
مركز ملی ذخاير ژنتيكی و زيستی ايران 
مركز ملی ذخاير ژنتيكی و زيستی ايران، در زمينه 
گردآوری، تعيين هويت، كنترل كيفيت، طبقه بندی، 
ثبت، نگه داری، تكثير و توزيع انواع ميكروارگانيسم ها و 
سلول های قابل كشت و تجديدپذير، اعم از باكتری ها، 
و  گياهی  سلول های  و  دانه ها  ويروس ها،  قارچ ها، 
جانوری، DNA ژنومی و فراورده های نوكلئوتيدی ، به 
منظور جلوگيری از  تضييع   و  نابودی  ثروت های ملی 

كشور فعاليت  می كند.
بانك  سلول های انسانی و جانوری يكی از بانك های 
اين مركز است كه عالوه بر دارا بودِن انواعی از رده های 
سلولی، مانند سلول های استاندارد تحقيقاتی و نيز 
سلول های مورد استفاده در زيست فناوری، خدماتی 
يا  بافت  از  جداشده  سلول های  ناميراسازی  مانند 
كشت های اوليه ، تهية گسترش های كروموزومی از 
نمونه های سلولی ، بررسی اثر سّميت مواد، داروها و 
عصاره های گياهی، آموزش، مشاوره و اجرای انواع 
پروژه های تحقيقاتی و توليدی ، مشاوره برای راه اندازی 
انواع واحدهای پرورشی و اصالح نژادی دام، طيور و 

آبزيان را نيز ارائه می دهد.

و  خدمات رسانی  منظور  دو  به  سلول  بانک های 
عرضة محصوالت زيستی به پژوهشگران و هم چنين 
شناسايی و حفظ ذخاير ژنتيکی تأسيس می شوند. 
تشکيل بانک سلولی بستر و زيرساخت اولية الزم برای 
توليد محصوالت زيستی مانند هورمون ها، واکسن ها و 
پروتئين های نوترکيب را فراهم می كند و برای مطالعة 
دارويی  تحقيقات  و  سرطان  مانند  بيماری ها  انواع 
ابزارهای مناسبی در اختيار محققان قرار می دهد. 
بانک های سلولی هم چنين امكان تسريع تحقيقات 
در زمينة علوم نوين پزشکی هم چون سلول درمانی، 
مهندسی بافت و ژن درمانی را فراهم می آورند. بانك 
سلول های جانوری نيز رده های سلولی در زمينه های 
زيست فناوری،  فراورده های  توليد  مانند  متفاوت 
تراريخته،  جانوران  توليد  زيستی،  علوم  مطالعات 

احيای جانوران منقرض  شده نقش مهمی دارد.
چنين  تأسيس  و  راه انـدازی  كه  اسـت  بديـهی 
و  حسـاسيت ها  همة  گرفتِن  نـظر  در  با  بانـكی 
الزامـات ،  كار سـاده ای نيست. بايد خستـگی ناپذير 
تا  كرد  مراقبت  و  تالش  سرسختانه  و  بود 
دقيق  علمی  دستورالعمل های  براساس  چيز  همه 

الهه علوي

يادبود

او بانويی بود سخت كوش 
از  شماِر آن گروه از 
بانوان ايرانی كه با همة 
مسئوليت  های مادری و 
همسری، عضوی فعال و 
مؤثر در جامعة علمی و 
تحقيقاتی اند

خويش بر آتـش زنم پـروانه وار
يا بسـوزم يا شـَوم فـرزانـه اى
                                          عطار

