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درباره پژوهشنامه:
پژوهشـنامۀ پیـش رو بـه همـت پژوهشـگاه رویان جهاد دانشـگاهی و با هدف آگاهی بخشـی ،افزایـش ارتباطات و به منظور آشـنایی دیگر
مراکـز و سـازمان هـای مرتبـط بـا فعالیت های علمی-پژوهشـی و در راسـتای معرفی دسـتاوردهای پژوهشـگاه رویان به صـورت فصلنامه
الکترونیکی تهیه و منتشـر می شـود .در شـماره اول به اجمال پژوهشـگاه رویان معرفی و برخی از دسـتاوردهای سـه ماهه اول و دوم سـال
جـاری مـرور مـی شـود .امیدواریـم بـا اطالع رسـانی و همکاری شـما فرهیختـگان این مرز و بوم بتوانیم مسـیرهای سـخت پیـش روی را
بـرای بهبـود وضعیت پژوهش های پزشـکی و زیسـت فناوری در کشـور هموار کنیم و در جهت نشـر و توسـعه دانش گامی مؤثـر برداریم.
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معرفی
 )1ساختار پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی
پژوهشـگاه رویـان یـک نهـاد عمومـی غیردولتی وابسـته به جهاد دانشـگاهی اسـت که بـا بهرهگیـری از اعضاء هیأت علمی ،پزشـکان
و پژوهشـگران جهـادی توانسـته اسـت در سـطح جهانـی بـه عنـوان مرکـزی رو به رشـد در حـوزۀ پژوهش و درمـان نابـاروری ،علوم
تولیدمثـل و سـلولهای بنیـادی و زیسـت فنـاوری شـناخته شـود .پژوهشـگاه رویـان در خـرداد سـال  1370توسـط زنده یـاد دکتر
کاظمـی آشـتیانی بـه عنـوان مرکـز درمـان نابـاروری و تحقیقـات علـوم تولیـد مثـل پایه گـذاری شـد .تجربه رویـان در ایـن زمینه،
همـکاران مـا را بـه مقولـۀ سـلولهای بنیادی ،طـب ترمیمي و همچنیـن همانند سـازی و بیوتکنولوژی رهنمون سـاخت و حاصل این
تالش ،ایجاد پژوهشـکده «زیسـت شناسـی و فناوری سـلولهای بنیادی» و «مرکز سـلول درمانی» و پژوهشـکده «زیسـت فناوری»
را بـه دنبـال داشـت .همچنیـن مرکـز تحقیقـات دیابـت نیـز یکی دیگـر از مجموعـه های پژوهشـی رویان اسـت که در سـال 1398
فعالیـت خـود را آغاز کرده اسـت.
پژوهشگاه رویان هم اکنون در قالب سه پژوهشکده فعالیت میکند:
• پژوهشکده سلولهای بنیادی (مرکز تحقیقات علوم سلولی)
• پژوهشکدهپزشکی تولیدمثل (مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل)
• پژوهشکد ه بیوتکتولوژی تکوینی
و همچنیـن دارای مراکـز خدمـات تخصصـی درمـان نابـاروری ،سـلول درمانـی و دیابـت اسـت .معاونـت هـای درمـان و خدمـات
تخصصـی ،پژوهـش و فنـاوری ،آمـوزش و پشـتیبانی در سـاختار پژوهشـگاه فعالیـت دارنـد و دفتـر تجـاری سـازی در راسـتای ارایه
پژوهـش هـای کاربـردی بـه جامعـه هـدف و کمـک به ایجاد شـرکت هـای دانش بنیـان فعالیت مـی کند .در این شـماره بـه معرفی
سـتاد معاونـت پژوهـش و فنـاوری مـی پردازیم.
 )2ستاد معاونت پژوهش و فناوري
معاونت پژوهش و فناوري رویان شامل بخش های زیر است:
سـتاد معاونـت ،نشـریات و مجلات ،اداره انتشـارات علمـی ،اداره علـم سـنجی و مدیریـت منابـع علمـی ،اداره راهبـری نیاز سـنجی
پژوهـش ،اداره نظـارت و مانیتورینـگ طـرح هـای تحقیقاتـی و مرکـز خدمات تخصصـی نگهداری و پـرورش حیوانات آزمایشـگاهی.
