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نجمه رسولی *9و زهرا ندایی فرد

9،0دانشجویان کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

تاریخچه
پژوهشگاه رویان در سال  ،9922به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی برای زوجهای نابارور و پژوهش و
آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکاران در جهاد
دانشگاهی علوم پزشکی ایران تأسیس شد .پژوهشگاه رویان در سالهای  9922و  9952به ترتیب مجوز مراکز تحقیقات علوم سلولی و
مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل را از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده
و در آبان ماه  ،9955شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با ارتقای آن از پژوهشکده به پژوهشگاه رویان
موافقت نمود.
چشمانداز
پژوهشگاه رویان یک قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بینالمللی ،پیشگام در توسعۀ علم ،فناوری و نوآوری در علوم زیستی با
مرجعیت در علوم سلولهای بنیادی ،تولیدمثل ،زیستفناوری ،طب ترمیمی و مؤثر در ارتقای سالمت جامعه است.
مأموریت
مأموریت پژوهشگاه رویان در راستای نقشۀ جامع علمی کشور و در چهارچوب برنامۀ توسعه جهاد دانشگاهی در محورهای زیر
است:


پژوهش و توسعۀ علوم و فناوری در زمینههای زیستشناسی و پزشکی تولیدمثل ،سلولهای بنیادی و زیست فناوری



آموزش و ترویج یافتههای علمی در سطح ملی و بینالمللی



تجاریسازی یافتههای پژوهشی برای ارائه خدمات و تولید محصوالت زیستی به منظور رفع نیازهای علمی -تخصصی کشور



درمان بیماران نابارور و صعبالعالج از طریق استفاده کارآمد از نتایج پژوهشها
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•

فعالیتهای پژوهشگاه

این پژوهشگگگاه فعالیتهای پژوهشگی ،آموزشگی و درمانی

ارائه خدمات تشخیصهای ژنتیکی قبل از النهگزینی
به مردم

خود را در قالب سگگه پژوهشگگکده و دو مرکز خدمات تخصگگص گی
(مرکز درمان ناباروری و مرکز سگگگلول درمانی) با راهبردهایی از

تأثیر فناورانه نتایج پژوهشی

علم تا کاربرد انجام میدهد.
پژوهشکدده زیسکتشناسی و فناوری سلولهای بنیادی

رویان :این پژوهشکده در زمینه طب پیوند با شناخت مبانی پایه
زیسگتشگناسگی سگلولهای بنیادی ،توسعه تحقیقات ترجمانی
سگگگلولهگای بنیگادی روی حیوانگگات آزمگگایشگگگگگاهی و انجگگام
کگارآزمگاییهای بالینی فعالیت دارد .این پژوهشگگگکده شگگگامل
گروههای پژوهشگی سلولهای بنیادی و زیستشناسی تکوینی،
درمانی و همچنین زیستشناسی سامانههای مولکولی است.
پژوهشکدده پششدی تولیدمثل رویان :این پژوهشکده در
زمینه افزایش میزان باروری ،سگگگالمت جنین و بهبود سگگگالمت
جگامعه از طریق تحقیق و درمان ناباروری در حوزههای مختلف

•

انجماد سلول جنسی و جنین انسان

•

تشخیص ژنتیکی قبل از النهگزینی

•

مهندسی بافت

•

تولید پروتئینهای نوترکیب

•

تولید و جداسگگازی انواع سگگلولهای بنیادی جنینی

•

تولید بزهای تراریخته

•

تولید جنینهای دامی

•

طب پیوند با استفاده از سلول درمانی

•

بانکهای خصگوصی و عمومی سلولهای بنیادی بند
ناف

تولیدمثلی فعالیت دارد .این پژوهشکده شامل گروههای پژوهشی

•

ژنتیک تولیدمثل ،جنینشناسی ،اپیدمیولوژی و سالمت باروری،
تولیدمثل است.