اشاره
مركـز ملى ذخايـر ژنتيكى و زيسـتى ايران نيـز مانند هر نهـاد علمى- تحقيقاتـى ديگرى 
قصـه اى دارد كـه بـا تـالش افـرادى گره خـورده اسـت كـه در بين مـا زندگـى مى كنند و 
چه بسـا بسـيارى از آن ها بدون اينكه چندان ديده شـوند يا به شـهرتى درخور دسـت يابند، 
از جهـان خاكـى پر مى كشـند و مى روند. زيسـتن چون پروانه1، راه و رسـم هركس نيسـت. 
نوشـته اى كـه در پـى مى آيد، داسـتان پروانـه اى از جمـع زيست شناسـان ايران اسـت كه 
همسـر و مادر بودن نتوانسـت مانـع تالش سرسـختانة او براى تحقيق در زيست شناسـي و 

گام برداشـتن در راسـتاي حفظ ذخاير زيسـتى ايران شود.2

كليدواژه ها: پروانه فرزانه، ذخاير زيستى، بانك سلولى

گذري بر زندگي علمي 
مرحومه دكتر پروانه فرزانه

فرزانه اي  پروانه وارفرزانه اي  پروانه وار
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سال  در  كه  بود  همين  روی  از  شايد  رود.  پيش 
1386 رئيس وقت آن مرکز اين امر خطير را به 
زيست شناسی سپرد كه چه در كسوت دانشجويی 
و چه در مقام پژوهشگری و تحقيق نشان داده بود 
راستای  در  اميدوارانه  و  است  خستگی ناپذير  كه 
اعتالی زيست شناسی کشور و ارتقای جايگاه ايران 
در دنيای زيست شناسی روزگار می گذراند. او بانويی 
بود سخت كوش از  شماِر آن گروه از بانوان ايرانی كه با 
همة مسئوليت  های مادری و همسری، عضوی فعال 
و مؤثر در جامعة علمی و تحقيقاتی اند؛ بانويي از ديار 

فارس: دكتر پروانه فرزانه.

آغاز راه 
دكتر پروانه فرزانه مدرس و عضو هيئت علمی مرکز 
ملی ذخاير ژنتيکی و زيستی ايران (۱۳۹۹-1386) و 
متخصِص علوم سلولی و ايمنی شناسی در بيست و 
پنجم مرداد سال 1351 در شيراز به دنيا آمد. مهرماه 
سال 1369 تحصيل در رشتة زيست شناسی دانشگاه 
شيراز را آغاز كرد و توانست در سال ۱۳۷۳ با كسب 
عنوان رتبة نخست از آن دانشگاه فارغ التحصيل شود.
علمی  انجمن  كه  بود  دانشجويانی  جمع  از  او 
زيست شناسِی دانشگاه شيراز را راه اندازی و با هدف 
به  از منابع  به دانشجويانی كه در استفاده  كمك 
زبان انگليسی مشكل داشتند، مبانی زيست شناسی 
سلولی، نوشتة بروس آلبرتس و همكاران را ترجمه 
كردند (اين ترجمه در سال  ۱۳۸۲ از سوی انتشارات 
به  او  عالقة  رسيد).  چاپ  به  زيست شناسی  خانة 
زيست شناسی پايان ناپذير بود، بايد ادامه می داد و 
اين گونه بود كه توانست دوره های كارشناسی ارشد 
کسب  با  را   (۱۳۷۹-85) دكتری  و   (1374-76)
از  پزشکی  ايمنی شناسی  رشتة  در  عالی  درجة 

دانشگاه تربيت مدرس طی كند.
صرفًا  را  دانشگاه  كه  نبود  دانشجويی  پروانه، 

گذرگاهی برای دريافت مدرك بداند؛ دانشگاه خانة 
او بود و مشتاقانه برای به سازی آن تالش می كرد: 
هنگامی که دانشجوی دورة كارشناسی ارشد بود، 
بعضی  راهنمايی  و  از هم دوره ای ها۳  با يكی  همراه 
اختصاصی  آزمايشگاه   1375 سال  در  استادان۴  
کشت سلولی را در گروه ايمنی شناسی دانشگاه تربيت 
مدرس، راه اندازی کرد؛ تجربه ای كه از سفر به استراليا 
کسب کرده بود، در همراهی با دكتر زهرا پورپاك ، 
توشه ای شد برای راه اندازی و توسعة آزمايشگاه های 
تحقيقات  مرکز  ايمنی شناسِی  و  آسم  سلولی، 
ايمونولوژی، آسم و آلرژی مرکز طبی کودکان دانشگاه 