کمـي فعاليتهاي تحقيقاتـي با همـکاري و حمايت اعضاي
سـتاد معاونـت پژوهـش و فنـاوري  ،بـه منظور سـازماندهي ،ارتقـاء کيفي و ّ
هيئـت علمـي ،پژوهشـگران و کارشناسـان ،فعالیت می کند .این سـتاد از ادارۀ نظارت و مانيتورينگ طرحهاي تحقيقاتـي ،اداره راهبری
و نياز سـنجي پژوهش تشـکیل شـده اسـت .خط مشـي سـتاد پژوهشـي ،نظـارت ،برنامهريـزي و مديريت بـر فرايند تحقيقات اسـت و
حاصـل تلاش پژوهشـگران و محققـان را پـس از سـازماندهي و تهيه گـزارش عملکرد ،به سـازمانهاي ذيربـط ارائه ميكند.
از ديگـر فعاليتهـاي ايـن سـتاد ،ميتـوان بـه مستندسـازي و بـه روزرسـاني گزارشهـا و فعاليتهـاي پژوهشـي (گـزارش نهايـي
طرحهـا و پايـان نامـه ،مقـاالت و خالصـه مقـاالت ،قراردادهـاي دانشـجويي ،قراردادهـاي طرح مشـترک پژوهشـي ،تفاهـم نامههاي

آموزشي-پژوهشـي ،گرنتهـا و اعتبـارات پژوهشـی و ثبـت اختـراع) در سـامانه پژوهشـي رويـان ،برنامهريـزي و پيگيـري جلسـات
شـوراهاي علمـي -تخصصـي و کميتههـا ،اطالعرسـاني اخبـار پژوهشـي ،پيگيـري اخـذ مجوز (گـروه /پژوهشـکده /مرکـز تحقيقات)
از سـازمانهاي ذيربـط نظيـر وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکي ،دفتـر مرکـزي جهـاد دانشـگاهي ،وزارت علـوم ،تحقیقات
و فنـاوری ،همـکاري علمـي در برگـزاري نمايشـگاهها ،اعتبارسـنجي پروژههـا ،تخصيـص بودجـه بـه سـفرهاي علمي اعضـاي هيئت
علمـي ،تنظيـم برنامـه و بودجـه ،تشـويق مقـاالت و کتابهـاي چاپ شـده ،اشـاره كرد.
 )3فعالیت های پژوهشی
فعالیـت هـای پژوهشـی بـا تولیـد علـم و دانش آغاز مـی گردد ،بـا ترجمان علـم ادامه می یابد و سـرانجام مـی تواند بـه کاربرد علم
و دانـش در جامعـه جهت ارتقا سلامت و رفاه منجر شـود
پروژه های مصوب پژوهشکده سلولهای بنیادی (بهار و تابستان سال )1399
بهینه سازی محیط  cryopreservationبا استفاده از ترکیب ترهالوز و بیوپلیمر  PLPبه منظور افزایش بقا و عملکرد جزایر پانکراسی رت
پیوند سلول های دوپامینرژیک مشتق از سلول های رویانی جنینی و سازگار با  GMPدر مدل رت بیماری پارکینسون
بررسی اثر عصاره اکتینومیسیتی بوتیروالکتون بر سلول های لوکمی میلوئیدی حاد ()AML
تولید آنتی بادی نوترکیب علیه آنتی ژن سطحی اختصاصی سلول های بتای پانکراس؛ با استفاده از تکنیک نمایش فاژی
بکارگیری نانوذرات مالنین در ردیابی سلولی توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی
مولکولی قاب ِل استفاده برای مقاصد پایه و درمانی
پیاده سازی و بهینه سازی mRNAهای خودافزا به عنوان یک ابزار
ِ
توسعه آزمونی در راستای ارزیابی ترکیبات شیمیایی و طبیعی به منظور سرکوب جهش کدون خاتمه زودرس
بررسی اثرتیمار با  EGCGبه عنوان یک مهارکننده طبیعی هیستون داستیالز در القای آپوپتوز از طریق هدف گیری
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پروژه های مصوب مرکز پژوهشکده پزشکی تولیدمثل (بهار و تابستان سال )1399
بررسی تأثیر تزریق عضالنی دوزهای سه گانه گنادوتروپین کوریونی انسانی در سیکل های انتقال جنین منجمد در پژوهشکده رویان؛ کارآزمایی
