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 مترجم یادداشت
 
 
 

سال حاصل های بزرگرویانی و بافت های بنیادی از منابع مختلفهایی که پس از اشـتقاق سـلول  پیشـرفت 
ــت      ــر قرار داده اس ــاختی در اختیار بش ــکی بازس ــده، منابع عمومی و نامحدودی را برای کاربرد در پزش ش

ها بسته شناسی تکوینی که بر روی این منابع سلولی صورت گرفت، نشان داد که این سلولمطالعات زیسـت 
لزم مست یافته تمایز یابند که البته این تمایزهای تخصـّص ردۀ سـلول  توانند به یک یا چندینبه منشـأ خود می 

ها و ها، سیتوکینرشد، هورمون عواملسـلولی و حضـور تلفیقی   خارجهای پیام های سـلول با سـلول،  تماس
واسطۀ درمانی روش کارآمد و نوینی است که بهو ژن DNAدیگر، شیوۀ نوترکیبی ازسوی  استموادغذایی 

های بنیادی تولید کرد و جهت درمان های تخصّصی را از منابع سلولتوان انواع گوناگونی از سـلول آن می
ــت  اگرچه هنوز بهینههای ژنتیکی بهبیماری ــازی روشکار بس ــلولس ــدت های بنیادی بههای تمایزی س ش

عنوان منبع های بنیادی بهکاربرد باالی سلول دست آمده، نشان ازموردنیاز اسـت، اما شواهدی که تاکنون به 
املی از تا گزارش کمناســبی برای جایگزینی و پیوند دارد  برپایۀ همین موضــوع، در این کتاب تالش شــده 

  شوده ئارا یافتههای تخصّصانواع سلولبنیادی به  هایسلولتحقیقات دانشمندان در جهت تمایز 
های بنیادی است و شـناسی سلول ها در حوزۀ زیسـت ترین کتاببرجسـته کتاب حاضـر به یقین یکی از  

شناسی، مخاطبان اصلی آن هستند  این های علوم پایۀ پزشـکی و زیست پژوهشـگران و دانشـجویان گرایش  
ها پرداخته و در های بنیادی و معرفی خصوصیات آنفصـل است که ابتدا به تعریف سلول  21کتاب شـامل  

ــل ــلول توان بههای مختلفی را که میبعدی بافت هـای فصـ ــتخراج سـ های بنیادی عنوان منابعی برای اسـ
مورداستفاده قرار داد، معرفی کرده و به بررسی توان تمایزی هریک از این منابع پرداخته است  سپس نحوۀ 

ــلول   ــت انواع س ــتخراج و کش چندین بیماری مهم ها در های بنیادی موردبحث قرار گرفته و کاربرد آناس
های کبدی، دیستروفی عضالنی، های قلبی، دیابت، بیماریبرندۀ عصـبی، بیماری های تحلیلازجمله بیماری

اندازها و مسائل اخالقی در های پوسـتی بررسی شده است  درنهایت، چشم های اسـکلتی و جراحت بیماری
ــلول ــده و تأثیر آن در بهکار با س ــعیت زندگی بیماران موردارزیابی قرار گرفته های بنیادی ذکر ش بود وض

 است 
کار رفته، بدیهی باوجود دقت و حسـاسـیت بسیاری که در ترجمه و ویرایش علمی و ادبی این کتاب به  

قدر و رو، از استادان گرانتواند عاری از کاسـتی و اشـکال باشد  ازاین  اسـت که همانند هر اثر دیگری نمی 
که با ارائۀ نظریات ارزشـــمند و پیشـــنهادهای ســـازندۀ خود ســـبب ارتقای این اثر در  دانشـــجویان عزیزی

 های بعدی خواهند شد، کمال سپاس و امتنان را دارم چاپ
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پور نسب، شیما شایستهها دکتر مروارید ساعیدانم تا از همکاری صمیمانۀ خانمدر پایان بر خود الزم می
تشـــکر و قدردانی کنمز عزیزانی که بدون کمک ایشـــان در بازخوانی، حاجی ســـفیدســـنگی و الهام عطار