•

شبیهسازی تولیدمثلی در حیوانات اهلی

بزرگساالن و بندناف

فناوری نانو و زیسگگت مواد ،زیسگگت پزشگگکی ترمیمی و سگگلول

انگدوکرینولوژی و نگابگاروری زنان ،آندرولوژی و تصگگگویربرداری

•

باروری آزمایشگاهی در انسان

بانک سلولهای بنیادی جنینی و پرتوان القایی

تأثیر اقتصادی نتایج پژوهشی

پژوهشگاه رویان همواره به تأثیر اقتصادی تحقیقات

پژوهشدده زیستفناوری :این پژوهشکده در زمینۀ تولید

همچون جنبههای علمی آنها توجه داشته است .در همین راستا،

حیوانات مزرعهای و محصگوالت وابسگته مرتبط با زیستفناوری

این پژوهشگاه در سال  9952موفق به تولید فاکتور رشد

آن فعالیت دارد .پژوهشگکده شامل گروههای پژوهشی مهندسی

فیبروبالستی ( )Fibroblast growth factorانسان شد که این امر

ژنتیک ،زیستشناسی سلول جنسی و گروه زیست فناوری است.

منجر به صرفهجویی ارزی قابل توجهی گردید .از این رو ،این
پژوهشگاه تولید سایر فاکتورهای رشد را نیز در زمینه برنامههای

تأثیر علمی نتایج پژوهشی

•

موفقیگت در چرخگۀ از تولید علم تا کاربرد آن ،نظیر
پیوند سگگگلولهای بنیادی به بیماران سگگگکته قلبی و

کاری آینده خود قرار داده است.
همکاریها

پژوهشگگگاه رویان بیش از  082طرح مشگگتر

آسیبهای قرنیه و بهبود این بیماران و ارائه خدمات
در بعضی از این حوزهها
•

تولید بزهای تراریختۀ

•

بلوغ تخمگک دامهای اهلی (بز ،گوسگگگفند و گاو) در

مولد فاکتور انعقادی  1و tPA

محیط آزمایشگگاهی ،انجام لقاح آزمایشگاهی ،انجماد

داخلی و بیش از  82طرح مشگتر

•

ارائه خدمات درمان ناباروری به مردم با بیش از 022

در سگطح بینالمللی داشته

است.
سایر مالحظات

•

جنینهگا و بگه دنبگال آن انتقال به رحم جایگزین و
تولید حیوانات سالم

در سگگطح

برگزارکننگد بیسگگگت و یگک دوره کنگره بینالمللی
پزشکی تولیدمثل رویان

•

برگگزارکگنگنگگد شگگگگانزده دوره کنگره بینالمللی
زیستشناسی و فناوری سلولهای بنیادی رویان

سیکل درمانی در ماه
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•

برگزارکننگد صگگگدهگا کگارگاه در داخل کشگگگور در

•

زمینههای تولیدمثل و سلولهای بنیادی
•

برگزارکننگد دههگا کگارگاه بینالمللی در زمینههای

()9952
•

تولیدمثل و سلولهای بنیادی
•

انتشگار منظم دو فصگلنامه  ISIاز سوی پژوهشگاه به
ناباروری

•
•

ارائه بیش از هزار مقاله به صگگگورت سگگگخنرانی و یا
انجام صگدها طرح به صورت خاتمه یافته و در دست

•
•

افتخارات پژوهشگاه رویان

پژوهشگگگگگاه رویگان در زمینگه خگدمات درمان ناباروری،
سگلولهای بنیادی و زیست فناوری تاکنون موفقیتهای زیادی
را به نام خود ثبت کرده اسگگگت .از جمله آنها میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:

•
•

تولد اولین کود

•

دسگگتیابی به تکنیک تشگگخیص پیش از النهگزینی
بیماریهای تکژنی ()9919

•
•

•

•

اسگگتفاده از سگگلولهای بنیادی برای ترمیم ضگگایعات

()9915
•

تولیگد مگاهیهگای آزمایشگگگگاهی مدل بیماریها به
وسیله دستکاری ژنتیکی ()9910

اسگگتفاده از سگگلولهای بنیادی برای ترمیم ضگگایعات

•

قرنیه چشم برای نخستین بار در کشور ()9955

•

افتتاح مرکز توسگگعۀ فنّاوری محصگگوالت پیشگگرفته

تأسگگیس نخسگگتین بانک خصگگوصگگی خون بند ناف

سلولی رویان ()9912
•

تولد نخسگتین حیوان شبیهسازی شده در خاورمیانه
(رویانا) ()9958

•

شگبیهسگازی «مارال» گونه نادر قوچ وحشی قمیشلو

شبیهسازی بز مورسیا ()9910

نوزادان ()9955
•

راهاندازی نخستین مزرعه تولید فنّاورانه بز شیری در
کشور ()9919

()9959
•

تولید سگلولهای شگبکیه چشم از سلولهای بنیادی
()9919

حاصگگل از روش تشگگخیص ژنتیکی

قلبی ناشگگی از سگگکته برای نخسگگتین بار در کشگگور

بهرهبرداری رسمی از فنّاوری تولید حیوانات تراریخته
جهت تولید پروتئینهای نوترکیب ()9919