بالینی شاهد دار تصادفی شده
استفاد از گامت ،بافت جنسی و رحم اشخاص متوفی در درمان ناباروری از دیدگاه فقه و حقوق
بررسی حقوقی پیوند رحم و آثار آن
تاثیر بافت پارانشیم تخمدان تازه و منجمد بر تکوین آزمایشگاهی فولیکول های پری آنترال و بیان ژن های BMP6و GDF9
غیر فعال سازی ویروس  SARS-CoV 2با استفاده از امواج مایکروویو
پروژه های مصوب اجرای پژوهشکده بیوتکنولوژی تکوینی (بهار و تابستان سال )1399
بررسی اثر رهایش هورمون پاراتیروئید از داربست های پلی الکتیک اسید در درمان پوکی استخوان و ضایعات استخوانی
ساخت یک حامل ویروسی دارای پروموترهای  PDX-1و انسولین انسانی
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تاثیر هندسه داربستهای سه بعدی چاپ شده روی تمایز استخوان سلول های بنیادی مزانشیمی
طراحی و راه اندازی زیست حسگر تشدید پالسمون سطحی ( )SPRو سنجش اتصال  10HDAبه گیرنده TLR4
بررسی مقایسه ای اثرات کورکومین و نیکوتینیک کورکومین بر سلول هایSH-SY5Yتیمار شده با روتنون بعنوان مدل بیماری پارکینسون
تهیه و تعیین خصوصیات بیانی یک زیرگونه  E. coliتولید کننده ی پروتئاز TEV
بررسی تاثیر فرولیک اسید بر بیان مارکر  NURR1در سلول های میکروگلیای موش نر
بررسی تکوین قبل از النه گزینی جنین های حاصل از شبیه سازی با مهار  SUV39H1/H2توسط ترکیب شیمیایی کائتوسین و روش
اکسیژناسیون غشایی برون پیکری با استفاده از فیلتر دیالیز
بررسی اثر آنتی اکسیدانی اپیژنین و یا فرولیک اسید بر روی کیفیت اسپرم انسانی پس از روش فریز -ذوب

 در آسیب کالواریوم در مدل خرگوشZIF-8  اصالح شده با الیهOSTEON II بررسی پتانسیل بازسازی استخوان توسط پودرهای استخوانی
اثر مالتونین بر میزان تکوین جنین و القا اتوفاژی در جنین های حاصل از انتقال هسته سلول های سوماتیک در گوسفند
پارامترهای اسپرمی وتست های کروماتین اسپرم در موش های پیش دیابتی،اثر تمرین هوازی و مکمل قهوه سبز بر رونداسپرماتوژنز
 یک مطالعه ی درون تنی:الیاف پلی کاپروالکتون بارگذاری شده با آنتی ;بیوتیک/ژالتین-آلژینات/ساخت زخم پوش چندالیه ی سلولز باکتریایی
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بهار و تابستان -1399سال اول -شماره 1

دستاوردها و افتخارات بهار و تابستان سال :1399
 )1ثبـت اختـراع بین المللـی بـا عنـوان انگلیسـی»Conformation- Independent Antibodies Against neurotoxic
 »Tau Proteinsتوسـط جنـاب آقـای دکتـر کوروش شـاه پسـند به شـماره ثبـتB2 10.570,195 US:
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( سند ثبت اختراع دکتر کوروش شاه پسند در یو.اس پنتت)US.Patent-

 )2قرارگیری دو مقاله دکتر محمد حسین نصر اصفهانی در شمار پربازدیدترین مقاالت در نشریه علمی .Andrologia
 )3قرارگيـري مقالـه چـاپ شـده دکتر فیروزه احمدی و دكتر طاهـره معدني در نشـریه Journal of Obstetrics Gynecology
 Researchدر زمـره ١٠درصد مقاالت پربازديد.
