميشود .با پيشرفت مداوم روشهاي توالييابي ،هماکنون

مدیرعامل شرکت پیشتازطب و دکتر فرزینفر تشکیل گردید.

پژوهشگران معتقدند تحليل و استفاده از اين دادهها تاثيرات

معتمدی مدیرعامل شرکت مهندسی زیستی آروکو ،دکتر اسالمیفر

ژنوميکي است که عمدتا با تکيه بر فناوري توالييابي نسل جديد

مدیرعامل شرکت امیدآفرینان مهندسی شریف ،دکتر حاجیان تهرانی

حجم وسيعي از اين دادهها با سرعت زياد توليد ميگردد و اغلب

این سلسله نشستها در دانشگاه تهران با سه نشست تخصصی

چشمگيري بر زندگي بشر خواهد داشت.

مهندسی شیمی پیگیری شد .نشست برق-مکانیک با سخنرانی

مرکز راهبردی فناوریهای همگرا با همکاری ستاد توسعه زیست

همچنین کارآفرینان زیست فناوری دکتر حاجیان تهرانی مدیر عامل

هیئت علمی و دانشجویان دانشگاهها و پژوهشگاههای فعال در این

مبنا ایرانیان و دکتر حاجی حسینعلی مدیر عامل شرکت امیدآفرینان

مسابقه  ،NGSطی سه مرحله برگزار خواهد شد .در مرحله اول یک

در نشست کاربردهای مهندسی شیمی در زیست فناوری نیز

و از آنها خواسته میشود به مجموعهای از سواالت پاسخ داده و

دانشگاه تربیت مدرس با موضوع تاریخچه بیوتکنولوژی صنعتی

انجام دهند .کلیه افراد یا تیمهایی که بتوانند حداقل امتیاز مورد

هیات علمی پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی

خواهند یافت .در مرحله دوم شرکتکنندگان  2هفته فرصت دارند

تولید محصوالت زیست پایه به صحبت پرداختند .همچنین میزگرد

دهند .مرحله سوم شامل یک مسابقه و مصاحبه حضوری به منظور

توکلی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران،

است .همچنین در این مرحله ،کارگاههای آموزشی مدل کسبوکار

این سلسله نشستها یکی از ابزارهای اصلی ستاد توسعه زیست

میشود.

بازیگران آینده عرصه زیست فناوری کشور و محققان و کارآفرینان

میلیون تومانی تعلق خواهد گرفت .هم چنین تیمهای چهارم تا دهم

متنوعتر و گستردهتری نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

داشت.

ارتباط مهندسی زیستی با برق-مکانیک ،برق-کامپیوتر-ریاضی و

مسابقه «تحلیل دادههای نسل جدید توالییابی( »)NGSاز سوی

اعضای هیات علمی دانشگاه تهران دکتر عبداالحد و دکتر بازرگان و

فناوری ،با هدف شناسایی و تقویت شرکتها ،پژوهشگران ،اعضای

شرکت پیشتازطب ،دکترطیبه قدس الهی مدیر عامل شرکت نانو

حوزه به اجرا در آمده است.

مهندسی آینده برگزار شد.

حساب کاربری در سرور مجازی به شرکتکنندگان اختصاص مییابد

دکتر شجاعالسادات عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی

کنترل کیفی و همردیفی سادهای روی مجموعهای از دادههای خام

در ایران ،فرصتها و چالش-های آن و همچنین دکتر آذین؛ عضو

نظر هیئت داوران در این مرحله را کسب کنند ،به مرحله بعد راه

و صنعتی با موضوع نقش مهندسان شیمی در زیست پاالیشگاهها و

تا فعالیتهای محاسباتی را روی دادههای سرور مجازی خود انجام

تخصصی با موضوع از اقتصاد نفتی تا اقتصاد زیستی با حضور دکتر

ارزیابی فعالیتهای فنی و تخصصی تیمها توسط هیئت داوران

دکتر مدرسی ،رییس اسبق انستیتو پاستور برگزار گردید.

به منظور تقویت شرکتکنندگان برای راه اندازی کسبوکار برگزار

فناوری برای برقراری ارتباط پیوستهتر میان دانشجویان به عنوان

در پایان به تیمهای اول تا سوم به ترتیب جوایز نقدی  5 ،7و 3

به عنوان بازیگران فعلی این عرصه است و در آینده نیز در قالبهای

نیز برای مدت یک سال حق استفاده از سرور مجازی را خواهند
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فکرهای بزرگ ،
دستان کوچک

اولین بیو استارت آپ دانشآموزی شهر تهران با حضور دانشآموزان

نخبه مناطق 22گانه شهر تهران در پژوهشسرا و مرکز خالقیت دکتر

بحران آب در راس دستور کار مشترک

ستادهای توسعه زیست فناوری ،نانو و آب

مریم میرزاخانی ،موسسه صدرامهر برگزار شد.

دانشآموزان دعوت شده به این برنامه دانشبنیان مدرن 250 ،از
برگزیدگان آزمون سراسری ویژه  2200نفری با محوریت علوم زیستی

پژوهشگری بودند .دانش آموزان در این برنامه  10ساعته در قالب
گروههای  5نفره ،به خلق ایده و طراحی استارتآپ خود با محوریت

اولین جلسه هماندیشی سه ستاد توسعه زیست فناوری ،نانو و آب،
خشکسالی ،فرسایش و محیطزیست معاونت علمی و فناوری ریاست

جمهوری با هدف هم افزایی و همگرایی ظرفیتها و قابلیتهای
ستادهای سه گانه فوق و جلوگیری از موازی کاری و ایجاد همافزایی

بیشتر با حضور دبیران و مدیران هر سه ستاد دوشنبه  28خرداد در
محل ستاد توسعه زیست فناوری تشکیل گردید.

م افزایی ظرفیتها
در این جلسه ضمن استقبال و تاکید بر موضوع ه 

و اقدامات ،برنامههای هر یک از ستادها در این حوزه به تفصیل
مورد بررسی قرار گرفت .همچنین مقرر شد با توجه به ماهیت این
ستادها برای توسعه فناوری و توسعه فناوریهای آب به عنوان یکی

از اولویتهای اصلی کشور ،وظیفه ایجاد شبکهای از فناوران فعال و
خبره در زمینه ارائه خدمات دانشبنیان به مشتریان در حوزه مدیریت
منابع آب و تصفیه پسابهای صنعتی و شهری و بهرهگيری از توان
متخصصان و كارشناسان مجرب بخشهای صنعت و دانشگاهی با

راهکارها و تکنولوژیهای مختلف و بازاریابی شرکتهای دانش بنیان

در اولویت اقدام قرار گیرد .در این جلسه یک کمیته هماهنگی با
حضور نمایندگان ستادهای فوق جهت بسترسازی ایجاد هماهنگی و

همکاریهای فی مابین تشکیل شد.

موضوعات زیستمحیطی پرداختند و پس از آن استارتآپ خود را

در جمع سایر دانشآموزان ارائه نمودند .پس از این مرحله ،ارائهها

داوری و از تیمهای برتر تقدیر به عمل آمد.

در ابتدای مراسم محمود محمدی ،مدرس ،کارآفرین و مشاور
استارتآپها ،تأکید کرد ریسک در استارتآپها بسیار باالست و

مبدعان آن در بدو امر نمیدانند در آینده چه خواهد شد ،ضمن

این که تنها  5درصد از کل استارتآپهای جهان به موفقیت دست

پیدا میکنند.

دکتر علمافر ،مدیر صدرامهر ضمن خوشامدگویی به دانشآموزان

گفت" :بخش زیست فناوری و زیست شناسی در موسسه صدرامهر
به همت ستاد توسعه زیست فناوری و صندوق توسعه زیست فناوری

برای شما دانش آموزان تشکیل شده و یک سال است که آن را
شروع کردهایم و بچهها از مناطق مختلف تهران به این مرکز میآیند.
ما دوست داشتیم به دیگران یاد بدهیم که زیست شناسی چقدر
قابلیت دارد و چقدر میشود ایدهای نزدیک به کسب و کار داد تا

به محصول و فناوری تبدیل شود" .به گفته علماییفر ،ایدههای برتر

دانشآموزان در یک مجله به چاپ میرسد و تالش میگردد تا به

خروجی اقتصادی نزدیک شوند.
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سوخت سالم و ارتقاء تغذیه دامی،
هــمزمــان در قــاب فنـاوری زیســــتی
کارشناس گروه زیستفنآوری صنعتی  -فیض
اواسط قرن بیستم تعدادی از متخصصان

این عدد برای بنزین معمولی و سوپر به ترتیب باید

مبنی بر آلودگی شدید هوا در قرن بیست و یکم

عدد اکتان بنزین از دو روش شیمیایی با نامهای

باالتر از  87و  95باشد .در پاالیشگاهها برای افزایش

برجسته حوزهی محیط زیست هشداری جدی

دیمریزاسیون و ایزومراسیون استفاده میشود .این

دادند .اولین بار ،اساتید محیط زیست دانشگاه

دوک در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که یکی از
بزرگترین عوامل آلودگی هوا در قرن بیست و یک

ناشی از بنزین مصرفی و سوخت خودروها خواهد

بود .با این حال تغییر سوخت خودروها و استفاده

برای جایگزینی

 MTBEبا اتانول

تجهیزات است برای قیمت تمام شده بنزین مقرون به
صرفه نخواهد بود .به این دلیل پاالیشگاهها از روش

افزودن اکتانافزا استفاده میکنند .در پاالیشگاههای

از سایر اشکال انرژی نیازمند تغییرات گسترده در

زیستی به روزانه 3/5

دنیا از هر دو روش به طور موازی استفاده میشود.

که این موضوع ،تغییرات بنیادین را عمال غیر ممکن

داخل کشور مورد

پاالیشگاههای اراک و اصفهان که امکان استفاده از

خودروهای فعلی و زنجیره تامین سوخت میباشد
میسازد .از طرف دیگر جایگزینی و استفاده از

میلیون لیتر تولید در

نیاز است .تامین این

خودروهای الکتریکی نیز با توجه به رقابتی نبودن

حجم نیازمند تاسیس

امکانپذیر نیست.

تولیدی با ظرفیت

فناوریهای موجود نسبت به خودروهای بنزینی عمال
عدد اکتان بنزین به عنوان یکی از شاخصهای
مهم در استاندارد نمودن سوخت خودروها شناخته

8

فناوریها که نیازمند سرمایهگذاری سنگین برای تامین

میشود .عدد اکتان بنزین تولیدی پاالیشگاههای

ایران به طور میانگین  84است ،در حالی که

بیش از  7واحد

 500هزار لیتر در روز

است.

اما تنها در برخی از پاالیشگاههای کشور ما نظیر
هر دو روش موجود است ،از ترکیبی از دو روش یا فقط

اکتان افزا استفاده میشود .در پاالیشگاههایی نظیر
پاالیشگاههای شیراز ،کرمانشاه و تبریز که در آنها

زیرساختها و تجهیزات روش فرآیندهای شیمیایی
موجود نیست ،تنها از روش افزودن اکتانافزا استفاده

میگردد.

در گذشته استفاده از تترا اتیل سرب به عنوان یک
ماده اکتان افزا بسیار رایج بود ،اما ورود سرب به هوای
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شهرها و اثرات مخرب آن بر سالمتی انسان باعث

شد تا این محصول از چرخهی تولید و مصرف
حذف شده و جای خود را به  MTBEبدهد .در

ایران نیز ترکیب سربدار با ممنوعیت مواجه
گردید و جای خود را به  MTBEداد .پس از

مدتی مشخص شد  MTBEنیز دو مشکل
اساسی دارد:

اول اینکه ورود آن به آب شرب سبب
مشکالت فراوانی میگردد ( .این محصول
نفوذناپذیری زیادی در خاک دارد و به

نسبت باالیی حالل در آب و غیرقابل
تجزیه است)

دوم اینکه تماس آن با پوست و

استنشاق آن برای انسان بسیار مضر
بوده و مخاطرات جدی به دنبال

خواهد داشت( .از جمله احتمال
سرطانزایی زیاد)

براین اساس از سال  2006استفاده
از  MTBEدر آمریکا با ممنوعیت
مواجه گردید و این ممنوعیت

و واردات امکان پذیر و حتی کامال اقتصادی است .میتوان گفت که
واردات اتانول زیستی با توجه به اهمیت و کاربرد آن و افزایش وابستگی

کشور مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

برای جایگزینی  MTBEبا اتانول زیستی به روزانه  3/5میلیون لیتر
تولید در داخل کشور مورد نیاز است .تامین این حجم نیازمند تاسیس

بیش از  7واحد تولیدی با ظرفیت  500هزار لیتر در روز است .ایحاد

واحد های تولید اتانول زیستی و هم چنین فرآیند تولید اتانول زیستی
منجر به تولید محصول فرعی غنی از پروتئین (34درصد) خواهد شد
که برای امنیت غذایی کشور و جلوگیری از واردات کنجالهی مصرفی

دام و طیور موثر است.

ماده اولیه تولید بیواتانول مواد قندی نظیر مالس کارخانجات قند و

شکر و یا مواد اولیه نشاستهای نظیر غالت است؛ با عنایت به شرایط
حمل و نقل ،در دسترس بودن ،محصوالت جانبی و بررسیهای فنی و
اقتصادی انجام شده ،تولید بیواتانول از غالت برای کشور ما توجیه فنی

و اقتصادی مناسبی دارد .نکته حائز اهمیت این است که غالت مورد

استفاده در این طرح غالت مورد مصرف خوراک دام و طیور نظیر ذرت

دامی ،جو و گندم ضایعاتی است.

در کشور ساالنه در حدود  7میلیون تن ذرت 2 ،میلیون تن گندم و

به تدریج در کشورهای مختلف

 5میلیون تن جو به مصرف خوراک دام ،طیور و آبزیان میرسد .یعنی

بین گزینههای موجود برای

آبزیان ایفای نقش میکند .حدود  60درصد ترکیب غذایی غالت متشکل

زیستی تولیدی در کشور

تشکیل میدهد .در این بین مهم ترین بخش غذایی در خوراک دام و

دنیا در حال رواج است .در
جایگزینی  ،MTBEاتانول

از نظر فنی و عملیاتی و

همچنین از نظر اقتصادی توجیه پذیر تلقی میگردد .هم چنین محصول
جانبی آن (کنجالهی دامی  )DDGsنیز از نظر اقتصادی برای کشور بسیار

سودآور خواهد بود.

اتانول به طور کلی با دو روش شيميايي و تخمير مواد قندي توليد

ميشود .اتانول يک مادة آلي با فرمول شيميايي  C2H5OHبا دارا
بودن  35درصد اکسيژن در ساختار خود به هنگام اشتعال و سوختن،

آلودگی بسیار اندکی برای محیط زیست ایجاد میکند .عالوه بر اين،
برخالف سوختهاي فسيلي ،اتانول زيستي يک سوخت قابل تجديد

است ،در نتيجه فراهمآوري آن هميشگي است .اين ويژگيهاي منحصر
به فرد موجب شد ه تا اتانول زيستي به عنوان يک سوخت سالم ،ايمن

و جايگزين نفت مورد توجه قرار گيرد.

در فرایند تولید اتانول زیستی از مخمرها استفاده میشود .مخمر،
موجود ريزي است که در گروه قارچها طبقهبندي ميشود .طول آن

 7-12و قطر آن  2-8ميکرومتر است .مخمرها در همه جا وجود دارند؛

در سطح زمين ،در هوا ،در هر کجا که مواد غذايي وجود داشته باشد

به حيات خود ادامه ميدهند و در هر  1-3ساعت دو برابر ميشوند.
مخمرها قادرند مواد غذايي را تخمير و آنها را فاسد کنند .در واقع مواد

قندي موجود در مادة غذايي را حين فرايند تخمير به کربن دي اکسيد

و الکل تبديل ميکنند.

تامین اتانول زیستی از طریق ایجاد واحدهای تولیدی در داخل کشور

بخش غالت ساالنه در حدود  14میلیون تن در تامین خوراک دام ،طیور و
از نشاسته است و مابقی را پروتئین ،ویتامین ،مواد معدنی ،چربی و آب

طیور ،پروتئین و سپس ویتامین و مواد معدنی است و نشاسته برای

تغذیه دام و طیور مطلوب نیست .در فرآیند تخمیری تولید بیواتانول فقط
نشاسته تبدیل به الکل میشود و مابقی مواد مغذی به همراه بخشی

از نشاسته تخمیرنشده تحت عنوان کنجاله تخمیری یا  DDGsخشک
شده ،پلت میشود .این پلتها به عنوان خوراک دام ،طیور و آبزیان

وارد چرخه تغذیهای کشور میگردد .با این تفاوت که میزان پروتئین
کنجاله تخمیری بیش از  30درصد است و دامدار به جای مصرف غله با

 8درصد پروتئین با مصرف کنجاله تخمیری بیش از  30درصد پروتئین
در اختیار خواهد داشت و این یعنی بهرهوری بیشتر و بازده رشد بهتر.

طبق برآوردهای اقتصادی ،تولید اتانول زیستی و ماده افزودنی پروتئینی

به خوراک دام ،طیور و آبزیان در سال  1404میتواند جمعا تا حدود 6

میلیارد دالر ارزش افزوده برای اقتصاد ملی ایجاد نماید.

به این ترتیب تولید بیواتانول در مقیاس وسیع ،عالوه بر ارائه راهکار

برای افزایش اکتان بنزین مصرفی کشور و کاهش آالیندهها ،از توانمندی

بالقوه برای راهاندازی و توسعه صنایع کشاورزی و تبدیلی ،تولید ارزش
افزوده از ضایعات ،خودکفایی در تأمین خوراک دام و طیور و اشتغالزایی

قشر تحصیلکرده و روستایی برخوردار است و به عنوان یکی از مهمترین

راهکارهای زیستفناوری برای توسعه پایدار شمرده میشود.

9

به کارگیری فرآیند لجن فعال و امواج فراصوت

برای تصفیه فاضالب بیمارستانی
جواد طغیانی

جمعی از محققین ایرانی توانستند فاضالبهای بیمارستانی را با نرخ باالیی به کمک

فرایند لجن فعال و بهکارگیری امواج مافوق صوت و با فرکانس باال ،تصفیه کنند .یافتههای
این دانشمندان کرمانشاهی در قالب یک مقاله علمی معتبر بین المللی با همکاری
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشکده شیمی دانشگاه رازی ،در ژورنال
 Ultrasonics Sonochemistryمنتشر شده است.

فرآیند لجن فعال معمولی ( )CASیکی از روشهای بیولوژیک ساده و مقرون به صرفه
است که به صورت گسترده در تصفیه فاضالب شهری و صنعتی مورد استفاده قرار
گرفته است .برای افزایش راندمان حذف آالیندههای آلی به روش لجن فعال معمولی،
میبایست زمان ماند لجن ( )SRTو همچنین مواد معلق مايع مخلوط ( )MLSSافزایش
یابد .در این صورت ته نشینی بسیار کم لجن در تانک ته نشینی ،امری اجتناب ناپذیر
و نامطلوب است .تاکنون برای حل این معضل در سیستمهای لجن فعال ،راه حلهای
متعددی از جمله سیستم لجن گرانولی هوازی ،بیورئاکتورهای غشایی و ...پیشنهاد
شده است.

علی رغم برطرف شدن مشکل ته نشینی لجن ،سیستمهای مذکور معایب فراوانی
نیز دارند .برای مثال سیستم گرانولی هوازی دارای چالشهای فراوانی است و برای
فاضالبهای سمی پایدار نیست .استفاده از امواج فراصوت در تهنشینی لجنهای
سیستم تصفیه فاضالب یکی از تکنولوژیهایی است که بدون هرگونه اثر نامطلوب
برروی فعالیت میکروبی ،مورد استفاده قرار میگیرد.