شد  همچنین، مراتب سپاس ویژۀ خود را از معاونت سـازی و ویراسـتاری، چاپ این اثر ممکن نمی  همسـان 
پژوهش و فنّاوری دانشگاه فردوسی مشهد و نیز ناشر محترم که امکان چاپ و نشر این اثر را فراهم کردند، 

شناسی کشور نمایم  امید اسـت که این کتاب گام مثثری درجهت گسترش و اعتالی دانش زیست ابراز می
های درمانی ســوی کاهش آالم بیمارانی باشــد که امید به پیدایش راهعزیزمان ایران بوده و دریچۀ امیدی به

 نوین جهت درمان قطعی بیماری خویش دارند 
ــویر ــط جلد روی تص ــاطی زینب دکتر توس ــده هیهت نش ــلول به مربوط و ش ــیت های س  کاردیومیوس

ــلول) ــالنی هـای سـ ــده جـدا ( قلبی عضـ ــت Wistar نژاد دوروزه هایرت بطن  از شـ  روش با که اسـ
 و اندشده مشخص Hoescht با که هستند هاهسته ،آبی هایقسمت  اندشـده  آمیزیرنگ ایمونوسـیتوشـیمی  

ــمت ــور ،قرمز هایقس ــان را  Serca(ATPase -2+sarco/endoplasmic reticulum Ca) پروتئین حض  نش
  دهندمی
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 یهاسل ل یشناسیس ملزرمات زباعث افتخار زیادی است  ه  ای  یشگتتاتار را بیای رییایس س ک هتا    
ه  چیا ؛های بنشادی با ستتیع  زیادی درزال زیه  استت ستتل لشتتناستتیزیستت  ۀن یستت ح ز زمی شادیبن

، ر تن ع تالش جهانیای  شتت ت  ان ح بارج دآن رارد جییان اصتتلی شتت   ۀماه ک ر هاربیدهای عملی بالق ّ
 هتتا را دید ه  هن ز تعت اد همتیی از راهریان شتتتار  در ای  ز ز  رج د دارنت  ر ای  جلت  بشگتتتتی آن    

 آرردحمی
، اما جییان استت  های بنشادی ر اج ادی م ت زیادی استت  ه  شتتناستتایی شتت    ادیچ  ماه ک ستتل ل

های بنشادی رریانی م ش در اصتتا از م دح ستتل لدی نهای بنشادی رریانی ای  ز ز  را جل  ستتم  ستتل لب 
ها در شیایط آزمایگتاهی، هارهایی با ه ف درک هنتیل ر یشگیف  تمایز رریانی ناشی ش ن ، اما تمایز آن

عن ان ر بنابیای  ب  ستتل لی زاین   ۀعن ان یک زاما ب  ردها ب عل  استتتااد  از آنرج د باشتته   ب دن، ب با
ب  مطالعات درم رد جهس الگتتعاع قیار دیف ح ای  امی اهن ن نتشک تجیبی یستتتان اران، ت  ژناقلی بیای 

جهس در هی  ۀانجاک بیای ارائالمللی درزالبش  ۀهای ژنی ر یک بینامستت ک جایتا ه فمن  در ز اهثی یک
 هن حت ررش  میش عات درک ما از ژنتشک انسان را ب ش   اس ح ای  مطالمنجی جایتا  ژنی از م ش 
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ت قشقات  ۀهای بنشادی رریانی شتتنارت  شتت   استت  ر یهی از معماران اصتتلی ز ز  ستتی مارتش  با هگتتو ستتل ل 
را فیاه   ری امهان ه ف قیار دادن ژن در م ش ۀآی ح اهتگافات یشگیر ر رالقانزستا  می های بنشادی ب ستل ل 

های زمشن  ۀل هید  ر تقییراً در همشتتتناستتتی ته ینی را مت  ّ فنتاارری ژنتشتک ر زیستتت    امی ای  حهید  استتت 
م رداستتااد  قیار دیفت  اس ح   -های ج ی  یزشتهی درمان ۀای دیفت  تا ت ستع از ت قشقات یای  -یزشتهی زیست  

شتت   بخس تالش ایان ریلم ت ر تش  ری بیای ایجاد دالی د ستتان  هل ندیتی، ت قشقات ری الهاکازجمل  م ارد 
های انستتانی، یهی دیتی از نقا  های بنشادی رریانی از رریانهای جشمی تامستت ن بیای ج استتازی ستتل لر تالش