 )4برگزیـده شـدن جنـاب آقـای دکتـر مهـدی توتونچـی و جنـاب آقـای دکتـر روح اهلل فتحی (عضـو هیات علمـی و مدیـر نمونه) از
پژوهشـگاه رویـان بـه عنـوان جهادگـران نمونه در چهلمین سـالگرد تاسـیس جهاددانشـگاهی.
سرآمدان علمی پژوهشگاه رویان در بهار و تابستان سال :1399
برنامـه دسـت یابـی بـه مرجعیـت علمی با تالش معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری تحت عنوان فدراسـیون سـرآمدان علمی
کشـور ،از ابتـدای سـال  1394آغـاز بـه کار کرده اسـت .اهداف این برنامه شناسـایی مسـتمر افـراد توانمند و دارای بنیـه علمی قوی
و ارائـه حمایتهـای ویـژه از ایـن افـراد به منظور سـوق دادن کشـور به سـمت مرجعیت علمی در جهان اسـت.
در همیـن راسـتا در سـال  ،1399دکتـر حسـین بهارونـد و دکتـر امیـر امیـری یکتـا از اعضـا هیئـت علمی پژوهشـگاه رویـان جهاد
دانشـگاهی بـه واسـطه انتشـار مقـاالت در مجلات تـراز اول علمی در فهرسـت  100نفره سـرآمدان قـرار گرفتند .همچنین در سـال
 1398نیـز دکتـر امیـر امیـری یکتـا و دکتـر محمدرضـا باغبـان اسلامی نژاد در فهرسـت  75نفـره این فدراسـیون انتخاب شـدند.
تفاهم نامه های منعقد شده با سایر مراکز در بهار و تابستان سال :1399
 )1تفاهم نامه همکاریهای مشترک پژوهشی  -آموزشی پژوهشگاه رویان و «شرکت بهیار صنعت سپاهان».
 )2تفاهم نامه همکاریهای مشترک پژوهشی  -آموزشی پژوهشگاه رویان و «مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی».
 )3تفاهم نامه همکاری های مشترک پژوهشی -آموزشی پژوهشگاه رویان و «مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت و محیط کار».

پژوهشـــــــنامه رویان

بهار و تابستان -1399سال اول -شماره 1

کاربرد علم
شرکت های زیر مجموعه پژوهشگاه رویان
پژوهشـگاه رویـان پیـرو رسـالت خـود در کاربـردی کـردن علـوم و دانش تولید شـده و پیشـبرد علوم نویـن ،ابداع و تولیـد ترکیبات
دارویـی جدیـد در ایجـاد شـرکت هـای دانش بنیان زیـر همکاری کرده اسـت:
فـن آوری بـن یاختـه هـای رویـان  ،سـل تـک فارمـد ،رویـان زیسـت تک پـژوه ،زیسـت فنـاوران رویان ایمـن ،رویـان دام اسـپادانا،
توسـعه تجـارت رویـان ،مپسـا ،رویـان تـوکا ژن و دانـش پژوهـان سلامت رویان.
در این شماره به طور خالصه به معرفی شرکت سل تک فارمد می پردازیم:
«شـرکت سـل تـک فارمـد» در بهمن ماه  ۱۳۹۲تأسـیس شـد .در سـال  ۱۳۹۵موفـق به اخذ گواهـی اسـتاندارد 9001:2015 ISO
و گواهـی اسـتاندارد  10015 ISOشـد .کارخانـه سـل تـک فارمـد در شـهریور مـاه  ۱۳۹۶بـه مرحله بهـره برداری رسـید .محصول
رنیـودرم سـل ایـن شـرکت در بهمـن مـاه  ۱۳۹۶رونمایی شـد و همچنین گواهی  )71-96-GMP (BIOکسـب شـد .ایـن کارخانه
در اردیبهشـت مـاه  ۱۳۹۷بصـورت رسـمی افتتـاح گردیـد .در آذر مـاه  ۱۳۹۷رونمایـی محصول مزستروسـل و کسـب مجـوز فاز ۴
محصـول ریکالرسـل صـورت گرفـت .در اردیبهشـت مـاه  ۱۳۹۸شـرکت سـل تـک فارمد موفـق به کسـب گواهـی()113-98-BIO
 GMPشـده و در خـرداد مـاه  ۱۳۹۸توانسـت گواهـی اسـتاندارد  9001:2015 ISOرا تمدید نمایـد)www.celltech.ir(.