محققین این طرح ،از امواج فراصوت فرکانس باال ( 1.8مگاهرتز) برای تهنشینی
لجن در سیستم لجن فعال با  MLSSباال استفاده نمودند و فاضالب بیمارستان
فارابی کرمانشاه را با این سیستم تصفیه کردند .در پژوهش حاضر تمامی
آزمایشها درون بیورئاکتور  CASانجام شده است و کارایی سیستم در دو صورت
حضور و عدم حضور امواج اولتراسونیک با هم مقایسه شدهاند.

در این پژوهش ،تاثیر غلظت  MLSSاز  3000تا  8000میلیگرم بر لیتر و زمان
ماند هیدرولیکی  ))HRTاز 2تا  8ساعت به عنوان پارامترهای عملیاتی سیستم
مورد بررسی قرار گرفتند که مقادیر بهینه آنها  7000میلیگرم بر لیتر و 5

ساعت گزارش شده است .همچنین نتايج به دست آمده بیانگر آن است که
استفاده از امواج فراصوت با فركانس باال ،باعث كاهش  %50شاخص حجم
لجن ( )SVIو حدود  %88/5كدورت پساب خروجي در  MLSSباال نسبت
به سیستم لجن فعال معمولی شده است .همچنين مشاهده میشود که
میزان حذف  CODدر هر دو سيستم تقريبا مشابه بوده و برابر  %92است.
همچنین ،این مطالعه نشان میدهد که امواج فراصوت هیچ تأثیر منفی بر
فعالیتهای میکروبی در حذف آالیندهها ندارد.

طبق ادعای این محققین ،با استفاده از امواج فراصوت فرکانس باال (1.8

مگاهرتز) میتوان ظرفیت سیستم لجن فعال معمولی را با غلظت باالی
 MLSSو  HRTکم ،بدون هیچ گونه تغییر در حجم بیورئاکتور ،افزایش
داد.
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فناوریهای توسعه یافته در پرسیس
در بوتهی آزمایش سرمایهگذاران

شتاب دهنده پرسیس ژن از مهر ماه سال  95به عنوان اولین شتاب دهنده

زیست فناوری پزشکی کشور با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فعالیت خود را آغاز نمود .در طول  20ماه گذشته 15 ،شرکت دانش بنیان نوپا

در این شتاب دهنده مشغول به کار شدهاند که حضور  45نیرو با مدرک دکتری

تخصصی از ویژگیهای شاخص آن است.

جذب فارغ التحصیالن جوان و کار بر روی طراحی و توسعه تکنولوژی تولید داروهای

بیولوژیک با فناوری باال ،در دستور کار پرسیس ژن قرار داشته است .شتابدهنده

پرسیس مخاطبین خود را از طریق معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ،پارک

علم و فناوري پرديس ،انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت بيوتکنولوژي

پزشکي ايران و برگزاري رويداد توسط پرسيس ژن در دانشگاهها ،محل شتابدهنده،
حضور در رويدادهاي ملي مرتبط و ...شناسایی میکند.

در شتابدهنده پرسیس ،معیارهای زیر به عنوان شاخصهای داوری اعالم طرحها

اعالم میگردد:

• طرح جز اولويتهای ملي باشد
• مشابه توليد داخل نداشته باشد و يا بازار قابل توسعه براي محصول داخلي فعلي

موجود باشد

• قابل انجام بوده ( )doableو مجري داراي تيم متخصص و با تجربه در حوزه کار

تخصصي خود باشد (رزومه قابل اتکا)

• قابليت ورود به بازار هاي بين المللي را داشته باشد (صادرات)
• صرفه جويي ارزي قابل توجهي ایجاد نماید
در حال حاضر  12پروژه پس از طی مراحل مختلف شتابدهی ،آماده ارائه به سرمایهگذاران

و شرکتهای داروسازی کشور جهت تولید صنعتی و ورود به بازار میباشند .از این رو شتاب

دهنده پرسیس ژن قصد دارد در ماههای جاری با دعوت از شرکتهای داروسازی حوزه

بیوتکنولوژی و صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و حضور معاون علمی و فناوری ریاست

جمهوری ،این تکنولوژیها را ارائه و با همکاری شرکتهای دانش بنیان نوپای صاحب

تکنولوژیها ،واگذار نماید.

شتاب دهنده پرسیس ژن امیدوار است با تجاریسازی این تکنولوژیها و ایجاد ارتباط بین

شرکتهای دانش بنیان نوپا و سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بزرگ کشور ،بتواند عالوه بر

توسعه سبد محصوالت بیوتکنولوژی دارویی ایران ،بازیگران جدیدی را به صنعت داروسازی

کشور در بخش تولید و خدمات تخصصی معرفی نماید و تولید ثروت از دانش را با بهرهگیری

از نخبگان جوان این مرز و بوم به معنای حقیقی ،عملی نماید.

طبق اعالم پرسیس 12 ،تکنولوژی آماده ارائه به سرمایهگذاران به شرح زیر میباشند:
شرکت نوپای مجری طرح

نام پروژه

شرکت نوپای مجری طرح

نام پروژه

آرسس زیست دارو

L-Asparginase

آرسس زیست دارو

Anakinra

آرناژن فارمد

Golimumab

زیست فناوری طاها ژن

Pembrolizumab

شرکت پروتئین فناور پژوه

Glucarpidase

رادین زیست فناور

Vedolizumab

شرکت پروتئین فناور پژوه

Teduglutide

آرسس زیست دارو

Ustekinumab

رستاک ژن

Ipilimumab

آوین زیست کیمیا داده

نیک پایا کارن فارمد

تولید مکمل دارویی مشتق
از جلبک

بیوسیمیالر مکمل دارویی از
جوانه گندم

شرکت پروتئین فناور پژوه

L-Pegloticase

اشتغالزایی  10.3میلیون نفری
با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
جواد طغیانی

طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژیهای تجدید پذیر (،)IRENA

در مقایسه با سال  ،2016اشتغالزایی جهانی در بخش سوختهای

در سال گذشته بیش از 500000شغل جدید توسط صنایع تجدید پذیر

زیستی مایع  12درصد افزایش یافته که بیشتر مشاغل ایجاد شده در

است.

برداشت محصوالت کشاورزی یا مواد اولیه صنایع تولید سوختهای

ایجاد شده است که نسبت به سال  2016افزایش  5.3درصدی داشته
در ویرایش پنجم گزارش ساالنه "انرژیهای تجدیدپذیر و اشتغال" که
توسط این آژانس درهشتم ماه مه منتشر شد ،شمار افرادی که هم

اکنون درصنایع مربوط به انرژیهای تجدید پذیر ،از جمله نیروگاههای
برق آبی بزرگ ،فعالیت میکنند حدود  10.3میلیون نفر بیان شده

است .به گفته  ،IRENAسال  2017اولین سالی است که تعداد مشاغل
این بخش در کل دنیا از  10میلیون پیشی گرفته است.

اشتغالزایی در بخش انرژیهای زیستی ،که شامل سوخت های زیستی
مایع ،بیومس جامد و بیوگاز است ،از  2.74میلیون در سال  2016به

 3.06میلیون شغل در سال  2017رسیده است .صنعت سوختهای
زیستی مایع به تنهایی  1.931میلیون نفر را در سرتاسر جهان مشغول
به کار کرده است .همانگونه که در شکل زیر مشخص است ،این

رقم درمقابل صنعت سلولهای فتوولتائیک خورشیدی که سال گذشته
 3.365میلیون نفر را به کار گرفته بود ،در رتبه دوم قرار دارد .صنایع

زیستتوده جامد و بیوگاز در سال گذشته به ترتیب  780و  344هزار

نفر را در سرتاسر جهان مشغول به فعالیت کردهاند ،درحالیکه صنایع
مختلف مرتبط با انرژی زباله شهری و صنعتی  28000نفر را استخدام

کردهاند.

زنجیره بخش کشاورزی فعال میباشند .این زنجیره شامل کاشت و

زیستی مایع است .تولید یکی از انواع سوختهای زیستی مایع
(بیودیزل) در بسیاری از کشورها افزایش یافته ،اما درکشورهای آرژانتین،

اندونزی ،فیلیپین و چین در مقایسه با سالهای قبل ،درسطح پایینتری
قرار گرفته است .یکی دیگر از سوختهای زیستی پر مصرف ،بیواتانول
یا اتانول زیستی میباشد .بر اساس این گزارش ،برآورد شده است که

همه تولید کنندگان بزرگ اتانول زیستی  ،به استثنای برزیل ،به باالترین
حد خود در سال  2017رسیدهاند .برزیل همچنان دارای بزرگترین نیروی

کار در بخش سوختهای زیستی مایع با  795هزار شغل بوده است که

در مقایسه با سال  2016افزایش چشمگیری نداشته است .همچنین

ایاالت متحده در صنعت سوخت زیستی مایع 299 ،هزار مشغول به کار
دارد که این رقم در اتحادیه اروپا در سال  2016حدود  200هزار شغل (

افزایش  16درصدی نسبت به سال  )2015است.

همانگونه که ذکر شد رقم اشتغال سوختهای زیستی مایع دارای

تفاوت چشمگیری با صنعت سلولهای خورشیدی است .این موضوع
بستگی به پراکندگی و مشخصات مشاغل زیستپایه منطقهای در حال

حاضر نیز دارد .برای مثال آمریکای التین تقریبا ًنیمی از مشاغل اقتصاد

زیستی سراسر جهان را پوشش میدهد ،درحالیکه آسیا (به طور عمده
کارخانههای فعال در زمینه تولید مواد اولیه که در جنوب شرقی آسیا
قرار دارند)  21درصد ،آمریکای شمالی به میزان  16درصد و اروپا 10

درصد مشاغل زیستی جهان را تشکیل میدهند .نمودار زیر پنج کشور
اول دنیا که حدود  80درصد از اشتغال صنایع سوخت زیستی مایع را

به خود اختصاص دادهاند ،نشان میدهد.
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بیومس ،بیوگاز) از  10.3میلیون شغلی که در انرژیهای تجدیدپذیر

وجود دارد ،حدود  3میلیون شغل را به خود اختصاص داده است که

این آمار حدود  11.6درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
با توجه به اینکه سیاست دولتها در خصوص استفاده از انرژی زیست

تودهها هماهنگ و یکپارچه نیست ،با اینحال مشاهده میشود که این
رقم رتبه دوم اشتغال زایی را پس از سلولهای فتوولتائیک خورشیدی
به خود اختصاص داده است .باید توجه کرد که کشور آمریکا در سال

 2017به رکورد جدیدی در بخش بیواتانول دست پیدا کرد ،امّا شیب
افزایش اشتغالزایی در بخش بیودیزل بسیار کم است .دالیل این

مسئله را میتوان سیاستهای اتخاذ شده دولت و همچنین مشکالت
فرآیندی و زیست محیطی ایجاد شده دانست.

مطابق توضیحات ذکر شده ،اشتغالزایی صنایع زیستتوده جامد و

به صورت کلی شیب افزایشی اشتغال در حوزه انرژی زیست توده

میدهد که در سال  2016ایاالت متحده حدود  16گیگابایت ظرفیت

کلی جهان درخصوص استفاده از منابع زیستی رو به رشد میباشد،

بیوگاز در جهان حدود  1.124میلیون نفر است .این گزارش نشان
تولید انرژی از زیستتوده داشته است .به گفته  ،IRENAیک محاسبه

مبتنی بر اشتغالزایی نشان میدهد که بخش انرژیهای زیستتوده در
ایاالت متحده در  ،حدود  80هزارشغل به شکل مستقیم و غیر مستقیم

ایجاد کرده که بیانگر اشتغالزایی تقریبا ًیکسان در مقایسه با سال قبل
است .مشاغل ایاالت متحده در بخش بیوگاز به حدود  7000رسیده

است .به گزارش  ،IRENAصنعت زیست توده جامد ،حدود  389هزار
شغل را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد کرده است .طبق این

و همچنین کل انرژیهای تجدیدپذیر بیانگر این است که سیاست
زیرا نگرانیها و دغدغههای زیستمحیطی ،سالمت انسان و محدود
بودن منابع فسیلی بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است .در واقع

افزایش اشتغال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ،بیانگر انتقال جهان

به سوی جهانی با یک سیستم انرژی پایدارتر است .عالوه بر این،

همانگون ه که در آمارها مشخص است ،تعداد مشاغل فعلی در این
بخش در نقاط مختلف دنیا عددی چشمگیر است و با پیشرفت این

صنایع و همچنین تکمیل شدن طرحهای مربوط به اقتصاد زیستی،

گزارش ،بهکارگیری سیاستهای توسعه استفاده از زیستتودهها درحال

افزایش چندین برابری خواهد داشت .زیرا با تکمیل شدن چرخه اقتصاد

در شش کشور آلمان ،فرانسه ،اسپانیا ،ایتالیا ،لهستان و فنالند ایجاد

کرد .تجزیه و تحلیل  IRENAنشان میدهد که تعداد مشاغل در این

افزایش است ،امّا هماکنون نیمی از مشاغل اروپا در این بخش تنها

زیستی ،شمار شغلهای غیرمستقیم افزایش چشمگیری پیدا خواهد

شدهاند .همچنین در انگلستان ،سوختهای زیستی و زیستتوده جامد

بخش می تواند از  10.3میلیون در سال  2017به  23.6میلیون در سال

همانگونه که در نمودارها مشخص است ،انرژیهای زیستی (مایع،

پایدار را نوید دهد.

هر یک حدود  10هزار شغل را به خود اختصاص میدهند.

 2030و  28.8میلیون در سال  2050برسد و جهانی با توسعه انرژیهای

اولین محصول ژندرمانی تأیید شده برای درمان سرطان:

ژندیسین

سبحان بهرامیزادگان

شرکت چینی  SiBiono GeneTechمحصولی با نام ژندیسین

را وارد بازار کرده است .این محصول نوعی آدنوویروس حامل ژن
 P53نوترکیب انسانی است که در سال  ۲۰۰۳توسط سازمان غذا و

دارویچین به عنوان اولین محصول ژندرمانی برای درمان سرطان
سرو گردن مورد تایید قرار گرفته و در سال  ۲۰۰۴تجاری شده است.

انسانی جهش یافتهاست ،اما این وضعیت به طور معناداری با
کارآمدی درمان و نرخ زنده ماندن مرتبط نیست.

تا به امروز ،شرکت  SiBionoدر انطباق با روند کنترل کیفی سازمان

غذا و داروی چین ۴۱ ،سری تولید از این محصول و  ۱۶۹۵۷۱دوز را

این محصول ژندرمانی یک روش بیولوژیک برای درمان سرطان ارائه

برای درمان بیماران مورد استفاده قرار داده است .در این مطالعات

میشود .این پروتئین نوعی سرکوبگر توموری است که با انواعی

الی  ۶۰درصد از بیماران رخ داده است گزارش نشده است و این تب

میکند .پروتئین P53توسط سلولهای تحت تأثیر ژندیسین بیان
از تنشهای سلولی فعال میشود و موجب مهار چرخهی سلولی و
بازآرایی  DNAو القای آپوپتوز میگردد.

هیچ اثر سوئی به جز نوعی تب مرتبط با وکتور آدنوویروسی که در ۵۰
تنها چند ساعت به طول انجامیده است.

پیشگیری از سرطان به اندازهی درمان آن دارای اهمیت است.

ژندیسین پس از  ۱۲سال کارآزمایی بالینی در بیش از  ۳۰۰۰۰بیمار

مطالعات کلینیکی بر روی مدلهای حیوانی برای سرطان پانکراس

به حساب میآید .ترکیب این دارو با شیمیدرمانی و اشعهدرمانی،

در ژن  P53سرطان پانکراس را تا حد زیادی مهار میکند .انتقال

و بیش از  ۳۰مطالعهی درمانی ،نشان داده است که محصول امنی
عملکرد آن را ارتقا میبخشد.

نشان میدهد که ایجاد عملکرد از طریق موتاسیون در ناحیه TAD2

کارآمد  P53و بیان باالی پروتئین  P53باعث شده است ژندیسین

عالوه بر سرطان سر و گردن ،استفاده از این محصول در درمان

نقش مهمی در پیشگیری از سرطان بازی کند .دیگر روش پیشگیری

پی داشته است ۱۳ .مطالعهی منتشرشده که شامل دادههایی از

دستاورد و تجربهیکلینیکی ژندیسین در کنار درک دقیقتر

دیگر سرطانها و در فازهای مختلف سرطان نتایج مناسبی در

زندهمانی بلندمدت بیماران سرطانی است نشان میدهد که درمان
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را افزایش میدهد .اگرچه ژن  P53در بیش از نیمی از سرطانهای

ترکیبی ژندیسین نسبت به روشهای رایج شانس زندهماندن بیمار

از سرطانها ،استفاده از واکسنها است.

مکانیسم سلولی عملکرد این دارو ،میتواند تجربه ارزشمندی برای
جامعهی بینالمللی ژندرمانی فراهم کند.
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همکاری ژنتک و میکروبیوتیکا برای
درمان بیماریهای التهابی روده
زمزم جوادی
امکان بررسی باکتریهای متنوع موجود در دستگاه گوارش

برای جستجوی نشانگرهای زیستی ،مبارزه با باکتریهای زنده و
یافتن هدفهای جدید برای درمان بیماری التهابی روده ( )IBDاز

اهداف اصلی امضای توافق میان دو شرکت نامآشنای بیوتکنولوژی
ژنتک و میکروبیوتیکا خواهد بود .شرکت میکروبیوتیکا ،یک
اسپینآف از انستیتو سنگر انگلستان است که به توسعه روشهای

پزشکی شخصیشده با استفاده از اطالعات میکروبیوم بدن انسان

میپردازد.

و چگونگی عملکرد روشهای جدید درمانی به محققین کمک کند.

در سال  2016نیز موسسه سانگر میکروبهای همزیست انسانی را با
هدف یافتن همبستگی بین تنوع میکروبیوم و فنوتیپ جوامع بررسی
نمود .این موسسه همچنین مجموعهای از محیطهای کشت برای
رشد گونههای باکتریایی در مدلهای موش انسانی شده تولید نمود.

ماه گذشته شرکت ژنتک توافقنامه دیگری نیز با لودو برای یافتن
داروهای جدید به امضا رسانده بود .منبع مطالعاتی این تحقیقات
دی ان ای میکروبهای خاک بوده و ارزش آن به بیش از  969میلیون

در این توافق که ارزش آن به 534میلیون دالر میرسد؛ میکروبیوتیکا

دالر میرسد.

خواهد برد تا نمونههای حاصل شده از آزمایشهای کلینیکی IBD

مولکولی طبیعی متمرکز شده است که به طور سنتزی به سختی

از زیرساختهای خود در مطالعه متاژنوم باکتریهای روده بهره

شرکت ژنتک را بررسی نماید.

مطالعات شرکت لودو نیز بر یافتن دی ان ای جدید و داربستهای

میتوان آنها را تولید کرد.

نمونههای  etrolizumabو  Fc-IL22که از بیماران مبتال به کولیت

قراردادهای اخیر شرکت ژنتک و چندین شرکت بزرگ دیگر ،جایگاه

گرفت .میکروبیوم میتواند در شناخت پاسخهای داروهای زیستی

آیندهنگر و توجه ویژه شرکتها به حوزه میکروبیوم را نشان میدهد.

اولسراتیو و بیماری کرون به دست آمدهاند مورد بررسی قرار خواهند

بسیار ویژه شناسایی باکتریهای جدید در تمرکز سرمایهگذاریهای
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بدن انسان با تعداد زیادی از میکروبها ،که به طور

کلی به عنوان میکروبیوتای انسانی()human microbiota

شناخته میشود ،احاطه شدهاست .شناخت ما از رابطه بین

انسان و میکروارگانیسمهایی که در داخل بدن حضور دارند،

در سالهای گذشته به طور چشمگیری افزایش یافتهاست .در

حقیقت ما انسانها " "superorganismهایی هستیم که توسط

" "microorganismهایی که در داخل بدن ما زندگی میکنند
اداره میشویم! ارتباط بین این میکروبها و سالمت انسان توجه

بسیاری از مطالعات در سالهای اخیر را به خود معطوف کردهاست.

