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انجمن علمی دانشجویی  زیست شنایس 

دانشگاه هتران

دو فصلنامۀ پاییز-زمستان 1400

درمان آلزايمر؛ نه آنچنان دوردست!

اولین نسخۀ صوتی نشریه دنا

کارت واکسیناسیون باکتری ها!

آیا تنها انسان دست به خودکشی 
می زند؟!

ضمیمه نوروزی:
ویژه نامه فراسوی دنا

فناوری چاپ زیستی 
سه بعدی

میکروارگانیسم ها هم می توانند 
شما را افسرده کنند!

نیروگاه های اکسیژن سبز در 
مغز، فعالیت های عصبی را 

نجات می دهند!

می خواهم زنده بمانم!



شماره ی بیست و پنجم نشریة علمی ترویجی دنا
دوفصلنامة پاییز و زمستان ۱400

خوانندگان گرامی دنا، با اسکن کردن کیوآرکد های ابتدای هر متن، عالوه بر دسترسی به منابع 
استفاده شده، می توانید به فایل صوتی هر متن که توسط نویسنده یا نویسندگان آن خوانده  

شده است، دسترسی پیدا کنید.

به  انم خالق دان
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جز تو با نام که آغاز کنم من سخنم؟!
که به نام تو معطر بشود بس دهنم

ذکر بسِم الَلِ رحمان رحیم
بر امین و همگان فّر و غنم

تالقـی پایـان تالش های چندماهـة مجموعة دنا ۲۵ جهت انتشـار 
نویدبخـش  خـود  قـدر،  گران مایـة  شـب  های  بـا  شـماره،  ایـن 
سـرانجامی خـوش و آغازی بـر موفقیت های آتـی در زمینه های 
مختلـف بـرای ایـن شـماره اسـت؛ شـماره ای کـه بـا همـکاری 
افـرادی شـاخص در زمینه هـای مختلـف علـم زیست شناسـی و 
دقـت عمـل بـاال و نیـز به کاربـردن ویژگی هایـی نویـن نسـبت 
بـه شـماره های پیشـین، سـعی بـر آن داشـته اسـت تـا پنجره ای 
جدیـد را بـه روی نشـریه دنـا بـاز کنـد و در شـکوفایی هرچـه 

بیشـتر آن نقـش داشـته باشـد.

نـگاه تخصصـی بـه هر متـن توسـط اسـتادان صاحب نظـر در هر 
زمینه، از زیست شناسـی و علوم پزشـکی گرفته تا زمین شناسـی 
و حتـی علـوم کامپیوتـر، و اسـتفاده از نـکات ارزشـمند ایشـان 
در جهـت ارتقـای سـطح علمـی متـون، در کنـار توجـه بـاال بـر 
رعایـت اصـول نگارشـی و پیوسـتگی متن هـا به منظـور خوانـش 
روان و بـه دوراز ابهـام آن ها توسـط مخاطبان، به همراه اسـتفاده 
بهتـر  بـرای درک  یـا پاورقـی  از توضیحـات تکمیلـی در متـن 
تـا مشـکالت مختلـف  اسـت  و کامل تـر جمـالت، سـبب شـده 
احتمالـی در ایـن زمینه هـا نسـبت بـه گذشـته بـه حداقل برسـد.

توجـه هم زمـان بـه اهمیت ذکر منابع مورداسـتفاده کـه به جهت 
تسـهیل دنبال کردن آن هـا و نیز رعایت اسـتانداردهای مربوطه، 
بـه ترتیـب حضور در متن از آن ها یاد شـده اسـت، در کنار حفظ 
زیبایی و پیوسـتگی حضور متن ها پشت سـرهم، سـبب شـد تا به 
کمـک اسـتفاده از کیوآرکدهـای اختصاصـی، پلـی میـان هر متن 
و فایل هـای ضمیمـه آن در پیوسـت های الکترونیکـی اش ایجـاد 
گـردد؛ پیوسـت هایی کـه تفـاوت آن هـا بـا همتایان شـماره قبل 
خـود در حضـور فایـل صوتـی خوانش هر متن توسـط نویسـنده 
یـا نویسـندگان آن اسـت؛ امـری کـه منجـر شـد تـا این شـماره 
به عنـوان »اولیـن نسـخه صوتـی نشـریه دنـا« نیـز لقـب بگیـرد. 
وجـود تصویر نویسـنده یا نویسـندگان هـر متن در ابتـدای آن، 
مـورد دیگـری اسـت کـه بـرای اولین بـار در این شـماره اجرایی 
شـده اسـت؛ کاری کـه به منظـور برقـراری ارتباط بهتـر مخاطب 
بـا مؤلفـان صـورت پذیرفتـه اسـت. همچنیـن بـه جهـت ایجـاد 
یکپارچگـی سـاختاری، راه ارتباطـی تمام نویسـندگان به صورت 
جی میـل بیان شـده اسـت کـه البتـه ارتبـاط آسـان تر خوانندگان 

بـا ایشـان را نیـز به دنبـال خواهد داشـت.

نکتـه حائـز اهمیـت دیگـر ایـن اسـت کـه برخـالف شـماره های 
قبلـی، کار ایـن شـماره بـا نشـر آن بـه پایـان نمی رسـد! در واقـع 
مجموعـة دنـا ۲۵ قصـد نـدارد تـا کاری کـه پـس از چندیـن مـاه 
تـالش و پشـتکار بـه نتیجـه رسـیده اسـت را بـا نشـر آن در یـک 
شـب به پایـان ببرد! بلکـه به منظور افزایش سـطح آگاهـی عمومی 
و ارتقـای تعـداد مخاطبـان این شـماره، چندین برنامـه تکمیلی نیز 

بـرای آن پیش بینـی شـده اسـت: 
کتـاب  نرم افـزار  بزرگ تریـن  و  اولیـن  به عنـوان  »فیدیبـو«   *
الکترونیـک و صوتـی کشـور، قصـد دارد تـا طـی ماه آینده، نسـخه 
الکترونیکـی دنـا ۲۵ را بـر روی بسـتر خـود بـه نمایـش بگـذارد.
»پادکسـت دنـا ۲۵« کـه ذکـر  تـا  اولین بـار قـرار اسـت  بـرای   *
خالصـه ای جامـع از مطالـب ایـن شـماره بـا بیانـی متفـاوت خواهـد 
بـود، مدتـی پـس از نشـر ایـن شـماره بـه مرحلـه انتشـار برسـد. 
دارد  نظـر  در  تهـران  دانشـگاه  زیست شناسـی  علمـی  انجمـن   *
تـا ارائه هایـی را تحـت عنـوان »مثبـت دنـا« بـا حضـور نویسـندگان 
هـر بخـش و نیـز افـراد صاحب نظـر در هـر زمینـه برگـزار کنـد و 
طـی آن هـا بـه واکاوی دقیق تـر مسـائل پرداختـه شـده در هر متن 

بپردازد. 

در انتهـا بـر خـود الزم می دانـم تـا از اسـتادان محتـرم و نیـز تمـام 
کسـانی کـه در جهـت پیشـبرد اهـداف ایـن شـماره حتی بـه مقدار 
انـدک نقـش داشـته اند، به ویـژه مسـئوالن نشـریه فراسـوی مـواد 
انجمـن علمـی دانشـجویی مـواد و متالـورژی دانشـگاه تهـران کـه 
در بخـش میان رشـته ای ایـن شـماره بـا مـا همـکاری داشـته اند و 
اولیـن ضمیمـه نوروزی نشـریه دنـا تحت عنـوان »فراسـوی دنا« را 
کـه یـک بررسـی دقیـق و جامع بر فناوری چاپ زیسـتی سـه بعدی 
اسـت، بـه ارمغـان آورده انـد، کمال سپاسـگزاری را داشـته باشـم. 

ضمـن تشـکر از صفحـه آرای گرامی بابت ذوق هنری باالی ایشـان 
در جهـت بخشـیدن چهره ای زیبـا و هیجان انگیز بـه محتوای متون 
ایـن شـماره، امیـدوارم تـا از سـفر منحصر به فـرد خـود در دنـا ۲۵ 

لـذت ببرید!

مشتاقانه منتظر انتقادات و پیشنهادهای سازنده شما عزیزان هستیم.

dena.twentyfive@gmail.com :۲۵ راه ارتباطی اختصاصی دنا

می برم پایان سخن را چون که آغازش به تو
شکر باشد بر امین توفیق یادت، هان! که تو؟

امین آزاد، بهار ۱40۱

سخن رسدبیر
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انقالب فاژی
میکروارگانیسم ها هم می توانند شما را افسرده کنند!
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سردۀ انسان ها؛ ما تنها نبوده ایم!
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کارت واکسیناسیون باکتری ها
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رازی هولناک از درون پالستیک ها

محیط و ژن؛ تعاملی فراتر از انتظار!

چسبنده مثل ماسل

ریزربات ها علیه سرطان
 

موجودات بیگانه
نیروگاه های اکسیژن سبز در مغز فعالیت های عصبی را نجات می دهند!

عنکبوت و ربات ناجی
سوسک بمب افکن

کرم شب تاب و ال ای دی
خفاش؛ مقدمه ای بر پرواز انسان ها

معرفی ویروس کرونا، داروها و واکسن های آن

واکسن mRNA؛ معرفی و پیدایش
واکسیناسیون غیرهمتا

ناکارآمدی سیستم گابائرژیک در اثر کرونا

آیا کرونا می تواند با آسیب به بویایی، زندگی ما را مختل کند؟
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ــواده ای  ــه ۱۸0۹ در خان ــن۱ در ۱۲ فوری ــرت داروی ــز راب چارل
ِشــر۳   ِشــروزبِری۲ شهرســتان شــراپ  ثروتمنــد در شــهر 
انگلســتان دیــده بــه جهــان گشــود )۱()۲(. وی پنجمیــن فرزنــد 
رابــرت  پــدرش،  از 6 فرزنــد خانــواده محســوب می شــد. 
ــر اِراســموس  ــود و پدربزرگــش، دکت دارویــن، یــک پزشــک ب
ــناخته  ــهور ش ــناس مش ــک گیاه ش ــوان ی ــز به عن ــن4، نی داروی

 .)۳( مي شــد 
بــه  پیوســتن  و   ۱۸۱7 ســال  از  پیــش  هشت ســاله  چارلــِز 
مدرســة روزانــه ای کــه توســط واعــظ کلیســایش اداره می شــد، 
ــه  ــورد آن عالق ــی درم ــع آوری مطالب ــی و جم ــخ طبیع ــه تاری ب
ــت داد  ــادرش را از دس ــال م ــان س ــه هم ــت. وي در ژوئی داش
ــموس، در  ــرش، اراس ــرادر بزرگ ت ــه ب ــپتامبر ۱۸۱۸ ب و از س
مدرســه شــبانه روزی اَنگلیَکــن۵ در شــهر همســایه پیوســت )4(.

ويكردی نوين به حيات وين؛ آغازی بر ر دار

1.Charles Robert Darwin
2.Shrewsbury
3.Shropshire
4.Erasmus Darwin
5.Anglican Shrewsbury School

هدی طهوری،  کارشناسی زیست فناوری،  دانشگاه تهران 
h.tahouri78@gmail.com

۹



ــه دانشــکدۀ  ــرای تحصیــل ب ــرادرش ب ــه همــراه ب دارویــن در اکتبــر ۱۸۲۵ پــس از صــرف یــک ســال کارآمــوزی در کنــار پــدرش، ب
پزشــکی دانشــگاه اِدینُبــرو6 کــه در آن زمــان بهتریــن دانشــکدۀ پزشــکی انگلســتان بــود رفــت امــا خشــونت عملیــات جراحــی و تــرس 
او از خــون باعــث شــد پزشــکی را رهــا کنــد و در عــوض، نزدیــک بــردۀ سیاه پوســت آزادشــده ای بــه نــام جــان اِدمونســتِن7، در مــدت 
ــن  ــال ای ــرد و او به دنب ــت ک ــدرش را ناراح ــکی پ ــل پزش ــن از تحصی ــراف داروی ــت )۵(.  انص ــیدرمی آموخ ــة، تاکس ــاً 40 جلس تقریب
اتفــاق، چارلــز را بــه کالــج مســیح دانشــگاه کمبریــج فرســتاد تــا به عنــوان اولیــن گام بــرای کشیش شــدن، لیســانس بگیــرد؛ ولــی چــون 
دارویــن در امتحــان پایانــی فاقــد صالحیــت الزم تشــخیص داده شــد، در مــاه ژانویــه ۱۸۲۸ بــه دورۀ عــادی فرســتاده شــد )6(. دارویــن 
طبقه بنــدی گیاهــان را یــاد گرفــت و بــه کلکســیون مــوزۀ دانشــگاه کــه در آن زمــان یکــی از بزرگ تریــن موزه هــای اروپــا بــود، کمــک 
می کــرد )4(. هنگامی کــه او در کالــج مســیح مشــغول بــه تحصیــل بــود، اســتاد گیاه شناســی او، پروفســور جــان اِســتیونس ِهنســلو۸، در 
نقــش اســتاد راهنمایــش ظاهــر گشــت و همیــن ارتبــاط باعــث شــد تــا در ســال ۱۸۳۱، پــس از فارغ التحصیلــی، پروفســور هنســلو بــه او 
ــه کشــتی اچ ام اس بیــِگل۹ در مقــام طبیعت شــناس را بدهــد؛ جایی کــه نقطــة عطــف زندگــی دارویــن محســوب  پیشــنهاد ملحق شــدن ب
می شــود )7(. دارویــن بــه همــراه ناخــدای کشــتی، رابرتــز فیتــزروی ۱0، ســفر ۵ ســاله ای را بــا کشــتی اچ ام اس بیــگل متعلــق بــه نیــروی 
دریایــی بریتانیــا تجربــه کــرد )۸(. وی در طــول ایــن ســفر گونه هــای متنوعــی ازجملــه پرنــدگان، گیاهــان و همچنیــن فســیل ها را مــورد 
بررســی قــرار داد و آن هــا را جمــع آوری کــرد و در ســال ۱۸۳6، پــس از بازگشــت بــه انگلســتان، شــروع بــه مکتوب کــردن یافته هــای 
خــود تحــت عنــوان »مجلــه تحقیقــات۱۱« کــرد. ایــن نوشــته ها کــه به عنــوان بخشــی از داســتان کاپیتــان فیتــزروی منتشــر شــد، بعدهــا 
ــخ  ــن را در خصــوص تاری ــدگاه داروی ــفر، دی ــن س ــت )4(. ای ــگل۱۲« انتشــار یاف ــفر بی ــی س ــام »جانورشناس ــا ن ــده و ب ــش ش ــز ویرای نی
طبیعــی متحــول کــرد. همیــن عامــل ســبب شــد کــه دارویــن نظریــه ای انقالبــی در مــورد منشــأ پیدایــش حیــات ارائــه کنــد. نظریــه ای 
کــه بــا دیــدگاه غالــب آن زمــان به کلــی در تضــاد بــود )۹(. دارویــن کــه نگــران پذیــرش عمومــی و کلیســا در مــورد نظریــة فوق العــاده 
بنیانــی اش بــود، بــرای چــاپ کتــاب مشــهور خــود در مــورد تکامــل، بیــش از ۲0 ســال منتظــر مانــد! او بــا طبیعی دانــی بــه نــام آلفــرد 
راســل واالس۱۳ در ارتبــاط بــود کــه وی قصــد داشــت نظریــه ای مشــابه دارویــن را در محافــل علمــی منتشــر کنــد. بنابرایــن دارویــن 
تصمیــم گرفــت ســرانجام اثــر مشــهور خــود را مطــرح کنــد و در ســال ۱۸۵۸ نظریــة خــود را در ایــن خصــوص بــا عنــوان نظریــة تکامــل، 
در یــک گردهمایــی قرائــت کــرد. ســپس در ســال ۱۸۵۹، کتــاب »خاســتگاه گونه هــا« را کــه شــرح مفصلــی از نظریــة تکامــل در اثــر 

فرآینــد انتخــاب طبیعــی محســوب می شــود، منتشــر کــرد )۱0(.
دارویــن از ازدواج بــا دختردایــی خــود، اِمــا ِوجــوود۱4، صاحــب ۱0 فرزنــد شــد کــه چنــد فرزنــد آنــان نیــز در کودکــی جــان ســپردند و 

شــاید ایــن موضــوع بــرای مــردی کــه اهمیــت ژنتیــک در انتخــاب طبیعــی را می دانســت، حیرت انگیــز باشــد )4(.
ــرگ را  ــت م ــان، عل ــکان در آن زم ــت. پزش ــتان درگذش ــاوس۱۵ انگلس ــل ۱۸۸۲ در داون ه ــرانجام در ۱۹ آوری ــن، س ــز داروی چارل
ــه  ــود؛ چراک ــن شــاگاس۱7 ب ــاری مزم ــه بیم ــال ب ــد او مبت ــه بعضــی می گوین ــد. البت ــی تشــخیص دادن ــن صــدری۱6 و نارســایی قلب آنژی
ــا پایــان عمــر نیــز  ــی خــود، عالئمــی از خســتگی، اگزمــا، تهــوع، ســردرد و تپــش قلــب داشــت کــه ت پــس از بازگشــت از ســفر طوالن
به همراهــش بــود. یــک هفتــه پــس از مــرگ دارویــن، او در نزدیکــی دانشــمندان بزرگــی همچــون جــان هرشــل۱۸ و آیــزاک نیوتــن در 

ــد )۱۱(. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــدن ب ــتر۱۹ لن ــای ِوست مینس کلیس
۲۳ بهمن برابر با ۱۲ فوریه، سالروز تولد چارلز داروین، روز جهانی داروین است )۱۲(.

