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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درين افغان جرمن آنال  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئلولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٠/٠٨/٢٠١٠                             ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش
  

  وانمود کردن يک مؤفقيت غير واقعی
  خوشنودی بی جا در مورد سلولهای اساسی

  
را در " مؤفقيت"حجرات تعويضی برای انساج خساره ديده چنين مورد پسند استند، که محققين به خوشی صرف 

  . نيده و اميد های بر سر نارسيده را تحريک می کنندزمينه با طالع رسا

اين است که حجرات تعويضی برای انساج خساره ديده ) biomedicine(يکی از خوشآيند ترين اهداِف طب جديد انسانی 

از اين لحاظ  در سال های اخير به . يا غير موجود، کشت شده تا عوايد سرشار و شهرت زياد به دست آورده شود

ولی از اين دست آوردها که با اشتهاربزرگ به . به اطالع رسانيده می شوند» مؤفقيت های دورانساز«تواترصورت م

يک . به حقيقت نزديک بوده اند)"  Dolly (گوسفند کلون شدۀ دولی"اطالع رسانيده شده اند، صرف کمتر آنها، مانند 

ستاند "بی است از يک تيم تحقيقی در پوهنتون مثال خوب برای بسته بندی جديد معلومات دست داشتۀ قديمی، مطل

 . ، چند روز قبل به نشر رسيده است»Nature ١طبيعت « که در مجلۀ مسلکی " فرد

  غير از اولين تغييرشکل
انقالبی خواهد بود در آيندۀ « قابل توصيف است و » تغيير شکل در آيندۀ دور« کار تحقيقی پوهنتون مذکور به حيث 

موضوع خوشنودی اين است که محققين، سلول اعصاب را از سلول . »اساسی انسانی ) سلول(معالجه با حجرات 

در سلول پوست داخل می گردد که محصول پروتئين " ژن "برای اين مطلب سه . پوست ُدم موش ها بدست آورده اند

 با سلول همسايه تماس به اين وسيله سلول تغيير يافته. آنها به سلول پوست ُدم موش صفت سلول عصب را می بخشد

  .حاصل می کند يا جريان برقی و مواد قاصد را توليد کرده اند

ً  نسبت به گذشته  بهر صورت اين تغيير شکل در سلول، در نوع خود اولين عمل نمی باشد و با آن هم  و اضحا

، )"Fibroblasten(ندی سلول پيو"حتی قبل از چند سال از . مؤثرتر است و به نظر محققين هم بهتر تشخيص شده اند

.  سلول اعصاب توليد گرديد،)"Astrozyten(سلول ستاره يا عنکبوت مانند در مرکز اعصاب "سلول عضالت و از 

های خاص برای تغيير سلول به کار برده شده اند تا از سلول " ژن"  برای بار اول، ٢٠٠٧همچنان قبالً  در سال 

اين سلول که به عبارت . ساخته شود" -Imbryonal جنين"اسی با صفات پوست ُدم موش ها و سلول انسان، سلول اس

در امور طبی " فافوريت"ناميده می شوند، از آن به بعد به حيث داغترين موضوع مطلوب يا " »iPS«-سلول"ديگر 

؛ و در انندزيرا از سلول اساسی، همه سلول و يا تقريباً  تمام انواع سلول اعضا، ساخته شده می توشناخته می شود؛ 

  .بيگانه که با خطرات همراه می باشد، نيز ممکن است"  ژنِ " ضمن معلوم گرديد که  اين عمل، بدون داخل کردن 

  استفاده هنوز غير ممکن است
 مساعدتر" »iPS«-سلول"اما مؤلفين معتقد اند که سلول ارائه شدۀ اعصاب از طرف شان برای مقاصد طبی نسبت به 

بنا براين سلول تغيير يافته به حيث سلول . مورد بحث است  ستقيم  يک نوع به نوع  سلول دگریبوده زيرا  تغيير م

در تجارب "  امبريونال-جنين"اساسی قرار داده نمی شود و اين از نگاهی به منفعت است که  سلول اساسی با صفات 

                                            
١ Nature, Online-Publikation, ٢٧. Januar ٢٠١٠  

 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : نهيادو ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ن، سلول های تغييريافته به شکل حاضر، اما به نظر متخصصي. قبلی دفعتاً  باعث به وجود آمدن تومورها گرديده اند

  .و همچنان سلولهای ديگر برای  تعويض، کمتر مساعد اند) ترانسپالنتاسيون(برای پيوند 

زيرا به اين .  باعث اخالل محققين می گردداکنون که يک کار غير نوآوری واقعی چنين بلند باال توصيف می شود،

نظر به پروبلم های زياد . وسيله اميد ها برای يک معالجۀ فوری تحريک می گردند که هنوز از امکان به دور است

حل ناشده، در ظرف سالهای زياد ممکن نخواهد بود از سلولهای تغيير يافته يا پروگرام شده جهت سلول تعويضی در 

ولی جای تأسف است که درماه های اخير راپور های به نظر رسيده اند که در آنها به .  به عمل آيدطبابت استفاده

صورت آشکار با توصيف مبالغه آميز، اشخاص تشويق شده اند تا پيوند سلول نامعلوم و غير کنترول شده را در پيش 

  .گيرند که اين عمل مکرراً  باعث مريضی های مهلک شده است

  پايان
  

  :اشتيادد
قراريکه در نوشتۀ باال تذکر يافت، محققين در تجسس اند تا سلول اعضای وجود انسان را به صورت مصنوعی توليد 

ً  اگر ِکشت سلول برای نموی اعضای مختلف وجود انسان . نمايند که اين کوشش هنوز به جای نرسيده است فرضا
 تعويض نموده و به اين اساس عمر انسان را طويلتر اره مند راسگردد، بشر قادر خواهد شد اعضای خامکان پذير 

  . سازد
با امکانپذيری کشت . در حال، اوسط سن در جهان توسط ملل متحد در يک نقشۀ رنگه و جدول آتی قيد گرديده است

اوسط عمر . سلول و به دست آوردن اعضای جديد وجود انسان، نوآوری معالجه در طب را دگرگون خواهد نمود
ديده شود اين پيشرفت محيرالعقول انسان که با آن گويا ذخيرۀ پرزه جات . سال و يا  بيشتر خواهد رسيد١٠٠ انسان  به

  .ند اهللاعَ الغيُب .ل را در بر خواهد گرفتو جود تهيه خواهد گرديد چه مدت و چندين نس
  

***********  

  

World map indicating Life expectancy at birth in UN member states as of ٢٠٠٧. 
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ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : نهيادو ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

   ٧٣-٧٢ years 
   ٧١-٧٠ years 
   N/A 

   ٤٤-٤٠ years 
   ٣٩-٣٥ years 
   lower than ٣٥ years 

  
  گرفته شده است از ويکی پيديا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