الشزاب   ۀاز مله 7002در سال  ح ییرفس ر ای انزدیدی های بنشادی ت قشقات سل ل ۀعطو شتتیف یزشهی درزمشن 
دلشا ر ماتس ب  عل  یزشتهی، لق  شت الش  را دریاف  هیدح ار قرا از عزیم  ب  دانگتا  هاردیو بیای هس    ب 

 دانگتا  همرییج ر هالج دانگتا  لن ن ت صشا هیدح عل ک زیستی، در عن ان م یی
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ط ر هامالً راض ی نگان های بنشادی رریانی مگتاب  در انسان، ب  با دزارش ظه ر ستل ل  جشمی تامست ن 
ای ارالقی در انستتتان  ر ن  در مطالعات یای عملی ر غشیها ن  در مطالعات ژنتشهی )غشیداد ه  هاربید آن

های بنشادی سل ل نی م شی فیاه  ش   ب د  اس ح امارریاهای بنشادی ته ی  رریانی )ه  قرالً ت ستط سل ل 
های اج ادی ارتصتاصتی باف ، جه  تیمش  ر یزشهی   یک منرع همتانی بیای ان اع ستل ل رریانی انستانی  

 دهن حیبازسارتی را ارائ  م
ر شناسی ته ینی داساسی زیس  ۀانی ر هنتیل تمایز سل لی ه  یایسم  درک ق رت ییت یشگتیف  ب  

ر آین   اس ح ای  ای بیای هاربیدهای مه  بالشنی دعن ان درراز ستط  ستل لی ر م له لی است ، اهن ن ب    
 ررز ر هنیمن ان  را فیاه  آررد  اس حم قع، ب جل  یک میجع ب 

های بنشادی رریانی ق رت هایی ه  در یس یزشتتهی بازستتارتی ب د  ر ت ستتط م صتت  ت ستتل ل ای  
ستتا ن داد  استت ح های بنشادی ر اج ادی متعه  در ب ن بزرگستتل ل ۀای ب  مطالعان تاز دیفت  استت ، ج

عن ان مثال، در ط  نی دارد، ب  ۀیزشتهی بازستارتی یشس از ای  سابق   های بنشادی دراستتااد  از ای  ستل ل  
های بنشادی باف ، بله  از سل لتنها از یش ن  نارال  ر یش ن  ی س ح در هی در مثال، ن یش ن  مغز استتخ ان  

ای در درمان بالشنی م رداستااد  قیار دیفت  ر ط ر دستید ها ب ش دح آنش   نشز استااد  میرال  یا هگ 
آل بشمار با ان ح در بشگتی م ارد، در زال  ای  رضت   مگتهالت ناشتی از ناستازداری بافتی را نگتان داد      ب 

آل ای   ۀش دح آین نظی آل ژنشک تطرشق داشتن ، درمان میی ازز ّهایی ه  تااز سل ل های ر دی بهتیسل ل
های بنشادی یا اج ادی متعه  از ر یا ت لش  جمعش  مناستت  ستتل ل هاریدستت ت ان  شتتاما ج استتازی، می

امهان درمان ارتصاصی القایی، های بنشادی ییت ان انتشز سل لهای شتا بشمار بیای بشمار باشت ح یشگتیف   
آل باشتت ، اما هن ز ت ان  یک ستتناری ی ای  م  ر میده ح ای  یزشتتهی شتتخ  بشمار را نگتتان می ۀریژ

، زالباای رر باش ح ن ه  ه  ای  یک رریهید تجاری یشسهایی ممه  اس  اجاز  فناارریهای چنش  هزین 
ر ها باقی مان   اس  ر هی امهانی بیای درفناارریق هاما ای  رس  زمانی ط  نی تا رسش ن ب  ت قانظی میب 

شتتناستتی ستتل لی ر شتتها هامالً درستتتی، بخس اعظ  ای  هتا  بی زیستت زدن چنش  م انعی رج د داردح ب 
 ر اه  دیف ح نگئ ته ینی تمیهز دارد ه  از آن هاربیدهای راک 