6. University of Edinburgh Medical School
7. John Edmonstone
8. John Stevens Henslow
9. HMS Beagle
10. Robert FitzRoy
11. The Journal of researches
12. The zoology of the voyage of H.M.S. Beagle
13. Alfred Russel Wallace
14. Emma Wedgwood
15. Down House

16. درد و فشار قفسه سینه به علت گرفتگی و عدم جریان مناسب خون در قلب
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فرانســیس ســلر کالینــز۱ متولــد ۱4 آوریــل ۱۹۵0 اســت. کالینز 
کــه کودکــی خــود را در مزرعــة کوچکــی در دره شــناندوآ۲  
ویرجینیــا۳ گذرانــد، در ۱6 ســالگی از دبیرســتان فارغ التحصیــل 
شــد. وی تحصیالت دانشــگاهی خــود را در دانشــگاه ویرجینیا در 
رشــته  شــیمی شــروع کــرد و فارغ التحصیــل ممتــاز آنجــا گردیــد. 
در ادامــه، عالقــة او بــه فراگیــری دانــش، زمینه ســاز انگیــزه اش 
بــرای تحصیــل در مقاطــع باالتــر شــد؛ وی مقطــع دکتــرا را نیــز 
در دانشــگاه یِیــل4 آغــاز نمــود. بــا اینکــه او در دوران تحصیلــش 
هیــچ گاه عالقــه ای بــه زیست شناســی نشــان نــداده  بــود، در 
ــی  ــب اطالعات ــیمی و کس ــدن دوره  بیوش ــا گذران ــرا ب ــع دکت مقط
 ،Protein و  DNA،RNA دربــاره  مولکول هــای زیســتی همچــون
ــم ژنتیــک شــد. در همیــن حیــن،  مجــذوب انقــالب نوظهــور عل
ــوری  ــود را ط ــده  خ ــغل آین ــالت و ش ــرد تحصی ــعی می ک او س
ــد  ــک کن ــود کم ــان خ ــه هم نوع ــد ب ــه بتوان ــد ک ــزی کن طرح ری
)۱(؛ پــس زمانی کــه در حــال کار بــر روی رســاله  دکتــرای 
ــکده   ــکی در دانش ــته  پزش ــل رش ــه تحصی ــروع ب ــود، ش ــود ب خ
پزشــکی دانشــگاه کارولینــای شــمالی کــرد. بعــد از پایــان دوره  
ــک انســانی  ــرای بورســیه   ژنتی ــی، ب دســتیاری در پزشــکی داخل
ــت  ــو هیئ ــم، عض ــار آن ه ــت. در کن ــل بازگش ــگاه یِی ــه دانش ب
علمــی دانشــگاه میشــیگان شــد )۲(. او در یِیــل و میشــیگان، 
ــی۵  ــازی موضع ــام کلون س ــه ن ــا ب ــایی ژن ه ــرای شناس ــی ب روش
ــم ژنتیــک گشــت  ــد در عل ــا روشــی قدرتمن ــه بعده ــت ک را یاف
ــوص  ــتان مخص ــش در بیمارس ــراه همکاران ــه هم ــز ب )۱(. کالین
کــودکان در تورنتــو، ژن فیبــروز کیســتیک6 را شناســایی کردند. 
ــری  ــی دیگ ــافات ژنتیک ــه اکتش ــر ب ــود منج ــایی، خ ــن شناس ای
نیــز شــد: کشــف ژن هــای عامــل بیماری هــای هانتینگتــون7 

فرانسيس سلر کالينز،
وژه ژنوم انسان پرست پر سر

ــوع۱   ــه۹ ن ــز چندگان ــدد درون ری ــالزی غ ــوز۸، نئوپ نوروفیبرومات
دســتاوردهای  از  پروجریــا۱0  هاچینســون- گیلفورد  ســندرم  و 
کالینــز و همکارانــش اســت. البتــه مهم تریــن دســتاورد کالینــز را 
می تــوان سرپرســتی پــروژه ژنــوم انســان بیان کــرد. ایــن پــروژه، 
طــرح نقشــه برداری و تعییــن توالــی کل ژنــوم انســان بــا اســتفاده 
ــود. کالینــز همچنیــن تحقیقــات زیــادی در  از روش هــای علمــی ب
روش هــای پیشــگیری از بیماری هــای ژنتیکــی انجــام داده اســت. 
ــر عهــده دارد. او در  ــز ب وی ریاســت موسســه ملــی ســالمتی را نی
تألیــف کتــاب نیــز فعــال بوده اســت )۳(. از تألیفــات وی می تــوان 
ــکی و  ــک پزش ــول ژنتی ــاور، اص ــی، ب ــان زندگ ــدا، زب ــان خ ــه زب ب

ــان علــم و ایمــان اشــاره کــرد )۱(. زب
در انتها جمالتی را از این دانشمند مشهور آمریکایی می خوانیم:

ــس  ــدا را ح ــودم، خ ــغول کار ب ــگاه مش ــه در آزمایش ــی ک »هنگام
می کــردم. قطعــا قدرتــی باالتــر از مــا هســت و مــن بــه آن اعتقــاد 
ــرد.  ــر ک ــی نزدیکت ــدا اندک ــه خ ــرا ب ــز DNA م ــف رم دارم. کش
ــم از  ــد. عل ــان درمانده ان ــه از درم ــی را ک ــده ام بیماران ــا دی باره
عــالج آنهــا قطــع امیــد کرده بــود. امــا دیــدم کــه آنهــا بــه صــورت 

ــن کار خداســت )4(.« ــد. ای ــه زندگــی برگشــته ان معجــزه وار ب
ــی  ــات زیبای ــید، لحظ ــم می رس ــف مه ــک کش ــه ی ــه ب ــی ک »هنگام
را تجربــه می کنیــد؛ چرا کــه دربــاره  آن موضــوع تحقیق کــرده 
ــوری  ــودم ط ــف کرده ب ــن کش ــه م ــزی ک ــیده اید. چی ــه آن رس و ب
ــود؛  ــرده ب ــف نک ــانی آن را کش ــچ انس ــال هی ــه ح ــا ب ــه ت ــود ک ب

درحالی کــه خــدا هــر زمــان آن را می دانســت! )4(«
ــک  ــای ی ــث اعط ــز ژن باع ــف رم ــاد دارد کش ــز اعتق ــر کالین دکت

ــت )4(. ــدا بوده اس ــناخت خ ــرای ش ــه وی ب ــت ب فرص

1. Francis Sellers Collins
2. Shenandoah Valley
3. Virginia
4. Yale University
5. Positional cloning
6. Cystic Fibrosis

نوعی بیماری سوخت وساز بدن است که بر اثر آن ترشحات در بخش هایی از بدن سفت و چسبنده می شوند.
7. Huntington

ایــن بیمــاری کــه در اثــر جهــش در ژن کدکننــده پروتئیــن هانتینگتــون ایجــاد می شــود، یــک بیمــاری تحلیــل عصبــی پیشــرونده اتوزومــال 
غالــب بــا بــروز در ســنین بزرگســالی اســت کــه بــا بــا اختــاالت ســه گانه حــرکات غیرطبیعــی، اختــاالت شــناختی و اختــاالت روانــی 

ــود. ــناخته می ش ش
8. Neurofibromatosis

یــک بیمــاری ژنتیکــی اســت کــه اعصــاب و پوســت را گرفتــار می کنــد. در ایــن بیمــاری، تومورهــای خوش خیــم غیرســرطانی در مســیر 
ــرور مشــکاتی در پوســت و اســتخوان ها می شــود. ــن رشــد موجــب ب ــد و ای اعصــاب رشــد می کنن

9. Multiple endocrine neoplasia
از اختــاالت ارثــی نــادر اســت کــه در آن چندیــن غــده درون ریــز بــه تومورهــای غیرســرطانی )خوش خیــم( یــا ســرطانی )بدخیــم( تبدیــل 

می شــوند یــا بــدون تشــکیل تومــور، بیــش از حــد رشــد می کننــد.
10. Hutchinson–Gilford progeria

یک وضعیت بسیار نادر ژنتیکی است که در آن عائم و نشانه های پیری و کهولت در سنین بسیار کم تجلی می نمایند.

هاله فیض یاب،کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه آزاد اسالمی-واحد علوم 
پزشکی تهران

haleh.feyzyab@gmail.com
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زیست شناســی ســرطان سیســتم ها،  اســتادیار حوزه هــای 
ژنومیکــس ترجمــه ای و زیست شناســی محاســباتی، دانشــگاه 

ــکا ــا، سانفرانسیســکو، آمری کالیفرنی
پســا  تنظیمــی  شــبکه های  ژنومیکــس،  دکتــرای  فــوق 

آمریــکا نیویــورک،  کلمبیــا،  دانشــگاه  رونویســی، 
فــوق دکتــرای ژنتیــک ســرطان، زیست شناســی ســرطان 

سیســتم ها، دانشــگاه راکفلــر۱، نیویــورک، آمریــکا
ــتون۲،  ــگاه پرینس ــی، دانش ــی مولکول ــرای زیست شناس دکت

ــکا ــی، آمری نیوجرس
کارشناسی زیست فناوری، دانشگاه تهران، ایران

برنــده جایــزه تحقیقــات ســرطان مارتیــن و ُرز۳، انجمــن 
ــکا ــم آمری ــج عل تروی

مدال نقره جهانی المپیاد زیست شناسی سال ۲00۲، لتونی

فعالیت هایتــان  و  تحقیقاتــی  زمینــه  دربــارۀ  کمــی  لطفــا 
توضیــح دهیــد.

آزمایشــگاه مــن روی متاســتاز ســرطان کار کــرده و ســوالی کــه 
ــوع  ــه ن ــرطانی ب ــلول س ــل س ــی تبدی ــم، چگونگ ــرح می کنی مط
ــرل  ــر ســلول، سیســتم کنت ــی، در ه ــت. به طورکل ــتاتیک اس متاس
ــد.  ــن  می کن ــان ژن را تعیی ــزان بی ــه می ــود دارد ک ــی وج ــان ژن بی
در فرآینــد ســرطان و به طورخــاص متاســتاز، بخش هایــی از ایــن 
سیســتم مختــل شــده و بــه ســلول ســرطانی امــکان گســترش در 
بــدن و ایجــاد تومورهــای جدیــد را می دهــد. مقایســه بیــان ژن در 
ســلول های ســرطانی، قبــل و بعــد از متاســتاز، نوســانات بســیاری 

ــد.  ــان می ده ــزاران ژن را نش ــش از ه ــان بی در بی

پیشینة تحقیقات در این زمینه را چطور ارزیابی می کنید؟

بررســی بیــان ژن در طــول ایــن ســال ها، بیشــتر بــه علــت 
مکانیســم های اندازه گیــری در دســترس از قبیــل ریزآرایــه4، 
ــان  ــت، بی ــا در واقعی ــت؛ ام ــوده اس ــز ب ــطح mRNA متمرک برس
ژن فرآینــدی پیچیــده و چنــد  مرحلــه ای اســت کــه از رونویســی 
شــروع و بــا ترجمــه و تغییــرات پــس از آن پایــان می یابــد. همــة 
بخش هــای ایــن فرآینــد دارای سیســتم کنترلــی دقیقــی اســت و 
ــوان گفــت در ســرطان، تمــام ایــن مراحــل به نحــوی مختــل  می ت

می شــوند.

آشکارسازی توالی پیرایش متناوب RNA براساس تنظیم 
پاتولوژیک پردازش آن طی متاستاز سلول های سرطانی

آیدا بهرامی، کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 
دانشگاه خوارزمی

IdaBahrami.2002@gmail.com

فاطمه ملکی، کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 
دانشگاه گیالن

Fatememaleki1707@gmail.com

ــح  ــی توضی ــن سیســتم کنترل ــارۀ ای ــا کمــی بیشــتر درب  لطف
ــه چــه صــورت اســت؟ ــن سیســتم ب ــد، عملکــرد ای دهی

ــر  ــان ه ــی بی ــات چگونگ ــطح DNA و RNA، اطالع ــر دو س در ه
ــت.  ــد شده اس ــی۵ ک ــر توال ــورت عنص ــود آن به ص ــل خ ژن، داخ
ــی در DNA را  ــای معین ــی، توالی ه ــل رونویس ــال عوام ــرای مث ب
 6 RNA شناســایی نمــوده یــا پروتئین هــای متصل شــونده بــه
شناســایی و اتصــال بــه توالــی مشــخصی، سرنوشــت RNA در 

ــد. ــن می کنن ــلول را تعیی س

چگونــه می تــوان از ایــن اطالعــات در پژوهش هــای مرتبــط 
بــا ســرطان بهــره بــرد؟

ایــن سیســتم های کنترلــی در ســلول های ســرطانی و متاســتاتیک 
ــت.  ــخص نیس ــدا مش ــا از ابت ــت آن ه ــا ماهی ــد، ام ــر می کنن تغیی
ــوه  ــم نح ــه در فه ــت ک ــی اس ــن اطالعات ــا یافت ــگاه م کار آزمایش
ــه  ــر متاســتاتیک ب ــر ســلول ســرطانی از رده ســالم تر و کمت تغیی
ــش،  ــن پژوه ــانند. در ای ــاری می رس ــتاتیک7 ی ــیار متاس ــوع بس ن
ــاوب۸   ــش متن ــام پیرای ــه ن ــان ژن ب ــه ای از بی ــاص مرحل به طورخ

1. The Rockefeller University
2. Princeton University

3. Martin and Rose
4. microarray

5. sequence element
6. RNA-binding protein

7. Poorly and highlymetastatic
8. Alternative splicing

RNA و سرطان 
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را بررســی و ابزارهایــی ایجــاد می کنیــم تــا ایــن فرآینــد را 
 RNA دقیق تــر مطالعــه کنیــم. نتیجــه بیــان هــر ژن، لزومــاً یــک
ــزون و  ــدادی اگ ــر ژن دارای تع ــه ه ــت، بلک ــرد نیس منحصربه ف
ــده  ــش حذف ش ــد پیرای ــی فرآین ــا ط ــت. اینترون ه ــرون اس اینت
یکدیگــر  بــه  متفاوتــی  ترتیــب  و  روش هــا  بــا  اگزون هــا  و 
ــون  ــای گوناگ ــد mRNA ه ــه تولی ــر ب ــه منج ــوند ک ــل می ش متص
ایزوفرم هــای مختلــف می گــردد. تغییــر ســطح اگزون هــا  و 
ــی  ــت باالی ــرطانی از اهمی ــلول س ــدن س ــتاتیک ش ــد متاس در رون
ــن  ــل در ای ــم های دخی ــال مکانیس ــه دنب ــا ب ــوده و م ــوردار ب برخ

ــتیم. ــتاز هس ــر متاس ــا ب ــر آن ه ــرات و تاثی تغیی

مــدل آزمایشــگاهی و چالش هــای بررســی متاســتاز در ایــن 
مــدل چگونــه اســت؟

یکــی از چالش هایــی کــه بــرای مطالعــة متاســتاز، برخــالف 
ــن  ــازی ای ــی مدل س ــدم توانای ــت، ع ــرح اس ــور، مط ــکیل توم تش
ــت و  ــه باف ــه ب ــد. از آنجایی ک ــت می باش ــط کش ــد در محی فرآین
ــم و  ــتفاده می کنی ــوش اس ــدل م ــت، از م ــاز اس ــده نی ــود زن موج
بــه همیــن دلیــل، ایــن زمینــه مطالعــه هزینه بــر بــوده و خروجــی 
ــوان  ــه ایــن معنــی کــه در ایــن سیســتم نمی ت پایین تــری دارد؛ ب
چنــد عامــل را به طــور همزمــان بررســی کــرد. ایــن اتفــاق عمــال 
بــه همیــن علــت اســت کــه دانــش مــا از متاســتاز بــه عنــوان عامل 
اصلــی مرگ و میــر در ســرطان، نســبت بــه تشــکیل تومــور بســیار 
ــگاه  ــان در آزمایش ــه خودم ــی ک ــی از مدل های ــت. یک ــر اس کمت
آمــاده می کنیــم، اســتفاده از ســلول های انســانی اســت کــه 
ــه  ــق ب ــورت تزری ــوده و در ص ــری ب ــتاز کمت ــدرت متاس دارای ق
ــوند. در  ــاد می ش ــدل ایج ــرطانی در م ــده س ــدادی غ ــوش، تع م
ــدازه تومورهــای ایجــاد   ــوع، تعــداد و ان ــا بررســی ن ایــن روش ب
شــده، توانایــی متاســتاز را مطالعــه می کنیــم. بــا انتقــال ایــن 
افزایــش  متاســتاز  قــدرت  دیگــر،  موش هــای  بــه  ســلول ها 
می یابــد. بــا مقایســه دو رده متاســتاز پاییــن و بســیار متاســتاتیک 
و تمرکــز بــر تغییــرات فرآینــد پیرایــش متنــاوب، اگزون هایــی 
ــتند را  ــود هس ــا موج ــام ایزوفرم ه ــه تم ــی و ن ــا در برخ ــه تنه ک
شناســایی و نحــوه تغییــرات آن هــا را اندازه گیــری می کنیــم. 
از  به دســت آمده  زنوگرافــت۹  دیگــر،  قابل اســتفاده  روش  دو 
بیمــار )تومورهــای موجــود در بــدن بیمــار کــه وارد مــوش شــده 
بیمــار  از  نمونه گیــری  و  می باشــند(  دارا  را  قابلیــت کشــت  و 
ــاهده  ــا مش ــن روش ه ــتفاده از ای ــه اس ــه در نتیج ــتند. آنچ هس
می شــوند، الگوهایــی مشــخص در پیرایــش متنــاوب و تغییــرات 

ــتند.  ــزون هس ــزاران اگ ــطح ه ــیار در س بس

پــس درواقــع، اینجاســت کــه ســوال اصلــی مطــرح می شــود، 
بــا دانســتن اینکــه میــزان چــه اگزون هایــی تغییــر می کنــد، 
چگونــه می تــوان بــه ســازو کار کنتــرل ژنــی در آن هــا 

پی بــرد؟ 

بله، فرآیند بعدی، شامل دو مرحله است:

مرحلة اول

ــای  ــد و ابزاره ــات مفی ــاوی اطالع ــای ح ــتفاده از توالی ه ــا اس ب
ــن  ــا ای ــل دیگــری ب ــا عوام ــا ی ــم چــه پروتئین ه دیگــر درمی یابی
عناصــر برهمکنــش  داشــته اند تــا بتواننــد پیرایــش متنــاوب ایــن 
ــن  ــتاز پایی ــلول های متاس ــة س ــا مقایس ــد. ب ــرل کنن ــا را کنت ژن ه
و بســیار متاســتاتیک و اســتفاده از نمونه هــای محاســباتی۱0، 
ــاص در  ــه به طورخ ــم ک ــدا کردی ــری پی ــاختار سنجاق س ــک س ی
اگزون هایــی هســتند کــه در ســلول های بســیار متاســتاتیک 

ــی رود. ــاال م ــان ب مقدارش

مرحلة دوم

بــرای یافتــن پروتئیــن متصــل بــه RNA یــا عامــل پیرایش کننــده 
نــام  بــه  پروتئینــی  و  اســتفاده  از روش هایــی  عناصــر،  ایــن 
ســاختار  بــه  می توانــد  کــه  شــد  شناســایی   ۱۱SNRPA1
ــابه در  ــاختارهای مش ــه س ــری در snRNA U2 ۱۲ و ب سنجاق س
ــش  ــاوب نق ــش متن ــود و در پیرای ــل ش ــر متص ــای دیگ RNAه

ــد. ــته باش ــی داش کنترل

روش های اثبات اتصال SNRPA1 به RNAهای دیگر

CLIP: در ایــن روش از اشــعة UV بــرای اتصــال پروتئین هــا 
ــی،  ــی مراحل ــس از ط ــد. پ ــتفاده می کنن ــم اس ــه ه ــا ب و RNAه
توالــی RNA  انگشت نگاری شــده را تعییــن و بــر اســاس آن 

پیــدا می کنیــم. اتصــال را  جایگاه هــای 
ــی  ــولفات و بررس ــردن دي متیل س ــا اضافه ک DMS-MaPseq: ب
متیالســیون A و C در توالــی، میــزان دردســترس بودن آن هــا 
ــد،  ــي۱4 باش ــا برآمدگ ــه۱۳ ی ــر در حلق ــم؛ اگ ــخص می کنی رامش
شــاهد جهــش بیشــتر و در ســاقه۱۵، شــاهد جهــش کمتــری 
عنصــر،  ســه  در  را  دي متیل ســولفات  ســیگنال  مــا  هســتیم. 
ســاختار  در   1-PLEC SSE و   2-PLEC SSE   ،ERRFI1یعنــی

9. Xenograft
10. Computational models
11. small nuclear ribonucleoprotein 
polypeptide A

12. ریبونوکلئوپروتئیـن هسـته ای کوچـک snRNP( U2( جزئـي ضـروری در سـاختار کمپلکـس 
اسپایسـئوزوم اسـت کـه ماشـین سـلولی مسـئول حـذف اینترون هـا از mRNAهـای پیش سـاز 
)پیـش mRNAهـا( در همـه یوکاریوت هـا مي باشـد. در واقـع U2 یک عامـل اتصال فـوق العاده 
 mRNA پویـا مي باشـد که نقش اساسـي در تشـخیص جایـگاه الکترون دوسـت آدنوزین انشـعاب

پیش سـاز دارد و بیشـترین جهـش طـي سـرطان ها را در آن مشـاهده مي کنیـم.  