حاصل از روش میکرواینجکشن

قبل از النهگزینی جنین ( )PGDدر ایران ()9959
•

•

افتتاح بانک تخمدان پژوهشگاه رویان ()9912

حاصل از روش باروری آزمایشگاهی

( ICSI )Micro Injectionدر کشور ()9929

راهاندازی نخستین بانک سلولهای بنیادی جنینی و
لیرجنینی کشور ()9912

•

 IVFدر تهران ()9929
تولد اولین کود

راهاندازی نخسگگتین مرکز پیشبیمارسگگتانی سگگلول
درمانی کشور ()9951

•

•

تولگگد اولین بزلگگال گۀ تراریختگگه حگگاوی ژن

Tissue

 )Plasminogen Activator) tPAانسانی ()9951

اجرا

تولد اولین کود

تولگد اولین بزلگالگۀ تراریختگه حاوی ژن تولیدکننده
فاکتور  1انعقادی خون انسان ()9955

پوستر در سطح داخلی و بینالمللی
•

تگأسگگگیس نخسگگگتین بگانگک عمومی خون بند ناف
()9952

»Sterility
•

استفاده از سلول درمانی برای بهبود و درمان بیماران
ویتیلیگو برای نخستین بار در کشور ()9952

نامهای « »Cell Journalو نشریه بینالمللی باروری و
« International Journal of Fertility and

تولیگد سگگگلولهگای بنیگادی پرتوان القایی انسگگگانی

تولد دو گوسگگاله و سگگه بزلالۀ شگگبیهسگگازی شگگده

افتتاح اولین کارخانه تولید انبوه فرآوردههای سگگلولی
منطقه با همکاری بنیاد دارویی برکت ()9912

•

افتتاح مرکز شگگتابدهی و تجاریسگگازی فناوریهای
نوآورانه رویان ()9915

()9955
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اهداف و فعالیتهای پژوهشگاه رویان

•

•
•

شگگگناسگگگایی دانشگگگجویان مسگگگتعد و عالقهمند در
زمینههای مرتبط با علوم سلولی و فراهمآوری زمینه

فراهم آوردن بهترین دمگگای زیسگگگتی ( ،)09±0گردش هوای

فعالیت آنها در پژوهشگاه رویان

مناسب ،تهیه و تنظیم پروتکلها و پیشنویس بهداشتی متناسب

فراهمسگگازی بسگگتر مناسگگب برای همکاریهای چند

بگا شگگگرایط پرورش جونگدگگان آزمایشگگگگاهی جهت کنترل و

جانبه با سایر مراکز علمی

جلوگیری از ورود عوامل عفونتزای ثانویه ،شگناسایی و پرورش

برگزاری سگگمینارهای دانشگگجویی در دانشگگگاهها به
مختلف

•
•

رویان
تأسگیس فضگای مجازی برای معرفی شبکه و اعضای
آن و به روز رسانی اخبار و رویدادها

شروع به کار کرد و در پی موفقیتهای مداوم پژوهشگاه رویان

برگزاری کارگروههای علمی درون و برون رشتهای در

در سال  9951با تولد سومین بزلاله تراریخت ،حبه انگور و انتقال

فراهمآوری تسگگهیالت الزم جهت شگگرکت اعضگگا در
ایجاد ارتباط بین دانشگگجویان داخل با مراکز خارج از
استفاده از توان بالقوه و بالفعل پژوهشگران در جهت
سگگگلولهگای بنیادی ،بیولوژی تولیدمثل و زیسگگگت

این دامهای ارزشمند به تهران ،این مزرعه توجهات ویژهای را به
خود جلب کرده است .این مزرعه دارای قابلیتهایی برای
قرنطینه ،تولید ،تکثیر و پرورش انواع بز و گوسفند است و در حال
حاضر بزهای به دنیا آمده (شنگول ،منگول ،حبهی انگور و حنا)
در این مرکز نگهداری میشوند.