نامطلوب بدن به این تغییرات تعریف میشود و در ارتباط با

بیماریهایی همچون آسم ،بیماری التهابی مزمن ،چاقی و non-

 )alcoholic steatohepatitis (NASHمیباشد.

تاریخچه واژه میکروبیوتا!

2

اصطالح میکروبیوم ابتدا توسط میکروبیولوژیست برنده جایزه

کلید واژهها

1

بهتر است در ابتدا با مجموعه ای از اصطالحات که در حال حاضر

در این زمینه استفاده میشوند ،آشنا شویم.

نوبل ،Joshua Lederberg ،در سال  2001بهکار برده شد.

همچنین بیان میشود که واژه میکروبیوتا نیز برای اولین بار

توسط  Lederbergدر سال  2001تعریف شدهاست .اما حقیقت

•  :Microbiotaاصطالح میکروبیوتا به مجموعهای از موجودات

این است که  Lederbergهیچکدام از واژههای میکروبیوم و

است که به طور دائم در دستگاه گوارش حضور دارند و یک جمعیت

میکروبشناسی پایه است که در حدود  50سال است که استفاده

زنده اشاره دارد .میکروبیوتای روده شامل بسیاری از گونههایی

از میکروارگانیسمها که سریعا ًتغییر میکنند و ازبین میروند.

•  :Microbiomeکل میکروارگانیسمها ،ژنهای آنها و
متابولیتهای آنها ،میکروبیوم نامیده میشود.

•  :Human microbiomeمیکروبیوم انسان به کل جمعیت

میکروبهای بدن انسان ازجمله دستگاه گوارش ،دستگاه ادراری
 ،حفره دهان ،دستگاه تنفسی و پوست اشاره دارد.

•  :Dysbiosisبه عنوان تغییر در میکروبیوتای روده و واکنش

میکروبیوتا را تعریف نکردهاست .در واقع میکروبیوتا یک واژه

میشود .واژه میکروبیوم نیز قبل از سال  2001استفاده شدهاست.

تشکیل میکروبیوتا در بدن

3

به نظر میرسد که رشد میکروبیوتا از زمان تولد آغاز میشود،
اگرچه تعدادی از مطالعات با تشخیص میکروبها در بافتهایی

نظیر جفت این موضوع را به چالش کشیدهاند .پس از تولد

بهدنبال بیماری ،مصرف آنتیبیوتیکها و تغییر در رژیم غذایی،
2. Ursell, 2012

1. Thursby, 2017

3. Thursby, 2017

ترکیب میکروبیوتای دستگاه گوارش تغییر میکند.

میکروارگانیسمهای ساکن در دستگاه گوارش در حدود

میکروبیوتای نوزادانی که با زایمان طبیعی به دنیا

 10برابر تعداد سلولهای انسانی و مقدار ژنوم آنها

 1014تخمین زده میشود ،بهطوریکه تعداد باکتریها

نوع زایمان نیز بر ترکیب میکروبیوتا مؤثر است.

(میکروبیوم)  100برابر ژنوم انسان است.

آمدهاند ،مقدار زیادی الکتوباسیلوس در روزهای اولیه
پس از تولد دارد که به دلیل باال بودن الکتوباسیلوس

این جمعیت شامل حداقل  1000گونه مختلف باکتری

در فلور واژن میباشد .در مقابل میکروبیوتای

شناخته شده با بیش از  3میلیون ژن است .کل

نوزادانی که با سزارین به دنیا آمدهاند به دلیل

مفهوم پری

میکروبیوتا میتوانند تا  2کیلوگرم وزن داشته باشند.

در اوایل نوزادی ،میکروبیوتا تنوع کمتری دارند و

گاهی اوقات

است ،در حالی که دو سوم آنها در هر فرد اختصاصی

هستند .طی سال اول زندگی ،تنوع میکروبی افزایش

 fibreنیز نامیده

میکروبی مشخص گرایش مییابد .در حدود 2.5

در سال 1995

عدم عبور از کانال زایمان ،دیرتر کلونیزه میشود.

بیوتیکها ،که

غالبا ًشامل  actinobacteriaو protepbacteria

fermentable

مییابد و ترکیب میکروبیوتا به سمت یک ترکیب

می شوند ،ابتدا

سالگی ترکیب ،تنوع و عملکرد میکروبیوتای نوزادی

توسط Gibson

در بزرگسالی ترکیب میکروبیوتای روده نسبتا ًپایدار

معرفی شد.

به میکروبیوتای بزرگساالن شبیه میشود .اگرچه
است ،اما با شرایط زندگی تغییر میکند.

نژاد باکتریایی متفاوتی در روده کوچک و کولون

وجود دارد .در روده کوچک نژاد غالب ،شاخه
 firmicutesو کولون غنی از bacteroidetes

میباشد .گونههایی از جنسهای enterococcus,

Bifidobacterium

streptococcus,

bacteroides, lactobacillus, clostridium

و  ruminococcusدر نمونههای مدفوع یافت
میشوند که نشان میدهد این ترکیب میکروبی
در روده وجود دارد .در حالیکه در الیه مخاطی و

اپیتلیال روده تنها lactobacillus, clostridium
و  enterococcusوجود دارد.

و Roberfroid

یک سوم میکروبیوتای روده در اکثر افراد یکسان

میباشد .به عبارت دیگر ،میکروبیوتا در روده شما
مانند کارت شناسایی فردی است!

چرا  gut microbiotaاهمیت دارد؟
میکروبیوتای روده به هضم مواد غذایی خاصی که

معده و روده کوچک قادر به هضم آنها نیستند،

کمک میکند.

به تولید برخی ویتامینها همچون ویتامین  Bو  Kکمک

میکند.

مبارزه با سایر میکروارگانیسمهای مهاجم و حفظ

یکپارچگی مخاط روده.

میکروبیوتای سالم و متعادل روده ،سبب عملکرد

مناسب گوارشی میشود.

 gut microbiotaچگونه تکامل مییابد؟
در حالیکه ترکیب کلی میکروبیوتای روده در اکثر افراد

سالم مشابه است ،ترکیب گونههای میکروبیوتا بسیار

شخصی است و به طور عمده توسط محیط و رژیم

غذایی تعیین میشود .برای مثال ژاپنیها میتوانند به

 Gut microbiotaچیست؟

4

دلیل آنزیمهای خاصی که میکروبیوتای آنها دارند،

جلبک دریایی (بخشی از رژیم غذایی روزانه خود) را
هضم کنند.

بسیاری از مطالعات اثرات مفید

prebiotics

و  probioticsرا بر روی میکروبیوتای روده نشان

دادهاند Prebiotics .باعث بهبود عملکرد میکروبیوتا
میشود و رشد و فعالیت برخی از باکتریهای "خوب"
را نیز ممکن میسازد .در برخی از محصوالت تخمیر

شده نیز  probioticsبه میکروبیوتا کمک میکنند تا

تعادل ،یکپارچگی و تنوع آنها حفظ شود.

تغذیه و میکروبیوتای روده
به مجموعهای از باکتریها ،آرکی باکتریها

ترکیب میکروبیوتای روده با توجه به آنچه مصرف

هستند ،میکروبیوتای روده گفته میشود .تعداد

غذایی متنوع و متعادل ضروری است prebiotics .و

( )archaeaو  eukaryaکه در لوله گوارش ساکن
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4. http://www.gutmicrobiotaforhealth.com

میکنیم ،تغییر میکند .به همین دلیل مصرف یک رژیم
 probioticsمهمترین مواد غذایی هستند که در حفظ
باالنس میکروبیوتای روده نقش دارند.
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Prebiotics5

مورد مطالعه قرار گرفتهاند .برخی از این گونههای باکتریایی نیز میتوانند

مفهوم پری بیوتیکها ،که گاهی اوقات  fermentable fibreنیز نامیده

می شوند ،ابتدا در سال  1995توسط  Gibsonو  Roberfroidمعرفی

در طیف وسیعی از غذاها (مانند ماست و شیر تخمیر شده) یا مکملها

یافت شوند.

شد .این ماده به طور انتخابی رشد و فعالیت تعداد محدودی از گونههای

باکتریایی را ترویج میدهد .پری بیوتیکها میتوانند به طور طبیعی در

غذا یافت شوند یا به آنها اضافه شود .پری بیوتیکها به طور طبیعی
در سبزیجات و میوهها مانند سیر ،پیاز ،مارچوبه ،گوجه فرنگی ،موز،

آلو ،سیب ،غالت مانند سبوس و آجیل مانند بادام وجود دارد .به همین
دلیل ،سبزیجات ،میوهها و غالت باید بخشی از رژیم غذایی متعادل و

سالم باشند.

امروزه با استفاده از دستکاری میکروبیوتای روده و تغییر جمعیت آنها
بوسیله استفاده از پروبیوتیکها سعی در بهبود بیماریهای ناشی از

 dysbiosisدارند .مطالعات نشان میدهند باکتریهای پروبیوتیک که
عمدتا ً شامل  Lactobacillusو  Bifidobacteriumهستند ،نقش
مهمی در بهبود عملکرد میکروبیوتای روده دارند.

Probiotics6,7,8
در سال  Metchnikoff 1907بیان کرد که مصرف مقادیر زیادی
از محصوالت شیری حاوی باکتری باعث زندگی طوالنی و سالم در

دهقانهای بلغاری شدهاست .اصطالح پروبیوتیک ابتدا در سال 1965

توسط  Lillyو  Stillwellبه عنوان جایگزین برای اصطالح آنتیبیوتیک
برای توصیف مواد ترشح شده از میکروارگانیسمها پیشنهاد شده

بود .معنی پروبیوتیک در سال  1974توسط  R. B. Parkerبه عنوان

ارگانیسمها و موادی که موجب حفظ تعادل میکروبی روده میشود،
تعریف شدهاست.

سازمان بهداشت جهانی ( )WHOپروبیوتیکها را به عنوان
میکروارگانیسمهایی زنده تعریف میکند که اگر در مقادیر کافی مصرف

شوند ،موجب سالمتی فرد میشوند .این میکروارگانیسمها تا حدی به
بهبود وضعیت دستگاه گوارش و فرایند هضم کمک میکنند .هنگامیکه
ترکیب میکروبیوتای روده تحت تأثیر رژیم غذایی نامناسب ،مصرف

آنتیبیوتیکها ،عفونت و استرس تغییر میکند ،مصرف پروبیوتیکها

میتواند موجب باالنس مجدد این ترکیب شود .بسیاری از پروبیوتیکها
از باکتریهایی هستند که به طور سنتی برای تخمیر غذا استفاده

میشوند .شایعترین پروبیوتیکهایی که در حال حاضر در مطالعات

استفاده میشوند Lactobacillus ،و  Bifidobacteriumهستند ،اما
سایر میکروارگانیسمها شامل  Enterococcusو  Streptococcusنیز
5. Gibson, 1995

6. Costandi, 2012

7. Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food
including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria, Report of a
Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and
Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder
Milk with Live Lactic Acid Bacteria, Cordoba, Argentina, October
1-4,200
8. Matthew J. Bull, 2015

عملکرد میکروبیوتای روده

9

میکروبیوتای روده که از آن بهعنوان یک عضو متابولیک یاد میشود ،در

تغذیه ،تنظیم ایمنی و التهاب سیستمیک نقش دارد .به نظر میرسد

که میکروبیوتا قادر به تنظیم ژنهایی هستند که بر روی توزیع انرژی در

آدیپوسیتها (سلولهای چربی) تأثیر میگذارد.

عواملی که بر میکروبیوتا اثر میگذارد:
از دیدگاه تکاملی ،ارگانیسمهایی که میکروبیوتا را در پستانداران

تشکیل میدهند ،با توجه به منبع تغذیه تعریف میشوند .بنابراین
همهچیزخواران ،گوشتخواران و گیاهخواران دارای میکروبیوتای مختلف
هستند .ویژگیهای رژیم غذایی ،همراه با عوامل ژنتیکی میتواند بر
تشکیل میکروبیوتا اثرگذار باشد .در یک مطالعه پس از یک روز رژیم

غذایی غربی (با چربی و قند زیاد و پلی ساکاریدهای گیاهی کم) ،در
ترکیب میکروبی و مسیرهای متابولیکی موشها تغییر ایجاد شد.

با وجود تغییر در میکروبیوتا در طی سالها ،ترکیب میکروبیوم مادر حین

زایمان و شیردهی نقش مهمی در ترکیب میکروبیوتای فرد در آینده دارد.

در انسان ،ترکیب میکروبیوتا در میان اعضای خانواده نسبت به دیگران

شباهت بیشتری دارد.

میکروبیوتای روده و ایمنی
میکروبیوتای روده نقش مهمی در پاسخ ایمنی بدن انسان دارد .در

سال  1989مشخص شد کاهش میکروبها به منظور افزایش بهداشت
موجب افزایش بیماریهای خودایمنی میشود .همچنین شواهدی وجود
دارد که در افراد مبتال به آلرژی و آسم ،تغییر در ترکیب میکروبیوتا
9. Matthew J. Bull, 2014
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میکروارگانیسمهای بدن میباشد.

 HMPجمعیتهای میکروبی موجود در

قسمتهای مختلف بدن انسان را مشخص کرده است:

راههای هوایی ،حفره دهان ،پوست ،دستگاه گوارش و دستگاه ادراری.
وجود دارد .سیستم

ایمنی میزبان از طریق ارتباط با

میکروبیوتای روده و متابولیتهای آن تحت

تأثیر قرار میگیرد .باکتریها در توسعه سیستم ایمنی

مخاطی روده ،هم از نظر فیزیکی و هم به لحاظ عملکردی نقش دارند.

قرار گرفتن در معرض باکتریهای روده نیز در پیشگیری از آلرژی دخالت

دارد .نوزادان و کودکانی که آلرژی دارند به نسبت افرادی که سالم

هستند ،ترکیب متفاوتی از باکتریهای رودهای دارند .به نظر میرسد که
میکروبیوتای روده ،سیستم ایمنی را تحریک میکند و موجب میشود به

همهی آنتیژنها پاسخ مناسب دهد .تغییر یافتن ترکیب میکروبیوتای
روده در اوایل زندگی منجر به سیستم ایمنی ناکارآمد میشود.

میکروبیوتای روده و متابولیسم

ساله بود که بر شناسایی و مشخص کردن فلور میکروبی انسان متمرکز

بود( .شکل )HMP
اهداف HMP1
1

ایجاد یک مجموعه مرجع از توالی ژنوم میکروبی برای ارزیابی

اولیه میکروبیوم انسان

2

بررسی ارتباط بین بیماری و تغییرات میکروبیوم انسان

3

گسترش تکنولوژی و ابزارهای جدید برای آنالیز

4

بررسی مفاهیم اخالقی ،قانونی و اجتماعی پژوهشهای
میکروبیوم انسان

پیشرفت در تکنولوژی توالییابی  ،DNAیک زمینه تحقیقاتی جدید به نام

چاقی ناشی از افزایش مصرف مواد غذایی است که دارای انرژی زیاد ،قند

و چربی اشباع هستند .با این حال ،به نظر میرسد که افزایش مصرف
کالری بهتنهایی عامل چاقی نیست .موشهای عاری از میکروب (germ

 )freeهنگامیکه در معرض رژیمهای دارای چربی و کربوهیدرات باال قرار

میگیرند وزن نمیگیرند ،که این فرض را که رژیم غذایی برای القای چاقی
کافی نیست پررنگتر میکند .میکروبیوتای یک انسان دارای اضافه وزن
که با سندرم متابولیک همراه است ،با افزایش نسبت Firmicutes/

 Bacteroidetesهمراه است .به نظر میرسد  Bifidobacteriaو
 Bacteroidesدر برابر چاقی بهعنوان محافظ عمل میکنند.

پروژه میکروبیوم انسان Human Microbiome(10
)Project
پروژه میکروبیوم انسانی ( )HMPابتکار تحقیقاتی مؤسسه ملی
بهداشت آمریکا برای شناسایی میکروارگانیسمهای موجود در بدن

انسان و نقش آنها در سالمت و بیماریها و تهیه یک نقشه ژنتیکی از
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اولین مرحله این پروژه ( )HMP1که در سال  2008آغاز شد ،یک پروژه 5

10. Turnbaugh,2007

 metagenomicsایجاد کردهاست که امکان بررسی جوامع میکروبی را
بدون نیاز به کشت فراهم میکند .به این ترتیب به جای بررسی ژنوم یک
باکتری که در آزمایشگاه کشت شده است ،ژنومهای حاصل از جوامع

میکروبی بررسی میشوند.

مرحله دوم که به عنوان پروژه میکروبیوم انسانی یکپارچه (integrative

 )HMPشناخته میشود ،در سال  2014با هدف تولید منابعی برای
مشخص کردن میکروبیوم و کشف نقش میکروبها در سالمت و

بیماری انجام شد i HMP .یک مجموعه از دادهها در مورد میکروبیوم و
میزبان با استفاده از تکنیکهای چندگانه " "omicsایجاد خواهد کرد.

این پروژه شامل  3زیر مجموعه در مؤسسات مختلف بود.

روشهای مطالعه در این پروژه شامل تکنیکهای زیر بود:
16S rRNA
Metagenome shotgun sequencing
Whole genome sequencing
Metatranscriptomics
Metabolomics/ lipidomics
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Immunoproteomics
در مطالعه ای جدید در مورد میکروبیومها ،میلیونها ژن ناشناخته از

جمعیتهای میکروبی در روده ،پوست ،دهان و واژن کشف شدهاند که
درک جدیدی از نقش میکروبیومها در سالمتی و بیماری انسان بوجود

آوردهاست .این مطالعه توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه
مریلند ( UM SOM)، MITو هاروارد صورت گرفتهاست و بزرگترین
مطالعه در مورد میکروبیوم انسان تاکنون است .این مطالعه بخشی از

با استفاده از توالیهایی که بخشهای متغیر ژن برای زیرواحد  16Sرا کد

میکنند ،تشابه  phylogeneticباکتریها وآرکیباکتریها ))archaea

مشخص میشود که میتوان آنها را بدون استفاده از محیط کشت

طبقهبندی کرد .با توجه به اطالعات ژنتیکی به دست آمده از میکروبیوم
از طریق  ،16S rRNAطبقهبندی صورت میگیرد .هنگامی که ٪95
شباهت در  16S rRNAوجود دارد ،جنس ،و زمانی که شباهت ٪97
باشد ،اشاره به گونه است.

پروژه میکروبیوم انسان در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا است که در

سال  2008برای شناسایی میکروبهای انسانی ،ارتباط آنها با سالمتی
و بیماری و راهکارهایی برای آنالیز میکروبها انجام شدهاست.

 HMPشامل مشارکت بسیاری از موسسات تحقیقاتی از جمله
دانشگاه  ،Standfordموسسه  ،Broadدانشگاه  ،Virginiaدانشگاه

 ،Washington، MITدانشکده پزشکی  Baylorو بسیاری از موسسات
دیگر بود.

چالشهای مطالعه میکروبیوتا و راهکارهای آن
چندین چالش در تحقیق میکروبیوم در گذشته وجود داشت :رشد

همهی میکروارگانیسمها به سادگی امکانپذیر نبود .با این وجود،
تکنیکهای مدرن برای مطالعه مواد ژنتیکی ،درک ما از میکروبیوتا را

تغییر دادهاند .برخی از اجزای میکروبیوتا به شرایط ویژهای برای رشد

احتیاج دارند ،بنابراین آنها در گذشته کشف نشده یا ناشناخته بودند.

به عنوان مثال ،میکروبیوتای کولون دارای حدود  800تا  1000گونه در هر

فرد است ،اما  ٪62آنها ناشناخته است و  ٪80از باکتریهای شناسایی
شده توسط متاژنومیکس نیز غیرقابل کشت هستند.

1. Thursby E, Juge N. Introduction to the human gut microbiota.
2017;0:1823–36.
2. Petriz BA, Franco OL. Metaproteomics as a Complementary
Approach to Gut Microbiota in Health and Disease.
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3. Article R. Part 1 : The Human Gut Microbiome in Health and
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9. Gibson GR, Roberfroid MB. Dietary modulation of the human

مفاهیم و پیشرفتهای «متانومیک» پنجرهای جدید برای درک

میکروبیوتای روده باز کردهاست:

 Metagenomeمجموعه تشکیل شده توسط میزبان و میکروبیوم
است.