13.loop
14.bulge
15.stem 

snRNA U2 شکل 1- ساختار

۱4



کــرده  پیــدا  محاســباتی  صــورت  بــه  کــه  سنجاق ســری 
بودیم،جایگــذاری کردیــم. بــا ایــن کار ثابــت شــد ایــن 
ــد و در  ــود دارن ــلول  وج ــا، در س ــار م ــق انتظ ــاختارها مطاب س
نهایــت اتصــال SNRPA1 و RNAهــا را در آزمایشــگاه ثابــت 

کردیــم.

ــت  ــه تقوی ــن SNRPA1 ب ــال پروتئی ــر اتص ــی تاثی بررس
ــاختاری۱6 ــش س ــده پیرای کنن

در ایــن بررســی چنــد مشــاهده مهــم وجــود داشــت، یکــی اینکه 
هــم در ســطح  متاســتاتیک  SNRPA1 در ســلول های  بیــان 
RNA و هــم در ســطح پروتئیــن زیــاد می شــود کــه بیانگــر 
ــن  ــرای عملکــرد ای ــی ب ــده خوب ــد نماین ــن اســت کــه می توان ای
عنصــر باشــد. بــرای اثبــات ایــن موضــوع  میــزان SNRPA1 را 
ــن آورده و مشاهده شــد  در ســلول های بســیار متاســتاتیک پایی
ــوند و  ــم می ش ــد، ک ــر را دارن ــن عنص ــه ای ــی ک ــه اگزون های ک
ــیار  ــتگی بس ــز همبس ــر نی ــاي دیگ ــة آزمایش ه ــس. نتیج برعک
ــر در  ــای دیگ ــزان پروتئین ه ــه می ــان داد. در ادام ــی را نش خوب
ســلول را کــم کردیــم و مشــاهده شــد کــه اتفــاق خاصــی بــرای 
RNAهایــی کــه SNRPA1 بــه آن هــا متصــل می شــود نمی افتــد 
امــا بــا از کارانداختــن SNRPA1، میــزان ایــن اگزون هــا پاییــن 
ــتند.  ــص SNRPA1 هس ــرات مخت ــن تغیی ــه ای ــد؛ درنتیج می آی
ســپس بــرای اینکــه نشــان دهیم SNRPA1 به طورخــاص از 
ــذارد، دو ژن  ــر می گ ــتاز تاثی ــاوب روی متاس ــش متن راه پیرای
را انتخــاب کردیــم و متوجــه شــدیم کــه یکــی از آن هــا یعنــی 
ــوع،  ــن موض ــتن ای ــا دانس ــت. ب ــدف SNRPA1 اس PLEC ۱7، ه
 Morpholino می توانســتیم از یــک پلیمــر دیگــر بــه نــام
ــق  ــا تزری ــم. ب ــر دهی ــاوب آن را تغیی ــش متن ــتفاده و پیرای اس
ــه  ــد ک ــوش، مشاهده ش ــه م ــلول های دارای Morpholino ب س
قــدرت متاســتاز آن هــا کــم می شــود، امــا بــا اِعمــال ایــن کار در 
ســلول هایی کــه SNRPA1 در آن هــا از کار انداخته شــده بود، 
ســلول ها  در  قبــل  از  امــر  ایــن  چــون  نــداد؛  رخ  تغییــری 
بــا   PLEC روی   Morpholinoبنابرایــن تاثیــر رخ داده بــود. 
ــرل  ــد کنت ــیر جدی ــک مس ــا ی ــود و م ــتاتیک ب SNRPA1 اپیس
پیرایــش منتــاوب یافتیــم کــه در متاســتاز نقــش اساســی دارد.

وجــه تمایــز پژوهــش شــما بــا ســایر مطالعــات ایــن حــوزه 
در چیســت؟

نکتــه قابل توجــه ایــن اســت کــه در بررســی های مرتبــط بــا 
اگزون هــا، عالوه بــر توالــی خــود RNA، ســاختار دوم آن هــا نیــز 
بســیار مهــم بــوده و می توانــد حــاوی اطالعــات تنظیمــی مفیــدی 
ــق در  ــه تحقی ــغول ب ــراد مش ــیاری از اف ــط بس ــا توس ــد؛ ام باش
ــای  ــا روی مدل ه ــود. م ــه می ش ــده گرفت ــی نادی ــن زمینه های چنی
ــز در  ــاختاری را نی ــر س ــن عناص ــا ای ــم ت ــباتی کار می کنی محاس
RNA پیــدا کنیــم. مــورد بعــدی اینکــه، بایــد دقــت کنیــم در ایــن 
ــه  ــرد، ن ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــتاز م ــد متاس ــش، فرآین پژوه
ــن  ــر ای ــاص ب ــری خ ــان از تاثی ــا نش ــای م ــور. یافته ه ــد توم رش

ــد. ــد دارن فرآین

 ،RNA نکتــه قابل توجــه ایــن اســت کــه عــاوه بــر تــوایل خــود
ــاوی  ــد ح ــوده و یم توان ــم ب ــیار مه ــز بس ــاختار دوم آن نی س
اطاعــات تنظیمــی مفیــدی ابشــد، امــا توســط بســیاری 
زمینه هایــی  چنیــن  در  تحقیقــات  مشــغول  کــه  افــراد  از 

هســتند، اندیــده گرفتــه یم شــود.

در نهایــت ایــن ســوال پیــش مي آیــد کــه بــا وجــود چنیــن 
تحقیقــات گســترده اي در حــوزۀ ســرطان، چــرا همچنــان درمــان 

ــت؟  ــترس اس ــاری دور از دس ــن بیم ای

ــی تشــخیص ســلول  ــده اســت؛ توانای ــن موضــوع بســیار پیچی  ای
ــز  ــوده و نی ــوار ب ــرطانی، دش ــودی غیرس ــرطانی از خ ــودی س خ
دانــش مــا هنــوز نســبت بــه ایــن فرآینــد کافــی نیســت. موضــوع 
مهــم ایــن اســت کــه ســلول های ســرطانی پویــا بــوده و بــه 
ــان، پاســخ و  ــر درم ــی پیچیده شــان در براب ــت سیســتم تکامل عل

ــد. ــان می دهن ــت نش مقاوم

شکل 2- ساختار حلقه، برآمدگي و ساقه

شکل 3- توصیف فرآیند کشف مسیر تنظیمي جدید

16.Structural Splicing Enhancer (SSE)  
17.Plectin

۱۵



عامل این بیماری چیست؟

دو عامــل در بیمــاری آلزایمــر دارای نقــش هســتند کــه یکــی از 
آن هــا پروتئیــن غشــایی اســت کــه بــه اختصــار بــه آن APP  یــا

Amyloid Precursor Protein می گوینــد و زمانی کــه به طــور 
نامناســبی پــردازش می شــود، در بیــرون ســلول های عصبــی، 
ــال ۲0۱6 دو  ــد. در س ــاد می کنن ــیدی را ایج ــای آمینواس پالک ه
ــتند  ــان می داش ــه بی ــد ک ــر ش ــایِنس7 منتش ــر و س ــه در نیچ مقال
کــه زمانی کــه مغــز تحــت شــرایط التهــاب قــرار می گیــرد 
تعامــدا اقــدام بــه ترشــح پپتیدهــای آمیلوئیــد بتــا می کنــد. 
ــاخت  ــه س ــدام ب ــا ۲00۱ اق ــال ۲000 ی ــوژن۸ از س ــی بای کمپان
ــه  ــب۹« برعلی ــام »آدوِکینوَم ــه ن ــال ب ــادی مونوکلون ــک آنتی ب ی
ایــن پالک هــای آمیلوئیــدی کرده بــود کــه ایــن پالک هــا را 
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fully human monoclonal antibodies .5: آنتی بادی هـای مونوکلونـال کامـًا انسـانی، منشـایی کامـا انسـانی دارنـد؛ یعنـی بـا وجـود اینکـه در فرآیندهـای مختلف تولید آن هـا از جانـداران دیگر بهره 

گرفتـه می شـود، امـا ژن هـای دخیـل در ایـن امر از انسـان گرفته شـده اند.
Alzheimer Disease .6: نـام ایـن بیمـاری بـه افتخـار روانپزشـک و متخصـص اعصـاب آلمانـی، اَلوییـس آلزایمـر انتخاب  شده اسـت که بـراي اولین بار در سـال 1906، بـه یافته هایي عجیـب و غریب در مغز 
زنـی اشـاره کـرد کـه بـا نـام آگوسـت دی شـناخته می شـد و پـس از مدتـي رنج ازدسـت دادن حافظـه، سـرگرداني و گیجي و عـدم قابلیت تشـخیص زمـان و مـکان و حتي هویـت خـود و به طورکلي بـا رفتارهایي 

 Science .7غیرقابـل پیش بینی، درگذشـت.
8. Biogen
9. Aducanumab (Aduhelm™)

درمان آلزايمر؛ نه آنچنان دوردست!

کمی از خودتان بگویید. 

مــن کــوروش شاهپســند هســتم. تحصیــالت مقدماتــی خــودم را 
در ایــران در رشــته بیوشــیمی در موسســه IBB دانشــگاه تهــران 
ــم  ــمر معل ــتان کاش ــم در شهرس ــالی ه ــد س ــردم. چن ــپری ک س
بــودم و ســپس بــرای دکتــرای علــوم اعصــاب بــه دانشــگاه توکیــو 
و ســپس بــه دانشــگاه هــاروارد رفتــم و تحصیــالت خــودم را بــه 
پایــان رســاندم. از زمانــی هــم  کــه بــه ایــران بازگشــتم، بــه عنــوان 
عضــو هیئت علمــی در پژوهشــگاه رویــان مشــغول شــدم و از 
ســال ۲0۱6 بــه عنــوان رئیــس دپارتمــان مغــز و علــوم شــناختی 

ایــن پژوهشــگاه فعالیــت دارم.
بیشــتر پژوهش هایــی کــه انجــام می دهــم بــر روی مکانیســم های 
مولکولــی تحلیــل عصبــي۳ و مــرگ ســلول های عصبــی در شــرایط 
ــان را  ــات اخیرم ــج تحقیق ــد. نتای ــف می باش ــترس های مختل اس
هــم در مجلــه نِیِچــر4 در همــان ســال منتشــر کردیــم و در زمــان 
برگشــت بــه ایــران، یــک آنتی بــادی مونوکلونــال کامــال انســاني۵ 
بــر ضــد عامــل ســمی پیداشــده توســعه دادیــم کــه مانــع مــرگ 

ــی در شــرایط اســترس می شــود. ســلول های عصب
بــراي شــروع بحــث لطفــا مقــداري دربــاره بیمــاري آلزایمر6 

ــت کنید. صحب

آلزایمــر برخــالف ذهنیــت عــوام کــه فکــر می کننــد یــک 
بیمــاری فراموشــی اســت، اصــوال بیمــاری فراموشــی نیســت! 
حتــی هــر بیمــاری کــه بــا فراموشــی همــراه اســت هــم آلزایمــر 
نیســت! آلزایمــر ششــمین عامــل مــرگ در جهــان اســت )بازهــم 
ــار  ــر اســاس آم ــای آلزایمــر برســد!( و ب ــه پ ــا نتوانســت ب کرون
مرکــز آلزایمــر جهــان در شــیکاگو، پنــج و نیــم میلیــون نفــر بــه 
ایــن بیمــاری دچــار هســتند و ســاالنه ۲6۲ میلیــارد دالر هزینــه 
درمــان در ایــاالت متحــده اســت. در کشــور مــا نیــز 700 هــزار 
بیمــار داریــم، یعنــی در هــر مــاه هــزار و چهارصــد میلیــارد تومان 

ــت. ــور اس ــری درون کش ــراد آلزایم ــای اف ــه داروه هزین
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ــه  ــد ک ــالم کردن ــش اع ــال پی ــا دو س ــود ام ــز می نم ــز تمیی از مغ
ــال  ــس از ۱4 س ــه پ ــت چراک ــوژن اس ــن روز بای ــروز تلخ تری ام
پژوهــش و ۱۲ میلیــارد دالر هزینــه، عــدم موثربــودن آنتی بــادی 
ــرای مــرگ  ــد. در واقــع دو عامــل ب طراحی شــده مشــخص گردی
تشخیص داده شــده بود،  شــرایط  ایــن  در  عصبــی  ســلول های 
تائــو )Tubular Associated Unit( و بتــا آمیلوئیــد، کــه آن هــا 
ــن مولکــول جــزو  ــد در حالی کــه ای ــد را حــدف کردن ــا آمیلوئی بت
ــد  ــح می کنن ــلول ها آن را ترش ــت و س ــدن اس ــی ب ــتم دفاع سیس
ــه  ــی ب ــان کمک ــه حذفش ــد و درنتیج ــاع کنن ــان دف ــا از خودش ت
ــز 60  ــد نی ــد کردن ــه تولی ــی ک ــت داروی ــد. قیم ــان نمی کن درم
هــزار یــورو اســت کــه خیلــی گــران می باشــد. پــس دلیل نخســت 
پیش بینی شــده بــراي ایــن بیمــاري رد شــد و حــاال عامــل مــرگ 
ســلول های عصبــی طــي ایــن بیمــاري تنهــا پروتئیــن تائــو 

شناخته می شــود. 

حــال پروتئیــن تائــو چــه ویژگی هایــی دارد؟ شــما چــه 
چیــزی را دربــاره آن کشــف نمودیــد؟

پروتیــن تائــو ۸۵ جایــگاه فسفریالســیون دارد. مــا نشــان دادیــم 
ــن  ــه ترئونی ــه  ۲۳۱ ک ــید آمین ــگاه، اس ــداد جای ــن تع ــه از ای ک
ــن  ــای پرولی ــه حلقه ه ــبت ب ــود، نس ــفریله بش ــر فس ــت، اگ هس
ــودش  ــیس به خ ــس و س ــیون تران ــا کانفورماس ــگاه ۳۲، دوت جای
ــن  ــن در ای ــن پروتئی ــکل ای ــر ش ــه ه ــپس برعلی ــرد. س می گی
نشــان  و  دادیــم  توســعه  اختصاصــي  آنتی بادی هــاي  شــرایط 
دادیــم کــه pro-Tau، Cis pT231 هســت و ایــن نــوع پیکربنــدي 
ــت. ــک اس ــد و پاتولوژی ــلول ها را می کش ــدت س ــي به ش مولکول

شــکل 1-پروتئیــن تائــو؛ )الــف( در شــرایط فیزیولوژیکــی، تائــو 
ــا متصــل  ــه میکروتوبول ه ــود ب ــی خ ــن اتصــال میکروتوبول ــط دمی توس
ــد حمــل و  ــن عملکــرد ســلولی مانن ــرای چندی ــا را ب ــا آن ه می شــود ت
نقــل آکســونی تثبیــت کنــد. )ب( در شــرایط پاتولوژیــک، تائــو توســط 
ــه  ــردد ک ــا هایپرفســفریله )p-tau( می گ ــدد فســفریله ی ــای متع کینازه
ــه  ــو ب ــای تائ ــول، جفت شــدن مولکول ه ــداري میکروتوب ــه ناپای منجــر ب
 NFT10ــت شــکل گیري یکدیگــر، تشــکیل الیگومرهــای ســمی و در نهای

ــود. ــاری مي ش ــای نوروفیبری ــا گره ه ی

شکل 2- اثر بتا آمیلوئید در شرایط استرس اکسیداتیو

چگونه شما طي پژوهش خود به این موضوع پي بردید؟

ــت  ــی را تح ــلول های عصب ــام دادم س ــن انج ــه م ــا کاری ک مقدمت
شــرایط اســترس کشــت دادم و به کمــک میکروســکوپ از آن هــا 
ــت  ــی تح ــلول های عصب ــه س ــدم ک ــم دی ــم و در فیل ــم گرفت فیل
شــرایط اســترس منفجــر می شــوند کــه ایــن وضعیــت دقیقــا 
هماننــد شــرایطی اســت کــه در مغــز مــا رخ می دهــد. پــس حــاال 
اگــر آنتی بــادی اختصاصــي ســاختار ســیس را اضافــه کنیــم، آنتــی 
بــادی وارد ســلول می شــود و ســیس-تائو ســمی را می شناســد 
و بــه آن اتصــال پیــدا کــرده و خنثــی ســازی می کنــد. پــس 
زمانی کــه ایــن کار را انجــام دهیــم، مــرگ ســلول های عصبــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــوع نش ــن موض ــود و ای ــف می ش متوق

ــی دارد. ــت داروی ــا خاصی ــادی م ــی ب آنت

حاال اگر ترانس تائو را حذف کنیم چه می شود؟
می میرنــد  ســریع تر  عصبــی  ســلول های  حتــی  کــه  می بینیــم 
ــات  ــه حی ــرای ادام ــت و ب ــک اس ــو فیزولوژی ــس تائ ــه ترن چراک

ســلول عصبــی الزم می باشــد.

کمي بیشتر درباره داروي درحال تولیدتان صحبت کنید.