مرکز تحقیقات پریماتهای لیرانسانی ( Non-human

)primates
مرکز تحقیقات پریماتهای لیرانسانی پژوهشگاه رویان در
سال  9958به منظور اجرای طرح درمان ضایعات نخاعی با مدل

فناوری

میمون طبق قوانین و اسگگگتانداردهای علمی -اخالقی ،کار روی

از جمله بخشهای این پژوهشگاه ،مرکز علوم حیوانات
آزمایشگاهی است که شامل:
مرکز تحقیقات جوندگان و الگومورف )(Lagomorpha

*الگومورف :پسگگگتگاندارانی که دارای گوشهای بلند ،دم
کوتاه و بدن پوشگگیده از خز ضگگخیم هسگگتند و همچنین دارای
چهگار دندان برش میباشگگگند؛ در حالی که جوندگان دارای دو
دندان میباشند.

پریماتها را آلاز کرد.
در سال  ،9951با هدف توسعه مرکز پریماتها ،سولهایی
با وسگگگعت  822مترمربع در دو طبقه برای نگهداری ،پرورش و
مدلسگگازی انواع بیماریهای العالج و نیز بررسگگی درمان آنها
سگگگاخته و مورد بهرهبرداری قرار گرفت که شگگگامل سگگگه اتا
نگهداری انفرادی ،یک قفس گروهی ،فضگگگای نگهداری خارج از
سالن اتا قرنطینه ،اتا عمل ،اتا ریکاوری ،اتا معاینه ،بخش

در این مرکز سگگویههای مختلف موش سگگوری و رَت برای
مرتفع کردن نیازهای پژوهشگگگگران از پژوهشگگگکدههای داخلی
مانند انیسگتیتو پاسگتور و مؤسگسه سرمسازی رازی و مؤسسات
خگارجی مگاننگد  The Jackson Laboratoryدر ایگاالت متحده
آمریکا،

مرکز تحقیقات حیوانات مزرعهای

با تولد اولین بزلالههای تراریخت ،با نامهای شنگول و منگول،

تحقق اهگداف عگالیگه و اُفق روشگگگن علوم مرتبط با



از قبیل آزمایشات انگلی و میکروبی اشاره کرد.

مزرعۀ نگهداری دامهای هلجرد ) (Haljerdدر سال 9955

کشور و بالعکس
•

ترانسژن مورد نیاز سگایر مراکز تحقیقاتی و آزمایشات بهداشتی

کمک به ارتقای کنگرهها و سگگمینارهای پژوهشگگگاه

کنگرهها و کارگاههای سایر مراکز علمی
•

نژادهای مورد اسگتفاده در پژوهشگاه رویان و همچنین نژادهای



زمینههای تحقیقاتی مختلف
•



مرکز تکثیر و پرورش جوندگان آزمایشگاهی

از اقدامات انجام شده در این مرکز میتوان به تالش برای

منظور ایجاد وحدت رویه و تبادل نظر در موضگگوعات
•

85

 JANVIER LABSدر فرانسه و Max Planck institutes

پاراکلینیک ،آزمایشگاه سلولی و ساختمان اداری است.
این مرکز گنجایش نگهداری از حدود پنجاه قالده میمون
رزوس را داشگگگته و برای نگهداری ،تولید و پرورش میمونها از
تکنیگکهگا و تجهیزات مگدرن و پیشگگگرفتگهای مانند قفسهای

در آلمان تهیه شده و سپس تکثیر و پرورش مییابند.
نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست ،شماره سه (شماره هجده پیاپی) ،زمستان 9311

88

Rasouli and Nedaie Fard; Introduction of Royan Research Institute

نگهگداری ،تجهیزات معگاینات بالینی ،درمانی و اتا عمل کامالً

حال حاضگر اقدام به تولید جیره خوراکی مخصوص موش و رت

پیشرفته و استاندارد استفاده میشود.

نموده که آماده ارائه آن به مجموعههای دیگر نیز است.