علوم پزشکی تهران.
دكتر پروانه فرزانه با پذيرش مسئوليت راه اندازی 
بانك سلول های انسانی و جانوری ، همة تالش خود 
را به كار برد تا فرايندها و فعاليت ها در مطابقت با 
به روزترين استانداردهای تعريف شده برای بانک های 
زيستی انجام شود. الزمة چنين دقت و حساسيتی، 
مطالعة منابِع روزامد و كسب اطالعات و دانِش روز و 
الزم به اين منظور، بود. آن ها كه كارهای اصيل انجام 
می دهند، می دانند كه چنين کاری ممكن نيست، 
مگر با تالش های مداوم كه چه بسا ماه ها برای به ثمر 
رساندن آن زمان الزم باشد. همسرش تالش پروانه 
را در راه اندازی و مديريت اين بانك، چنين توصيف 

می كند:
«پيش از هرگام روزها و چه بسا ماه ها در مورد آن 
دربارة  کافی  دانش  بدون  می کرد،  مطالعه  موضوع 
موضوعی نظر نمی داد و همواره مطالعة منابع علمِی 
معتبر و دستيابی به تجربة کارهای مشابه را در اولويت 
قرار می داد. بسياری شب ها تا صبح بيدار می ماند تا 
مطالب علمی مورد نياز براي رشد مرکز را فراهم 
کند. از کارهای خانه که فارغ می شد، سراغ رايانه اش 
می رفت تا به نامه ها پاسخ دهد، کتاب ها و مقاالت 
مرتبط را بيابد، مطالعه كند و آنچه را يافته  است با 

با ذکر بسم اهللا و 
همت باال و پر تالش 
در اين مسير گام 
برداريد که حتمًا 
در اين مسير گام 
برداريد که حتمًا 
در اين مسير گام 

لطف خدا شامل حال 
ما خواهد شد و اين 
مسير برای دنيا و 
آخرت ما پرخير و 
برکت خواهد بود

دكتر پروانه فرزانه در 
آزمايشگاه دانشکدة 
تحقيقات پزشکی 

جان کورتين، دانشگاه 
ملی استراليا، کانبرا . با 
وجود محدوديت های 

جسمی حاصل از 
بيماری از تالش برای 

يادگيری مباحث 
سلولی، مولکولی، آسم و 
ايمنی شناسی دست بر 

نمی داشت.
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کارشناسان مركز و همکارانش به اشتراك بگذارد». 
سخت كوشی و پی گيری مداوِم فرزانه در راه  اندازی 
اين بانك از آنجا حيرت برانگيز است كه همة اين 
فعاليت ها را با وجود درد و رنج  حاصل از نوعي بيماری 

خود ايمنی انجام می داد. 

گام برداشتن در مسير رفع نيازهای کشور، راه اندازی 
پروژه های  و  طرح ها  ارائة  و  توليدی  فعاليت های 
فناورانة جديد، گفت: «با ذکر بسم اهللا و همت باال و 
پر تالش در اين مسير گام برداريد که حتماً لطف خدا 
شامل حال ما خواهد شد و اين مسير برای دنيا و 

آخرت ما پرخير و برکت خواهد بود».