ــم  ــعه دادی ــاخته بودیم را توس ــه س ــي ک ــادی مونوکلونال ــی ب آنت
ــرات  ــع اث ــم و در واق ــت کردی ــز تس ــی نی ــای حیوان و در مدل ه
مــرگ ســلول های عصبــی در  از  و  دارد  تحلیــل عصبــي  ضــد 
شــرایط اســترس جلوگیــری می کنــد. حــاال کاری کــه می خواهیــم 
ــی  ــی بالین ــاز کارآزمای ــه آن را وارد ف ــت ک ــن اس ــم ای انجام دهی
ــورد  ــتر م ــان بیش ــدن انس ــی آن را در ب ــی و اثربخش ــم و ایمن کنی

ــم. ــون قراردهی آزم

این دارو در چه مرحله ایی از آزمایش و تولید است؟

ــرای  ــه ب ــی ک ــن داروهای ــم: آخری ــروع کن ــا ش ــد از اینج بگذاری
گــروه  دو   ،۲00۳ ســال  در  شــده اند،  آزمایــش  آلزایمــر 
آنتاگونیســت هاي  و  استیل کولین اســتراز۱۱  مهارکننده هــاي 
ــی  ــت درمان ــدام خاصی ــه هیچ ک ــد ک ــده NMDA ۱۲ بوده ان گیرن

ــر  ــاری آلزایم ــي بیم ــه و اصل ــوان نشــانگر زیســتی اولی ــه عن ــه بیشــتر ب ــو هایپرفســفریله مي باشــند ک ــاي تائ ــاع پروتئین ه ــا حاصــل اجتم ــن گره ه Neurofibrillary tangles .10: ای
ــود. ــناخته می ش ش

ــر  ــاط بهت ــي ارتب ــه معن ــه ب ــز مي شــود ک ــر آن در مغ ــه غلظــت باالت ــه اســتیل کولین منجــر ب ــتراز از تجزی ــار استیل کولین اس Acetylcholinesterase inhibitors (AChEIs) .11: مه
ــي اســت. ــده عصب ــن انتقال دهن ــق ای ــی از طری ــن ســلول های عصب بی

12. NMDA-receptor antagonists (N-methyl-D-aspartate receptor antagonists)
لیگانــد ایــن گیرنــده گلوتامــات اســت کــه انتقــال دهنــده عصبــی تحریکــی اولیــه در مغــز انســان اســت و فعال شــدن آن منجــر بــه افزایــش کلســیم آزاد داخــل ســلولی می شــود. ایــن 
غلظــت از کلســیم کــه ســطح پاتولوژیــک ســیگنال دهی آن اســت منجــر بــه ازدســت دادن تدریجــی عملکــرد سیناپســی و مــرگ نهایــی ســلول عصبــی می شــود کــه از نظــر بالینــی بــا 

کاهــش پیشــرونده در شــناخت و حافظــه و ایجــاد آناتومــی عصبــی پاتولوژیــک کــه در بیمــاران مبتــا بــه AD مشــاهده مــی شــود، ارتبــاط دارد.
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ــوارض  ــدی ع ــا تاح ــتند و تنه ــیمپتوماتیک۱۳ هس ــد و س ندارن
بیمــاری را در یــک بــازه زمانــی کوتاه مــدت کنــد می کننــد؛ 
ــد و باعــث ســکته  ــه عــوارض بســیار وحشــتناکی دارن در حالی ک
، تشــنج ، افزایــش فشــار خــون، ناراحتــی کبــدی و یــا ناراحتــي 
دســتگاه گوارشــی می شــوند و کال داروهــای ایمنــی نیســتند. 
امــا اکنــون مــا ایمنــی و اثربخشــی ایــن دارو را در محیــط 
آزمایشــگاهی ثابــت کرده ایــم ولــی چــون مــا قصــد داریــم دارو 
را به شــکل محصــول داراي بــازار فــروش جهانــي وارد کار کنیــم، 
ــازمان  ــتورالعمل س ــاس دس ــر اس ــی را ب ــی و اثربخش ــد ایمن بای
ــی  ــات بالین ــه آزمایش ــي ک ــکا۱4 و معیارهای ــذا و داروی آمری غ
بــه مــا نشــان می دهند انجــام دهیــم؛ یعنــی نشــان دهیــم کــه در 
فــاز اول مثــال دوازده و در فــاز دوم مثــال پنجــاه  و چهــار بیمــار بــر 
اســاس دســتورالعمل وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و داروي 

ــی دارد. ــم اثربخش ــت و ه ــن هس ــم ایم ــکا ه آمری

بنظرتــان تــا زمــان بهره بــرداري و قابلیــت اســتفاده عمومــي 
ایــن دارو چه مــدت دیگــر زمــان نیــاز اســت؟

انشاالل نهایتا دو سال دیگر.

ــا  ــم مخصوص ــپر ه ــک کریس ــخن از تکنی ــه س از آنجایي ک
ــر  ــه نظ ــت، ب ــر شده اس ــیار همه گی ــت بس ــن چندوق در ای
ــه کریســپر  ــا روش هــاي برپای شــما درمــان ایــن بیمــاري ب

هــم امکان پذیــر می باشــد؟

ــه  ــي ک ــوز جهش های ــه هن ــرای اینک ــت. ب ــخت اس ــش س گفتن
در بیمــاری آلزایمــر پراکنــده۱۵ به شــکل خاص وجــود دارد 
ــي هســت  ــه چــه جهش های ــم ک ــت و نمی دانی مشــخص نشده اس
ــول آن  ــکل معم ــه ش ــوع آلزایمرک ــن ن ــدي در ای ــه فرآین و چ
اســت طــی می شــود. در واقــع مــا دو نــوع آلزایمــر داریــم؛ 
ــاص و  ــای خ ــدی جهش ه ــا ح ــه ت ــی۱6 ک ــوع خانوادگ ــی ن یک
مشــخصی دارد و غالبــا در ســنین پاییــن رخ می دهــد و فکــر 
می کنــم افــراد مبتــال بــه ایــن نــوع کمتــر از ۱0 درصــد هســتند، 
ــر  ــد دیگ ــه ۹0 درص ــده ک ــوع پراکن ــان ن ــم هم ــري ه و دیگ
ــال  ــاالی 6۵ س ــنین ب ــوی س ــا ت ــی غالب ــند؛ یعن دارای آن می باش
مبتــال می شــوند و جهــش بــرای آن هــا وجــود دارد ولــی آنقــدر 
ــي  ــت. در کل ول ــده اس ــناخته باقی مان ــه ناش ــت ک ــترده هس گس
اطــالع زیــادي نــدارم امــا تاحدی کــه می دانــم آنچنــان امکانــش 

ــدارد. وجــود ن

ــو  ــع تائ ــد از تجم ــیدان می توانن ــی اکس ــات آنت ــا ترکیب آی
ــد؟ ــری  کنن جلوگی

بلــه، غالبــا آنتی اکســیدانها در فرایندهــای تحلیل عصبــي و در کل 
ــر  ــا می تواننــد موث ــرای کرون ــا حتــی ب مــرگ همــه  ســلول ها و ی
ــرای  ــتند و ب ــر هس ــیدانها موث ــه، آنتی اکس ــن بل ــند و بنابرای باش

ــوه مصــرف  ــاد می ــرادی کــه زی ــد اف همیــن هســت کــه می گوین
می کننــد کمتــر ســرطان می گیرنــد یــا کمتــر بــه آلزایمــر مبتــال 

می شــوند ولــی ایــن مســئله بــاز هــم صــد درصــد نیســت.

در مــورد آروماتِراپــی۱7 توســط گیاهــان معطــر نظــری 
داریــد؟ آیــا درمــان به کمــک ایــن روش هــم ممکــن اســت؟ 

بیشــتر  شــما  هرچقــدر  مي باشــد.  عضلــه  یــک  مثــل  مغــز 
ــر می شــود  ــد و بیشــتر از آن کار بکشــید، قو ی ت تحریکــش کنی
و طبیعتــا دیرتــر پیــر می شــود و همین طــور نورون هــا هــم 
ــی  ــت ول ــی اس ــل کل ــک اص ــوع ی ــن موض ــد. ای ــر می میرن دیرت
ــد . ــده باش ــد کمککنن ــا می توان ــت ام ــد نیس ــد درص ــم ص ــاز ه ب

یکــی از روشــهای تشــخیص آلزایمــر عــدم تشــخیص بوهــا 
اســت و اختــالل در بویایــی یکــی از مــواردی می باشــد کــه غالبــا 
خــودش را قبــل از اختــالل در حافظــه نشــان می دهــد ولــی خــوب 
تشــخیص ســختی دارد. برهمیــن اســاس هــم حتــي شــرکت های 
طراحــي  را  مختلفــي  کیت هــاي  کــه  هســتند  دانشــبنیاني 
کرده انــد و مثــال انواعــی از اســانس ها را بــه فــرد می دهنــد 
ــر دارد  ــرد آلزایم ــن ف ــد ای ــد می گوین ــخیص بده ــر تش ــه اگ ک
یــا در حــال ابتــال بــه آن هســت ولــي بازهــم خیلــی دقیــق نیســت 
ــان  ــه درم ــت ک ــن اس ــوددارد ای ــه وج ــئله ای ک ــي مس .به طورکل
بــه کمــک رایحــه و بــو گفتنــش ســخت مي باشــد. ممکــن هســت 
کــه موثــر باشــد مثــل مــوارد دیگــری همچــون خــوردن میــوه و 
ــش  ــک راه برای ــی ی ــره ول ــدول و غی ــردن ج ــبزیجات، حل ک س
ــف  ــیر را متوق ــن مس ــد ای ــی بیای ــه آروماتراپ ــده ک مشخص نش

ــا بیایــد فــالن آنزیــم را بلوکــه بکنــد. کنــد ی

ــوم  ــاره عل ــم درب ــداري ه ــکان دارد مق ــر ام ــان اگ در پای
شــناختی کــه از مباحــث مرتبــط بــا ایــن بیمــاري هــم هســت 

ــد. ــح بدهی توضی

علــوم شــناختی درواقــع بازخوردهــا و اطالعاتــی هســت کــه مــا 
از مغــز دریافــت می کنیــم و غالبــا مبنــی بــر رفتــار و پاســخهایی 
می باشــد کــه مغــز بــه محیــط اطــراف می دهــد. بــرای مثــال بــه 
ــخیص  ــد و از روی آن تش ــگاه می کنن ــم ن ــت چش ــرعت حرک س
ــا آلزایمــر هســت یــا  ــه افســردگی ی می دهنــد کــه فــرد مبتــال ب

خیــر.
 در حــال حاضــر علــوم شــناختی یکی از علــوم روز دنیا محســوب 
می شــود. مــن یکــی از دســتاوردهای مهــم علــوم شــناختی را در 
ــه ایی را روی  ــک تراش ــا ی ــدم. آن ه ــتون دی ــوم بوس ــوزه عل م
مغــز یــک حیــوان متصــل کرده بودنــد و اینطــوری آن چیــزی کــه 
ــم.  ــتیم ببینی ــگر می توانس ــم در نمایش ــا ه ــد را م ــوان می دی حی
مثــال روی گربــه اینــکار را انجــام داده بودنــد. البتــه بحــث علــوم 
شــناختی ماننــد نوروســاینس بســیار وســیع اســت و نمي تــوان در 

ایــن زمــان آنچنــان دربــاره آن صحبــت کــرد.

14. FDA (Food and Drug Administration)
15. Sporadic 
16. Familial 
17. Aromatherapy (رایحه درماني)

13. symptomatic drugs

داروهایي که صرفا مطابق با نشانه های بیماری تولیدشده اند و عامل اصلی بیماری را درمان نمی کنند.
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لطفــا در حــوزه کشــف و شــناخت گونه هــای جدیــد و در کل 
نقــش و عملکــرد تاکسونومیســت ۵هایی مثــل خودتــان اگــر 

الزم می دانیــد مقدمــه ای بفرماییــد.

بلــه، به طورکلــی اگــر بخواهــم بگویــم، کاری کــه مــا انجــام 
مختلفــی  گرایش هــای  در  مهمــی  بســیار  جایــگاه  می دهیــم 
ــوری  ــای جان ــوص  حوزه ه ــی، بخص ــی زیست شناس ــف علم مختل
و گیاهــی، دارد. اگــر از فیزیولــوژی و تکویــن خــارج شــویم، 
ــی  ــا انجــام می دهیــم در حــوزه تاکســونومی، فایلوژن کاری کــه م
ــت  ــتی اس ــوع زیس ــوزه تن ــت جغرافی و ح ــی، زیس ــا تبارشناس ی
کــه در نــوع خــودش نگاه هــای کالن بــه دنیــای موجــودات زنــده 
ــتی  ــوع زیس ــوزه تن ــروزه در ح ــه ام ــی ک ــع کارهای دارد. در واق
ــده،  ــای موجــودات زن ــه دنی ــگاه کالن ب انجــام می گیــرد، یعنــی ن

ــوند. ــیم می ش ــی6« تقس ــوم شناس ــی« و » ب ــه »تکامل ــه دو جنب ب

در جنبــه تکاملــی موجــودات در سلســله مراتب تکاملــِی گروه های 
»تــک نیــا« رده بنــدی می شــوند؛ مثــال پســتانداران یــک گــروه تک 
نیــا هســتند و در عیــن حــال گونــه انســان یعنــی هومــو ســاپینس. 
امــا در جنبــه اکولوژیکــی، گونه هــا عملکردهــای مختلفــی دارنــد 
و بــر مبنــای عملکردشــان ســازماندهی می شــوند. یعنــی از یــک 
گونــه جمعیتــی درون یــک اکوسیســتم قرارمی گیــرد و بــا جمعیت 
ــا  ــل جمعیت ه ــه تعام ــه مجموع ــل دارد ک ــر تعام ــای دیگ گونه ه
بــا یکدیگــر و بــا اکوسیســتم، اکوسیســتم را مــی ســازند کــه ایــن 
ــردو  ــه در ه ــه ای ک ــت. نکت ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــز بس ــه نی جنب
دیــدگاه اهمیــت دارد، گونــه اســت و فراتــر از آن مهــم نیســت. 
یعنــی مهــم نیســت کــه یــک جانــدار در چــه جنــس و خانــواده ای 
ــی  ــطح خاص ــتند و در س ــم نیس ــت ه ــد بی اهمی ــراردارد؛ هرچن ق
می تــوان آن هــا را نیــز توصیــف کــرد. در واقــع اگــر مشــخص تر 
بخواهــم بگویــم در دیــدگاه تکاملــی تــا حــدی اهمیــت دارد ولــی 
ــیم  ــا را بشناس ــد گونه ه ــس بای ــر. پ ــی خی ــدگاه اکولوژیک در دی
زیــرا واحــد عملکــردی، گونــه اســت. مثــال مــن بــه عنــوان یــک 
فــرد در اکوسیســتم انســانی دانشــگاه تهــران، اینکــه چــه کســی 

هســتم و چــه عملکــردی دارم حائــز اهمیــت اســت امــا اینکــه از 
کجــا آمــده ام یــا از چــه خانــواده ای خیلــی مهــم نیســت.  

اگــر دربــاره نقــش تاکسونومیســت ها نیــز بخواهــم توضیحی دهم 
ــتها  ــه تاکسونومیس ــن مرحل ــه در پایه ای تری ــم ک ــد بگوی ــز بای نی
ــم تاکســونومی هســت. یعنــی  را داریــم کــه مــن خــودم کار اصلیَ
دقیقــا بایــد بدانیــم کــه اینجــا مثــال ۱0 تــا گونــه داریــم کــه بــا هــم 
ــتم  ــب سیس ــه مرات ــدی در سلس ــدام رتبه بن ــه ک ــد و ب متفاوت ان
ــت ها  ــه تاکسونومیس ــت ک ــن داستانیس ــد. ای ــق دارن ــی تعل تکامل
دنبــال می کننــد و فراتــر از آن، فایلوژنیســت ها یــا تبارشــناس ها، 
ایــن گونه هــا را در سلســله مراتــب قــرار می دهنــد؛ یعنــی اینکــه 
بــه کــدام جنــس و خانــواده و یــا ســایر مــوارد تعلــق دارنــد. ولــی 
تاکسونومیســت ها کار اصلــی و اولیــه و پایــه ای را انجــام می دهنــد 
ــتان،  ــوزه سخت پوس ــت در ح ــوان تاکسونومیس ــه عن ــن ب ــه م ک
خــودم  و  خرچنگ هــا  و  میگوهــا  یعنــی  ده پایــان  بخصــوص 

ــم. ــردم و می کن ــا کار ک ــرروی خرچنگ ه ــص ب باالخ

چــه اتفاقــی می افتــد کــه یــک تاکسونومیســت گمــان می کنــد 
ــه ای را کشــف کند؟ یعنــی  ــد گون کــه در یــک مــکان می توان
چگونــه بــه اســتعداد آن ناحیــه، حداقل از نظر ماکروســکوپی، 

ــه جدیــد پی می برنــد؟ ــرای کشــف گون ب

 ما در اینجا دو نوع نگاه داریم:
اول اینکــه گونه هایــی قبــالً جمــع شــده اند و مــورد شناســایی 
ــوژی و  ــب بیول ــر حس ــه ب ــم ک ــا می دانی ــی م ــد ول ــرار گرفته ان ق
شــرایط تکاملــی گونه هــای شناســایی شــده، گونه هــای کریپتیــک 
یــا پنهــان مرتبــط بــا آن هــا خیلــی زیــاد اســت؛ زیــرا تنــوع بســیار 
باالیــی دارنــد. بــر ایــن مبنــا، تاکسونومیســت براســاس تجربــه ای 
کــه دارد عمــل می کنــد. در واقــع بگذاریــد در اینجــا بگویــم کــه 
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نــگاه کــرد زیــرا متــد یــا شــیوه علمــی نــدارد و کامــال وابســته بــه 
ــول  ــال ط ــا۲0 س ــوال ۱۵ ت ــد. اص ــت می باش ــخص تاکسونومیس ش
ــد  ــدا کن ــت پی ــام دس ــن مق ــه ای ــد ب ــرد بتوان ــک ف ــا ی ــد ت می کش
ــا  ــن ادع ــوان ای ــاله نمی ت ــد دو س ــک دوره ارش ــردن ی ــا طی ک و ب
را کــرد. مثــال بایــد حتمــا بدانــد ایــن یــک خــار چــه معنایــی دارد 
یــا انــدازه آن چــه مفهومــی را می رســاند؛ برعکــس تبارشناســی و 
ــا را  ــگاه NCBI آن ه ــی از وب ــوان به راحت ــه می ت ــی ک توالی شناس
جســت وجو و درخــت را ترســیم کــرد و به راحتــی گفــت کــه مــن 