مجموعه مزرعۀ تحقیقاتی پژوهشگگکده زیستفناوری

تعدادی از مطالعاتی که در زمینۀ رشته مهندسی علوم دامی

رویان در شگهر اصفهان واقع شده است .این مجموعه

در این پژوهشگاه صورت گرفته است ،عبارتاند از:

دارای دو قسگگگمت مجزا اسگگگت که به شگگگرح یل



میباشند:

شکک یهسککازی بُش "مورسککیا" در پژوهشککدده
زیستفناوری رویان اصفهان موجب شگد تا ایران

 -9مرکش تحقیقات حیوانات مشرعهای

به جمع کشورهای دارای فناوریهای نوین تولیدمثل

در این مجموعه تحقیقات گسگتردهای در زمینه دام سبک

بگپگیونگگدد .در این مطگگالعگگات محققگگان موفق بگگه

از جمله بز و گوسگگفند انجام میگیرد .در این مزرعه برای اولین

شبیهسازی سه بُز از نژاد "مورسیا" شدند .البته پیش

بار شگبیهسگازی گوسگفند (رویانا) ،بز اهلی (حنا) و قوچ وحشی

از آن نیز این محققگان بگه شگگگبیهسگگگازی بز از نژاد

قمیشگلو (مارال) انجام گرفت و در حال حاضر در زمینۀ تکثیر و

"سانن" و "آلپاین" شده بودند (بز "مورسیا گرانادا"،

تولید بز نژاد سگگانن به صگگورت تجاری در حال انجام اسگگت .این

نژاد بومی جنوب شگگرقی اسگگپانیا اسگگت که به دلیل

مجموعگه در حگال حاضگگگر با همکاری شگگگرکت تولیدی اجداد

سگگگهولگت پرورش ،مقگگاومگت بگگه آب و هوای گرم و

سگگپیدان آماده ارائه و فروش اسگگپرم و جنین حاصگگگل از لقاح

خشک ،تحمل باال در شرایط نامساعد ،چندقلوزایی و

آزمایشگگگگاهی در دو نژاد بز و حدود  5نژاد گوسگگگفند اسگگگت.
همچنین ،خدمات انتقال جنین و تلقیح مصگگگنوعی در گونههای
بز و گوسفند را به صورت الپاراسکوپی انجام میدهد.

تولید شیر مورد توجه دامپروران قرار گرفته است).


"اسهال" دامی

 -2مرکش تحقیقات جوندگان

یکی از راههای درمان این بیماری آنتیبیوتیک
میباشد ،امّا مقاومت به آنتیبیوتیک باعث شده است
که موفقیت این روش کاهش یابد ،به منظور رفع این
چالش در این مطالعات پژوهشگگران این مؤسگگسه با
اسگگتفاده از فناوری خاص گی آنتیژنهای ایجادکننده
بیماری اسگهال دامی را جداسازی کرده و به واکسن
برای طیور تبدیل کرده است .پس از آن از زرد تخم
طیوری کگه تحت تزریق این واکسگگگن قرار گرفتند،
آنتیبادی به دست آمده را به صورت پودر دارو تولید
نموده است.

مجموعه النه حیوانات پژوهشکده زیستفناوری پژوهشگاه
رویان ،واقع در اصفهان ،در ساختمانی با مساحت  092مترمربع
بنا شگگده اسگگت که دارای  5اتا مجزا با مسگگاحت میانگین 95
مترمربع است که رطوبت ،دما و نور هر اتا به صورت جداگانه و
از طریق سگگیسگگتم مرکزی تنظیم میگردد .این مجموعه دارای
راهروهای تمیز و کثیف مجزا از یکدیگر است که ازطریق

بنیاد شرکت تولیدکننده دارو برای جلوگیری از

Safe

 Boxامکان دسگترسی به اتا ها وجود دارد؛ همچنین دو عدد از
این اتگا هگا قگابلیگت تبدیل شگگگدن به اتا  Cleanرا دارد .این
مجموعه دارای فضگای  08مترمربعی جهت آزمایشگگاه میباشد
که مجهز به هود و تجهیزات الزم جهت کار با موش و رت است.
عالوه بر آن ،تردمیل و وسایل جراحی نیز در مجموعه آزمایشگاه
وجود دارد .در حال حاضگر تولید و تکثیر نژادهای مختلف موش
از جمله  C57BL6, NMRIو BALB/cو نژاد ویستار رت در این

منابع
سایت رسمی پژوهشگاه رویان )(https://www.royaninstitute.org
خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" )(https://www.isna.ir

مجموعه انجام میگیرد که سگگاالنه ظرفیت تولید حداقل 8.222
سر از نژاد  NMRIو  9.222سر از نژادهای دیگر را دارا میباشد.
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این مجموعه دارای  08مترمربع فضگگگا جهت اتوکالو و فضگگگای
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شگستشوخانه و 99مترمربع فضای اداری است .این مجموعه در
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