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اقدامات رویان در پاندمی کووید : 19
بـه دنبـال اطلاع رسـانی عمومـی در خصـوص همـه گیـری عفونـی ویـروس کوویـد  19در کشـور در تاریخ سـوم اسـفندماه 1398
پژوهشـگاه رویـان در راسـتای رسـالت اجتماعـی خـود ،سـریعاً کمیتـه پیشـگیری از بیمـاری هـای عفونی و هـم زمان با ایـن اقدام،
کارگروهـی بـه منظـور ایجاد آزمایشـگاه تشـخیص ویروس کرونا و سـلول درمانی این بیمـاری را با حضور متخصصـان و اعضاء هیأت
علمـی و پژوهشـگران داوطلـب شـکل داد تـا بـه مـدد الهی گامـی مؤثر در کاهـش اثـرات پاندمی کوویـد  19بردارد.
بـه همیـن منظـور و در جهـت هماهنگی و تسـهیل فعالیت های مصوب و تشـکیل جلسـات فشـرده متعدد ،تسـهیالتی برای سـیکل
هـای درمانـی جدیـد بیمـاران نابارور ،پیشـبرد برنامه های آزمایشـگاه و طرح هـای تحقیقاتی اتخـاذ گردید .از طرح هـای تحقیقاتی
مصـوب مـی تـوان بـه سـکانس ژنوم ویـروس های آلـوده کننده بیمـاران ایرانی ،اسـتفاده از پالسـمای خون افـراد بهبـود یافته برای
تسـهیل درمـان مبتالیـان و طرح های سـلول درمانی اشـاره کرد.
در همیـن رابطـه و بـرای گسـترش فعالیـت های تشـخیصی ،پژوهشـگاه رویان با تأمیـن فضا و امکانات آزمایشـگاهی و کسـب مجوز
از وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی یـک واحـد سـاختمانی و تجهیـزات مـورد نیـاز (از آزمایشـگاههای تحقیقاتـی تامین
گردیـد) را بـه ایـن امـر اختصـاص داد .بـه جـز کیت های مولکولی تأمین شـده توسـط انسـتیتو پاسـتور ،مابقـی هزینه هـا با کمک
خیریـن و پژوهشـگاه رویـان تأمیـن شـد و تاکنـون بیـش از  5000تسـت رایـگان بـرای مراکـز درمانی تحت پوشـش دانشـگاه علوم
ّ
پزشـکی شـهید بهشـتی انجام شـده است.
در رابطـه بـا سـلول درمانـی دو پـروژۀ عمـده با مشـارکت پژوهشـکده سـلول هـای بنیـادی پژوهشـگاه رویـان ،مرکـز درمانی تحت
پوشـش دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی ،شـرکت دارویی سـل تک فارمد و شـرکت فنـاوری بن یاختـه های رویـان به ترتیب
پایـان یافتـه و در حال انجام اسـت:
الـف .کارآزمایـی بالینـی مرحلـه یک و دو تجویز سـلول های بنیادی مزانشـیمی برای درمـان عوارض  ARDSعفونـت ویروس کووید
.)19-nCovid( 19

) فعـال شـده از دهنـده خویشـاوند در مبتالیـان بـهNatural Killer Cells(  بررسـی ایمنـی تزریـق سـلول هـای کشـنده ذاتـی.ب
.19-nCovid
 چهـار مقالـه بیـن المللـی بـوده کـه توسـط،19 همچنیـن تاکنـون خروجـی فعالیـت هـای پژوهشـی فـوق در حـوزه پاندمـی کوویـد
.پژوهشـگران پژوهشـگاه رویـان انتشـار یافتـه اسـت
1399  (بهار و تابستان سال19 )گزارش مقاالت بین المللی پژوهشگاه رویان با موضوع پاندمی کووید
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