دو گونــه دارم یــا ســه گونــه دارم و یــا غیــره.
ــال مــن خــودم بیشــتر  ــوان مث ــرای وضــوح بیشــتر مســئله به عن ب
ــردم  ــون زن، کار ک ــای ویال ــوکا، خرچنگ ه ــای ی روی خرچنگ ه
ــه در  ــا ۱0۵ گون کــه یــک جنــس خــاص اســت و حــدود  ۱04 ی
دنیــا دارد و تاجایــی کــه تاکنــون شناســایی شــده اند و بنــده از آن 
اطــالع دارم، در منطقــه خاصــی پراکنــش دارنــد. در نتیجــه بــرای 
مــوارد خــارج از آن بایــد خیلــی مطالعــه کنــم تــا نظــر بدهــم. پــس 
ــاص  ــه خ ــک گون ــورد ی ــی را در م ــوع باالی ــی تن ــی وقت به طورکل
می بینیــم، برایمــان معنــادار اســت و بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه 
ــا  ــن مبن ــر ای ــد و ب ــد باش ــه واح ــک گون ــه ی ــوط ب ــد مرب نمی توان
می توانیــم بــه دنبــال تحقیــق و مطالعــه بــرای افتــراق دادن آن هــا 

از هــم باشــیم.
ــه  ــوژی آن گون ــا اکول ــت جغرافی ی ــث زیس ــا بح ــوع دوم ام موض
ــال  ــه اص ــد ک ــی می کنن ــما معرف ــه ش ــه را ب ــک گون ــال ی ــت. مث اس
نمی شناســید امــا می گوینــد کــه ایــن گونــه متعلــق بــه ایــن حــوزه 
ــد.  ــه از همانن ــن ناحی ــه ای ــای پراکنش یافت ــام نمونه ه ــت و تم اس
در ایــن مــورد امــا طبــق بحــث زیســت جغرافی گونه هــا، مــا 
می دانیــم کــه یــک گونــه نمی توانــد پراکنــش وســیع داشته باشــد 
و مدل هــای گونه شناســی کــه بــا آن هــا آشــنا هســتیم نمی تواننــد 
ایــن موضــوع را تاییــد کننــد. در نتیجــه ایــن ســوال خوبــی اســت 
کــه بیاییــم و ایــن گونــه را مطالعــه کنیــم چــون فــرض اولیــه ایــن 
ــا شــرق و غــرب  اســت کــه مثــال شــرق و غــرب اقیانــوس آرام ب
اقیانــوس هنــد بــا هــم یــک منطقــه جغرافیایــی را شــکل بدهنــد که 
ــد در آن ناحیــه تنهــا زندگــی کنــد. چــون آخــر  ــه بتوان یــک گون
ــک  ــد. ی ــم زادآوری کنن ــا ه ــد ب ــه بتوانن ــک گون ــای ی ــد اعض بای
ــد  ــی می کن ــنگ زندگ ــر س ــا زی ــواحل آفریق ــه در س ــه ای ک گون
ــود دارد  ــن وج ــواحل ژاپ ــه در س ــه ای ک ــک گون ــا ی ــد ب نمی توان
ــد و  ــد و جفت گیــری نمای ــدارد تولیدمثــل کن و قابلیــت حرکــت ن
حداقــل بعــد از یــک مــدت جریــان ژنــی خیلــی کــم می شــود. بــر 
همیــن اســاس بنــده چنــد گونــه از یــوکا در نزدیکــی خلیــج فــارس 

ــردم. ــذاری ک ــراق داده و نام گ ــم افت ــرخ را از ه ــای س ــا دری و ی

بــه نظــر شــما چــرا علــم تاکســونومی وابســته بــه مشــاهده و تجربه 
ــای  ــم بیوانفورماتیــک و پایگاه ه ــتفاده از عل ــا اس ــا ب ــت؟ آی اس

داده ای نمی تــوان ایــن بررســی ها را آســان تر نمــود؟

ــم  ــتفاده کنی ــم اس ــک ه ــم از بیوانفورماتی ــا می توانی ــه، م ــب بل خ
ــا اســتفاده  ــالً ب ــر اســت. مث ــم کم هزینه ت چــون هــم ســاده تر و ه
از نمونــه بافــت و گرفتــن قطعــهCO1  می توانیــم متوجــه بشــویم 
کــه توالــی مرتبــط بــا کــدام گونــه یــا جنــس اســت. ولــی ایــن کار 
مســتلزم ایــن اســت کــه بتوانیــم تنــوع زیســتی و حفاظتــی انجــام 
ــی  ــن یعن ــت. ای ــی اس ــه واقع ــاهده نمون ــتلزم مش ــه مس ــم ک بدهی
ــل  ــه و تحلی ــاهده کرده و تجزی ــا را مش ــر نمونه ه ــک نف ــدا ی ابت

 نمایــد، ســپس صفــات تشــخیصی را ارائــه دهــد تــا افــراد بعــدی 
ــد. ــی کنن ــک بررس ــق بیوانفورماتی ــا را از طری ــد نمونه ه بتوانن

منظورتان از CO1  رو کمی مفصل تر توضیح می دهید؟

ــک«  ــیداز ی ــیتوکروم اکس ــان »س ــان هم ــا منظورم ــا اینج ــه، م بل
ــوان  ــه به عن ــرون نقــش دارد ک ــال الکت ــه در چرخــه انتق اســت ک
یــک نشــانگر ژنتیکــي مورداســتفاده قــرار مي گیــرد. به طورکلــي 
ــان دار  ــخص و نش ــی را مش ــات ژنتیک ــری قطع ــک س ــه ی همیش
می کننــد تــا بیشــتر از لحــاظ ســاختاری بررســی کننــد. کــه یــا ایــن 
ــام  ــردن انج ــر کدک ــد؛ اگ ــا نمی کن ــد و ی ــد می کن ــن ک ژن پروتئی
بشــود، بیشــتر تحت تأثیــر انتخــاب طبیعــی قــرار می گیــرد. 
می شــود،  تغییــر  دچــار  پروتئیــن  ســاختار  چــون  بنابرایــن 
ــی  ــاب طبیع ــی انتخ ــود. یعن ــر می ش ــار تغیی ــم دچ ــردش ه عملک
ــده  ــد نش ــر ک ــا اگ ــد. ام ــذف می کن ــا را ح ــن ژن ه ــت ای در نهای
ــدند،  ــدا ش ــم ج ــه از ه ــاری ک ــا در دو تب ــام جهش ه ــد، تم باش
ــل  ــا قاب ــی آن ه ــاوت ژنتیک ــا تف ــرای م ــن ب ــد. بنابرای باقی می مانن
ــتر  ــوند بیش ــد نمی ش ــه ک ــی ک ــمت های ژنوم ــت. قس ــی اس ردیاب
ــد.  ــا کمــک می کنن ــه م ــا ب ــی گونه ه در شــناختن تاریخچــه تکامل
ــرار دارد  ــدری ق ــه در میتوکن ــک ک ــیداز ی ــیتوکروم اکس ــاال س ح
به راحتــی توســط پرایمرهــای جهانــی حتــی به عنــوان یــک بارکــد 
ژنتیکــی به دســت می آیــد و شــناخته  شده اســت. پــس چــون 
قابل مشــاهده  به راحتــی  ســیتوکروم  ایــن  گونه هــا  اغلــب  در 
اســت، به صــورت قــراردادی آن را بارکــد ژنتیکــی نامیده انــد 
و توالی هایشــان در پایگاه هــای داده مثــل NCBI قابل بررســی 
ــرای بعضــی گونه هــا  ــالً ب ــد درنظــر داســت کــه مث ــا بای اســت. ام
ــال«، ســیتوکروم پاســخ درســتی نمی دهــد. ــر »کرم هــای پورت نظی

به طورکلــي روش شناســایی گونه هــا از ابتــدا تــا نام گــذاری و 
ــت؟  ــورت اس ــه چه ص ــره ب ــدی و غی طبقه بن

ــارت  ــت در کن ــک تاکسونومیس ــد ی ــه بای ــث ک ــان بح ــا هم واقع
ــا  ــا ی ــداد خاره ــادار در تع ــاوت معن ــی آن تف ــت. یعن ــد اس باش
صفــات دیگــر را تنهــا از روی آگاهــی و تجربــه می توان دانســت و 
تشــخیص داد و کار راحتــی نیســت و همــه نمی تواننــد متوجه شــان 
شــوند. بعــد از اینکــه بــه یــک تفــاوت مشــخص در یــک نمونــه بــا 
مــوارد نزدیــک رســیدیم و توانســتیم گونــه جدیــد را شناســایی و 
توصیــف کنیــم، حــاال بایــد بیاییــم و به دنبــال صفات دیگــر بگردیم 
و آن گونــه را معرفــی کنیــم. در کل هــم علــم تاکســونومی یــک 
علــم ســنتی اســت و بــر مبنــای نشــانگرهای مولکولــی نمی تــوان 
ایــن کار را انجــام داد. بایــد یــک درخــت فیلوژنتیکــی رســم کرد و 
فاصله هــا را از نظــر علمــی مشــخص کــرد و بیــان کــرد کــه کامــال 
بــا ســایر تبارهــا متفــاوت اســت و آنــگاه می تــوان گفــت کــه یــک 
گونــه جدیــد داریــم. ولــی هنــوز در ایــن مرحلــه آن را توصیــف 
ــته  ــی داش ــف ریخت ــد توصی ــا بای ــف حتم ــرای توصی ــم. ب نکرده ای
ــم آن   ــه بتوانی ــم ک ــدا کنی ــی پی ــی صفات ــدازه کاف ــه ان ــیم و ب باش
ــه آن  ــه کــه ب را توصیــف کنیــم کــه ایــن کار برمبنــای یــک نمون
هولوتایــپ7 می گوییــم انجــام می شــود. در واقــع مــوارد جدیــد را 
ــن  ــوص همی ــری اش بخص ــون های خواه ــک تاکس ــا تک ت ــد ب بای
ــت  ــوند. در نهای ــه ش ــا پذیرفت ــم ت ــه کنی ــان مقایس ــه تایپش نمون
ــاد مربوطــه  ــر از طــرف نه ــه علمــی معتب ــک مجل ــد در ی هــم بای

7. Holotype
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منتشــر شــود )تــا چندســال پیــش فقــط مجــالت چاپــی پذیرفتــه 
بودنــد ولــی پــس از آن بــا ذکــر قوانینــی بعضــی مجــالت معتبــر 

ــوند(.  ــه می ش ــم پذیرفت ــی ه الکترونیک
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــن خاص ــم قوانی ــه ه ــذاری گون ــرای نام گ ب
»کا«  ایرانیــکا۸«،  »یــوکا  مثــال در  بایــد حتمــا رعایــت شــود. 
ــد  ــارا بای پســوند نرینگــی اســت کــه چــون در جنــس آمــده اجب
در بخــش دوم اســم هــم کــه بــه انتخــاب کاشــفان اســت حضــور 
ــا  ــکان و ی ــراد، م ــم اف ــاس اس ــر اس ــی ب ــد. به طورکل داشته باش
ــرد. ــورت مي گی ــه ص ــام گون ــش دوم ن ــن بخ ــوارد تعیی ــایر م س

مسیر کشف یک گونه به طورمعمول چقدر طول می کشد؟ 
آیا به مقیاس سال هم می رسد؟

ــه ای را  ــک گون ــن ی ــال م ــه اش دارد. به عنوان مث ــه گون ــتگی ب بس
داشــتم کــه در ســال ۲00۵ در خلیــج فــارس پیــدا کــردم  کــه از 
آنجایــی کــه شناســایی آن بســیار ســخت بــود، همــه جــا می بــردم 
ــد  ــاي دیوی ــه آق ــد ک ــته بودن ــه نوش ــک مقال ــا در ی ــط یکج و فق
ــدا کــرده کــه آن هــم  ــت پی ــه از آن را در کوی ــک نمون ــز ی جون
ــن  ــود. م ــداری می ش ــدن نگه ــوزه ای در لن ــده و در م ــیب دی آس
ــم و  ــه آن مــوزه هــم رفت ــم ب ــدن رفت ــه لن در ســال ۲00۸ کــه ب
مقایســه کــردم و شــباهت زیــادی دیــدم ولــی بخصــوص دســتش 
فــرق داشــت و وقتــی زیــر میکروســکوپ می دیــدی کامــال 
پشــمالو بــود برخــالف نمونــه مــوزه. ایــن نمونــه کــه در نهایــت بــا 
نــام »ســاره ای« بــه افتخــار دکتــر ســاری بخــش دوم اســمش را نام 
گــذاری کردیــم تــا آن موقــع ۱7 بــار بــا نــام اشــتباه گونــه دیگــر 
ــی کســی آن را شناســایی نکــرده  ــود ول مشــابه گــزارش شــده ب
به همین صــورت  هــم  شناخته نشــده  گونه هــای  بیشــتر  بــود. 
ــی شناســایی نمی شــوند  هســتند و در معــرض همــه مي باشــند ول

و در واقــع پنهــان هســتند. 

ــت  ــف حمای ــفرهاي مختل ــور و س ــن ام ــام ای ــراي انج ــا ب آی
ــوید؟ ــم مي ش ــي ه مال

در ایــران ایــن علــم متأســفانه هزینه هــای گزافــی دارد کــه خیلــی 
از طــرف دولــت یــا نهادهــاي دیگــر حمایــت مالــی نمی شــود کــه 

البتــه در کل دنیــا هــم این گونــه اســت.

ــرداري از  ــال بهره ب ــه به دنب ــک گون ــف ی ــس از کش ــا پ آی
ــزي را  ــن چی ــال چنی ــد؟ مث ــم مي روی ــي آن ه ــد احتمال فوای
ــي کــه به نظــر مــي  رســد حتــي  در مــورد گونه هــاي میکروب

ــود. ــده مي ش ــد دی ــم دارن ــري ه ــوع باالت تن

ــا  ــردن آن ه ــدند، کاربردی ک ــف ش ــا کش ــه گونه ه ــد از اینک بع
ــراد  ــط اف ــوارد، توس ــان و ســایر م ــد ممکن ش ــه فوای و رســیدن ب
دیگــر و دانشــمندان حوزه هــای دیگــر علــم زیســت بایــد بررســی 
ــوع  ــد، تن ــت کردی ــه صحب ــم ک ــا ه ــورد میکروب ه ــود. در م ش
شــاخه های میکروبــي، و نــه تعــداد گونــه و ســویه کــه تقســیمات 
ــر  ــا کمت ــد، اتفاق ــي متفاوت ان ریزتــري هســتند و در صفــات جزئ
اســت و معمــوال افــراد همزمــان هــم تاکسونومیســت هســتند هــم 

فایلوژنیســت و هــم ســایر مــوارد کــه کارهــا را نهایــی کننــد.

آیــا پیــش از بررســی یــک گونــه ماکروســکوپی نســبت بــه 
ــه هــم مطالعــه  ــا ن ــا در معــرض انقــراض هســت ی اینکــه آی
ــاال  ــه احتم ــک گون ــف ی ــره توصی ــر؟ باالخ ــا خی ــود ی می ش
بــا آسیب رســیدن بــه جانــدار همــراه اســت و در چنیــن 
شــرایطی مــی توانــد آثــار ســوء محیــط زیســتی داشــته باشــد. 

بــرای بی مهــرگان خیــر ولــی بــرای مهــره داران چــرا، باید شــرایط 
حفاظتــی گونــه را در ICZN ۹ ببینیــم. چــون پراکنــش و محــدوده 
ــال  ــد مث ــد بگوی ــرد نمی توان ــک ف ــی مشــخص اســت و ی جغرافیای
مــن بــرای اولیــن بــار پســتانداری چــون ببــر بَنــگال را دیــده ام! در 
ــر  ــد اگ ــم دارن ــی ه ــی باالی ــرخ تولیدمثل ــا ن ــه غالب ــرگان ک بی مه
ــن  ــه همی ــورد آخــر باشــد! ب ــد م ــم نمی توان ــدا کردی ــه ای پی نمون
ــده  ــرون نیام ــرگان بی ــرای بی مه ــزی ب ــت قرم ــال لیس ــل اص دالی
اســت؛ مگــر مثــال خرچنگ هــای آب شــیرین کــه بیان کــردم کــه 
ــا  ــد. مخصوص ــان می دهن ــخص تری را نش ــی مش ــوزه جغرافیای ح

ــاد نمی شناســیم.  ــا را زی ــا. دری در روده
ــس  ــوند و پ ــه می ش ــده مطالع ــاص، زن ــای خ ــم نمونه ه ــوال ه اص
ــد  ــد باش ــه جدی ــر گون ــی اگ ــود ول ــازی ش ــد رهاس از آن می توان
ــداری  ــه اش را نگه ــا نمون ــپ ی ــد تای ــا بای ــون حتم ــوان چ نمی ت
ــف  ــر توصی ــد از خی ــه بای ــد وگرن ــن باش ــر آخری ــی اگ ــرد حت ک
گونــه زد! یعنــی نیــاز نیســت االن شناســایی کنیــم. بگذاریــم بــرود 
و در شــرایط مناســب جمعیتــش را بازســازی کنــد و مثــال ۲0 ســال 

دیگــر شناســایی شــود!

آیــا بــراي مســیر کشــف و شناســایي و توصیــف یــک گونــه 
ــوند؟ ــکار گرفته مي ش ــري ب ــاي نوین ت ــز روش ه ــد نی جدی

ــا  ــی گونه ه ــایی بعض ــر در شناس ــوارد دیگ ــی م ــس ری و بعض ایک
استفاده شــده ولــی متــدی نیســت کــه بتــوان بــه آن اعتمــاد کــرد. 
در واقــع دقــت را بــاال مــی برنــد وگرنــه تاکسونومیســت های 
خبــره نیــاز بــه آن هــا ندارنــد! ولــی باالخــره نشــانگرهای مولکولی 
ــی  ــا خیل ــتفاده از آن ه ــا اس ــد و ب ــتفاده هایی دارن ــه اس ــم ک داری
نیــاز نیســت کــه موجــود را بکشــیم و می تــوان از بافــت یــا خــون 
جانــدار اســتفاده کرد و در نتیجــه تعــداد نمونه هــای موردنیــاز 
ــعه ای  ــا توس ــایر حوزه ه ــه در س ــت وگرن ــی را کاس ــرای بررس ب

ــود.  ــه ای نمی ش ــت و هزین ــده اس ــیار فراموش ش ــم و بس نداری

در مجموع چند گونه کشف کرده اید؟ 

در خلیــج فــارس حــدود ۲۵6 گونــه خرچنــگ داریــم کــه حــدود 
ــم  ــه ه ــی ۱۲ گون ــم. ۱0 ال ــف کرده ای ــا توصی ــه اش را م ۱۵ گون
میگــو. کــه البتــه بــرای تمــام دنیــا اســت و ممکــن اســت در نواحــی 
دیگــر هــم یافــت شــوند چــون اولیــن بــار اینجــا کشــف شــده اند. 