 Metagenomicsتجزیه و تحلیل ماده ژنتیکی باکتری است که به
طور مستقیم از نمونهی مورد مطالعه گرفته میشود و امکان شناسایی

باکتریهایی را که نمیتوان در محیط کشت تشخیص داد ،فراهم

میکند.

 Metatranscriptomicsکل  RNAرونویسیشده را بررسی میکند.
 Metaproteomicsبر سطوح پروتئینی متمرکز است.
 Metabolomicsمشخصات متابولیکی را مطالعه میکند.
 ،)Ribosomal RNA (rRNAبیشترین ماکرومولکول مورد استفاده در
مطالعات  phylogeneticباکتریایی و  taxonomicاست.

colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. J Nutr.
1995 Jun;125(6):1401-12. PMID
10. Moheb Costandi, Microbes on Your Mind, Scientific American
Mind 23, 32 (2012).
11. Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food
including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria, Report of a
Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and
Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder
Milk with Live Lactic Acid Bacteria, Cordoba, Argentina, October
1-4,200
12. Article R. Part 2: Treatments for Chronic Gastrointestinal
Disease and Gut Dysbiosis. 2015;14(1):25–33.
13. Turnbaugh PJ, Ley RE, Hamady M, Fraser-liggett CM, Knight R,
Gordon JI. The Human Microbiome Project. 2007;449(October).
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میکروبیوتای انسان و بیامریها

میکروبیوتای انسان و بیماریها
بیش از  100تریلیون میکروارگانیسم در بدن انسان زندگی

میکنند که نقش مهمی در سالمتی و بیماریها دارند .میکروبیوتای

انسانی ،به خصوص میکروبیوتای روده ،به عنوان یک ارگان

ضروری شناخته شده است و حامل ژنهایی حدود  150بار بیشتر

از ژنهای موجود در ژنوم انسانی است .میکروبیوتای روده در

فرآیندهای بیولوژیکی پایه انسان دخیل است .میکروبیوتای

انسان در بیماریهای مزمن همچون چاقی ،بیماری التهابی روده،
دیابت ،سندرم متابولیک ،آترواسکلروز ،ALD1 NAFLD2،سیروز
و کارسینوم سلولهای کبدی نیز نقش دارند.

میکروبیوتای روده و بیماریهای عفونی
عفونت یکی از شایعترین بیماریهای ناشی از برهم خوردن

تعادل 3میکروبیوتا میباشد .درمان بیماریهای عفونی بر ترکیب
میکروبیوتای روده تاًثیر دارد .پاتوژنهای مختلف در موکوس

روده کولونیزه میشوند که منجر به یک پاسخ التهابی قوی و به

دنبال آن انتقال 4باکتریهای رودهای میشود .مطالعات گوناگون

نشان میدهند نه تنها بین میکروبیوتای روده و عفونت ،بلکه بین

ویروسها و عفونت نیز ارتباط وجود دارد .برای مثال میکروبیوتای
روده در بیماران با عفونت )clostridium difficile (C. difficile

بهطور معناداری تغییر میکند .تغییر در میکروبیوتا همچنین در
بیماریهایی همچون  HIVو هپاتیت Bنیز مشاهده میشود.

میکروبیوتای روده و بیماریهای کبدی
باتوجه به ارتباط بین دستگاه گوارش و کبد ،تغییر در میکروبیوتای
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1. alcoholic liver disease

2. nonalcoholic fatty liver disease

3. dysbiosis

4. translocation
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روده ،کبد را نیز متاًثر میکند .میکروبیوتای روده ،اتانول ،آمونیاک

و استالدهید تولید میکنند .این ترکیبات از طریق رهایش
اندوتوکسین و یا متابولیسم کبدی بر عملکرد کبد اثر میگذارند.
میکروبیوتا با سیروز کبدی ،پریتونیت ،انسفالوپاتی کبدی و نارسایی

کلیوی نیز مرتبط هستند .میکروبهای موجود در مدفوع بیماران

باکتریایی 5میشود Endotoxemia .ممکن است باعث اختالل
در عملکرد ایمنی شود ،بنابراین منجر به نكروز سلولی كبد و

نارسایی كبد میشود.

میکروبیوتای روده و بیماریهای دستگاه گوارش

مبتال به سیروز کبدی در مقایسه با افراد سالم متفاوت است .تنوع

سرطانهای بدخیم دستگاه گوارش یکی از علل عمده مرگ و

 Proteobacteriaو  Fusobacteriaافزایش مییابد .بهطورکلی

ژنتیکی بهخصوص میکروبهای موجود در لوله گوارش نیز بر

 Bacteroidetesدر این بیماران کاهش مییابد ،درحالیکه تعداد
بیماریهای کبدی معموال ًبا افزایش در  Enterobacteriaceaeو

کاهش در  Bifidobacteriumهمراه است .بنابراین برهمخوردن
تعادل میکروبیوتای روده منجر به  endotoxemiaاز طریق انتقال

میر در سراسر جهان است .به جز عوامل ژنتیکی ،عوامل غیر

گسترش سرطانهای دستگاه گوارش نقش دارند .مطالعات

اخیر پیشرفتهای زیادی در بررسی نقش میکروبیوتای روده در

سرطانهای معده ،کولورکتال و مری داشتهاند.

5. bacterial translocation
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میکروبیوتای روده و احتالالت متابولیک

دادند .مطالعات اخیر نشان داده اند که میکروبیوتای روده بر

ترکیب میکروبیوتای روده بهدنبال استفاده از آنتی بیوتیکها
و تغییر در سبک زندگی شامل ورزش ،رژیم غذایی و بهداشت

فردی تحت تاًثیر قرار میگیرد .برهمخوردن تعادل میکروبیوتای

روده ،تولید واسطههای ایمنی را تحت تاًثیر قرار میدهد و باعث

التهاب مزمن و اختالل متابولیک میشود .چاقی ،دیابت نوع 2و
بیماریهای قلبی -عروقی از جمله بیماریهای جهانی هستند که
عوامل گوناگون از جمله ژنتیک ،رژیم غذایی ،محیط و میکروبیوتای

ریتم سیرکادین تأثیر می گذارد و نوسانات روزانه را نیز تحت تاًثیر

قرار می دهد .اختالل در ریتم سیرکادین موجب برهمخوردن تعادل

میکروبیوتای روده و بروز اختالالت متابولیک میشود .چاقی ،که

با عدم تعادل میکروبیوتای روده و تغییر در مسیرهای متابولیک

مرتبط است ،موجب اختالل در عملکرد سد اپیتلیالی روده و
فرایندهای فیزیولوژیک همچون هومئوستاز ،متابولیسم انرژی و

رهایش هورمونهای رودهای میشود.

روده بر آنها اثر میگذارند.

چاقی
مطالعات بسیاری بیان میکنند که رژیم غذایی موجب تنظیم
ترکیب و عملکرد میکروبیوتای روده در انسان و جوندگان میشود.

در یک مطالعه ،موشهایی که به مدت  11هفته با گوشت خوک

تغذیه میشدند در مقایسه
ماهی تغذیه میشدند،

با موشهایی که با روغن
در

فعال

افزایش

بافت

چربی

شدن  ،TLRالتهاب
در

سفید

و کاهش

در حساسیت به

انسولین را نشان

دیابت نوع2
دیابت نوع 2از بیماریهای شایع در سرتاسر جهان میباشد .ارتباط
بین ترکیب میکروبیومی روده و پیشرفت دیابت نوع 2در حال

بررسی میباشد .تغییر در میکروبیوتای روده بهصورت کاهش در

تنوع آنها با دیابت نوع 2ارتباط دارد .مکانیسم هایی که موجب
بیماری می شوند ممکن است به انتقال میکروبیوتا از روده به
بافت ها مرتبط باشد که موجب التهاب می شود.
در مطالعهای بیان میشود که میکروبیوم روده
انسان ممکن است متابولوم سرم را تحت تأثیر
قرار دهد و بهواسطه Prevotella copri

و  ،Bacteroides vulgatesمقاومت
به انسولین ایجاد کندMetformin .

یکی از داروهای ضد دیابتی است که
به طور گسترده ای مورد استفاده قرار

می گیرد و به نظر می رسد نتایج
تجزیه و تحلیل داده های متاژنومیک
را مختل میکند .میکروبیوتای روده
ممکن است از طریق اثر بر متابولیسم

اسیدهای آمینه ،بهطور مستقیم
بر دیابت نوع 2اثر گذارد .بنابراین

استراتژیهای درمان دیابت در آینده

ممکن است نژادهایی از باکتریها که

سبب برهمخوردن تعادل در متابولیسم

دهند.

اسیدهای آمینه میشود را مورد هدف قرار
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میکروبیوتا و سایر بیماریها

میکروبیوتا و بیماریهای روانی

مطالعات نشان میدهند تغییر در میکروبیوتا در بیماریهایی

بیماریهای روانی بهوسیله عوامل بیولوژیکی ،روحی -روانی و

( )MDD6نیز نقش دارند .اثر میکروبیوتا در این بیماریها ممکن

عملکرد دستگاه گوارش و مغز دارد .از عواملی که بر این محور

همچون آسم ،آلرژیهای غذایی ،اوتیسم و افسردگی

است بهصورت مستقیم نباشد اما از طریق محور مغز -روده و
بهطور غیر مستقیم مؤثر هستند .مکانیسمهای مختلفی از جمله
مسیرهای نورونی ،هورمونی و ایمنی در ارتباط میکروبیومها و

میزبان دخیل هستند.

میکروبیوتا و بیماریهای آلرژیک
کاهش تنوع در میکروبیوتای روده در اوایل زندگی بهدنبال مصرف

محیطی ایجاد میشوند .محور روده -مغز نقش مهمی در حفظ

اثر میگذارند ،میکروبیوتای روده هستند .برهمخوردن تعادل
میکروبیوتای روده ممکن است انتقال باکتریهای روده از دیواره
روده به بافت لنفاوی مزانتریک را افزایش دهد و موجب ایجاد

واکنش ایمنی شود که میتواند منجر به رهایش سایتوکاینهای
التهابی و فعالسازی عصب واگ و نورونهای آوران نخاعی شود.

اوتیسم نیز از جمله بیماریهایی است که با میکروبیوتای تغییر
یافته روده مرتبط است .کاهش سطح باکتریهای Akkermansia

آنتی بیوتیکها موجب افزایش بروز آسمهای آلرژیک میشود.

 muciniphilaو  Bifidobacteriumدر مدفوع کودکان مبتال به

دستگاه گوارش تأثير می گذارد .میکروبیوتای روده با سیستم

نیز بهصورت افزایش در  Enterobacteriaceaeو  Alistipesو

البته ،نوع ،محل زایمان و تغذیه نوزاد نیز بر ترکيب ميکروبی

ایمنی بدن ارتباط برقرار میکنند و سیگنالهایی برای بلوغ

اوتیسم یافت شدهاست .ترکیب میکروبیوتای روده در MDD
کاهش در  Faecalibacteriumتغییر میکند.

سلولهای ارائه کننده آنتیژن تنظیمی و سلولهای  Tتنظیمی

این مطالعات نشان میدهند که نقش میکروبیوتای روده بهعنوان

سلولهای  Tتنظیمی ارتباط برقرار میکنند و سطح ایمونوگلوبولین

توجه قرار گیرد.

ارسال میکنند .برخی از انواع میکروبیوتا مانند  Clostridiumبا
 Eرا تنظیم میکند.

بخشی از محور روده -مغز باید در درمان اوتیسم و  MDDمورد

منبع:
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2017;3(1):71–82. Available from: http://dx.doi.
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آروکو؛
آماده برای رقابت بین المللی
محمد مهدی مقدسیان
سالم .ابتدا در مورد شرکت مهندسی زیستی آروکو و محصوالت آن

توضیح دهید:

شرکت مهندسی زیستی آروکو براساس نیاز به دانش فنی ساخت تجهیزات
فرایندی در زمینه زیست فناوری در سال  92با هدف جلوگیری از واردات
تجهیزاتی که خودمان نیز قادر به تولید آن بودیم تاسیس شد.

محصوالتی که تولید میکنیم بیشتر در حوزهی بایوتک و دارویی هستند.
البته کم و بیش در صنایع غذایی نیز فعالیت میکنیم .محصوالت شرکت
در حوزهی صنایع دارویی عبارتند از :بیورآکتورها ،فرمانتورها ،مخازن
ساخت ،مخازن آب قابل تزریق که در صنایع دارویی کاربرد دارند

مثل WFIو  ،PWسیستم توزیع این آبها ،پایپینگ دارویی ،انواع

مختلف سیستم فیلتراسیون از قبیل فیلتراسیونهای باکتریایی که
معموال مایکرو هستند ،فیلتراسیونهای ویروس که نانو هستندTFF،

که برای تغذیهی پروتئینها هستند ،سیستمهایی برای غیر فعال
سازی ویروسها ،ستونهای کروماتوگرافی که بیشتر در حوزهی
زیست فناوری کاربرد دارند ،مخازن هاروس ،مخازن ساخت مدیای

بیورآکتورها و فرمانتورها ،سیستمهای ساخت بافر که در صنایع
دارویی کاربرد دارند ،سیستمهای  CIPکه برای شستشوی مخازن
هستند و  SIPکه برای استریل کردن مخازن کاربرد دارند.

از ابتدای تاسیس شرکت تا به امروز موفق شدهایم از خروج

 4تا  5میلیون یورو از کشور جلوگیری کنیم .عمده این رقم
در سال  96و  97رخ داد و انتظار داریم در سال جاری این
عدد افزایش یابد.

با تعداد زیادی از شرکتهای دارویی مثل سیناژن ،آریا ژن،

شرکت دکتر عبیدی ،اکسیر و دیگر شرکتهای خارجی
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مثل ماکوفارمای فرانسه نیز همکاری داریم.
دانشجویان دانشگاههای برتر چه توانمندیهایی باید کسب کنند

تا بتوانند در شرکت شما مشغول به کار شوند؟

ما ارتباط خوبی با دانشگاههایی مثل تهران ،صنعتی شریف و تربیت
مدرس داریم .واقعیتی که وجود دارد این است که در وهلهی اول

دانشجویان باید خیلی خوب درس بخوانند و یقین بدانند ظرفیت برای به
دست آوردن شغل آیندهای که به دنبال آن هستند برای شان وجود دارد.

دانشجویانشان مهیا کنند و البته دانشجویان هم هیچ دستمزدی در
دوسال کارآموزی دریافت نمیکنند .به همین خاطر میبینیم که کشور

آلمان در حوزهی صنعت پیشرفت چشمگیری دارد.

در حوزههای صنایع فناوری پیشرفته معموال چرخهی عمر

محصوالت کوتاه است و شرکت شما هم از این امر مستثنا نیست.
این موضوع چه اثری بر شرکت شما دارد؟

ما به این موضوع پرداختهایم و یک واحد تحقیق و توسعه در شرکت

عمده نیروهای ما در قسمت مهندسی ،فارغ التحصیالن دانشگاههای

راهاندازی کردهایم تا روی محصوالت جدیدتر کار کنیم که در ایران تولید

مهندسی شیمی ،مکانیک ،برق و اتوماسیون هستند .نکتهی مهم این

اینها تجهیزاتی هستند که در ایران تولید نمیشوند و از کشورهایی

برتر ایران هستند .حوزههایی که این مهندسین مشغول به کار هستند
است که باید هماهنگی دقیق و درستی بین این قسمتهای تخصصی
مختلف برقرار گردد و نقش تعامل میان قسمتهای مختلف مهندسی
بسیار پر اهمیت است؛ چرا که در نهایت هدف ما این است که به یک

نتیجهی مطلوب برسیم.

در جذب نیروی انسانی چه شاخصهایی را مد نظر دارید؟
نیروهای انسانی مورد نیاز ما باید تجربه کاری مناسب و مرتبط به
کاری که در اینجا می خواهند انجام بدهند داشته باشند .ما همیشه
به اساتید دانشگاه میگوییم که دانشجویان ،تجربهی کاریشان را در

هنگام تحصیل باید با تعامل با صنعت به دست بیاورند .در دوران
کارآموزی نسل ما هم ،آن تجربهای که باید به دست میآوردیم،

نتوانستیم به دست بیاوریم .دلیل این امر هم آن است که در دوران
کارآموزی فرصت خیلی کم است و در سه یا چهار ماه نمی توان به

تجربهای خوب دست پیدا کرد و اینکه خود دانشجویان هم چندان مایل

نمیشوند .مثل سیستمهای تولید آب قابل تزریق و تولید بخار خالص.
مثل هند و چین به خاطر قیمت پایین وارد میشوند و اگر کیفیت مد

نظر باشد از کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و ایتالیا وارد میکنند که
متاسفانه ارزبری فراوانی برای کشور به همراه دارد .ما امیدوار هستیم

که تا پایان امسال بتوانیم این محصوالت را تولید کنیم چرا که پذیرش
خوبی در کشور برای این محصوالت برای شرکتهای دارویی وجود دارد.

هم چنین به تازگی توانستهایم به اروپا صادرات داشته باشیم و بخش
خصوصی کشور ترکیه تا به حال حدود  4میلیارد تومان از شرکت ما

خرید داشته است.

در فضایی که شما کار می کنید قطعا تعامالتی برای حوزه ی

صادرات وجود دارد .آیا مشکالتی در این تعامالت وجود داشته است؟

ما همیشه تعامالت خوبی با وزارت صنایع داشتهایم و دولت همیشه
همراه ما بوده است .اما متاسفانه یک دیدگاه برای مشتریان ما وجود

دارد که خریدهای خودشان را حتما باید از شرکتهای خارجی انجام

به کسب تجربه در این دوران نیستند .متاسفانه دانشجویان بیشتر به

بدهند .به عنوان مثال یکی از شرکتها مناقصهای

برای به دست آوردن تجربه در شغل آیندهشان نگاه نمیکنند .من با چند

مناقصه نوشته شده

دنبال رفع تکلیف هستند و به کارآموزی به عنوان یک فرصت طالیی
شرکت آلمانی که همکاری کردم متوجه شدم دوران کارشناسی افرادی

که آنجا کار میکردند شش ساله است .یعنی چهار سال درس

میخوانند و دو سال هم به کارآموزی میپردازند.
این وظیفهی دانشگاههای آنجاست
که این فرصت را برای

برگزار کرد در حالی که باالی برگهی
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بود سال حمایت از تولید ملی و در اسناد مناقصه که بین شرکتها
پخش کردند ،نام دو شرکت چینی هم وارد شده بود .این در حالی

است که در ایران دو شرکت داخلی وجود دارند و واقعا چه نیازی است

که شرکتهای چینی هم در مناقصه شرکت کنند! در پایان مناقصه

هم به خاطر قیمت پایینتری که شرکتهای چینی داشتند ،توانستند
برندهی مناقصه بشوند .قیمت پایین شرکتهای چینی در حالی است
که آنها نیروی کار ارزانتری دارند و از مواد اولیه ارزان و با کیفیت

پایین استفاده میکنند .نباید فراموش کنیم که بسیاری از شرکتهای
ایرانی از کیفیت باالیی برخوردار هستند و باید نگاه مردم وخریداران

به شرکتهای ایرانی تغییر کند و بدانند شرکتهای ایرانی میتوانند

کیفیت مد نظر آنها را تامین کنند .در بعضی موارد البته ما از دولت
گلههایی هم داریم .به عنوان مثال ما از ابتدای امسال نتوانستهایم

آرم سی ای را روی محصوالت مان درج میکنیم.
نمایشگاههایی که در داخل برگزار میشوند چقدر میتوانند برای

شرکت شما مفید باشند؟

نمایشگاهی که خیلی برای ما مفید است نمایشگاه ایران فارما است که
در حدود چهار سال است در ایران برگزار میشود و به طور تخصصی در

حوزهی دارو کاربرد دارد .این نمایشگاه در بحث بازاریابی کمک زیادی
به شرکت ما کرده است.