دغدغة آموزش 
دكتر فرزانه دريافته بود كه راه ارتقای زيست شناسی 
به  عالقه  ايجاد  می شود.  آغاز  مدرسه  از  كشور 
زيست شناسی و گسترش سواد زيست شناختی در 
هر كشوری در كالس های درس در مدرسه شكل 
سابقة  او  شغلی  زندگی  در  روی  اين  از  می گيرد. 
همكاری با سازماِن پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
برای رشتة  تأليف كتاب درسی زيست شناسی  در 
مديريت خانواده ديده  می شود.6 همين دغدغه بود كه 
او را واداشت تا در سال 1395 تشكيل كارگاه های 
آموزش مباحث عملی در زمينة سلولی و مولكولی 

را در مركز ملی ذخاير زيستی و ژنتيكی كليد بزند.
ــِت  ــن و تربي ــد، يافت ــی باش ــر علم ــت اگ مديري
ــود.  ــر می ش ــف مدي ــته از وظاي ــين شايس جانش
ــش را  ــه همكاران ــر فرزان ــور دكت ــن منظ ــه اي ب
بــا تــوان، اســتعداد، ويژگی هــای اخالقــی و علمــی 
ــراد  ــو و اف ــه های ن ــرای انديش ــی زد. ب ــك م مح
تالشــگر ارزش قائــل  می شــد، حتــی بــرای تربيــت 
فــردی كــه مناســِب مديريــت بانــك ســلول های 
انســانی و جانــوری باشــد، نيــز تــالش كــرده بــود. 

اخالق:  اصل اساسی
جديت در كار باعث نمی شد تا دكتر فرزانه حواسش 
به همكاران نباشد. جويای وضع همكاران بود و سعی 
می كرد ضمن كمك به ارتقا و پيشرفت علمی آن ها 
در رفع مشکالت ، حتی از نوع مالی و خانوادگی نيز 
قدم بردارد. او كارشناسان را ربات  نمی ديد، بلكه با 
درك شرايط، مثًال با دادن مرخصی ، كمك های مالی 
يا حتی در مواردی معرفی پزشك ، تالش می كرد 
قدری از باری كه بر دوش آن هاست، بكاهد تا بتوانند 
از آن پيشامِد دشوار عبور كنند. فراموش نكرده بود 
كه انسانيت محوری ترين ويژگی است و هيچ مقام 
يا جايگاهی نبايد باعث شود تا آن را فراموش كنيم. 
او نه تنها همكارش را تشويق می كند تا به ديدار پدر 
بيمارش بشتابد، بلكه با پذيرش انجام مسئوليت هايش، 
آرامش الزم برای ديدار پدر را برايش فراهم می كند. 
اگر اين همدلی نبود ، همكارش از آخرين ديدار با 