حــال چــه نیازهایــی باعــث شــد تــا بــه فکــر نوشــتن کتــاب اطلــس 
ــاب  ــب و عکس هــاي کت ــه و جمــع آوري مطال ــد تهی ــد و رون بیفتی

بــه چــه صــورت بــود؟

نوشــته  موقــع  آن  تــا  خلیج فــارس  حــوزه  در  کتابــی  چنیــن 
نشــده بود، نــه در مــورد خرچنگ هــا و نــه جانــداران دیگــر. پــس 

8. Uca iranica
9. International Commission on Zoological Nomenclature

9.کمیسیون بین المللی نام گذاری جانورشناسی
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ــارس«  ــای خلیج ف ــوزه »خرچنگ ه ــی در ح ــور اختصاص ــده به ط بن
ــي بخواهــم  ــاب کــردم. اگــر خودمان ــن کت ــه نوشــتن ای شــروع ب
بگویــم، چنیــن کارهایــي بــرای کســی که منظــم کار می کنــد، اصوال 
ســرگرمی اســت و انگیــزه دیگــري نمی خواهــد. مــن عکس هــا را 
ــی  ــای مختلف ــه از موزه ه ــودم چ ــای خ ــه از گونه ه ــم چ می گرفت
کــه می رفتــم. بــه شــکل بــا کیفیــت، و همه چیــز را هــم می نوشــتم 
ــع از  ــودم. در واق ــال نوشــتن ایــن کتــاب ب ــدا به دنب و شــاید از ابت
ســال ۲00۵ تــا دکتــری به شــکلي مشــغول بــودم و در ســفرهایي 
ــه  ــي ک ــفرهاي مختلف ــا س ــم ی ــورت رفت ــدن و فرانکف ــه لن ــه ب ک
بــه جنــوب ایــران داشــتم، از تمامــی نمونه هــای خلیج فــارس 
ــا ۲0۱7  ــال ۲0۱4 ت ــت از س ــردم و در نهای ــه می ک ــس تهی عک
ایــن اطلــس جمــع آوری، نوشــته و چــاپ شــد. البتــه دوســتانی هــم 
داشــتم، نظیــر پروفســوری از فلوریــدا، کــه بــرای نــگارش کتــاب 
ــا  ــت گاه ــوان گف ــاید بت ــت ش ــیدند. در حقیق ــت کش ــیار زحم بس
ــت و  ــکل نیس ــردن مش ــاب، برطرف ک ــک کت ــتن ی ــدف از نوش ه
می خواهیــم تنهــا نفــر اولــی باشــیم کــه ایــن کار را می کنیــم! ولــي 
ــراي  ــي ب ــن نگارش های ــد چنی ــوان از فوای ــم نمي ت ــال ه درعین ح
افــرادي کــه به شــکل تخصصي در ایــن حوزه هــا کار مي کننــد 
کــه شــنیده ام  آنجایــي  تــا  به عنوان مثــال  کــرد.  چشم پوشــي 
ــکا کــه روی  ــد و آمری ــه بســیاری از دانشــمندان در هلن ــون ب اکن
ســواحل آفریقــا کار می کننــد، کمــک کرده اســت. و همچنیــن 

پاکســتانی ها.  و  هندی هــا 

چگونــه انتشــارات »اشــپیرینگر« بــا شــما آشــنا شــد و کتــاب 
شــما را چــاپ کــرد؟

ــن انتشــارات  ــه ای ــد ســالی هســت ک ــم کــه چن ــد بگوی خــب، بای
ــا  ــن ب ــنایی م ــت و آش ــال شده اس ــیار فع ــت بس ــوزه طبیع در ح
نماینــده اشــپیرینگر در کنگــره ای در کشــور عمــان بــود کــه بنــده 
ــاده و  ــب آم ــره مطال ــن کنگ ــتم و بعدازای ــخنرانی داش ــار س افتخ

ــد. ــاپ فرستاده ش ــرای چ ــدند و ب ــدی ش جمع بن

ــه  ــان چگون ــمندان جه ــر دانش ــاب از نظ ــی کت ــد و بررس نق
ــت؟ ــوده اس ب

خــب، همان طــور کــه می دانیــد، کتــاب یــک کتــاب بســیار 
ــت؛  ــتباهی نبوده اس ــا اش ــاد ی ــروز انتق ــا ام ــت و ت ــی هس اختصاص
زیــرا بــرای تمــام گونه هــا کلیــد شناســایی دارد و از طرفــی 
هــم بســیار تخصصــی از حــوزه خلیج فــارس اســت و طبیعتــاً 
ایــن  ایــن حــوزه، مخصوصــاً خرچنگ هــای  در  افــراد کمــی 
ــم کــه  ــد خاصــی هــم نگفت ــده جدی ــه ای ــد. البت ــا، کار نموده ان دری
ــد  ــد بخواه ــد می کن ــه نق ــردی ک ــد و ف ــاص باش ــش خ اثرگذاری

جلــوی اثرگــذاری منفــی آن را بگیــرد.
ــدا  ــروژه ای را در فلوری ــون پ ــه اکن ــم ک ــم اضافه کن ــه مي توان البت
ــا پروفســوری کــه همــه سخت پوستانشــان را مــن  ــم ب کار می کنی
کار می کنــم و خــوب شناختشــان از مــن به واســطه همیــن کتــاب 

بوده اســت.

آیا باز هم از شما بررسی گونه های جدید می بینیم؟

ــن  ــا آخری ــران ت ــگاه ته ــی دانش ــوان هیئت علم ــده به عن ــه، بن بل
ایــن مســئولیت را قبــول می کنــم و همیــن احســاس  لحظــه 
مســئولیت و عالقــه را به نحــو احســن انجــام می دهــم. مثــل کاری 
کــه تمــام موجــودات زنــده در اکوسیســتم پذیرفته انــد و ایــن کار 

ــد.  ــام می دهن ــوان انج ــت ت ــا نهای را ب

شــکل 2- الــف( کتــاب اطلــس خرچنگ هــای خلیــج فــارس، ب( 
نمونــه ای از صفحــات کتــاب 

)توصیفات درمورد خرچنگ عکس ب(
توزیع:

 as L. longi-  (1946)  Persian Gulf: Iran [Stephensen
 .frons var. pulcherrima], Saudi Arabia [Basson et al
 1906a)) UAE [Nobili ,[2001 as L.? anatum; Apel (1977)

 .as L
خلیج عمان: ایران )ندرلو و همکاران 2015(.

توزیــع جهانــی: هنــد و غــرب اقیانــوس آرام، خلیــج فــارس، خلیــج عمــان، 
ــد،  ــی، تایلن ــر مرگوی ــان، مجمع الجزای ــر آندام ــریانکا، جزای ــتان، س پاکس

اندونــزی، چیــن، ژاپــن، اســترالیا، کالدونیــای جدیــد و فیجــی.
زیستگاه: ناحیه جزر و مدی، 10-۴0 متر، ماسه ای بستر.
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در پایــان شــاید مخاطبــان مــا طبــق ایــن بحــث کاربــرد ایــن علــم و در کل بیوسیســتماتیک را بــه ایــن موضــوع 
کشــف و شــناخت گونه هــا محــدود ببیننــد. لطفــا از کاربردهــای دیگــر ایــن علــم هــم مقــداری صحبــت کنیــد.

البتــه امــروزه شــاید بتــوان گفــت بیوسیســتماتیک در مقیــاس گســترده تر بــا نــام »اکولــوژي سیســتم ها« شــناخته 
مي شــود. ایــن علــم بــه بررســی روابــط بیــن جانــداران و صفاتشــان مي پــردازد. بــرای اکوسیســتم کلیــت و عملکــرد بســیار 
ــان را  ــیم و عملکردهایش ــا را بشناس ــد گونه ه ــتم ها بای ــداری اکوسیس ــرای پای ــتم ها. ب ــداری اکوسیس ــت و پای ــم اس مه
ــد باعــث شــود کــه یــک  ــا عــدم وجــود یــک بی مهــره می توان ــال احتمــاال وجــود ی ــوان مث بررســی کنیم. و در اینجــا به عن
شــبکه غذایــی به طورکامــل از هــم بپاشــد. در خلیــج  فــارس در جنــوب ایــران، جنگل هــای حــرا مثالــی مهــم از اکوسیســتم 
هســتند. درختــان نــور را از خورشــید گرفتــه و بعــد تبدیــل بــه مــاده می کننــد. حــال در ســطح اول مصرف کننده هــا بایــد 
ببینیــم کــه کــدام جانــدار می توانــد از برگ هــا تغذیــه کنــد و ایــن انــرژي را بــه ســطح بعــدي منتقــل کنــد. کــه اینجــا مــا 
خرچنگــی را داریــم تحــت عنــوان »پاراِسســارما پرســیکوم۱0«، کــه بنــده در ســال ۲0۱0 آن را توصیــف کــردم، کــه 70% 
ــال  ــا االن مث ــرد. ام ــش مي ب ــه پی ــي را ب ــبکه غذای ــق ش ــت و به این طری ــرگ اس ــه، ب ــن گون ــتفاده ای ــی مورداس ــواد غذای م
ــن  ــا ســال ۲0۵0 زمی ــل آن ت ــه دلی ــد ب ــا حــدی  کــه می گوین ــی مهمــي اســت، ت ــن کــه مســئله خیل ــده گرمایــش زمی پدی
ــه  ــود و در نتیج ــرژی  ش ــی و ان ــبکه غذای ــن ش ــدن ای ــث قطع ش ــد باع ــفانه مي توان ــد، متأس ــد ش ــکونت خواه غیرقابل س
ــد  ــن موجــودات می توان ــد. پــس شــناخت و بررســی ای ــادی مي کن ــاق به طورغیرمســتقیم ضــرر زی ــن اتف انســان هــم از ای

ــد.  ــه حفــظ چنیــن شــبکه هایی در ایــن شــرایط کمــک نمای ب

ــفره  ــه س ــه دارد خشــک می شــود. کســی ک ــه اســت ک ــورد دریاچــه ارومی ــال زد درم ــوان مث ــه مي ت ــورد دیگــري ک ــا م ی
ــه از  ــک گون ــای ی ــه و جمعیت ه ــک گون ــی ی ــا بررس ــناس ب ــی جانورش ــتیم. یعن ــا هس ــد م ــدا می کن ــی اش را پی زیرزمین
ــی  ــه ایــن وابســتگی آب ــد ب ــا زیرســطحی زندگــی می کنن مثــال میگوهــا کــه در ســفره های زیرزمینــی، آب هــای ســطحی ی
ــت  ــن دس ــی از ای ــه به طورکل ــت ک ــوان گف ــت می ت ــس در نهای ــرد. پ ــی بب ــد پ ــری مي توان ــدود ۲00 کیلومت ــعاع ح ــا ش ت
ــی  ــد دیــد خیل ــم بســیار فــراوان اســت و تنهــا در کشــف و شــناخت گونه هــا خالصــه نمی شــود و بای کاربردهــای ایــن عل

ــود. ــوب می ش ــاخه اش محس ــک ش ــا ی ــوع تنه ــن موض ــیم و ای ــل باش ــرای آن قائ ــری را ب ــترده تر و بازت گس

شکل -3 خرچنگ پاراِسسارما پرسیکوم

10.Parasesarma persicum
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چکیده

ــا۱ ایجــاد می شــود. ایــن  ــه از باکتــری نایســریا گونوری ــر عفونــت حاصل ــج اســت کــه در اث ســوزاک یکــی از بیماری هــای مقاربتــی رای
بیمــاری، مجــرای ادراری، غــدد درون رحــم، کانــال آنورکتــال، حلــق و ملتحمــه را تحت تاثیــر قــرار می دهــد. ایــن باکتــری در ســلول های 
پوششــی بیشــترین جــذب را دارد و به همیــن خاطــر در زنــان غالبــا غــدد درون رحــم آلــوده بــه ایــن باکتــری می شــوند. بیــش از ۹۵ 
ــوده  ــن باکتــری در مــردان، مجــاری ادراری را بیــش از ســایر مناطــق آل ــدون عالمــت هســتند. ای ــه ســوزاک، ب ــوده ب ــان آل درصــد زن
می کنــد. غربالگــری ایــن بیمــاری نقشــی اساســی در کم کــردن خطــر ابتــال بــه ســوزاک دارد. خطــر ابتــال بــه ســوزاک در افــرادی کــه 
ــد بیشــتر اســت؛ رفتارهایــی از قبیــل داشــتن چنــد شــریک جنســی، عــدم اســتفاده از کانــدوم، مصــرف مــواد  رفتارهــای پرخطــر دارن
مخــدر و یــا مبادلــه رابطــه جنســی در ازای مــواد مخــدر یــا پــول. مشــاوره بــه بیمــاران درمــورد رابطــه جنســی ایمــن، موثرتریــن راه بــرای 
کاهــش میــزان ابتــال بــه ایــن نــوع از بیماري هــا در هــر جمعیتــی اســت. آگاهی بخشــی بــه بیمــار درمــورد رفتارهــای جنســی ایمــن ماننــد 
اســتفاده از کانــدوم، کاهــش تعــداد شــرکا و انتخــاب دقیــق آن هــا، روش هایــی قابــل اعتمــاد بــرای کاهــش ایــن نــوع از عفونت هــا اســت.

واژگان کلیدی: سوزاک، بیماری مقاربتی، نایسریا گونوریا

مقدمه

بیماری هـای آمیزشـیSTD( ۲( یـا امراض مقاربتی بـه گروهی از 
بیماری هـای عفونـی گفتـه می شـود کـه از طریـق تمـاس جنسـی 
بیمـاری  به عنـوان  بیمـاری  منتقـل می شـوند. در گذشـته چهـار 
مقاربتـی در میـان عمـوم مـردم شـناخته می شـد کـه دو مـورد 
آن هـا، سـوزاک و سـیفلیس، دربیـن مـردم ایـران بـه کوفـت و 
آتشـک معـروف بودنـد و دو مـورد دیگـر کـه شـیوع کمتـری 
و  لنفـاوی(  غـدد  )ورم  ِونـراِوم۳  لنفوگرانولـوم  شـامل  داشـتند، 

می شـدند. اینگونالِـی4  گرانولومـا 
باکتـری،  به عنـوان  سـوزاک،  عامـل  آنکـه  از  پیـش  مدت هـا 
شناخته شـود، افـراد بسـیاری از آن رنج می بردند. شـواهد حاکی 
بیماری هـای  قدیمی تریـن  از  یکـی  سـوزاک  کـه  اسـت  آن  از 
مقاربتـی بـوده کـه در میـان مـردم شـیوع داشته اسـت )۱(. نـام 
»gonorrhea«  کـه معـادل انگلیسـي سـوزاک مي باشـد، بـرای 
اولیـن بـار در سـال ۱۳0 میـالدی بـه علـت شـباهت  ترشـحات 
چرکـی ایـن بیماری بـا مایـع منـی نام گذاری شـد )Gonos: منی، 
rhoia: جریـان( و همیـن عامـل سبب شـد تـا موردتوجـه قـرار 
بگیـرد. تـا پیـش از آنکـه اَلبـرت نایسـر۵ در اواخر سـال ۱۸7۹ 
موفـق بـه شناسـایی و تشـریح دقیـق باکتـری نایسـریا گونوریـا 

شـود، اطالعـات چندانـی از آن در دسـت نبـود )۲(. 

اگرچـه پیـش از ظهور آنیت بیوتیک ها در دهـه  ۱۹۳۰ میادی، 
از  پیـش  ات  امـا  شناخته شـده بود  سـوزاک  بیمـاری  عامـل 

آن هیـچ درمـان موثـری بـرای آن وجـود نداشـت. در دهـة 
ابتـدا  در  چهـل میـادی، تهنـا روش هـای درمـاین موجـود، 

بودنـد. پین سـیلین  سـپس  و  سـولفوانمیدها 

برابـر  در  روزبـه روز  باکتـری  ایـن  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
درمان هـای چندگانـه، ازجملـه پنی سـیلین، مقاوم تـر می شـود و 
این مسـئله نیازمند ورود هوشـیارانة  جامعة پزشـکی و حساسیتی 

مضاعـف اسـت.

تعریف و اپیدمیولوژی6

کـه  اسـت  مقاربتـی  بیماری هـای  شـایع ترین  از  یکـی  سـوزاک 
)بسـته  آنورکتـال  کانـال  رحـم،  درون  غـدد  ادراری،  مجـرای 
بـه نـوع فعالیـت جنسـی( حلـق و ملتحمـه را تحت تأثیـر قـرار 
می دهـد. ایـن بیمـاری اغلـب به عنوان بخشـی از عفونـت دوگانه 

شکل 1- باکتری نایسریا گونوریا

1. Neisseria gonorrhoeae
2. Sexually transmitted diseases 
3. Lymphogranuloma venereum

4. Granuloma inguinale
5. Albert Neisser
6. epidemiology

6. علـم مطالعـه و بررسـی توزیـع و انتشـار، الگوهـا و عوامل موثر بر شـرایط 
سـامتی و بیمـاری در جوامـع معیـن براسـاس زمان، مـکان و افراد
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بـا کالمیدیـا تراکوماتیـس7 شـناخته می شـود. ایـن بیمـاری جنسـی 
به عنـوان یکـی از رایج ترین صدمات دخول جنسـی محافظت نشـده 
به شـمار مـی رود و در جوانانـی کـه از نظـر جنسـی فعال انـد شـیوع 
بیشـتری دارد. همیـن معضـل می توانـد منجـر بـه ابتـالی فـرد بـه 
ویـروسHIV نیـز بشـود که خـود می تواند باعـث افزایـش احتمال 
انتقـال باکتـری عامـل سـوزاک شـود. همچنیـن در مناطـق محـروم 
کـه دسترسـی وسـیع و عمومـی بـه وسـایل بهداشـتی نظیـر کاندوم 
و سـایر مـوارد وجـود نـدارد، شـیوع چنیـن بیماری هایـی شـدیدتر 
مـردان  بخصـوص  و  زنـان  در  کـه  داشـت  بخاطـر  بایـد  اسـت. 
هم جنس گـرا، بـه علـت اینکـه عفونـت دهانـه رحـم، مقعـد و حلـق 
بیشـتر از افـراد دارای آمیـزش طبیعـی رخ  می دهـد و درعین حـال 
انتقـال  احتمـال  می باشـند،  عالمـت  بـدون  غالبـا  عفونت هـا  ایـن 

بیمـاری و بیماری زایـی بیشـتر می باشـد )۳(.