استانداردی که شما در شرکتتان طبق آن تولید میکنید چیست

و اینکه آیا در ایران استاندارد خاصی برای تولید تجهیزات دارویی وجود

دارد؟

حتی یک ریال حواله کنیم و از نظر ارزی مشکالت زیادی داریم .بیش

تجهیزاتی که ما تولید میکنیم بر اساس استاندارد  ASME BPاست.

از قطعههای مورد نیازمان را نتوانستهایم وارد کنیم و این موضوع باعث

دارو تولید میشوند بر اساس این استاندارد است .اما هنوز استاندارد

از یک ماه است که شرکت ما در صف تخصیص ارز قرار دارد .بعضی

شده زمان تحویل پروژههای ما با تاخیر همراه باشد و به همین خاطر
مجبور شدهایم که خسارت پرداخت کنیم .شرکتهایی مثل ما که دانش

بنیان هستند و با پروژههایی که میگیرند سرپا هستند نیاز دارند که از
طرف دولت حمایت شوند.

این یک استاندارد آمریکایی است که عمده تجهیزاتی که در حوزه
مشخصی در داخل ایران وجود ندارد.

مزیت بازاری که شما در آن مشغول کار هستید نسبت به بازارهای

دیگر در چیست؟

دغدغهای که امروز در خیلی از شرکتهای دارویی وجود دارد بحث

در حوزهای که شما کار میکنید چه فاصلهای میان ایران و دیگر

معتبرسازی تجهیزات است که برای شرکتهای دارویی بسیار مهم

در محصوالتی که ما تولید میکنیم از نظر کیفیت با دنیا برابری میکنیم.

مدیریت کنترل کیفیت خوب داشته باشد و اطمینان مشتریان و

کشورهای دنیا وجود دارد؟

شش ماه پیش بود که به یک نمایشگاه در مسکو رفته بودم مشاهده
کردم که محصوالت ما کامال از نظر کیفیت با محصوالت کشورهای
دیگر برابری میکند و محصوالت آنها فقط به خاطر برندشان بود که

میتوانست فروش بهتری داشته باشد .حتی در بعضی محصوالت،
کیفیت محصوالت شرکت ما از دیگر شرکتهای خارجی به مراتب
باالتر بود .قطعا میتوانم بگویم در آسیا و خاورمیانه شرکت ما از نظر

کیفیت باالتر از تمام این کشورهاست .متاسفانه خریداران داخلی تمایل
بیشتری به استفاده از محصوالت چینی و هندی دارند در حالی که

اشتباه میکنند .به عنوان مثال اگر قیمت نهایی محصول ما  100میلیون
تومان باشد و هزینه نهایی محصول چینی  80میلیون تومان ،خریدار
فقط هزینهی نهایی را مد نظر قرار میدهد و هزینههای دیگر مثل هزینه

تست محصول ،هزینه سفر به کشور خریدار و دیگر هزینههای جانبی را
در نظر نمیگیرد .این موضوع باعث میشود که قیمت محصول چینی
برای خریدار تا  120میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ در حالی که اگر از

ابتدا محصول ما را خریداری میکرد همان  100میلیون تومان برایش

تمام میشد .موارد دیگر مثل خدمات پس از فروش و ضمانت کیفیت
محصوالت چینی و نصب آنها قطعا باز هم هزینههایی را به خریدار

اضافه خواهد کرد.

تا به حال موفق به کسب چه گواهیهایی شدهاید؟
گواهی ایزو که شرکت ما از مدتها قبل موفق به کسب آن شده است و
گواهی دیگری که به تازگی دریافت کردهایم گواهی سی ای اروپا است؛
از این به بعد ،به راحتی به کشورهای اروپایی محصول صادر میکنیم و

است .شرکت ما از طریق تهیه اسناد پشتیبان توانسته است یک
خریداران را جلب نماید.

سهم بازار نسبی که اکنون در اختیار دارید چند درصد است؟
به طور دقیق نمیتوانم به شما پاسخ دهم اما تقریبا چیزی حدود 40

درصد سهم بازار شرکتهای دارویی را در اختیار داریم که درصد خوبی

است اما در نظر داریم که به  80درصد برسیم و ظرفیت این سهم را

هم در اختیار داریم.

در پایان اگر نقطه نظری دارید بفرمایید.
ما تستهای زیادی روی محصوالتمان انجام میدهیم که یکی از

آنها تست رادیوگرافی است که در شرکت های دیگر این اتفاق صورت

نمیگیرد .این تست به این منظور صورت میگیرد که یقین پیدا کنیم،

جوش به عمق ورق و قطعهای که جوش روی آن انجام شده است نفوذ

کرده باشد و کامال با آن یکی شده باشد .نکتهی بعد اینکه خوشبختانه

در سایت شرکت از تجهیزات الکتروپولیش برخورداریم و با توجه به

استانداردی که مد نظر ما است ،باید صافی سطح قطعاتی که مستقیما
با محصول در تماس هستند کمتر از  0/38میکرون باشد و واحد کنترل
کیفیت مان این اطمینان را حاصل می کند و در نهایت گواهی صادر

میکند .نباید فراموش کنیم که این تستها هزینهبر است و به همین

خاطر قیمت محصوالت ما باال میرود و در عین حال کیفیتی تضمین

شده برای محصول به ارمغان میآورد؛ در شرکت آروکو کیفیت مهمترین

فاکتور است.
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یک واحد اداری نه چندان وسیع ،اما منظم ،زنده و شاداب.

مهندسان جوان و با انگیزه به همراه تعدادی با تجربهتر

در واحدهای مختلفی از قبیل مهندسی فرآیند ،طراحی

مکانیک ،تضمین کیفیت ،انفورماتیک و سایر واحدهای
اداری مشغول به فعالیت هستند.

تانک ذخیره در حال آمادهسازی مطابق استاندارد برای
انتقال به سایت مشتری

قطعات دوار با چندین دستگاه تراش تولید میگردند

هر جوش ،متناسب با نوع آن توسط جوشکار حرفهای با
اعتبارنامهای مشخص اجرا میگردد

تمامی والوها و اتصاالت میبایست توسط واحد کنترل کیفیت بررسی

30

و تایید گردد
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تمامی والوها و اتصاالت میبایست توسط واحد کنترل
کیفیت بررسی و تایید گردد

محصوالت برای تستهای نهایی در سایت کارخانه آماده میشوند

کارگر زینت کشور است...

خانواده آروکو

31

عواقب استفاده از تستهای
ژنتیکی برای ورزشکاران
داور عابدینی

چه چیزی باعث قهرمانی یک ورزشکار میشود؟ این سؤال قدمتی

سازی" رقابتهایشان کار کرده است و برخی تستهای ویژه از آنها

فهم اطالعات ژنتیکی انسان برداشتهاند .به دنبال این موضوع محققان

با این حال ،تاکنون اطالعات بسیار اندکی در خصوص وسعت آزمایشات

از یک فرد بازنده میشود .اخیرا ًآزمایشهای ژنتیکی فردی برای افرادی

مورد این چنین مطالعاتی در دسترس است.

طوالنی در دنیای ورزش دارد .امروزه دانشمندان گامهای بلندی در زمینه

در پی آن هستند تا بدانند چه اجزای ژنتیکی باعث تفکیک فرد برنده
که کنجکاو فهم اطالعات ژنتیکیشان هستند ،رشد چشمگیری داشته

است .همچنین در ورزشهای رقابتی ،مطالعاتی در زمینه استفاده از

آزمایشهای ژنتیکی برای عملکرد ورزشی ،پیشگیری از بیماری و جراحت
و شناسایی استعداد افراد صورت گرفته است .برای مثال در سال 2008

دانشمندی با یک باشگاه فوتبال انگلیسی به منظور درک اینکه آیا
ورزشکاران توانایی بالقوه برای قهرمانی را بهصورت ذاتی (ژنتیکی) دارند

یا نه ،همکاری کرده است.

همچنین کمپانی  23andMeپیش از بازیهای المپیک ریو برخی

مطالعات ژنتیکی را به منظور درک بهتر اثر ژنها بر روی عملکرد ورزشی،

32

بر روی بازیکنان تیم ملی فوتبال آمریکایی انجام داد .عالوه بر این ،یک

شرکت دیگر نیز ادعا کرده بود که با ورزشکاران نخبه در طی "آماده

گرفته است.

ژنتیکی بر روی ورزشکاران قهرمان ،بازیکنان و افراد مرتبط با ورزش در

اما مطالعه چه میگوید؟
در مطالعه اخیری که نتایج آن در ژورنال  Biology of Sportمنتشر

شده در خصوص بررسی استفاده رایج از آزمایشات ژنتیکی در ورزشهای
مهم انگلستان ،نظرسنجی از  72ورزشکار قهرمان و  95باشگاه ورزشی

نشان می دهد که این آزمایشها در این باشگاه های در حال اجراست.
با این حال این روشها هنوز بهطور کامل در بین افراد رایج نشده است.

این مطالعه همچنین مشخص کرده است که این آزمایشها موجب
رضایتمندی این افراد است و افراد مایل به ادامه همکاری هستند .زیرا

باعث کمک به بهبود عملکرد ورزشی در افراد و همچنین جلوگیری از

ب در این افراد میگردد.
ایجاد آسی 
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از آن به دو گروه تقسیم میشوند:
اول انتخاب  /اشتغال :که در این حال  % 28از ورزشکاران و  % 14از
مربیان و افراد مرتبط با ورزش موافق هستند

دوم کشف استعداد :که در این حالت نیز  % 67ورزشکاران و  % 48از

مربیان و افراد مرتبط موافق این نوع آزمایشها هستند .این یافتهها

از این جهت جالب توجه هستند که تصمیمگیریهای کلیدی در مورد

حرفه ورزشکار مبتنی بر اطالعات ژنتیکی شخص صورت میگیرد.
استفاده بالقوه یا سوءاستفاده از چنین اطالعاتی ممکن است موجب
"شکاف دانش" شود یا نگرانیهای اخالقی و قانونی ایجاد کند.
کاربردها
افزایش فروش آزمایشهای ژنتیکی و اینکه بهطور مستقیم در
دسترس مصرفکننده قرار میگیرد ،موجب افزایش نگرانیهایی
در مورد نحوه استفاده از این اطالعات و اینکه این افراد با پروفایل

ژنتیکی نامطلوب ممکن است به نوعی در معرض رفتارهای
تبعیضآمیز قرار بگیرند ،شده است .نگرانیها در مورد استفاده

از آزمایشهای ژنتیکی بهطورکلی در برخی از کشورها مورد توجه
قرار گرفته است .برای مثال کانادا ،قوانین تبعیض ژنتیکی را
به منظور جلوگیری از سوء استفاده شرکتهای بیمه از این
اطالعات ،وضع کرده است .سند عدم تبعیض برای اطالعات

ژنتیکی ( )GINAدر سال  2008در ایاالت متحده تدوین
شده است که از افراد برای جلوگیری از محروم شدن از

اشتغال و بیمه بر اساس اطالعات ژنتیکیشان محافظت
میکند.

مشخص نیست که ورزش در چارچوب قانونی فعلی
قرار دارد یا خیر .ماهیت فعالیت ورزشی برای ارزیابی

تفاوتهای فیزیکی و غیرفیزیکی با ایجاد شرایطی
است که به موجب آن قهرمانان بر اساس این
ویژگیهایشان تفکیک میشوند .با این حال ،در
بعضی موارد این اقدامات بهطور بالقوه با اصول

کاربرد

برابری ناسازگار است ،بهخصوص زمانی که برای

اینگونه یافتهها چیست؟ چندین مورد

تنوع ژنتیکی در افراد گزارش شده است که بهطور بالقوّه عملکرد ورزشی
را تحت تأثیر قرار میدهد .از این بین میتوان به مثالهایی همچون

( ACE IIمرتبط با سرسختی ورزشکاران) و ( RR ACTN3مرتبط با قدرت
ورزشکاران) اشاره کرد .با این وجود برای نتیجهگیری در مورد تأثیر

اختالفات یا تنوعات ژنتیکی بر روی عملکرد ورزشی خیلی زود است.

به عالوه ،تحقیقات هنوز مشخص نکردهاند که آزمون ژنتیک ورزشی

چگونه میتواند بهطور کارآمدی عملکرد ورزشی را بهبود بخشیده یا
مقدار حساسیت به آسیب را کاهش دهد .مشکالتی در خصوص

اینکه چگونه ژنها با محیط تعامل دارند ،فرض اینکه تعداد زیادی ژن
در تعیین ویژگی فیزیکی افراد نقش دارند ،و نبود اطالعات موجود در

مورد چگونگی تعامل واریانتهای ژنتیکی ،همگی به عنوان مشکالتی
در این زمینه مطرح میشوند.

علیرغم این موضوع ،اکثر افراد و ورزشکاران گزارش کردهاند که امکان

این نوع آزمایشها در ورزش وجود دارد ،هرچند نظرات برای استفاده

درمان این اختالفات هیچ توجیه و یا پایه قانونی

وجود نداشته باشد.

استفاده از اطالعات ژنتیکی به منظور تصمیمگیری در مورد انتخاب

و استخدام ممکن است منجر به درگیری شود .کمیسیون اصالحات
قانون در استرالیا توصیه میکند که سیاستها و دستورالعملها در

مورد استفاده از اطالعات ژنتیکی افراد در ورزش باید توسط مقامات

ورزشی توسعه یابد.

برای جستجو و شناسایی ویژگیهای یک قهرمان بزرگ ،مهم است

که تحقیق در مورد ارتباط ژنتیک با توانایی های ورزشی بهبود یابد.
بهطوریکه آزمایشهای ژنتیکی براساس شواهد معتبر و صحیح بهجای

پیشفرضهای بیاساس انجام شود .نتایج به دست آمده از آزمایشهای

ژنتیکی در انگلستان نشان میدهد که جامعه ورزشی به آموزش بیشتر
در زمینه استفاده بالقوه تستهای ژنتیکی ،محدودیتهای فعلی و

پیامدهای قانونی و اخالقی برای شناسایی و انتخاب استعدادهای
ورزشی ،نیاز دارد.
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غذاهایکریسپری،
بهزودی در سوپرمارکتها!
محمدرضا دلفیه
سالهاست که وزارت کشاورزی ایاالتمتحده در گیرودار

قانونگذاریهای آخرین تکنولوژیهای دستکاری دی ان ای است .از
سال  ،2016این تکنولوژی حداقل در دوازده محصول تولیدشده از طریق
اصالح ژنی به کار گرفته شده است ،اما شواهد حاکی از آن است که

این فرآیند ،خارج از محدوده نظارتی دولت انجام میشده است .اخیرا ً

ژن اساسا ً یک شکل بسیار بسیار سریعتر از اصالح گیاهان است؛

ازاینرو ،تا زمانی که بتوان یک تغییر ژنتیکی را در گیاه اعمال نمود،
چه یک حذف ساده باشد ،یا جایگزینی یک جفت باز و یا وارد کردن

ژن از یک نسل سازگار و بارور ،این امر خارج از مقررات نخواهد بود».

نظر رسمی این وزراتخانه مبنی بر عدم نیازمندی بعضی از روشهای

با توجه به یافتههای اخیر این سازمان ،چنین حرکتی هرگز نباید سریع

در روز چهارشنبه 28 ،مارس  ،2018وزارت کشاورزی آمریکا بیانیه رسمی

صرفهجویی در زمان و دهها میلیون دالر هزینه ساخت کارخانههای

بدون در نظر گرفتن مقررات ،کشت کرد و به فروش رساند.

کوچک بتوانند بهراحتی وارد بازار محصوالت شوند.

ویرایش ژنی به اخذ تأییدیه برای کشت و عرضه خبرساز شده است.

خود را ارائه داد که بر طبق آن ،برخی از گیاهان ویرایش ژنی را میتوان
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که هیچگونه مخاطراتی را در پی نداشته باشد .از نظر آژانس ،ویرایش

سانی پردیو ،وزیر کشاورزی ایاالتمتحده ،در این بیانیه اذعان داشت:

«با استفاده از این رویکرد جدید USDA ،به دنبال نوآوریهایی است

و شوکه کننده باشد ولی با این حال یک معامله بزرگ است که باعث

طراحی محصول میشود و سبب میگردد استارت آپها و نهادهای
تاکنون تحقیقات محدودی در مورد اصالح ژنتیکی سنتی و فرآیندهای
مرتبط با آن ،در مورد محصوالتی مانند ذرت ،سویا و گندم انجام شده
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و نسل گیاه را منقرض کنند .پیشگام کریسپر ،جنیفر دودنا ناظر این
کار است و بخشی از این کار نیز توسط شرکت شیرینی سازی مارس

سرمایهگذاری شده است.
است .در حال حاضر ،محصوالت تخصصی ،حتی آنهایی که دارای

بازارهای بسیار کوچک هستند ،بهطور ناگهانی و به شکل چشمگیری
توسعه یافتهاند.

دیگر نیازی نیست که شما همانند پیشگامانی مانند مونسانتو یا دو
پونت باشید تا بتوانید محصوالت کشاورزی مخصوص خود را به بازارهای

مواد غذایی آمریکا وارد نمایید.

فدریکو تریپودی ،مدیرعامل شرکت  ،Calyxtیک شرکت ویرایش ژن

تأسیسشده در مینهسوتا در این خصوص میگوید« :وجود چنین
موقعیت استواری ،شرکتهای کوچک و آزمایشگاههای دانشگاهی را

قادر میسازد که از نوآوری ،برای ارائه محصوالت به مصرفکنندگان

استفاده کنند».

این شرکت قبال ً دانههای سویایی را با ویرایش ژنی تولید نموده بود
که میتوانستند برای تولید روغنی مورداستفاده قرار گیرند .محصول

آنها مقاومت باالتری در برابر درجه حرارتهای باال داشت و هیچگونه

چربی ترانسی را نیز تولید نمیکرد .همچنین آنها در نظر دارند تا
سیبزمینیهای سالمتر و گندمی با گلوتن پایین و فیبر باال تولید نمایند.
شرکت  Cibusنیز یکی از حروف کد ژنتیکی کانوال را ب ه منظور ایجاد

یک نسخه مقاوم در برابر علفکش تغییر داده است و در مزارع داکوتای
شمالی و مونتانا به کشت رسانیده است.

موسسه علمی  ،Bioscience Yield10واقع در ووبورن ،ماساچوست
نیز دانه کتان را برای تقویت محتوای امگا  3آن اصالح نموده است.

از این نظر ،مؤسسات تحقیقاتی عمومی میتوانند راه پیش روی خود
را بهخوبی مشاهده کنند .دانش آموزان در آزمایشگاه Myeong-Je

 Choموسسه ژنتیک نوآورانه برکلی ،جوانههای گیاه کاکائویی را که در
برابر حمالت ویروسی و قارچی مقاوم است پرورش میدهند .به دلیل

تغییرات آب و هوایی انتظار میرود که این نوع حمالت افزایشیافته

با وجود این آشفتهبازار ،غولهای GMOبه نحوی بی سر و صدا در
حال استحکام بخشیدن به ارتباطات خود هستند .مونسانتو در ماه

جاری اعالم کرد که سرمایهگذاری  125میلیون دالری را برای راهاندازی
استارت آپی با همکاری مؤسسات اصالح ژنی فنگ ژانگ و دیوید لیو

انجام داده است.

هدف  Pairwiseنیز جای دادن اولین محصول کریسپر در یخچالهای
مردم جهان است .توتفرنگیهای شیرین میتوانند جزو نخستین

پیشنهادهای این مؤسسه باشد.

با این اوصاف ،اگر محتویات ساالدهای آینده ما تعدادی ،A، T، C

و  Gبیش از حالت معمول داشته باشند که توسط دانشمندی بدان

منتقلشده باشدکه مدام با آنزیمهای باکتریایی سروکار دارد ،ما چگونه
باید به این مسئله پی ببریم؟ خوب ،مطمئنا ًشما بدان پی نخواهید برد!

