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 شود یکرگدن نر سوماترا استفاده م نیکوچک آخر یمغزها دیتول یبرا یادیبن یسلول ها

 یادیبن یهامنتشر شد، محققان سلول iScienceاکتبر در مجله  20که در  یابر اساس مطالعه

کردند.  دیتول یکرگدن نر سوماترا مالز نیرا از آخر یمغز یدهایو ارگانوئ (iPSCs) ییپرتوان القا

 خانواده کرگدن کمک کند. یباستان خیرشد مغز در پستانداران و ممکن است به کشف تار

در  Max-Delbrück یمولکول یمطالعه، از مرکز پزشک نیارشد ا سندهینو که،ید نیسباست

 یادیبن یتنها از سلول ها یمغز یدهایارگانوئ م،یدان ی: تا آنجا که ما مدیگو یانجمن هلمهولتز م

 یریگما از مشاهده شکل .(MDCبه دست آمده اند. ) رانسانیپرتوان موش، انسان و پستانداران غ

 یکه برا سهیبه ظاهر قابل مقا یاوهیکرگدن سوماترا به ش یهاiPSCکوچک از  یهامغز

 یبا سرعت یانقراض دسته جمع نیششم .میبود زدهجانیداده شد، ه حیتوض یانسان یدهایارگانوئ

و  یرقانونیشکار غ لیاست. پنج گونه کرگدن موجود به طور خاص به دل شرفتیسابقه در حال پ یب

که با  ییقرار گرفته اند. کرگدن سوماترا ریو تکه تکه شدن آنها تحت تأث ستگاهیز بیتخر نیهمچن

گونه کرگدن  نیتر یمیو قد نیشود، کوچکتر یشناخته م زین ییایدو شاخ آس اینام کرگدن مودار 

 یاهیگونه گ 79در شکل دادن به جنگل ها و پخش بذر حداقل  یدیموجود است. نقش کل

 یآنها در منطقه ا یمانده است. زمان یباق نیزم یرو ییکرگدن سوماترا 80کمتر از  مختلف دارد.

کوچک و  یها تیساکن بودند. اما اکنون، تنها جمع ایدر شرق و جنوب شرق آس عیمستمر و وس

و  ستگاهیپراکنده شده اند. از دست دادن ز یتکه تکه شده در سراسر سوماترا و بورنئو اندونز

 یم تیر به کاهش مداوم جمعگونه است و منج یبرا دیتهد نیبزرگتر رورش،امکانات محدود پ

 ییاست. از آنجا یضرور یکیمجدد مواد ژنت یمعرف ،یکیتنوع ژنت شیاز فرسا یریجلوگ یبرا شود.

 iPSC. ابدیتوسعه  ینوآورانه ا یها یفناور دیکم است، با اریپرورش در اسارت بس ریکه نرخ تکث

 ابدن، از جمله گامت ه یاز سلول ها کیمبارزه با انقراض هستند. آنها هر  یقدرتمند برا یها ابزار

 یدر طول زمان ارائه م یکیحفظ مواد ژنت یرا برا یمنحصر به فرد کردیکنند و رو یم جادیرا ا

در حال انقراض،  یهاها از گونهiPSCنوآورانه،  یحفاظت یهایدهند. فراتر از کاربرد در استراتژ

و  کید د،یدر مطالعه جد .کنندیها را فراهم متوسعه خاص گونه یندهایدر مورد فرآ قیامکان تحق



درگذشت،  2019کرتام، که در سال  ،یمالز ییکرگدن نر سوماترا نیها را از آخرiPSCهمکارانش 

 ییایزا هیسه ال یهاسلول جادیها باعث اiPSCکردند.  فیکردند و آنها را به طور جامع توص دیتول

اهداف  یزنده برا یهااسپرم دیتول یبرا یو فرصت میاو را حفظ کرد یکیما اطالعات ژنت شدند.

 یهااز کرگدن شدهیآورجمع یمن عیما تیفیکه ک یی. از آنجامیکرد جادیا ندهیدر آ یپرورش

پس از انجماد و ذوب شدن بدتر است،  یو حت فیضع یابیپس از باز ما  یمستق ییسوماترا

شده پرورش کمک یبرا یخوب اریبس نیگزیجا یشگاهیآزما طیدر شرا دهش دیتول یهااسپرم

 ییتوانا یمغز یدهایارگانوئ ن،یعالوه بر ا .دهندیارائه م یبه طور کل ییسوماترا یهاکرگدن

iPSCدوارکنندهیبرنامه ام کیکنند و  یرا برجسته م یسه بعد دهیچیپ یساختارها دیتول یها برا 

 یا وهیبه ش دهایدهند. ارگانوئ یگونه ها را نشان م نیرشد مغز در ب یتکامل شرفتیمطالعه پ یبرا

کردند. در مجموع،  انیشده را ب شیآزما یعصب یو همه نشانگرها افتندیتوسعه  یخودسازمانده

 یها کیمبارزه با انقراض کرگدن سوماترا با استفاده از تکن یگام به سو نیکار نشان دهنده اول نیا

 لیدر مورد پتانس یمخاطبان عموم میدواریام»: دیگویم کید است. یادیبن یمرتبط با سلول ها

کسب  ینشیها استفاده شوند، بآن یبرا توانندیکه م یکاربرد یهاها و انواع برنامهiPSC یعال

در حال انجام  یانقراض جمع دادیرو نیدر مورد ششم یآگاه شیهدف ما افزا نیکنند. همچن

گونه انجام  کینجات  یبرا دیکه با یادیز یهاو تالش است یانسان یهاتیاز فعال یاست که ناش

 «شود.

 

https://scienceblog.com/534799/stem-cells-used-to-generate-mini-

brains-of-the-last-male-sumatran-rhino/ 