شیوع

زده  تخمیـن  چنیـن  اسـت.  شـایعی  عفونـی  بیمـاری  سـوزاک، 
حـدود  سـاالنه  آمریـکا  متحـده   ایـاالت  در  تنهـا  کـه  شده اسـت 
700،000 عفونت جدید نایسـریا گونوریا شناسـایی می شـود )4(. 
ناحیـه جنوب شـرقي آسـیا یکـي از نقاط مهـم عفونت هـای مقاربتی 
بهداشـت جهانـي،  برآوردهـاي سـازمان  براسـاس   .)۵ ،6( اسـت 
میـزان شـیوع بیماري هـاي مقاربتـي در کشـورهاي درحال توسـعه 
حـدود بیسـت برابـر کشـورهاي توسـعه یافته اسـت )7(. بیمـاری 
سـوزاک بیشـتر در زنـان ۱۵ تـا ۲4 سـاله کـه از نظر جنسـی فعال 
هسـتند اتفـاق می افتـد. بـا توجـه بـه داده هـای سـال ۲0۱0، میزان 
ابتـال در ایـن بازه حـدود ۵70 مورد در هـر ۱00،000 نفر تخمین 
 )CDC( ۸زده شده اسـت. مراکـز کنتـرل و پیشـگیری از بیماری هـا
دریافته انـد کـه میـزان عفونـت سـوزاک در اقلیت ها نیز باال اسـت؛ 
مثـال ایـن میـزان در سیاه پوسـتان ۵,4۳۲ مورد در هـر ۱00،000 

نفـر اسـت یعنـی حـدود ۱۸ برابـر بیشـتر از سفیدپوسـتان )۸(.
همان طورکـه پیـش از ایـن هـم بیـان شـد، میـزان ابتـال در مـردان 
هم جنس گـراMSM( ۹(بیشـتر از سـایر افـراد جامعـه اسـت )6(. 
هرچنـد اطالعـات جهانی از CDC در دسـترس نیسـت اما دپارتمان 
سـالمت واشـینگُتن، این مقدار را 7۱۹ مورد در هر ۱00،000 نفر 
تخمین زده  اسـت. طبق گزارشـات CDC، ۱۵% از افراد MSM که 
بـه کلینیک هـای STD مراجعـه می کننـد، مبتال به سـوزاک هسـتند. 
در ایـن شـرایط، احتمـال ابتـالی مـردان HIV مثبت نیز در مقایسـه 

بـا همتایـان HIV منفی، بسـیار باال اسـت )۹(. 

عفونت و انتقال

سـوزاک طـی تمـاس جنسـی از یـک شـریک بـه دیگـری منتقـل 
می شـود. انتقـال ایـن باکتری بین دسـتگاه های تناسـلی به سـهولت 
اتفـاق می افتـد امـا انتقـال از دهـان به دسـتگاه تناسـلی یـا بالعکس 
نـادر اسـت. ایـن باکتـري در موارد بسـیار نـادري از نشسـتن روي 
توالـت نیـز قابـل انتقـال می باشـد )۱0(. انتقـال باکتـری از طریـق 
آمیـزش مقعـدی هـم گزارش شـده امـا تعـداد آن دقیقـا مشـخص 
نیسـت. میـزان انتقـال از یـک زن آلوده بـه یک مرد، حـدود ۲0 % 

7. Chlamydia trachomatis
8. Centers for disease control and prevention

 

در هـر مقاربـت واژینـال محافظت نشـده  گزارش شده اسـت ولـی 
پـس از افزایـش قرارگیـری درمعـرض باکتـری  بـه60  الـی۸0 
درصـد افزایـش می یابـد. ایـن میزان بین یـک مرد آلـوده و یک 

زن در هـر مقاربـت واژینـال محافظت نشـده 70% اسـت )۱۱(.
آنچـه  کـه نگرانی هـا را در بـاب ایـن بیمـاری دوچنـدان می کنـد، 
عفونـت شـایع ناشـی از آن اسـت که موجـب افزایش حساسـیت 
افـراد غیرعفونـی بـه HIV  و احتمـال انتقـال آن از فـرد آلـوده 

.)4( مي شـود 
نـوزادی کـه از زنـی مبتال به سـوزاک متولـد شده اسـت، ۳۵–۳0 
% خطـر ابتـال بـه التهـاب ملتحمه گنوکـوک را دارد. اگر دسـتگاه 
تناسـلی زن بـه سـوزاک آلـوده باشـد، کـودک نیـز ممکن اسـت 
هنـگام عبـور از دهانـه رحـم آلـوده شـود. درگذشـته، سـوزاک 
مـادرزادی شـایع ترین دلیـل نابینایـی در کـودکان بـود. اکنـون 
در آمریـکا بـه دلیـل پیشـگیری رایـج بـا پمـاد آنتی بیوتیکـی در 
فاصلـه اندکـی پـس از تولـد، عفونـت ملتحمـه نـوزادان به نـدرت 
اتفـاق می افتـد. در سـال ۱۸۸۱، کارل زیگمونـد۱0 بـرای اولیـن 
بـار بالفاصلـه پـس از تولد، یـک قطره نیتـرات نقره را در چشـم 
نـوزاد ریخـت و بـه لطـف ایـن روش، با حـذف عوامل بیمـاری زا، 

از التهـاب چشـم جلوگیـری شـد )۱۲(.

سـوزاک دوره کمـون نسـبتاً کوتاهـی دارد و به طورمعمـول کمتر 
از ۲ هفتـه در زنـان و۲ الـی۳ روز در مـردان بـه طـول می انجامد. 
زنـان می تواننـد بـدون عالئـم بـرای مـدت طوالنـی آلـوده بمانند 
امـا مـردان سـریعتر بهبـود می یابند. همیـن امر موجب شـده که 

زنـان همـواره انتقال دهنده هـای بیمـاری به حسـاب بیاینـد )۲(.

عالئم بالینی

زنان

سـوزاک به راحـیت از طریـق واژن منتقـل یم شـود. در زانن، 
شـایع ترین محـل عفونـت، دهانـه رحـم اسـت.

سـتونی  سـلول های  در  را  جـذب  بیشـترین  گونوریـا  نایسـریا 
پوششـی دارد و بنابرایـن غالبا غدد درون رحـم را آلوده می کند. 
بیـش از ۹۵% زنـان آلـوده بدون عالمت هسـتند. اگر عالئمی هم 
وجود داشـته باشـد، معموالً شـامل مقاربت دردناک۱۱، خونریزی 
بعـد از مقاربت۱۲ و ترشـحات واژن اسـت. طبق معاینـات بالینی، 
بیشـترین حضـور باکتـری در ترشـحات چرکـی گـردن و دهانـة  
شـکنندۀ  رحم اسـت. در زنـان، بـروز عالئـم در ۱0 روز اول ابتال 
رخ می  دهـد.از آنجـا کـه بیـش از نیمـی از زنـان آلـوده بـدون 
عالمـت هسـتند، نرخ نسـبتا باالیـی از گسـترش عفونـت باکتری 
بـه مخـاط رحـم یـا همـان اندومتریـوم و لوله هـای فالـوپ وجـود 
دارد. ایـن عفونـت کـه معموالً بـه عنوان بیمـاری التهابـی لگن۱۳  
)PID( شـناخته می شـود، در ۱0 تـا ۲0 درصـد زنـان آلـوده بـه 
سـوزاک ایجـاد می گـردد ) ۱۳(.زخـم لوله فالـوپ۱4 یک عارضه 
نسـبتاً شـایع اسـت که تـا ۱۵% از زنـان را تنها پـس از یک دوره 

PID بـا مشـکل بـاروری مواجـه کرده اسـت )۱4(.

11. dyspareunia
12. postcoital bleeding

13. pelvic inflammatory disease 
14. salpingitis

9. Men having sex with men 
10. Karl Sigismund Franz Credé
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مردان

ادراری  مجـرای  در  مـردان،  در  سـوزاک  عـوارض  شـایع ترین 
اسـت. مـردان دورۀ کمـون کوتاه تـری دارنـد؛ ۲ الـی ۳ روز پس 
از ابتـال.  عالئـم مجـرای ادراری معمـوالً شـامل سـوزش ادرار و 
ترشـحات آلـت تناسـلی اسـت. ایـن ترشـحات گونوکوکـی، در 
ابتـدا بـه صـورت کم و آبکی اسـت امـا در عـرض ۲ روز غلیظ تر 
درمان نشـده،  گونوکوکـی  ادراری  مجـرای  اگرچـه  می شـود. 
خودبه خـود طـی چنـد هفتـه بـه حالـت عـادی برمی گـردد امـا 
بیمـاری در طـول ایـن مـدت به شـدت قابل انتقـال اسـت )۱۳(.

ورم ملتحمه؛ عفونت در نوزادان!

التهـاب غشـای چشـم  کانژاکتیوایتیـس۱۵  یـا  ملتحمـه  التهـاب 
اسـت کـه به دالیـل عفونـی یـا غیرعفونـی رخ می دهـد )ملتحمـه، 
غشـا نـازک و شـفافی اسـت کـه روی سـفیدی چشـم )ُصلبیـه( و 

انتشار عفونت

انتشـاری  DGI ۱6 یـا عفونـت  نـادر عفونـت سـوزاک،  عارضـه 
گونوکوکـی اسـت کـه در  0,۳ تـا ۳ درصـد از بیمـاران آلـوده 
بـه سـوزاک رخ مـی دهـد. از شـایع ترین عالئـم DGI کـه تقریبا 
حـدود 70% بیمـاران آن را بـروز می دهنـد، سـندروم آرتـروز 
از  کـه  مفصـل  چندیـن  در  درد  شـامل  کـه  اسـت  درماتیـت۱7 
یکـی بـه دیگـری انتقـال می یابنـد می باشـد )۱۵(. عالئـم اولیـه  
ایـن سـندروم، ضایعـات پوسـتی جوش دار یـا منفذدار اسـت که 
عمومـا بـدون درد، اندام هـا را درگیـر می کنـد. ایـن بـروز اولیـه 
اغلـب برطـرف می گـردد و یـا نهایتـا در یـک مفصل بـه آرتروز 
چرکـی تبدیـل می شـود. هـر جـوان بالغ کـه از نظر جنسـی فعال 
بـدن )۱6(  انتهایـی  نواحـی  اسـت، درصـورت داشـتن درد در 
و یـا حضـور ضایعـات پوسـتی، مشـکوک بـه سـوزاک بـوده و 
می بایسـت از همـه جهـات تحت غربالگـری قرارگیـرد. هرچند 
یـک مفصـل درمان نشـدۀ چرکی ممکن اسـت بـه تخریب مفصل 
یـا کـورک اسـتخوانی۱۸ منجـر شـود، امـا DGI معمـوال پـس از 

مدتـی برطـرف می گـردد )۱۵(.

غربالگری

درحال حاضـر گـروه ویـژه خدمـات پیشـگیری ایـاالت متحـده 
)USPSTF(۱۹ تاکیـد خاصـی  بـر غربالگـری عفونـت سـوزاک 
به وضـوح  کم خطـر  گروه هـای  دارد.  کم خطـر  جوامـع  در 
بیمـاران  اسـت  ممکـن  بااین حـال،  نیسـتند.  قابل تعریـف 
خطـر  پـر  فعالیت هـای  کـه  سـال   ۲۵ بـاالی  دگرجنس گـرای 
انجـام نمی دهنـد هم جـزو این گروه هـا فرض  شـوند. رفتارهای 
پرخطر اصلی شـامل داشـتن چندین شـریک جنسـی یا شـریک 

شکل 2- عائم شایع بیماري سوزاك در مردان و زنان

شکل 3- ورم ملتحمه در نوزاد

15. Conjunctivitis
16. Disseminated gonococcal infection

17. arthritis-dermatitis syndrome
18. osteomyelitis

19. The U.S. Preventive Services Task 
Force

می توانـد  پوشـانده  اسـت(. سـوزاک  را  پلک هـا  داخلـی  سـطح 
در نوزادانـی کـه طـی تولـد دچـار سـوزاک اکتسـابی شـده اند 
موجـب ایـن اتفـاق شـود. ورم ملتحمـه سـوزاک در بزرگسـاالن 
کـه معمـوال به صـورت عفونتـی همـراه بـا سـوزاک مقعـدی یـا 
ایـن ورم  به نـدرت دیـده می شـود.  نمایـان مي گـردد،  تناسـلی 
معمـوال دردنـاک بـوده و با ترشـحات زیـاد و غلیظ همراه اسـت 
و درصورتی کـه درمـان نشـود می توانـد باعث ایجاد زخـم قرنیه 
گـردد )۲(. اکنـون در ایـاالت متحـده، التهـاب ملتحمـه بـه دلیل 
قطـرۀ چشـم پیشـگیری کننده در دوره نـوزادی، به نـدرت اتفاق 
می افتـد. البتـه بایـد در هنـگام ورم حـاد در اندکـی پـس از تولد 

)معمـوالً بعـد ۳-۲ روز( مشـکوک شـد.    
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آزمایش و تشخیص

درحال حاضـر سـه دسـته مختلـف آزمایـش بـرای سـوزاک وجود 
دارنـد. اولیـن آزمایـش دریافـت مسـتقیم از طریـق رنگ آمیـزي 
ِگـَرم۲۱، مـورد دوم کشـت باکتری ها و سـومین مورد هـم ارزیابی 
  ۲۲  NAAT بـه  کـه  اسـت  باکتری هـا  ژنتیکـی  اجـزای  مسـتقیم 
معـروف اسـت و مـی تواند با تقویـت DNA یا RNA حاصل شـود. 

درحال حاضـر سـه نـوع NAAT وجـود دارد:
 Polymerase Chain Reaction  واکنـش زنجیره ای پلیمـراز یـا

)PCR
 Strand Displacement یـا  رشـته  جابه جایـی  تقویـت 

)Amplification )SDA
 Transcription Mediated. و تقویـت بـا واسـطه رونویسـی یـا

)Amplification )TMA
به دلیل حساسـیت باال و سـهولت آزمایش، اکنون برای تشـخیص 
باکتریایـی  کشـت  جایگزیـن  هـا   NAAT سـوزاک،  عفونت هـای 
شـده اند )۱7(. بهتریـن راه تشـخیص سـوزاک تناسـلی و چشـم، 

20. DNA swab
21. Gram staining

22. Nucleic Acid Amplification Tests
23. Incubation

24. super-bug 
وضعیتی که در آن باکتری با روش ها و داروهای رایج کشته نمی شود.

شکل ۴- نمونه گیري DNA از دهان به کمک سوآب
شکل 5- واکنش زنجیره ای پلیمراز

پیشرفت واکسن

بـه دلیـل افزایش شـناخت جهانی نسـبت بـه بیماری هـای مقاربتی 
و نقـش آن هـا در سـالمت بـاروری زنـان، عالقه بهداشـت عمومی 
در زمینـه کنتـرل ایـن عفونت ها از طریـق واکسیناسـیون افزایش 
یافته اسـت. نایسـریا گونوریـا سال هاسـت کـه تولید واکسـن را از 
طریـق مولکول هـای سـطح آنتی ژنی متغیـر خـود و توانایی آن در 
ایجـاد عفونت هـای مکـرر بدون ایجـاد ایمنی محافظتـی، به چالش 

کشـیده است.

بـه  از آن اسـت کـه اقدامـات كنـرتیل كنـوین  شـواهد حـایک 
وضـوح انكایف بـوده و اب ظهـور مقاومـت بـه آنیت بیوتیك هـا، 
اوضـاع درحـال وخیم تر شـدن اسـت. گونوکوک اکنـون دارای 
هیـچ  درحال حـارض  چراکـه  اسـت؛  »سـوپرابگ«24  وضعیـت 
سـوزاک  تجـریب  درمـان  بـرای  اعمتـادی  قابـل  درمـاین  روش 

وجـود نـدارد )18(.

یـا زندگـی در  کانـدوم  از  مـداوم  اسـتفاده  جنسـی جدیـد، عـدم 
مناطقـی بـا نـرخ باالی عفونت بوده و سـایر عوامل حسـاس شـامل 
وضعیـت اقتصـادی - اجتماعی پایین، مصرف مـواد مخدر تفریحی 
یـا الـکل و یـا مبادلـه رابطـه جنسـی در ازای مـواد مخـدر یـا پـول 
نیـز بـر افزایـش ایـن نـرخ ابتـال موثـر هسـتند. USPSTF یـادآور 
می شـود کـه زیر ۲۵ سـال بـودن، خود یکـی از اصلی تریـن عوامل 
سـاالنه  غربالگـری  درحال حاضـر   CDC اسـت.  خطـر  افزایـش 
MSMهـا براسـاس  نـوع فعالیـت جنسی شـان را توصیـه می کنـد. 
مثـال مردانـی کـه در یک سـال گذشـته مقاربـت مقطعی داشـته اند 
بهتر اسـت برای تشـخیص سـوزاک و یا کالمیدیا، تسـت براسـاس  
نـوع فعالیـت جنسی شـان را توصیـه می کنـد. مثـال مردانـی کـه در 
یـک سـال گذشـته مقاربـت مقطعـی داشـته اند بهتـر اسـت بـرای 
تشـخیص سـوزاک و یـا کالمیدیا، تسـت DNA مجـرای ادراری یا 
ادرار بدهنـد. همچنیـن غربالگـری سـاالنه بـرای عفونت سـوزاک 
و کالمیدیـا بـرای مردانـی که در یک سـال گذشـته رابطـه  مقعدی 
داشـته اند توصیـه می شـود. همچنین تسـت »دی اِن اِی سـوآب«۲0 
و یـا کشـت بـرای عفونـت حلـق بـرای مردانی کـه مقاربـت دهانی 
در  بسـیار  کـه  MSMهـا  بـرای  اسـت.  مرسـوم  نیـز  داشـته اند 
معـرض خطـر هسـتند و کسـانی که دارای چندین شـریک جنسـی 
یا شـرکای جنسـی ناشـناس هسـتند، غربالگـری باید هـر ۳ الی 6 

مـاه یک بـار انجـام شـود )4(.