دكتر فرزانه دريافته 
بود كه راه ارتقای 

زيست شناسی 
كشور از مدرسه 

آغاز می شود

اميد و باز هم اميد
نتايج حاصل از پژوهش های زيست شناسی می تواند 
ثروتی بسيار بيشتر از آنچه از نفت نصيبمان  می شود، 
عطا كند. پرداختن به شواهد اين ادعا، مجال ديگری 
می طلبد، فقط برای نمونه دعوت می كنم به مقالة 
«يک گرم پپتيد، يک ميليون دالر» مراجعه كنيد 
كه در شمارة 69 همين نشريه منتشر شده است.5 با 
اين حال تحقيقات در زيست شناسی دنيای امروز به 
تجهيزات و موادی نياز دارند كه با توجه به وضع فعلی 
كشور فراهم  کردِن آن ها چالشی است كه عرصه را بر 
پژوهشگراِن زيست شناسی در ايران روزبه روز تنگ تر 
می كند؛ اما پروانه از آن دست آدم ها نبود كه اميدش را 
از دست بدهد. برايش مهم بود كه كشورش در دنيای 
زيست شناسی حرفی برای گفتن و نامی برای بردن 
داشته  باشد. در جلـسه ای به همكـارانش  می گـويد: 
«می دانم شرايط سختی داريم و دنيا همه جوره در 
بايد  اما ما هم  حال فشار آوردن به کشور ماست، 
انواع  تسليم  نبايد   ... کنيم  کنيم، جهاد  استقامت 
تحريم هايی شويم که هدف شان جلوگيری از رشد 
علمی كشور ماست ... بايد خودمان را برای شرايط 
سخت تر نيز آماده کنيم؛ اين وظيفه ماست که از 
دستاوردهايمان دفاع کنيم». او حتی در سفر درمانی 
به آلمان با وجود انجام جراحی مغز فقط دو هفته بعد 
از جراحی ، فرصت را از دست نداد و از بانک سلولی 
و ميکرواُرگانيسم های آلمان (DSMZ) بازديد کرد، 
بازديدی كه به گفتة همسرش منشأ خير برای مرکز 
و بانک سلول های انسانی و جانوری شد و به همكاری 
مركز با DSMZ انجاميد كه تا سال ها ادامه داشت. 
او اميد را حتی در واپسين روزهای زندگی اش رها 
نكرد. در پيام صوتی كه از بيمارستان برای همكارانش 
فرستاده بود، ضمن تشويق همکارانش به اهتمام و 
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پدرش محروم می شد.
مديری موفق است كه ويژگی های مجموعة تحت 
هدايت خود را بشناسد. او سعی می كرد افراد را بشناسد 
تا بداند چگونه می تواند آن ها را خوشحال كند، چه 
نقاط قوتی دارند تا از آن در راستای پيشرفت آنان 
بهره برد. همکاران را مانند اعضای خانواده می دانست 
و برای آن ها احترام و ارزش قائل بود. مانند يک مادر 
دلسوز، نگران و پيگير مسائل متفاوت آن هايی بود 
كه برای نمونه گيری به شهرها و روستاها و مناطق 
دوردست می رفتند. از آن ها می خواست كه قبل از 
رفتن به مأموريت حتمًا شرايط اقليمی و وضع منطقه 

را بررسی كنند تا مشكلی پيش نيايد. 
نمونه  آن ها  از  كه  جانورانی  با  ارتباط  در  اخالق 
بود.  اصل  يك  فرزانه  دكتر  برای  نيز  می گرفتند، 
همكارانش می گويند به منظور استفاده در پزشكی 
ردة  مارمولک،  گونه ای  از  داشتيم  قصد  بازساختی 
سلولی تهيه کنيم ، دكتر فرزانه تأکيد می كرد نمونه 
را فقط از ُدم بگيريد تا نمونه گيری باعث مرگ جانور 

نشود. 

ميراث يك پروانه
اکنون بانک سلول های انسانی و جانوری۷ با داشتن 
بيش از 1400 ردة سلولی توانسته است با گذشت 
يک دهه از عمر خويش، مجموعه ای از توانمندی های 
نرم افزاری و سخت افزاری در حوزة علوم سلولی و 
زيست فناوری برای تأمين نياز مراکز علمی، دانشگاهی، 
پژوهشی و صنعتی کشور و در نتيجه امكان تعامل در 
اين زمينه را در سطح ملی و بين المللی فراهم کند. 
دكتر فرزانه دغدغة حفظ گونه های بومِی جانوری و 
دامی کشور را داشت، نگران انقراض آن ها بود؛ به 
همين علت بود كه طرح کالنی برای حفاظت از بيش 
از ۲۰ گونه و نژاد در معرض انقراض کشور پايه گذاری 
کرد. حاصل اين طرح تاکنون تهية بيش از 400 ردة 
سلولی از گونه ها و نژادهای در معرض انقراض کشور، 
مانند اسب کاسپين، شتر دوکوهانه، گاو سيستانی، 
گاو گلپايگانی، بز مرخز، گوسفند مغانی، يوزپلنگ، 

سگ سرابی، ماهيان خاوياری است.
دكتر پروانه فرزانه بعد از سال ها تحمل درد و رنج 
بيماری در بيست و نهم تيرماه ۱۳۹۹ ديده بر جهان 
خاك فرو بست و پروانه ای شد ماندگار در تاريخ علم 
زيست شناسی ايران. راهش پررهرو و يادش گرامی 

باد. 
از شمار دو چشم يک تن کم، وز شمار خرد هزاران 

بيش.