ای ، اما هن ز ه  نستترتاً فاق  نی را طی هید بنشان استت  ه  در آن یک مستتشی ط  دانس ۀای  یک ز ز
 دانش ، اما هن ز بای  جزئشات بشگتیی رادانس هافی هستتش ح ما بستشاری از اصت ل اصتلی تمایز ستل لی را می     

ن یستتتی ستتتل ل ر بینام  -های عاما رشتتت هنسستتتل ل، بیه  -های ته ینی، تعاما ستتل ل هناکدرم رد 
 را درک هنش ح ش دمیژنتشهی ه  سر  زاظ یای اری زال  تمایزی ایی

 سی مارتش  ای انز
 



 پیشگفتار
 
 

دی افتاده اســت  ســر اتفاقات زیا های بنیادیشــناســی ســلولملزومات زیســتویرایش  اوّلیناز زمان انتشــار 
یزیولوژی یا نوبل ف ۀجایز 1331رویانی شـهرت دارد، در سال   های بنیادیکه به کشـف سـلول   مارتین ایوانز

های یافته را در سلولهای تمایزریزی سـلول که چگونگی بازبرنامه پزشـکی را دریافت کرد و شـینیا یاماناکا  
دســت آورد  ویرایش هنوبل را ب ۀبرای این موفقیت جایز 1371ر ســال بنیادی پرتوان القایی کشــف کرد، د

ها دانشــمند دیگر اســت که کار هایی از این دو پیشــروی خالق و همچنین دهمات شــامل فصــلســوم ملزو
ــلول ها بر درک ما از زیســتپیشــگام آن ــناســی س ــت  این جلد آخرین های بنیادی تعیینش کننده بوده اس

های بنیادی مربوط به سلول هایفصلو  های بنیادی را شـامل شـده  های مربوط به تحقیقات سـلول پیشـرفت 
و بسیار  -روزرسانی جامع این جلد به کهدرحالیروزرسـانی شـده اسـت     سـاالن و رویانی به پرتوان، بزرگ

ــته ب   - موردنیاز ــال گذش ــریعی که در این زمینه در چند س ــرفت س ــت آمده را ارائه میهاز پیش دهد، ما دس
 ۀوزایمز چراکه مربوط به درک این حکرده ها و موضــوعات مهم را، اگرچه جدید نیســتند، حفظ واقعیت
 شناسی است انگیز زیستهیجان

دسترس و مناسب برای دانشجویان و شکلی قابلای پیشـین، ویرایش سـوم ملزومات به  ههمانند ویرایش
شده های بنیادی هستند، ارائه سلول ۀها درزمینمند به پیگیری آخرین پیشـرفت خوانندگان عمومی که عالقه

ــازمـان   ــت  سـ ــت حدّدهی کتـاب تا اسـ ات الزم برای درک کلی مقدّمنخورده باقی مانده و با زیادی دسـ
ــال، ابزارها و روشهای بنیادی پرتوان و بزرگســلول ــلول موردنیازهای س های برای مطالعه و توصــیف س

 حاضــرآنچه درحالدرمورد  جهان ۀدانشــمندان برجســت  ۀســاز و همچنین ارائهای پیشبنیادی و جمعیت
ــامــانــدرمورد  ــده مختص هر انــدام  ۀهر سـ ــنــاختــه شـ ــت  این بخش شـ ــده اسـ ــامــل ، ترکیــب شـ هــا شـ
ها )مانند ها )اکتودرم، مزودرم و اندودرم(، روشســازوکارهای پایه، تکوین بافت و اندامشــناســی زیســت

های بنیادی تولید هر دو سلول بنیادی القایی و سلول بنیادی رویانی(، کاربرد سلول ۀل نحوتوضـیحات مفصّ 
و دیدگاه بیمار توسـط مری تایلر مور است  برای ویرایش   نسـانی، مقررات و اخالق های خاص ادر بیماری

 اســـت که ما  نتیجه یک مرجع جامع پیونددیعنوان ویراســـتار جدید کتاب به من مســـوم، آنتونی آتاال به
 اندازه مفید خواهد بود همینن نیز بهاتخصّصمعتقدیم برای دانشجویان و م
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