تاکنون  USDAو اداره غذا و داروی آمریكا راهنمایی خاصی را برای

برچسبگذاری غذاهایی كه توسط گیاهانی با ویرایش ژنی تولید شدهاند
منتشر ننمودهاند.

به گفته سخنگوی  ،FDAاین سازمان در حال بررسی نظرات عمومی
راجع به این موضوع است که آیا این نوع غذاها خطراتی را به همراه

دارند یا خیر .اما هنوز این نهاد ،جدول زمانی خاصی را جهت انتشار
سیاست جدیدی در رابطه با این موضوع ارائه نداده استUSDA .

قرار است قوانین ارائه محصوالت خود را در ماه جوالی نهایی کند و

در این راستا در حال رایزنی با دفتر مدیریت و بودجه بهمنظور بررسی

این پیشنهاد است.

غذای مهندسی شده غذایی است که مشخص شود حاوی موادی

ی بوده که به طور طبیعی نمیتوانسته وارد گیاه شود .از طرف
ژنتیک 
دیگر راهی برای تشخیص ویرایش ژنتیکی توسط  USDAمعرفی نشده

است؛ این یعنی شما احتماال ً هیچ وقت متوجه نشوید غذاهای تولید
شده با کریسپر چه زمانی جای خود را در سفره شما باز کردهاند.
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جریانهای  DIYزیستی،
تهدید یا توهم توطئه؟

محمد رهبان
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به تازگی خبرهایی مبنی بر نگرانیها و خطرهای

به اشتراک گذاشتن اطالعات ،از بین بردن مرکزیت و دسترسی آزاد

بده) ،منتشر شد ه است DIY .مهندسی ژنتیک جریانی

دانشمندان حرفهای معموال بیوهکرها را جدی نمیگیرند و به دلیل

مهندسی ژنتیک و زیستشناسی مصنوعی توسط عامه

مطالعات ،به آنها اعتماد نمیکنند .قانونگذاری در ارتباط با

روزنامهی نیویورک تایمز مبنی بر تالش تولید ویروس

درمانهای شخصی -به اصطالح هک کردن بدن -میسازند ،بسیار

برخی دستکاریهای ژنتیک توسط افراد معمولی

امنیت زیستی و خطرات ناشی از  ،DIYچه به صورت اشتباه زیستی

مرتبط با جامعهی زیستشناسی ( DIYخودت انجام
است که به ترویج اجرای آزمایشها و تولیدات مربوط به
مردم میپردازد .جدیدترین مثال ،خبری است در

به اطالعات بوده و همگی با هدف ارتقا جهانی صورت میگیرند.

عدم تمرین ،نداشتن امکانات و عدم آگاهی از چگونگی انجام

محصوالت  DIYکه افراد را قادر به انجام آزمایشهای شخصی و

آبله اسبی از قطعات  DNAسنتزی .این خبر دربارهی

ضروری است .اما این وظیفهی نهادهای قانونی است که بر نکات

در گاراژ و پذیرایی خانههایشان هشدار دادهبود.

(آزاد سازی خطر به صورت اتفاقی) و چه به صورت تهدیدزیستی (با

با این حال در این خبر ،اصال ً به این نکته اشاره

نشده بود که آزمایش مذکور در یک محیط
آزمایشگاهی در دانشگاه آلبرتا انجام شد ه است
و نه در یک گاراژ یا پذیرایی .همچنین اشارهای
نشده بود که در این آزمایش هیچ ویرایش ژنی

صورت نگرفتهاست و اینکه فضاهای اندکی
وجود دارند که بتوان در آنها با استفاده از

روش  DIYویروس آبلهاسبی را بازسازی
کرد .این روزنامه قصد داشت آزمایش

صورت گرفته روی آبلهاسبی را به نحوی با
جامعهی  DIYمرتبط سازد تا نشان دهد
که "ممکن است شخصی در گوشهای
از دنیا تصمیم بگیرد از این تکنولوژی
در حال پیشرفت برای ساخت سالح
زیستی استفاده کند".

به راحتی میتوان دربارهی روش

 DIYداستانهای ترسناک ساخت
زیرا این حوزه هنوز چندان

شناخته شده نیست .طبق
آمار مؤسسهی Brookings
در حال حاضر در سراسر دنیا

 169فضای کاری برای  DIYو
بیش از  32500نفر عالقهمند
به این روش وجود دارد .این

افراد تازهکار همگی عضو
یک جنبش اجتماعی در
حال پیشرفت هستند
که در آن گروهی از

شهروندان دانشمند
دور هم جمع میشوند
تا

مجموعهای

ر و شها ی
کردن

مقاصد

را

از

هک

برای

ز یستی

به کار ببرند .این
رو شها شامل

مقاصد شوم) تمرکز کنند.

آزاد شدن یک عامل خطرناک به صورت اتفاقی چندان محتمل به نظر

نمیرسد .اکثر بیوهکرها روی باکتری اشرشیا کالی و یا مخمر فعالیت
میکنند؛ یعنی ارگانیسمهایی که به زندگی در محیط آزمایشگاه

عادت دارند و قابلیت زندهماندن در فضای خارج را ندارند.

تهدیدزیستی  DIYنیز چندان ممکن به نظر نمیرسد .اگر یک بیوهکر
یاغی تصمیم بگیرد از قطعات DNAای که سفارش داده است یک

پاتوژن بسازد ،با مشکالت بسیار زیادی روبهرو خواهد شد .برخالف
گروه دیوید اوانز که در دانشگاه آلبرتا ویروس آبلهاسبی سنتتیک را

ساختند ،چندان ممکن به نظر نمیرسد که یک فرد عالقهمند به

 DIYزیستی بتواند یک شرکت تولیدکنندهی  DNAسنتتیک همچون

 GeneArtرا راضی کند تا یک قطعهی  DNAکه با یک پاتوژن
همتایی دارد را برای وی پست کند .حتی اگر فرض کنیم فردی

بتواند DNAای که با یک پاتوژن همتا است را به دست آورد ،بازهم

امکان اینکه فرد امکانات و تجهیزات الزم و روش کار مورد نیاز را

در اختیار داشته باشد تا بتواند در خانهاش یک پاتوژن سنتتیک

(مثل آبلهاسبی) بسازد ،چندان زیاد به نظر نمیرسد .این کار حتی
برای متخصصانی که امکانات و تجهیزات الزم را در اختیار دارند

و از یک مؤسسه حمایت مالی دریافت میکنند نیز چندان ساده

شمرده نمیشود.

آخرین نکتهای که به نظر میرسد نویسندگان مجلهی نیویورک
تایمز به آن دقت نکردهاند فرهنگ اخالقی و روراستی گروههای

ی است .اکثر فعالیتهای
 DIYزیستی و توجه آنها به مسائل ایمن 
 DIYزیستی به صورت گروهی صورت میگیرد و این گروهها در ضمن
اینکه به مسائل بشردوستانه توجه ویژهای دارند ،احتماال افرادی که
مقاصد شوم دارند را نیز شناسایی کرده و آنها را کنار میگذارند.

با همهی این اوصاف ،غیرممکن نیست که یک بیوهکر به تنهایی
بتواند یک پاتوژن سنتتیک تولید کند .اما حداقل فعال این کار چندان

ممکن نیز به نظر نمیرسد .در عوض روش  DIYزیستی با نوآوریهای

کمهزینه ،مشارکت مردمی و آموزش ،فواید زیادی برای جامعهی

مهندسیزیستی به همراه خواهد داشت.

منابع:

https://www.nature.com/articles/nbt.4170
https://www.nytimes.com/2018/05/14/science/
biohackers-gene-editing-virus.html
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آزاده داودی

تأیید سیستم تشخیص هویت

 Rapid DNA ANDEتوسط اف بی آی
سیستم  6C ANDEیک تست دو ساعته از نمونههای سواب گونه و با متدی موسوم به FlexPlexمتعلق

به این شرکت است و از یک چیپ خوراکی استفاده میکند .تأییدیه  FDAبه آزمایشگاههای معتبر اجازه میدهد
نمونههای دیانای را با استفاده از سیستم ANDEپردازش کرده و نتایج سیستم ترکیبی فهرست دیانای
افبیآی را بدون تفسیر دستی یا تجدید نظر فنی ،جستجو کنند.

سخنگوی این شرکت اذعان داشت که در پی تدوین و صدور دستورالعملهای اجرایی برای ایستگاههای
پلیس افبیآی هستند .در این پروژه که انتظار میرود در سال جاری به بهره برداری برسدANDE ،
تنها سیستم واجد شرایط برای استفاده در سیستم شناسایی بزهکاران خواهد بود.

به گفته سخنگوی  ، ANDEاین شرکت سابقا ًبه عنوان  NetBioشناخته میشد که سال گذشته نام
شرکت تغییر داده شد تا با محصول خود یعنی آزمایش Rapid DNAمطابق باشد ANDE .همچنین
مدیریت ارشد و تیمهای تجاری خود را به هنگام تبدیل از یک سازمان پژوهشی و توسعهای به یک
شرکت تجاری ،گسترش داد.

پلتفرم آزمایشی Rapid DNAاولی ه در سال  2012عرضه و فرآیند تأیید آن در سال  2014آغاز

شد ،سپس سیستم  4C ANDEآن در سال  2016توسط اف بی آی تأیید گردید.

قانون Rapid DNAدر سال  2017تصویب شد ،که این امر قابلیت استفاده از تکنولوژی آنالیز
 Rapid DNAو بارگذاری دادههای به دست آمده از آن را در پایگاه داده فدرال افزایش داد.
اما پیش از این که بتوان از این تکنولوژی در ایستگاههای پلیس استفاده کرد ،نیازمند تأییدیه
سیستم فهرست  DNAملّی برای سیستمهای  Rapid DNAاست.

جورج هنریچز مدیرعامل ANDEدر بیانیهای اعالم کرد« :این تأییدیه نشان دهنده یک

نقطه عطف بزرگ برای امنیت عمومی است .عملکرد اغلب متجاوزین ،قاتالن و جنایتکاران
به صورت سریالی است و Rapid DNAدر ایستگاه پلیس آنها را به جنایات حل نشده

سابق که هنوز تحت پیگرد هستند ارتباط میدهد».

فناوری
فناوری
تحلیل
زیست
ماهنامه
ماهنامه

ماه 1397
چهارم /
شماره
1397
تیرتیر
اول /
شماره
سال اول /

افزایش روزافزون جمعیت ،لزوم یافتن

روشهای جدید برای تولید مواد غذایی

بیشتر را بیش از پیش نمایان میسازد .تولید

محصوالت گیاهی با استفاده از روشهای سنتی،

ناکارآمد ،غیرقابل پیشبینی و طوالنی است .هرچند تکنولوژی تولید

گیاهاندستورزیشدهای
که  GMOنیستند!

گیاهان تراریخت ( )GMOبا سرعت بیشتری رقمهای متنوع تولید میکند،

اما پذیرش آنها در میان مصرفکنندگان ،هنوز با چالشهایی پیچیده همراه

است .بسیاری از کشورها علی رقم ایمن بودن این محصوالت حاضر به مصرف

آنها نیستند .به نظر میرسد تکنولوژی جدید ویرایش ژنوم بنام  CRISPRجایگزینی
مناسب برای روش تولید گیاهان تراریخت باشد.

اصالح ژنتیکی در مقابل ویرایش ژنتیکی
جالب است بدانید گیاهان تغییریافته با استفاده از تکنیک ویرایش  DNAجزو محصوالت GMO

طبقهبندی نمیشوند .برخالف روش تولید  ،GMOدر تکنیک  CRISPRیک ژن جدید از جانور یا باکتری
به گیاه وارد نمیشود ،بلکه با تغییر مستقیم کدهای ژنتیکی خود گیاه صفت جدید ایجاد میشود.

کریسیپر تناوبهای کوتاه ِ پالیندرومی فاصلهدار ،منظم و خوشهای است و یک ابزار دفاعی در باکتری می-باشد.

م برای اصالح خطاهای ژنتیکی ،ایجاد تغییرات ژنتیکی جدید برای بهبود محصوالت
دانشمندان از این سیست 

گیاهی و ...استفاده میکنند.

الزمه استفاده از  ، CRISPRداشتن اطالعات کافی در مورد ژن کنترل کننده صفت مدنظر است .به عنوان

مثال با ویرایش ژن ( ox-GA20کد کننده ژیبرلین) نوعی چمن تولید شده است که رشد آن از لحاظ ارتفاع

اصالح شده و به دفعات کمتری جهت چمن زنی نیاز دارد.

سیستم  CRISPRاز دو بخش تشکیل شده است :پروتئین  Cas9که  DNAرا برش میدهد و یک مولکول

ص میکند .به منظور استفاده از این سیستم در گیاهان ،ژن-های
 RNAکه جایگاه ورود ژن به  DNAرا مشخ 

 CRISPRکه ماشین ویرایش  CRISPR-Cas9را کد میکنند میبایست وارد  DNAسلول شوند .هنگامی که
ژنهای  CRISPR-Cas9فعال هستند بخش مورد نظر مجددا ًبازنویسی شده و صفت جدید بروز میکند .اما
وارد کردن ژنهای CRISPR-Cas9به خودی خود نوعی محصول تراریخت ایجاد میکند که نیاز به استراتژی

جدیدی برای رفع آن است .گیاهان یکساله در فاصله زمان کوتاهی بذر تولید میکنند .در نتیجه،

بذرهایی تولید میشود که فاقد ژنهای  CRISPRهستند اما صفت جدید را دارند .درحالیکه،
در گیاهان چندساله دوره بذردهی طوالنی بوده و این گیاهان به زمان بیشتری برای تولید

بذرهای فاقد ژن  CRISPRنیاز دارند.

دانشمندان سیستم جدیدی از  CRISPRرا در گیاهان ،بدون وارد کردن ژنهای خارجی

باکتریایی پایهریزی کردهاند .در این روش ابتدا یک باکتری اگروباکترویم حاوی ژنهای

 CRISPRمهندسی شده است .سپس ایمپلنتهای گیاهی با باکتری ،تلقیح شده و چندین

ل را آلوده کرده و ژنهای سیستم  CRISPRرا وارد آن میکند.
روز انکوبه میشوند .باکتری سلو 

پس از تشخیص گیاهان تغییر یافته ،آنها باززا میشوند تا گیاه کامل تولید شود .از آنجا که ژنهای

باکتری یا ژنهای کریسپر قسمتی از ژنوم گیاهی در این سلولها نیستند بنابراین چنین محصوالتی

 GMOدر نظر گرفته نمیشوند و میتوان آنها را بدون در نظر گرفتن قوانینی که گیاهان تراریخت را تنظیم
میکنند کشت کرد و مورد استفاده قرار داد.

نصیبه ایلون

سنتز میلیونها پروتئین جدید
توسطشیمیدانان
پریسا ایلون

شیمیدانان دانشگاه  MITروش نوینی طراحی کردهاند که قادر

آمینواسید نوع  Dاستفاده کرده است و سپس به کمک شیمی سنتز

روش میلیونها پروتئین در زمان کمی سنتز میشود که میتوان آنها

 Dبوده و هر کدام حدود  30آمینواسید طول دارد را تولید کنند.

است پروتئینهای جدید بسیاری را با سرعت باالیی سنتز کند .با این
را به عنوان دارو برای بیماریهای ویروسی از جمله ابوال مورد استفاده
قرار داد.

همه این پروتئینها یک شکل تا خورده یکسان داشتهاند که مشابه
نوع طبیعیشان یعنی trypsin inhibitorمیباشد .بعد از تولید

تمام سلولهای زنده در طبیعت پروتئینهای خود را تنها از  20آمینواسید

زنوپروتئینها توسط محققان ،در مرحله بعد هر کدام از پروتئینها که

تیم برای سنتز پروتئین از آمینواسیدهایی استفاده میکند که به شکل

متصل شود تعیینشده و جدا میشود .برای این کار ابتدا آنتیبادیها

میسازند و کد سنتز آنها را در ژنهای خود نگهداری میکنند .اما این

طبیعی استفاده نمیشوند .بهویژه که بسیاری از این آمینواسیدها با
آمینواسیدهای بدن تقارن آینهای دارند.

با آنتی بادی  IgGکه یک پروتئین سطحی ویروس آنفلوانزا است

توسط ماده فلوئورسنت نشاندار میشوند و با زنوپروتئینها آغشته
میگردند ،سپس به کمک روش fluorescent activated cell

این پروتئینهای سنتزشده که زنوپروتئین نام دارند در مقایسه با

 sortingزنوپروتئینهایی که به  IgGفلورسنت شده وصل میشوند را

نیازی به فریز شدن ندارند و ممکن است اصال ً پاسخ ایمنی بدن

از زنوپروتئینهایی که وصل شدهاند را مشخص میکند.

نمونه طبیعیشان برتریهای زیادی دارند ازجمله اینکه پایدارترند،

را فعال نکنند .دکتر پنتول مدیر این پروژه بیان میکند« :هیچ

تکنولوژی دیگری برای سنتز زنوپروتئینها وجود ندارد زیرا تاکنون کسی
به فکر استفاده از پروتئینهای غیرطبیعی آمینواسیدها نبوده است».

پروتئینهای غیرطبیعی

جدا میکنند  .این کار تنها در چند ساعت انجام میشود و تعداد زیادی
در مطالعهای دیگر همینکار برای  anthrax toxinو ابوال نیز انجام
شده که نتایج آن هنوز منتشر نشده است.

دانشمندان در حال تحقیق بر روی پروتئینهایی هستند که در

شکلهای داربستی مختلفی باشند و زنوپروتئینهایی که برای

آمینواسیدها میتوانند در دو پیکربندی متفاوت  Lو  Dوجود داشته

اهداف دارویی دیگر استفاده شوند .آنها در بلند مدت به دنبال

دارند اما این دو تصویر آینهای یکدیگر هستند .در بدن تنها از شکل

نوع بیماری عفونی استفاده شوند.

باشند .برای یک پروتئین هر دو شکل  Lو Dترکیب شیمیایی مشابهی
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آنها را به هم ملحق کرده تا دهها میلیون پروتئین که همه شکل

 Lپروتئین تولید میشود .این گروه برای تولید زنوپروتئینها از 16

پروتئینهایی هستند که با سرعت باالیی تولید شده و بر علیه هر
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تضعیف سوخت E15
توسط کنگره آمریکا

کمیته قایقرانی کنگره آمریکا در تاریخ  16مه  2018قانون

حفاظت از حقوق مصرف کننده و شفافیت های سوخت را به تصویب
رساند .این قانون بیان میکند که برچسب بنزینهای ( E15که مخلوط

15درصد اتانول دربنزین است) که به زعم کارشناسان مضر و خورنده

است ،میبایست به صورت واضح تری در پمپ بنزینهای سراسر

جواد طغیانی

ایاالت متحده نصب شوند .هدف از این الیحه حفاظت از موتورهای

احتراق در قایقها ،موتورسیکلتها ،وسایل نقلیه مدل سال 2001
و پایینتر و همچنین تجهیزات تولید انرژی در فضای باز میباشد.

در یک بیانیه مطبوعاتی که به الیحه مورد نظر اختصاص یافته
است بیان شده" :سوخت  E15جهت استفاده در موتورهای کوچک
در فضای باز مناسب نمیباشد زیرا  E15می تواند باعث خوردگی،

کاهش ذخیره سوخت و کاهش روانکاری موتور و در نتیجه گرم شدن
بیش از حد آن گردد".

مخالفتهای مداوم با وجود حداکثر میزان اتانول مخلوط شده

در بنزین و تأثیرات آن برروی کاربران موتورهای کوچک ،موجب
بروز کشمکشهایی با طرفداران استفاده از اتانول شده است.
قانونگذاران میگویند که مخلوط اتانول با نسبت باال مانند  E15به

موتورهای کوچک آسیب می زند ،در حالی که طبق ادعای صاحبان

صنایع سوختهای زیستی برچسب های  E15برای مشتریان گیج

کننده است و این محصول در اکثر وسایل نقلیه میتواند به صورت
ایمن مورد استفاده قرار بگیرد.