لوگوی جايزه فرزانه.
جايزة علمي فرزانه به پاس 

خدمات مرحومه دكتر پروانه 
فرزانه به صورت مشترك با 

همكاري انجمن ژنتيك ايران، 
مركز ملي ذخاير زيستي و 
ژنتيكي ايران، دانشگاه علم 

و فرهنگ و پژوهشگاه رويان 
ابداع شده است.اين جايزه به 

افرادي تقديم خواهد شد كه در 
زمينة زيست شناسي سلولي ـ 

مولكولي فعاليتي قابل ارائه 
انجام داده باشند 

پروانه دانشجويی نبود كه پروانه دانشجويی نبود كه 
دانشگاه را صرفًا گذرگاهی برای 

دريافت مدرك بداند؛ دانشگاه 
خانة او بود و مشتاقانه برای 

به سازی آن تالش می كرد

پي نوشت ها
۱. «زيســتن چون پروانه، درنگی در آموزش زيست شناســی» عنوان 
کتابی است شامل يادداشت های محمد کرام الدينی که در سال ۱۳۹۰ 

از سوی انتشارات خانة زيست شناسی منتشر شده است.  
۲. در تنظيم اين متن از پايگاه اينترنتی مركز ذخاير ژنتيكی و زيستی 
به نشــانی /http://ibrc.ir و نوشته های دكتر حسين بهاروند، همسر 

دكتر پروانه فرزانه استفاده شده است.
۳. دكتر الله نيك فرجام 

۴. دکتر زهير محمدحســن، دکتر معصومه ابتکار، دکتر ســيدمحمد 
مؤذنی، دکتر علی اکبر پورفتح اهللا، دکتراحمد زواران حسينی

۵. حسينخانی، سامان؛ ۱۳۸۶، يک گرم پپتيد، يک ميليون دالر، رشد 
آموزش زيست شناسی، دورة بيست و يکم، شمارة ۲، زمستان ۱۳۸۶
۶. اين كتاب در سال ۱۳۸۳ تأليف و بيش از يك دهه تدريس شد.

۷. در حال حاضر بانک ســلول های انســانی و جانوری دارای رده های 
سلولی و خدمات ذيل است:

رده های سلولی انسانی:
 سلول های استاندارد تحقيقاتی

 سلول های بنيادی مزانشيمی
 سلول های مورد استفاده در زيست فناوری

 مجموعة رده های سلولی نمونه های تصادفی از جمعيت ايرانی
 مجموعة رده های ســلولی از بيماران اِم ِاس، تاالســمی، سرطان 

پستان، سرطان دهان و دندان و ...
 سلول های لنفوبالستوئيدی از بيماران و افراد سالم جمعيت ايرانی

 مجموعة سلول های توليد مثلی و رويانی
 سلول های مغذی (کمکی)

رده های سلولی جانوری:
 سلول های استاندارد تحقيقاتی

 سلول های مغذی (کمکی)
 سلول های بنيادی مزانشيمی

 سلول های مورد استفاده در زيست فناوری
 رده های سلولی از جانوران آزمايشگاهی مختلف

 مجموعة رده های سلولی از دام های در خطر انقراض کشور، مانند 
اسب کاسپين، شتر دوکوهانه، گاو سيستانی، گاو گلپايگانی، بز مرخز، 
گوسفند مغانی. اين بانک انواع خدمات تحقيقاتی، توليدی، راه اندازی 

و مشاوره ای را در دو حوزة انسانی و جانوری نيز عرضه می کند.
خدمات انسانی:

 ارائــه، تهيه و توليــد انواع رده های ســلولی لنفوبالســتوئيدی، 
فيبروبالستی و ...

 پذيرش و نگهداری نمونه های سلولی در شرايط فاز بخار نيتروژن 
مايع (صندوق امانات سلولی)
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