
 ) دکتر مریم اسالمی (

 افتهیرشد  یخون یبار، مردم از سلول ها نیاول یبرا

 کنند یاستفاده م شگاهیدر آزما

 

رشد  شگاهیقرمز خون را که در آزما یهاگلبول ینیبال ییکارآزما نیاول ییایتانیدانشمندان بر

زنده  ییخون اهدا یهااز سلول شتریکه در داوطلبان ب دیام نیاند، با اآغاز کرده کنند،یم

 بمانند.

 

 یمطالعه ا نیمطالعه اول نیدر حال انجام است. ا ایتانیمهم در بر ینیبال شیآزما کیاکنون 

را به انسان  ییاهدا یادیبن یاز سلول ها شگاهیدر آزما افتهیقرمز رشد  یاست که گلبول ها

گروه  یافراد دارا یبرا یخون یسلول ها نیدهد، ا جهینت قاتیتحق نیکند. اگر ا یمنتقل م

 یخون سنت یبه اهدا ازین نیگزیارزشمند خواهند بود، هرچند که جا ارینادر بس یخون یها

 نخواهند شد.

از خدمات بهداشت  ی، همانطور که شناخته شده است، توسط دانشمندانRESTORE شیآزما

داوطلب سالم  10رود حداقل  یشود. انتظار م یمختلف انجام م یو دانشگاه ها ایتانیبر یمل

 بیکوچک به فاصله چهار ماه و به ترت قیمطالعه ثبت نام کنند. همه آنها دو تزر نیدر ا

 افتیاستاندارد در یو سلول ها شگاهیدر آزما افتهیرشد  یخون یاز سلول ها یتصادف

کننده دوشنبه، دو شرکت لیاهدا کننده مشتق شده اند. از اوا کیخواهند کرد که هر دو از 

تاکنون  رسدیاند و به نظر مکرده افتیرا در شگاهیدر آزما افتهیرشد  یخون یهاقبالً سلول

 اند.نداشته یعارضه جانب چیه

 

 شیآزما یکه اساساً برا یمعن نیفاز اول است، به ا شیآزما کیدر نوع خود  شیآزما نیاول

 شگاهیدر آزما افتهیرشد  یهاشده است. اما سلول یطراح یشیآزما ای دیدرمان جد کی یمنیا

 یهستند که از اهدا تریمیو قد دتریجد یخون یهاسلول بیتر از ترکتازه یاز نظر تئور

روز زنده  120قرمز خون حدود  یها)به طور متوسط، گلبول شوندیم فتهگر یخون معمول

از  شتریب شگاهیدر آزما افتهیرشد  یهاکه سلول دوارندیمحققان ام نی(. بنابرامانندیم

 زنده بمانند. شانیهارندهیاستاندارد گ یهاسلول



 زیآمتیدر جهان، موفق شیآزما نیما، اول شیاگر آزما»قوارت، محقق ارشد، گفت:  کیسدر

 مدتیخون طوالن قیبه تزر ازیکه در حال حاضر ن یمارانیاست که ب یمعن نیباشد، به ا

مراقبت آنها کمک  رییخواهند داشت و به تغ ازین یکمتر قیبه تزر ندهیمنظم دارند، در آ

 هیانیدر ب ج،یانتقال خون در دانشگاه کمبر یمتخصص خون و استاد پزشک کی، « .کندیم

 منتشر شد. NHSکه توسط  یا

 

عالقه مند بوده اند. اما ثابت شده  شگاهیمدت هاست که به ساخت خون در آزما دانشمندان

دهد  یدر مغز خون ما اجازه م یادیبن یکه به سلول ها یعیطب دهیچیپ ندیفرآ است که تکرار

 نیبر ا RESTOREاست. محققان  زیشوند، چالش برانگ لیتبد دیقرمز جد یتا به گلبول ها

 نیرشد ا ،ییاز خون اهدا یادیبن یهااستخراج سلول یبرا یموثرتر وشباورند که آنها ر

قرمز  یهاسلول یسازو خالص ،یمنحصر به فرد از مواد مغذ یبیها با استفاده از ترکسلول

 که ارزش آن را داشته باشد. تالش. اندافتهیآمده دستبه بیسالم و بالغ از ترک

 یزود نیبه ا شگاهیدر آزما افتهیرشد  یخون یباشد، سلول ها زیآم تیپروژه موفق نیاگر ا

تواند  یکمتر از آنچه بدن انسان م اریبس میت ندینخواهند شد. فرآ ییمنابع اهدا نیگزیها جا

 ییمحلول غذا تریل 24انجام دهد کارآمد است. به عنوان مثال، در حال حاضر، آنها به حدود 

 45حال، حدود  نیکنند. در هم لتریگلبول قرمز را ف یتا دو قاشق غذاخور کیتا  رنددا ازین

 شده است. لیقرمز تشک یدرصد خون ما از گلبول ها

 

داشته باشد،  یامکان دور شگاهیدر آزما افتهیرشد  یخون یانبوه سلول ها دیگر تولا یحت

 یروز یفناور نیاز افراد کمک کنند. ا یاریبتوانند به بس کینزد ندهیممکن است در آ

 ینادر بیکه ترک یافراد یرا برا یخون یهاتر و ماندگارتر سلولعرضه مطمئن تواندیم

استاندارد را  یهاقیتزر افتیاند که درکرده جادیا یطیشرا ای نددار یخون یهااز گروه

 شکل، فراهم کند. یسلول داس یماریمانند ب کند،یدشوار م

انتظار  میبتوان نکهیتنها شروع است. به گفته محققان، قبل از ا شیآزما نیدر حال حاضر، ا

به  م،یرا در دسترس عموم قرار ده شگاهیدر آزما افتهیرشد  یخون یهاسلول میداشته باش

 دارد. ازیسال توسعه ن 10تا  5 نیها و بدر انسان یشتریمطالعات ب
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