این بیانیه ادامه میدهد":همانطورکه ما سوختهای متنوعی در
پمپهای گاز ارائه می کنیم ،ضروری است که مصرفکنندگان

آمریکایی دقیقا ً بدانند که چه نوع سوختی را در موتورهای خود

قرار میدهند .امروزه پمپهای گاز با برچسبهای گیجکنندهای
تقسیمبندی شدهاند که به طور جدی و چشمگیری به مصرفکنندگان
در مورد خطرات سوخترسانی تجهیزات موتور کوچک با  E15هشدار

نمیدهد".

یک سناتور حامی این الیحه می افزاید ":قایقهای تفریحی در فلوریدا
موضوعی فراتر از یک روش تفریح و خوشگذرانی هستند زیرا این یک
صنعت  11میلیارد دالری است که بیش از  56000شغل را پشتیبانی

می کند .این الیحه موارد الزم را در خصوص سوخت رسانی به مردم
آموزش میدهد تا قایقهای آنها به خوبی به فعالیت خود ادامه

دهند".

متن فعلی این الیحه ،توسعه و استقرار کمپین آموزش عمومی در

مورد خطرات مربوط به  E15و همچنین نصب کلمه "هشدار" در

برچسبهایی با اندازه  5تا  7اینچ را شامل میشود ،برای صنایع

تولید بیواتانول که سهم بزرگی از تولیدات بیوتکنولوژی امریکا را
شکل میدهند یک خبر بد است.
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آزاده داودی

ابداع روش جدید کریسپر بدون نیاز به

 RNAراهنمای منحصربهفرد
فراهم میکنیم».

این گروه نشان داد که روش  CRISPR-FRTیک  gRNAرا به سوی

یک توالی  FRTهدایت میکند که روی هر سویه  E.Coliدر مجموعه

یک گروه از

و آمریکا ،یک رویکرد

جایگزین شدهاند .محققان اشاره کردند که به جای طراحی و کلون

محققان در بلژیک

کانامایسین ( )KanRکه از دو انتها به جایگاه  FRTمنتهی میشود،

ویرایش کریسپر را ایجاد

کردن gRNAهای منحصربهفرد برای هر ژن ،یک  gRNA-FRTمنفرد

عنصر ژنتیکی مشترک در اشریشیا

آنها متوجه شدند که یک سویه  Keioکه با یک مجموعه CRISPR-

کردهاند که با استفاده از یک

میتواند هر ژنی را در این مجموعه هدف قرار دهد.

کلی 1فرایند ویرایش ژنوم را تسریع و سهل

 Cas9با  gRNA-FRTهدف گرفته شده ،یک شکست دو رشتهای

ویرایش ژنوم در حالت عادی نیازمند ساخت سازههای

طبیعی فاقد اتصال انتهای غیر همولوگ است ،زنده ماندنش به فرار

( )gRNAمنحصر به فردی هستند که یک ژن را برای تغییر مورد

 gRNA-FRTبستگی دارد .این یک ابزار غربالگری سریع و بهینه در

این عنصر ژنتیکی مشترک ،که جایگاه فیلیپاز ( )flippaseتشخیص

به منظور ایجاد تغییرات اختصاصی در ژنها در محل طبیعی آنها،

دور میزند و نیاز به  gRNAمنحصر به فرد را از بین می برد.

اشکال نابود شده آنها در  Keioبود .آنها ژنهای جهشیافته که

میکند.

کریسپر است .این سازهها شامل RNAهای راهنمای

هدف قرار میدهند .اما بنا بر تحقیقات ،با تولید یک  gRNAمکمل

کشنده در جایگاههای  FRTبوجود می آورد و چون  E.Coliبهطور
از چرخه ترمیم با همولوگ و قطع شدن مجدد توسط مجموعه -Cas9

اختیار محققین قرار خواهدداد.

هدف ( )FRTنامیده میشود CRISPR-FRT ،این محدودیت نقشه را

محققان از اشکال جهش یافته ژنها استفاده کردند که متناظر با

در  ،E. coliویرایش موثر ژنوم با استفاده از کریسپر و ترمیم بهوسیله

در حدود  200تا  500جفت باز مجاور کاست  FRT-KanR-FRTقرار

آنزیم  ،λ phage recombinaseو یک الگوی محافظ دیانای از

سلول کردند .بازسازی الگوی محافظ دیانای منجر به جایگزینی

نویسندگان به سرپرستی جان میشیلز از دانشگاه  Leuvenو اولیور

از جهش شده بودند ،شد.

در این پروژه کریسپر را کاربردی و استاندارد کردیم .این کار با یک

که به سادگی ،جهشهای اختصاصی را در زمینه اجدادی  ،Keioبدون

 gRNAهای جدید جلوگیری میکنیم ،نقشه پیچیده الگوهای محافظ

ابتدا با انتقال کاست  KanRبا استفاده از انتقال  P1virو سپس

همولوگ ،شامل القاء سازههای کریسپر ( Cas9و  ،)gRNAالقاء ژن

جهش دلخواه است.
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 Keioوجود دارد .در مجموعه مرتب شده  ،Keioمتشکل از 3884

جهش ،همه ژنهای غیر ضروری  E.Coliبا یک بسته ژنی مقاوم به

داشتند را افزایش بیان داده  ،و سپس  gRNA-FRTو  Cas9را وارد
کاست مقاومت به کانامایسین بدون  FRTبا ژنهایی که شامل سهمی

لیچتارگ از کالج پزشکی  ،Baylorدرنشریه نیچر اعالم کردند« :ما

نویسندگان اضافه کردند« :در نتیجه ،این پروتکل به ما اجازه میدهد

راه حل ساده صورت پذیرفت .به این روش ،همزمان از کلون شدن

هیچ آسیبی به دیانای ،القا کنیم .نژادهای دیگر  E. coliمیتوانند

را دور میزنیم و یک غربالگری ساده فنوتیپی برای کلون های مثبت

استفاده از پروتکل  CRISPR-FRTمهندسی شوند .به همین صورت،

جهشهای متعدد با سیکلهای متوالی انتقال  P1virبا دور دیگری از

1. Escherichia coli

 ، CRISPR-FRTمیتوانند ساخته شوند».
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جواد طغیانی

بهبود تولید 3,1پروپاندیول از گلیسرول

توسط باکتری کلبسیال پنومونیه 1در فرایند تخمیر

1

پژوهشی که توسط مهندسین شیمی و بیوتکنولوژی کرهای با

هدف بهبود فرآیند تولید 1,3پروپاندیاُل با استفاده از میکروارگانیسمها
صورت گرفته بود ،در مه  2018به صورت یک مقاله علمی منتشر شد.

آلودگیهای زیست محیطی فراوان تولید محصوالت پلیمری و شیمیایی

سیستم را برای افزایش

جذاب نموده است .از طرفی فرآیند تخمیر میکروبی به عنوان مسیر

ارزیابی قرار دادهاند .طبق ادعای

سمت و سوی بسیاری از پژوهشها را به خود اختصاص داده است.

بهکارگیری استراتژیهایی مانند افزایش

به روشهای مرسوم ،تولید زیستی این دسته از مواد را برای محققان

بهره وری و بازده باالتر مورد

روشن پیشرو جهت تولید زیستی محصوالت شیمیایی و پلیمری،

این محققین تولید 1,3پروپاندیاُل با

یکی از مواد پلیمری پرکاربرد در صنایع مختلف1,3 ،پروپاندیاُل است

حجم اولیه ،خوراکدهی پیوسته و کنترل

توسط باکتریهای مختلف (مانند کلستریدیوم ،انتروباکتریاسه و،)...

مختلف و به دست آوردن شرایط بهینه ،بازده تولید

گلیسرول -محصول پسماند فرایند تولید بیودیزل -مورد توجه بسیاری

بسیار قابل توجه است .به گفته این محققان با بهینهسازی

گلیسرول تولیدی در فرآیند تولید بیودیزل حدود یک تن به ازای هر ده

دستهای را بهبود بخشید که برنامه تحقیقات و مطالعات آتی است.

برای استفاده از گلیسرول در فرآیندهای زیستی به عنوان ماده اولیه و

ارزش است و حجم قابل توجهی دارد ،با گسترش و اصالح فرآیندهای

در این پژوهش  Yangو همکارانش از باکتری کلبسیال نومونیا برای

ایجاد نمود .همچنین با تبدیل زیستی گلیسرول چرخه اقتصاد زیستی

اثر بازدارندگی پیشماده ،مکانیزم تخمیر و امکانسنجی کاربرد

مانند بیودیزل میتوان از پسماندهای آن -که دارای مشکالت فرآیندی

تخمیری همراه با خوراکدهی دستهای استفاده نمودند که در واقع

نمود که خود موجب رونق اقتصادی نیز میگردد.

که عالوه بر روشهای شیمیایی و مرسوم ،با تبدیل زیستی گلیسرول

تغییرات ،pHافزایش مییابد .با انجام آزمایشهای

نیز تولید میشود.

1,3پروپاندیاُل حدود 73درصد گزارش شده است که

از محققین به عنوان خوراک تبدیالت زیستی قرار گرفته است .میزان

استراتژیهای ذکر شده میتوان فرآیند تخمیر همراه با خوراک دهی
2

تن بیودیزل است که قیمت پایین و بهرهوری باالی آن ،دو مزیت عمده

با توجه به اینکه گلیسرول تولید شده از فرآیند های تولید بیودیزل ،کم

خوراک میکروارگانیسمها میباشد.

تبدیل زیستی و دوستدار محیط زیست میتوان ارزش افزوده باالیی

فرآیند تخمیر میکروبی گلیسرول استفاده کردهاند .آنها برای بررسی

کاملتر میگردد؛ زیرا عالوه بر تولید و گسترش سوختهای زیستی

صنعتی این روش (با گونه میکروبی و خوراک ذکر شده) ،از رئاکتور

و محیط زیستی فراوان هستند -محصوالت با ارزش افزوده باال تولید

روش موثری جهت اصالح استفاده از پیشماده با غلظت باال و به

لذا تولید زیستی 1,3پروپاندیاُل از گلیسرول زمینه مناسبی برای

در این مقاله پژوهشگران کرهای پارامترهای مختلف مانند شرایط

در مقیاس صنعتی است.

دست آوردن بازدهی قابل توجه است.

خوراک اولیه  ،شرایط تخمیر و همچنین استراتژی خوراک دهی به

1. Klebsiella pneumonia

انجام تحقیقات فراوان و بهینه سازی پارامترهای موثر جهت استفاده

2. fed-batchfermentation

43

کشتمغزمینیاتورینئاندرتالها
پریسا ایلون

دانشمندان در جستوجوی ساخت مغزهای مینیاتوری هستند

که به طور ژنتیکی برای دارا بودن  DNAنئاندرتالها طراحی شدهاند.
این ساختارهای مغزی کوچک برای شناخت بهتر از مغز خودمان و
نزدیکترین گونه به ما یعنی نئاندرتالها مفید خواهند بود .طی ماههای

آینده بافتهای کوچکی به نام ارگانوئیدهای مغزی از سلولهای بنیادی
انسان رشد داده خواهند شد که برای دارا بودن ژنهای متعددی از
نئاندرتالها اصالح شدهاند .این گروه محققین تاکنون توانسته ژنهای
ادراک درد نئاندرتالها را وارد تخمهای قورباغه کرده و آستانه درد آنها را

مطالعه کند ،اما اکنون توجه آنها به سمت مغز معطوف شده است.
اگر این دانشمندان بتوانند بین فعالیت مغز انسان و نئاندرتالها تفاوتی

پیدا کنند بهتر میتوانند توضیح دهند که چرا انسان فعالیت شناختی

تا این حد پیشرفتهای را داراست .این گروه به دنبال استخراج ژن از
بقایای یافت شده نئاندرتالها در هر جای زمین است و نقطه قوت آنها

در کنترل بسیار دقیق آلودگی است .زیرا ذرهای آلودگی هم میتواند

میزان  DNAبه مراتب بیشتری از نمونه استخوان بقایا که تنها چند
میلیگرم وزن دارد ،داشته باشد و الزم است تمام مراحل کار در نهایت

دقت و تمیزی انجام شود.
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در عصر حاضر انسانهای مدرن یک سوم از ژنهای نئاندرتالها را در
ژنوم خود دارند؛ اما قسمتی از ژنوم آنها را هیچ انسانی به ارث نبرده

و شاید دلیل آن این باشد که این ژنها هیچ برتری از

نظر سالمتی ،باروری ،توانایی شناختی و ظاهر فیزیکی را

به انسان اعطا نمیکردهاند .اکنون در این مطالعه تمرکز اصلی بر

روی ژنهایی است که در تکامل مغز درگیرند تا بتوان به سؤاالتی مانند

تأثیر تفاوت در توانایی شناختی ما انسانها در بقا پاسخ داد.

دانشمندان این ژنها را وارد سلولهای بنیادی انسان میکنند و سپس

این سلولها را برای رشد در محیطی قرار می-دهند که حاوی محرکهای
شیمیایی خاصی برای تمایز یافتن به نورون است .سلولها در محیط

به مدت نه ماه رشد میکنند و به مرور به یکدیگر میپیوندند تا کمکم
ساختارهای مینیاتوری مشابه مغز را سازماندهی کنند.البته به دلیل

نبود ورودیهای حسی ،هر دسته اتصاالت دندریتی و آکسونی درون
دستهای مجزایی خواهند داشت .به این ترتیب میتوان سیناپسها،
فعالیت الکتریکی و اختالف در روند اولیه تکامل مغز را در نئاندرتالها

مطالعه کرد و نشان داد آیا رشد مغز انسان مشترکاتی با گونه نزدیک

به او داشته یا خیر.

هرچند این مطالعه نمیتواند میزان هوش نئاندرتالها را بسنجد اما

به کمک آن میتوان فهمید آیا بین آنها و انسان تفاوتی در قدرت

برنامهریزی ،اجتماعی بودن و استفاده از زبان در زندگی وجود داشته

است.
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سرنخهایی از چالش اصلی سرطان
پروستات در ماده تاریک ژنوم
آزاده داودی

دانشمندان در مرکز سرطان دانشگاه

میشیگان ،یک ژن جدید را کشف کردند که پیامهای

گیرنده آندروژن را کنترل میکند و نقشی کلیدی در سرطان

پروستات دارد .این ژن که  ARLNC1نامگذاری شده ،میتواند یک

هدف کلیدی برای روشهای درمانی آینده باشد .سرکوب این RNA

ارتباط است که موضوع را جذابتر میکند.

محققان دریافتند که گیرنده آندروژن در حقیقت قدرت  ARLNC1را

بیشتر میکند .سپس  ARLNC1به گیرنده پیغام  RNAآندروژن متصل

میشود .این موضوع سطح گیرندههای آندروژن را تثبیت میکند که با
ارسال پیغام متقابل  ARLNC1را حفظ کنند.

بلند غیرکدکننده ( )lncRNAدر موش ،به مرگ سلول سرطانی منجر

دکتر چینایان بیان کرده است« :در پایان روز ،شما در حال ساخت یا

در حال حاضر هدف در درمانهای سرطان پروستات ،مسدود کردن

و مسیر سرطانزایی آن را به جلو میرانید .ما در حال پیشبینی یک

بیماران به درمانهای اختصاصی آندروژن مقاوم شدهاند ،که باعث

کردن گیرنده آندروژن هستیم که امیدواریم به اهدافی موفقیتآمیز

شد .این پژوهش در نشریه نیچر ژنتیک به چاپ رسیده است.

گیرندههای آندروژنی است تا رشد سرطان متوقف شود .اما بیشتر
ایجاد یک فرم چالش برانگیز از بیماری به نام سرطان پروستات
متاستازدهنده مقاوم میشود.

تثبیت پیامدهی گیرندههای آندروژن بیشتری در کل بدنتان هستید
درمان بالقوه علیه  ARLNC1در مقایسه با درمان بهوسیله مسدود
در دخالت در چرخه بازخوردی برسیم».

زمانی که محققان تولید  ARLNC1را در ردههای سلولی گیرنده آندروژن

نویسنده اول این پژوهش ،آرول چینایان ،پزشک و مدیر مرکز تحلیل

متوقف کردند ،این امر منجر به مرگ سلول سرطانی و جلوگیری از

در سرطان پروستات است .درک این هدف مهم مسیر بازخوردی را

 ARLNC1منجر به تشکیل تومورهای بزرگ گردید .در مقابل سرکوب

پاتولوژی میشیگان ،بیان کرده است« :گیرنده آندروژن یک هدف مهم

شناسایی میکند که ما میتوانیم بهطور بالقوه در آن اختالل ایجاد
کرده و از این مسیر بهعنوان جایگزینی برای سرکوب مستقیم گیرنده

آندروژن استفاده کنیم».

آزمایشگاه چینایان ،تاکنون هزاران  lncRNAرا شناسایی کرده است.

RNAهای طوالنی غیر کدکننده بهعنوان ماده تاریک ژنوم شناخته
میشوند؛ چراکه اطالعات بسیار کمی درباره آنها در دست داریم.

رشد تومور شد .در آزمایشهایی که روی موشها انجام شد ،باال بردن

 ARLNC1در موش باعث کوچک شدن تومورها شد.

محققان در نظر دارند که مطالعه بر روی زیستشناسی ARLNC1

را ادامه دهند تا متوجه اثر آن در چگونگی روند سرطان پروستات و

پیغامدهی گیرنده آندروژن شوند.

دکتر چینایان میگوید« :ما قصد داریم جزئیات ماده تاریک ژنوم
را مشخص کنیم .تعدادی از این  lncRNAها وجود دارند که ما

در طول جستجو برای  lncRNAهایی که در سرطان پروستات نقش

نمیدانیم چگونه کار میکنند .بعضی از آنها مطمئنا ً بهعنوان

پروستات مربوط به بافت خوشخیم افزایش مییابد و احتماال ً در

بسیار مفید در فرایندهای بیولوژیک به نظر میرسند».

دارند ،گروه پژوهشی متوجه شد که آنزیم  ARLNC1در سرطان
پیشرفت بیماری نقش دارد .همچنین این ژن با گیرنده آندروژن در

نشانگرهای زیستی سرطان ،بسیار مفید خواهند بود و یک زیرمجموعه
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افزایش خطر ژنتیکی اسکیزوفرنی

در بارداریهای دشوار
محمد شجاعیه

طبق یک مطالعه جدید که در ایاالتمتحده انجام شده ،بارداریهای دشوار

ممکن است بر خطر ژنتیکی بیماری اسکیزوفرنی تأثیر بگذارند .محققان بیان
کردهاند که عوارض دوره اولیه زندگی جنین نظیر مشکالت رخداده در طی دوران
بارداری ،زایمان یا دوره اولیه زندگی کودک ،احتماال ً توسط جفت کنترل میشوند.
این دانشمندان تعداد زیادی از ژنهای مرتبط با خطر اسکیزوفرنی را در جفت پیدا
کردند و همچنین شواهدی را مبنی بر این امر یافتند که این ژنها در بارداریهای
دشوار به نحو متفاوتی تنظیم میشوند.

نویسندگان در این خصوص میگویند که یافتههای آنها ،بر نیاز به مراقبتهای
بیشتر قبل از زایمان و نظارت بر سالمت جسمی جنین تأکید دارد .مقالهای که
اخیرا ً در مجله نیچر منتشرشده است نشان داده که عوارض دوره اول زندگی

جنین ( )ELCsممکن است ارتباط بین ریسک ژنتیکی و اسکیزوفرنی را ،احتماال ً
از طریق جفت ،تحت تأثیر قرار دهد .این یافتهها بر اهمیت درک متقابل ژنها
و محیط جنین و اثر مشترک آنها بر حساسیت نسبت به اسکیزوفرنی تأکید
دارند.

اسکیزوفرنی یک اختالل روانی ناخوشایند است که حدود یک درصد از جمعیت
جهان را تحت تأثیر قرار میدهد .به نظر میآید که ژنتیک نقش مهمی در
توسعه این اختالل ایفا میکند ،اما مطالعات حیوانی و اپیدمیولوژیک نشان
میدهند که محیط داخلی رحم نیز ممکن است در به وجود آمدن این اختالل
مؤثر باشد.

دانیل وینبرگر و همکارانش 2885 ،بیمار مبتال به اسکیزوفرنی و افراد سالم
را در گروه کنترل مورد بررسی قرار دادهاند .اطالعات ژنتیکی و تاریخچه ELC

همه افراد در دسترس بود ELC .بهطور بالقوه عوارض جانبی دورهی بارداری
و زایمان ،یا دوره اولیه زندگی کودک را نشان میدهد .نویسندگان دریافتند
که ارتباط بین ریسکهای ژنتیکی و اسکیزوفرنی بهوسیله سابقه ELC

تحت تأثیر قرار میگیرد .آنها مشاهده کردند که در هنگام وجود ،ELC
اسکیزوفرنی که توسط خطر ژنتیکی قابل توضیح است ،پنج برابر بیشتر
از اسکیزوفرنی بدون وجود  ELCمیباشد .عالوه بر این ،نویسندگان
دریافتند که ژنهای مرتبط با خطر اسکیزوفرنی که توسط  ELCتحت
تأثیر قرار میگیرد ،به میزان زیادی در جفت وجود دارند و رفتار آنها
در بارداریهای پیچیده ،غیرطبیعیتر است .این امر نشان میدهد که
تعامل بین ژنها و  ELCممکن است توسط جفت تعدیل شود.

نویسندگان بیان داشتند که این نتایج اهمیت مراقبتهای قبل از
زایمان و سالمت جسمی نوزاد را عالوه بر مطالعه ریسکهای ژنتیکی،
بهمنظور درک کامل درمان اسکیزوفرنی ،مشخص میسازد.
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ایجادعملکردهایباکتریایی

جدید به کمک ژن ویروسها
آزاده داودی
باکتریوفاژها بیشترین موجودات در روی زمین از نظر تعداد هستند.

آنها در هر روز  15تا  30درصد از کل باکتریهای موجود در اقیانوسهای

جهان را آلوده کرده و میکشند .محققان در مطالعه جدیدی بررسی کردهاند

که چگونه باکتریوفاژها ،به جای کشتن باکتریها ،ژنهایی را که به زنده

ماندن باکتری  )Escherichia coli (E. coliکمک میکنند ،انتقال میدهند.

جان جرلستروم-هولکویست در این خصوص میگوید« :ما یک مکانیسم

جدید و غیرمنتظره از ژنهای باکتریوفاژها پیدا کردهایم که باکتریها را قادر
میسازد از توانایی پنهان خود استفاده کرده و عملکرد جدیدی ایجاد کنند».

ابتدا دانشمندان یک ژن ضروری به نام  ilvAرا از باکتری حذف کردند .سپس

بررسی کردند که آیا ژنهای باکتریوفاژ ایزوله شده از تاالب سواندامن پارک

سوان در مرکز اوپساال ،میتوانند باکتریها را نجات دهند یا خیر .محققان یک

گروه جدید از ژنهایی را که برای آنزیمها کدگذاری شدهاند ،به نام S-adenosyl

 methionine (SAM) hydrolaseشناسایی کردند .این آنزیمها SAM ،را تجزیه

کرده و در نتیجه باعث افزایش بیوسنتز متیونیناسیدآمینه یا ماده متشکله جدید

 SAMمیشوند .یکی از آنزیمهای مورد نیاز برای بیوسنتز متیونین دارای واکنشی

جانبی است که باکتری E. coliرا قادر میسازد عدم وجود ژن  ilvAرا جبران کند.
مطالعه این پرسش نشان میدهد که برای درک چگونگی کارکرد باکتری ،عملکردهایی

که بهطور معمول در باکتریها یافت میشوند ،تنها مواردی نیستند که نیاز به تحقیق

دارند .توانایی پنهان سلول باکتریایی میتواند هنگامی که وضعیت متابولیک آن ،مثال ً
در یک حمله باکتریوفاژ تغییر میکند ،ظاهر شود.

طبق گفته پروفسور دان آی اندرسون که این تحقیق را رهبری میکند« :عملکرد جدید

در این مطالعه این است که آنزیمهای باکتریوفاژ توانایی تجزیه اجزای مهم سلولی

ژن  SAMباکتری را دارند .هنگامی که این اجزا تجزیه میشوند ،سلول باکتریایی،

توساز خود را بازنشانی کرده و یک عملکرد جدید ،در دسترس قرار میگیرد.
سوخ 

عالوه بر این ،حائز اهمیت است که توانایی پنهان باکتریها را درک کرده و بفهیم که

آیا این توانایی میتواند توسعه مقاومت به آنتیبیوتیک و بیماریزایی آن را تحت تأثیر
قرار دهد یا خیر؟»

در فوتبال آمریکایی ،ورزشکاران بهطور مرتب در معرض

که عالئم ضربه مغزی را نشان دادند ،از آزمایشهای بعدی کنار

در حقیقت آنهایی است که به اندازه کافی قوی نیستند که بتواند

مربیان هماهنگ شد که معموال ً این زمان بین  36و  72ساعت پس

ضربههای نه چندان جدی سر قرار میگیرند .منظور از این ضربهها

موجب بروز عالئم آسیب مغزی یا حتی نشانههای بالینی شوند .با
این وجود ،تکرار این ضربهها در طی یک فصل فوتبال با تغییرات

گذاشته شدند .زمان نمونهگیری خون با شرایط راحتی بازیکنان و
از بازی یا جلسه تمرینی در طول دوره رقابت بود.

نوروفیزیولوژی و نوروسایکولوژی در ورزشکاران همراه است و انباشت

آنها در طوالنی مدت میتواند علت بروز بیماریهای شدید عصبی
مانند آلزایمر و انسفالوپاتی تروماتیک مزمن ( )CTEباشد.

از آنجاییکه ضربههای جزئی ِ سر عالئمی ایجاد نمیکنند ،بسیار
مشکل است تا از آسیبهای وارد شده به مغز اطمینان حاصل کرد
و زمان بازداری یک ورزشکار از بازی را تشخیص داد .برای انجام
این آزمایشها ،الیور و همکارانش از یک آزمون تشخیصی ساده

و در دسترس برای شناسایی و نظارت بر ورود ضربههای جزئی به
سر ورزشکاران نمونه در یک فصل فوتبال ،استفاده کردند .آنها

همچنین بر این موضوع تأکید داشتند که بهتر است اندازهگیری

ارزیابی نشانگرهای زیستی ضربههای وارده به سر ،بهصورت دورهای
انجام شود.

 20بازیکن فوتبال بهعنوان افراد حاضر در ترکیب اصلی و  15نفر

در این مطالعه ،اولیور و همکارانش یک جدول زمانی نمونهگیری

بهعنوان نفرات ذخیره انتخاب شدند .ازآنجاکه احتمال میرود افراد

کردند .برای انجام آزمایش امکانسنجی این روش ،آنها سودمندی

در معرض ضربههای سر قرار بگیرند ،بنابراین محققان انتظار داشتند

خون را متناسب با جدول زمانبندی برنامه آکادمیک فوتبال تعریف
دو بیومارکر شایع در آسیب سر و آسیب تروماتیک شدید مغزی به
نامهای  Tau proteinو Neurofilament light polypeptide

 NF-Lرا بررسی کردند.

حاضر در ترکیب اصلی در بازیهای تکراری بیشتری از بازیکنان ذخیره
که غلظت بیومارکرهای ترومای مغزی در آنها نسبت به نفرات ذخیره

که در این مطالعه بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند ،افزایش

یابد .اما تجزیه و تحلیل نمونههای خون نشان داد که غلظت Tauدر

محققان نمونه خون  35بازیکن فوتبال تیم  NCAAرا در هفت روز

طول فصل رقابت ،در مقایسه با مقادیر آن پیش از شروع فصل ،در

سه هفته پس از پایان فصل ادامه داشت .محققان میخواستند در

در این پژوهش نتیجه گرفتند که میزان  NF-Lدر سرم خون ،میتواند

مختلف جمعآوری کردند که این کار قبل از شروع اردوها آغاز شد و تا
طی یک فصل فوتبال ،نوسانات غلظت پالسمای  Tauو غلظت
سرمی  NF-Lرا در ورزشکاران بررسی کنند تا متوجه
شوند در کدامیک ،تعداد و میزان ضربههای سر
متفاوت است .آن دسته از ورزشکارانی

هر دو گروه بازیکنان کاهش یافت .با بررسی نشانگر دیگر ،محققین
به عنوان یک مارکر یا نشانگر قابل اعتماد برای بررسی آسیبهای

مغزی باشد .این یافتهها میتوانند باعث شوند که پزشکان ،ابزار
مفیدی را در تشخیص آسیبهای مغزی به دنبال ضربههای آرام و

پرتکرار وارد شده به سر فوتبالیست-ها داشته باشند.

کشف یک نشانگر زیستی مفید برای

تشخیص آسیب سطحی به سر
آزاده داودی
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مهندسی و تولید مصنوعی بافت
مغز استخوان انسان

آزاده داودی
چندین میلیارد سلول خونی همه روزه در مغز استخوان تشکیل

میشوند .این عرضه مداوم ،توسط سلولهای بنیادی موجود در
فرورفتگیهایی در مغز استخوان ،تضمین میشود .این سلولهای
بنیادی همچنین میتوانند تکثیر شده و به سلولهای خونی قرمز و

سفید تبدیل شوند .این سلولهای جدید مغز استخوان را ترک کرده

و وارد جریان خون میشوند.

شده از مواد سرامیکی ،ترکیب کردند .این

داربست به عنوان یک بیورئاکتور پرفیوژن شناخته

شده و برای ترکیب مواد بیولوژیکی و مصنوعی استفاده

میشود.

پروژه اخیر ،ساختاری پوشیده از ماتریکس برون سلولی استروما
را ایجاد کرد که سلولهای خونی در آن احاطه شده بودند .در

در سالهای اخیر پژوهشگران تالش کردهاند مغز استخوان طبیعی

این رابطه ،ساختار مولکولی بافت مصنوعی بسیار مشابه ساختار

یافته و درمانهای جدیدی را مانند درمان لوسمی طراحی کنند.

که در آن ،عملکرد سلولهای بنیادی و پروژنیتور خونی میتوانست

را در آزمایشگاه بازتولید کنند تا از مکانیسمهای تشکیل خون اطالع

متأسفانه این کار بسیار مشکل است ،زیرا در مدلهای آزمایشگاهی
مرسوم ،سلولهای بنیادی خون توانایی تکثیر و تمایز خود را به انواع
متفاوت سلولهای خونی از دست میدهند.

تورفتگیهای مغز استخوان طبیعی بوده و محیطی را ایجاد میکرد
به طور عمده حفظ شود.

این تکنیک جدید میتواند برای ساختار تورفتگیهای مغز استخوان
سفارشی که ویژگیهای مولکولی ویژهای دارند استفاده شده و امکان

اکنون ،پژوهشگران یک فرورفتگی مغز استخوان را به شکل

الحاق یا حذف پروتئینهای تکی را ایجاد کند .لذا به عنوان ابزاری

در دورهای چند روزه تکثیر شوند .این دستاورد توسط پژوهشگرانی

این مهم ،امکانات بسیاری شامل پژوهش بر فاکتورهایی که روی

مصنوعی ساختهاند که در آن سلولهای بنیادی و پروژنیتور میتوانند

تحت نظارت پروفسور ایوان مارتین از دپارتمان زیست پزشکی
دانشگاه بیمارستان باسیل ،و پروفسور تیم شرودیر از دپارتمان
مهندسی و علوم بیوسیستم  ETHزوریخ ،گزارش شده است.

برای پژوهشهای مستقل در آینده شناخته میشود.

تشکیل خون در انسان تأثیر میگذارند و نظارت دارویی با نگاهی به
پیشبینی پاسخ بیماران در روند یک درمان ویژه را فراهم میکند.

ایوان مارتین و تیم شرودر توضیح دادهاند« :ما میتوانیم از

در این پروژه ،پژوهشگران به بافتی مصنوعی دست یافتند که برخی

سلولهای استخوان و مغز استخوان بیماران برای ساخت یک مدل

را تقلید میکند .به این منظور ،آنها سلولهای استرومای مزانشیمی

است که میتوانیم این کار را در محیطی که از سلولهای انسانی و

از ویژگیهای بیولوژیکی پیچیده فرورفتگیهای طبیعی مغز استخوان
انسان را با یک داربست شبه استخوانی سه بعدی منفذدار و ساخته

بیماری خونی مانند لوسمی استفاده کنیم .اهمیت مسأله در این
منحصر به فرد ساخته شده است ،انجام دهیم».
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تبدیل سلولهای آلفا به سلولهای بتا به کمک ژن
درمانی ویروسی و استفاده در درمان دیابت

یکی

است که به پروموتور ) INSژن تولید کننده انسولین متصل میشود

همئوستازی گلوکز به حساب

بیان ترکیبی از فاکتورهای ترجمهای سلولهای بتا (Ngn3 ،Pdx1

از

انسولین

تنظیمکنندههای

میآید و توسط سلولهای بتای

پانکراس

تولید

میشود.

انسولین

ناکافی عامل ایجاد دیابت است ،یک بیماری

متابولیکی که نزدیک به  ۳۰۰میلیون فرد در

سراسر جهان را تحت تأثیر قرار میدهد .درمان

دیابت با محافظت و نگهداری از مجموعه سلولهای بتای

عملکردی بدن بیمار ممکن میشود .این هدف احتماال ً از

طریق درمان جایگزینی سلولهای بتا قابل دستیابی باشد .این

درحالی است که به علت مقاومت سیستم ایمنی علیه سلولهای
بتای جدید ،این جایگزینی سلولهای بتا در دیابت نوع یک با
شکست مواجه خواهد شد .ژندرمانی میتواند روش جدیدی برای

ایجاد سلولهای بتا از سلولهای دیگر به دست دهد.

و  )MafAنشان داده است که توانایی تمایز سلولهای acinar

پانکراس به سلولهای شبه سلول بتا را دارا است .مطالعات اخیر
نشان میدهد که برای تبدیل سلولهای آلفا به سلولهای بتا ،وجود

 Ngn3چندان ضروری نمیباشد ،چرا که این فاکتور رونویسی برای
ایجاد سلولهای درونریز اهمیت دارد در حالی که سلول آلفا به
خودی خود یک سلول درونریز است.

وکتورهای ویروسی  adeno-associatedیا همان AAVها میتوانند

ژنهایی تا  ۴.۵کیلو باز را منتقل کنند .عالوه بر این ،این نوع

وکتور نسبت به وکتورهای دیگر مانند وکتورهای آدنوویروسی و
لنتیویروسی کارایی باالتری دارد .طبق مطالعات صورت گرفته ،از
بین انواع مختلف این وکتور ،سروتایپ  ۸بیشترین میزان توانمندی

انتقال ژن را به سلولهای درونریز موشی دارد.

استراتژیهای موفق برای درمان دیابت نوع یک بر اساس بازگردانی

در این مطالعه ،یک مدل موشی تراریخت مورد استفاده قرار گرفته

رفته است و غلبه بر نابودی سلولهای تولید کنندهی انسولین

موش منتقل شده است .در نتیجه این فرآیند ،سطح گلوکز در

عملکرد سلولهای بتای پانکراس که توسط سیستم ایمنی از بین
استوار است .در مطالعهای که در ابتدای سال  ۲۰۱۸توسط محققین

آمریکایی انجام شده است ،از نوعی وکتور ویروسی  AAVبرای تمایز

سلولهای آلفا به سلولهای بتا و نرمال کردن سطح گلوکز خون در
موش استفاده شده است.
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و تنظیم بیان  INSو متابولیسم سلولهای بتا را تنظیم میکند.

یک فاکتور رونویسی ضروری در تکوین پانکراس (از جمله بلوغ ،رشد
و عملکرد سلولهای بتا) Pdx1 ،است MafA .یک فاکتور رونویسی

است و وکتور ویروسی بیان کنندهی  Pdx1و  ،MafAبه پانکراس

سلولهای بتای درمان شدهی موشی نرمال میگردد و هم چنین

سلولهای جدید  +INSمشتق شده از سلولهای آلفا قابل مشاهده
هستند .ژندرمانی موفقیتآمیز مدلهای موشی دیابتی ،نزدیک
بودن درمان کامل دیابت را در انسان نوید میدهد.
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پلیمرهای زیستی مبتنی بر نانوذرات برای ژن
درمانیسیستیکفیبروزیز

1

ژندرمانی برای بیماری سیستیک فیبروزیز به علت وجود

چالشهای زیادی مانند نبود وکتورهای مناسب چندان موفقیت آمیز
نبوده است .بنابراین انتقال بهینه ژنها به سلولهای پوششی مسیر
هوایی به سیستم غیر ویروسی مناسب نیازمند است .در مطالعه ای
که توسط دانشمندانی از کشور ایرلند انجام گرفته است ،نانوذرات

پلیمری مانند  PLGAو  chitosanبه عنوان روشی دقیق و کارا برای

درمان  CFمورد استفاده قرار گرفته است.

سیستیک فیبروزیز ( )CFشایع ترین بیماری ژنتیکی کشنده در
جمعیت قفقازی (آسیایی ،اروپایی) به حساب میآید .جهش در ژن

 CFTRمیتواند موجب ایجاد انتقال غیر نرمال یونها در سلولهای
پوششی بسیاری از بافتهای تنفسی شود .این جهشها میتواند

موکوسهای چسبنده غیرطبیعی ایجاد کند که میتوانند موجب بسته
شدن مسیر ریهها شوند .التهاب حاد و التهابهای باکتریایی نیز از
دیگر نتایج است که موجب تخریب بیشتر بافت ریهها و افزایش

کشندگی بیماری CFمیشود.

 Chitosanیکی از مشتقات اصلی

کیتین به حساب میآید که دومین

پلیساکارید

فراوان

محیط

است.

این

پلیساکارید خطی زیست تخریب پذیر به طور

تصادفی از واحدهای  N-acetylglucosamineو

 linked-D glucosamine-)4-1(Bتشکیل شدهاست.

 Chitosanبه دلیل دارا بودن ویژگی هایی خاص به عنوان یک

ماده برای فرموالسیون داروها مورد توجه قرار گرفته است .سمی

نبودن ،زیستتخریبپذیری و سازگاری با محیط زیست از اصلیترین

ویژگیهای این مادهی پلیمری به حساب میآید .در کنار این پلیمر
طبیعی ،پلیمر مصنوعی  PLGAتوسط سازمان غذا و داروی آمریکا و

جامعهی دارویی اروپا در سیستم های مختلف انتقال دارو در انسان
مورد تأیید قرار گرفتهاست.

یک استراتژی جدید درمانی مهار

miRNAهای درون سلول در

منطقهی  UTR RNA-’3پیامرسان  CFTRاست.

استفاده از پلیمرهای سازگار با محیط زیست و تخریبپذیر مانند

در این پژوهش ،پلیمر تولید شده از نانوذرات PLGA-LNAبا نسبت بار

مورد توجه قرار گرفته است .پلیمرهای کاتیونی از طریق تعامالت

با نسبت ( )+/-از  ۱.۵تا  ۱۵تولید شده است .آنالیز کارایی کپسوله

 chitosanو  PLGAبه عنوان نسل بعدی نانوذرات اخیرا ً بسیار
الکترواستاتیک به نوکلوئیک اسیدهای با بار منفی متصل میشوند و

polyplexها را تشکیل میدهند.

( ۴ )- /+و نانوذرات CS-LNAطبیعی از دو منبع حیوانی و غیر حیوانی
کردن نشان دادهاست که مقدار زیادی از  LNAتوسط نانوذراتPLGA

کپسوله شدهاست .این مطالعه نشان دادهاست که نانوذرات مبتنی

بر پلیمرهای زیستی سیستم مناسبی برای درمان بیماری سیستیک

1. Klebsiella pneumonia

فیبروزیز است.
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