کشـت باکتریایی اسـت اما کشـت باکتری مولد این بیماری بسیار 
سـخت بـوده و بـه محیـط انتخابـی نیـاز دارد؛ یعنـی یـک محیـط 
غنی از CO2 و انکوباسـیون۲۳ )تنظیم شـرایط مناسـب برای رشد 
 .۳6°C میکروارگانیسـم ها در محیـط کشـت یـا آزمایشـگاه( در
همچنیـن کشـت باکتریایـی تنهـا آزمایشـی اسـت کـه داده هـای 
می دهـد.  پزشـک  بـه  را  آنتی بیوتیکـی  حساسـیت  بـه  مربـوط 
ازایـن رو در هـر موردی که شکسـت درمان محتمل باشـد کشـت 
عفونـت ضـروری اسـت )۲(. تشـخیص عفونت سـوزاک از طریق 
نمونه هـای حلـق و مدفـوع ممکن اسـت چالـش برانگیز و دشـوار 
به نظـر برسـد بـا اینکـه کشـت ایـن نواحـی تنهـا تسـت دقیقـی 
می باشـد کـه تاییـد و توصیه شـده اسـت )البته از حساسـیت کمی 
برخوردار اسـت(. بنابراین هیچ تسـت اسـتانداردی که به درسـتی 
سـوزاک را در ایـن مناطق تشـخیص دهد وجود نـدارد. همین امر 
سـبب می شـود که تشـخیص حساسـیت و ویژگی برای تست های 
ابتـال در مناطـق حلقـی و مقعدی به سـختی انجام پذیـرد. همچنین 
از  غیـر  باکتری هایـی  کلونـی  کـه  دارد  وجـود  نگرانی هایـی 
گنوکـوکال نایسـریا در محیط کشـت حلقـی منجر به بـروز نتیجه  

کاذب و مثبـت نشـان دادن تسـت شـود.

۲۸



مشـکل مقاومـت بـه آنتی بیوتیـک و هزینه هـای درمانـی، اقتصـادی 
بـرای  نظارتـی  برنامه هـای  ایجـاد  بـه  توجـه  اجتماعـی، ضـرورت  و 
تنـوع  می دهـد.  افزایـش  را  مقـاوم  سـویه های  گسـترش  پیگیـری 
آنتی ژنیـک مانـع از پیشـرفت سـاخت واکسـن بـرای پیشـگیری از 
عفونت هـای گونوکوکـی شده اسـت؛ چراکـه نایسـریا به راحتـی قـادر 
اسـت از طریـق تغییـر شـکل و ترکیـب مجـدد و همچنیـن چندیـن 
تغییـر فـاز، مکانیسـم های متنوعـی ایجـاد کنـد. درحالی کـه چندیـن 
آنتی ژن در دسـت تولید اسـت، تعداد انگشت شـماری از آن ها جهت 
اثربخشـی در مدل موش آزمایش شـده اند و بیش از ۳0 سـال اسـت 
کـه هیـچ واکسـنی نامـزد آزمایـش روی انسـان نشده اسـت. آخرین 
 OMV داده ها حاکی از آن اسـت که واکسیناسـیون انسـان با واکسـن
مننگوکـوک۲۵ ابتـال به سـوزاک را کاهـش می دهد امـا به دلیل کمبود 
جـدی اطالعـات در مـورد پاسـخ های ایمنـی احتمالـی بدن بـه عفونت 
گونوکـوک، نیاز اسـت که آزمایشـات احتمالی جهت تشـخیص اینکه 
آیـا واقعـا این واکسـن از بدن در مقابل سـوزاک محافظـت می کند یا 

خیـر انجام شـود )۱۹(.

نتیجه گیری

عـدم آگاهـي، رفتارهـاي پرخطـر و سـواد کم، افـراد را در معرض خطر ابتـال به بیماري هاي مقاربتـي قرار مي دهد و  این امر دغدغه ایسـت 
کـه شـایان توجـه و اتخـاذ سیاسـت هاي مناسـب اسـت. بررسـی های مختلـف نشـان داده اند کـه آگاهي بخشـي پیرامـون رفتارهاي جنسـي 
اثـر مثبتـي بـر پیشـگیري از ابتـال بـه بیماري هـاي مقاربتـي دارد و مسـلماً پیشـگیري از ابتـال بـه ایـن بیماري ها بـار اقتصادي کمتـري را بر 
نظـام سـالمت کشـور تحمیـل خواهدکـرد. یکـي از ضروري تریـن مـوارد جهت جلوگیـری از ابتال بـه بیماري در اشـخاصی که مشـکوک به 
آلودگـی هسـتند، اسـتفاده از کانـدوم مي باشـد. اقدامـات پیشـگیرانه دیگر بـراي جلوگیـري از ابتال به سـوزاک مثل پیشـگیری داروئی در 
چشـم نـوزادان و توجـه بـه تماس هـای بیمـاران مبتـال به سـایر بیماری هـای عفونی نیـز امـري الزم االجراسـت. گندزدایی ترشـحات بیمار 
و اشـیایی کـه بـه آن هـا آلـوده شـده اند هم از مواردیسـت کـه مي تواند تاحد مناسـبي بـه کاهش شـیوع این بیمـاري کمک کنـد. حتما باید 
بـه ایـن نکتـه توجـه نمـود کـه بـرای جلوگیری از نشـر این بیمـاری، در صـورت بروز باید به سـرعت گـزارش داده شـود و مسـلماً در این 

گـزارش هویت فـرد محفوظ باقـی خواهدماند.

25. meningococcal

پیشگیری

مشـاوره بـه بیمـاران در مـورد رابطه جنسـی ایمـن، موثرترین راه 
بـرای کاهـش میزان ابتال بـه STD در هر جمعیتی اسـت. در زمینه  
بیمـار درمـورد رفتارهـای جنسـی  بـه  پیشـگیری، آگاهی بخشـی 
ایمـن ماننـد اسـتفاده از کانـدوم، کاهـش تعـداد شـرکا و انتخـاب 
دقیـق آن هـا، روش هایـی قابـل اعتمـاد بـرای کاهـش ایـن نـوع از 

.)4( مي باشـد  عفونت هـا 
آزمـون  داشـته اند،  را  بیمـاري  تجربـه  قبـال  کـه  افـرادي  بـراي 
وضعیـت سـالمت، یک هفتـه پس از درمـان اولیه، توصیه می    شـود 
)۲0(. آزمون هایـی نیـز بـرای محافظت مجدد بیمـار، ۳ ماه پس از 
عفونـت اولیـه، وجـود دارد کـه البته به عنوان تسـت درمـان نبوده 
بلکـه بـه عنـوان یـک غربالگـری بـرای عفونت مجـدد مي باشـند. 
به طور کلـی بیمارانـی کـه مبتـال بـه عامل سـوزاک هسـتند، همواره 
در معـرض خطرنـد و احتمـال عفونـت مجـدد ظـرف ۳ مـاه وجود 

خواهد داشـت )۲۱(.

۲۹



سیفلیس؛ تاریخچه و شناخت

چکیده 

ــق  ــه از طری ــوده ک ــی ب ــاری مقاربت ــی بیم ــیفلیس نوع ــاری س بیم
پالیــدوم۱   تِِرپونمــا  باکتــری  از  پالیــدوم  زیرگونــه  عفونــت 
ایجادمی شــود. مراحــل ایــن بیمــاری شــامل ســیفلیس اولیــه، 
ــان  ــا میزب ــان تنه ــوده و انس ــوم ب ــیفلیس س ــه و س ــه، نهفت ثانوی
باکتــری مولــد آن اســت. در ســیفلیس اولیــه، شــانکر۲  و در مرحله 
ثانویــه بثــورات۳ پوســتی ماکیــوالر4 ، پاپیــوالر۵ و ماکیولوپاپیــوالر 
در سراســر بــدن پدیــد می آینــد. در ســیفلیس نهفتــه عالئــم 
ــان  ــان در جری ــری همچن ــا باکت ــد ام ــی ازبین می رون بیمــاری به کل
خــون بیمــار دیده شــده و در بــدن فــرد بــه تلقیــح ادامــه می دهــد. 
در ایــن مرحلــه، بیمــاری از طریــق رابطــه جنســی منتقــل نمي شــود 
ــیفلیس  ــبب س ــرده و س ــن را آلوده ک ــد جنی ــان مي توان ــا همچن ام
مــادرزادی شــود. در ســیفلیس ســوم هــم عالئمــی از جملــه 
ــروز  ــخصیتی ب ــالالت ش ــی و اخت ــی و عروق ــکالت قلب ــوم، مش گ
ــه  ــته ب ــاری بس ــن بیم ــی ای ــان آنتی بیوتیک ــروزه درم ــد. ام می کن
شــرایط بیمــار متفــاوت بــوده و هرچــه بیمــاری پیشــرفته تر باشــد 
ــی  ــان عموم ــود. درم ــد ب ــر خواه ــز طوالنی ت ــی آن نی دوره درمان
ــام  ــن7 انج ــن6 و پریِکی ــیلین بنزیفی ــق پنی س ــا تزری ــیفلیس ب س
ــان  ــه درم ــه ب ــانی ک ــا کس ــاردار و ی ــان ب ــرای زن ــا ب ــرد ام می گی
ــن  ــان جایگزی ــت درم ــد می بایس ــان می دهن ــرژی نش ــی آل عموم

ــز شــود. تجوی

واژگان کلیدی: سیفلیس، ترپونما پالیدوم، بیماری مقاربتی

مقدمه
 

از زمـان شـیوع سـیفلیس پـس از جنـگ ناپـل در اروپـای قـرن 
افسـانه های  و  باورهـا  بـا  همـواره  آن  نـام  میـالدی،  پانزدهـم 

متعـددی همـراه بوده اسـت.بر اسـاس شـواهد تاریخـی، بسـیاری 
هنرمنـدان  و  فالسـفه  سیاسـتمداران،  مشـهور،  چهره هـای  از 
مبتالبـه ایـن بیمـاری بوده انـد )۱(. برای مثـال فرانتس شـوبرت۸، 
آهنگسـاز شـهیر اتریشـی شـهیر اتریشـی ، در سـال ۱۸۲۲ و در 
سـن ۲۵ سـالگی به باکتری تِِرپونما پالیدوم مبتال شـد )۲(. احتمال 
مـی رود کـه ایـن باکتری را یک روسـپی۹ به وی منتقل کرده باشـد. 
ایـن باکتـری از عالئمـی نظیـر  بـه  شـوبرت پـس از آلوده شـدن 
سـردرد، ریـزش مـو، تـب و درد عضـالت و مفاصـل رنـج می بـرد. 
برخـی گمـان می کننـد که همین امر یکـی از دالیل اصلـی نیمه کاره 
رها شـدن »سـمفونی ناتمـام۱0« باشـد. او در بهـار سـال ۱۸۲۳ بـار 
دیگـر بـا تحریـک پوسـتی و ریـزش مـو در بیمارسـتان عمومـی 
ویِـن بسـتری شـد. عالئم شـوبرت نشـان می دهـد کـه وی مبتال به 
سـیفلیس ثانویـه بوده اسـت )۳(. همچنیـن برخـی گمـان می برنـد 
موتـزارت، بتهوفـن، پاگانینـی، آرتـور شـوپنهاور، هانریـش هاین، 
شـارل بودلـر، فریدریش نیچه و بسـیاری دیگـر از چهره های مهم 
تاریـخ در بـازه ای از حیـات خـود مبتـال به ایـن بیماری شـده بودند 
)4(. مبتالیـان بـه سـیفلیس، گاه در اثـر آن جـان می باختنـد، گاه 
سـالمت خـود را بـاز می یافتنـد و گروهـی دیگـر نیـز تا پایـان عمر 
مجبـور بـه تحمل عـوارض آن می شـدند. در پـاره ای از اوقات، این 
عـوارض نـه عـوارض خـود بیمـاری بلکـه اثراتـی بـود کـه درمـان 

سـنتی سـیفلیس-درمان بـا جیـوه- بـه بیمـاران تحمیـل می کرد. 

اب  مقابلـه  بـرای  امـروزی  آنیت بیوتیک هـای  از  پیـش  جهـان 
سـیفلیس انتخاب درماین وسـیعی نداشـت و جیوه به عنوان 

شناخته شـده ترین درمـان، خـایل از عـوارض نبـود. 

ابتـالی چهره هـای بـزرگ تاریخ به سـیفلیس و ذکر این اسـامی در 
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1. Treponema pallidum
2. Chancre

2. نوعـی زخـم پوسـتی بدون درد اسـت که در 
مرحلـه اولیه بیماری سـیفلیس ظاهـر می گردد.
3. rush: جوش یا دانه
4. Macular

5. Papular
5. تفـاوت اصلـی بیـن بثـورات ماکـوالر و پاپیـوالر در این اسـت که در 
بثـورات ماکـوالر، ضایعـات از سـطح پوسـت بـاال نمـی رود درحالی کـه 
در بثـورات پاپیـوالر، ضایعات دارای لبه هایی از سـطح پوسـت هسـتند.
6. Benzathine Penicillin

7. Procaine Penicillin
8. Franz Schubert (1828-1792)

9. تلفظـی از کلمـه روسـفید در معنـِی کنایی بدنـام که خطاب 
بـه زنان عرضـه کننـده خدمات جنسـی بیان می شده اسـت.

10. Unfinished Symphony

۳0



بحث

نخستین مواجهه با سیفلیس

شـیوع سـیفلیس در اروپـا در سـال ۱4۹0، مصـادف بـود بـا بازگشـت کریسـتف کلمـب از آمریـکا. ایـن 
همزمانـی سبب شـد تـا بسـیاری گمان کننـد کـه سـیفلیس، ریشـه در دنیـای جدیـد دارد. بـر اسـاس ایـن 
فرضیـه کـه به فرضیة کلمبی۱۱ مشـهور اسـت، کسـانی که در سـفر اکتشـاف آمریـکا همـراه وی بوده اند، 
در اثـر معاشـرت و برقـراری رابطـة جنسـی بـا بومیـان، به ایـن بیماری مبتالشـده و با بازگشـت خـود این 
بیمـاری را از دنیـای جدیـد بـه دنیای قدیـم وارد کردند. در کنار ایـن فرضیه برای یافتن سرمنشـا بیماری 
سـیفلیس، گروهـی دیگـر معتقدنـد سـیفلیس از بیمـاری ترپونمـال دیگری با خطـر کمتر و قابلیت شـیوع 
پایین تـر جهـش یافتـه اسـت. فرضیـه ای دیگر موسـوم به فرضیة پیشـاکلمبی۱۲ بـر این باور اسـت که این 
بیمـاری از مدت هـا پیـش چه در دنیای جدیـد و چه در دنیای قدیم  وجودداشـته و گاه و بی گاه در مناطقی 
مشـاهده می شـده امـا بـه سـبب نبـود اطالعـات کافـی، بـا بیماری هـای دیگـری مانند جـذام اشـتباه گرفته 
می شده اسـت. فرضیـه ای دیگـر هـم در ایـن میـان مطرح اسـت کـه شـباهاتی با نظریة پیشـاکلمبی داشـته 
و بـه نـام »فرضیـه  بـا منشـا- مشـترک۱۳«  شـناخته می شـود. مطابـق ایـن فرضیـه، سـیفلیس و بیماری های 
ترپونمـال غیرمقاربتـی، صورت هـای متفاوتـی از عفونت هـای مشـابهند کـه به واسـطه تفاوت هـای آب و 
هوایـی و وضعیـت فرهنگـی مردمـان اقـوام مختلـف، بـه صورت هـای گوناگـون خـود را نمایـان می سـازد 
)۸ ،7 ،6 ،۵(. در اصـل نـام سـیفلیس برگرفته شـده از شـخصیت سـیفیلوس )Syphilus( در شـعری از 
جیروالمـو فراکاسـتورو۱4 ، طبیـب ایتالیایی، اسـت. در این شـعر که در سـال ۱۵۳0 میالدی سروده شـده، 
سـیفیلوس شـبانی اسـت کـه بـه یـک بیمـاری مبتالسـت. فراکاسـتورو در ایـن شـعر، جزئیـات بیمـاری را 
بـه دقـت شـرح داده و بحث هایـی را در بـاب درمـان آن مطـرح می سـازد )۹(. گـزارش بهاالدوله حسـینی 
نوربخـش در بـاب بثـورات مختلـف را می تـوان از جملـه قدیمی ترین گزارش ها به زبان فارسـی برشـمرد 
کـه در آن به بیماری سـیفلیس اشـاره شده اسـت. وی در کتاب خالصـه التجارب )تالیـف ۹07ق/۱۵0۱-

۱۵0۲( بـه بَثَـری )مفـرد بثـورات( بـه نـام »ارمنی دانه« اشـاره می کند که در فرنـگ یافت شـده و از آنجا به 
روم و عربسـتان و آذربایجـان راه یافتـه و در نهایـت بـه عـراق و فـارس رسیده اسـت. وی همچنین اشـاره 
می کنـد کـه ارمنی دانـه در خراسـان بـه نـام »آبلـه فرنـگ« مشـهور اسـت. همچنیـن در قسـمتی از متن، از 
آن بـا عنـوان آتشـک یـاد می کنـد )۱0(. سـیفلیس راه خـود را بـه ادبیـات فارسـی نیـز گشـوده و در آثار 
منظـوم و منثـور مختلـف، اشـاراتی بـه آن شده اسـت. برای مثـال بیدل دهلـوی در یکی از اشـعارش چنین 

مـی آورد که:
رنگ مهرگیتی اگر دیدی از هوس بگذر

این جلب گلی که زند غیر آتشک نشود۱۵

11. Columbian hypothesis
12. Pre-Columbian hypothesis

شـکل 1- عائـم فیزیکـی سـیفلیس ابتدایـی )اولیـه و ثانویـه(؛ آ( راش ماکولوپاپـوالر، ب( نمـای پرقـدرت راش 
ماکولوپاپـوالر کـه در سـیفلیس ثانویـه دیـده مـی شـود. ث( شـانکر آلت تناسـلی بدون درد کـه در سـیفلیس اولیه 

دیده می شـود.

مقالـة حاضـر، چیزی جز وسـعت شـیوع بیمـاری و جدی بـودن خطر سـیفلیس در قرن های اخیـر را معلوم 
نمی سـازد. در کنـار مشـکالتی کـه خـود ایـن بیماری بـرای مبتالیـان به وجود مـی آورد، مسـري بودن آن و 
نیـز کمبودهـای درمانـی، بـه سـاختن چهـره ای مخـوف و ترس آفریـن از این بیمـاری دامن مـی زد. هدف 
از ایـن نوشـتار، مـروری بـر تاریخچـة سـیفلیس و ورودی مختصـر به شـناخت عامل بیمـاری و مراحل آن 

و نیـز روش هـای پیشـگیری از ابتـال بـه آن با تکیه بـر منابع کتابخانه ای اسـت.

13. The Unitarian Hypothesis
14. Girolamo Fracastoro (1476-1553)

15. دیوان غزلیات بیدل دهلوی

۳۱



21. Endoflagella
22. Polymorphonuclear leucocytes

16. John Hunter
17. Philippe Ricord
18. Spirochaetaceae

شــکل2 - تِِرپونمــا پالیــدوم، باکتــری مولــد ســیفلیس از تیــره  
اســپیروکت ها می باشــد کــه دارای ســاختاری مارپیچــی اســت

سـیفلیس یـک بیمـاری مزمن بوده و انسـان تنهـا میزبانی می باشـد 
بـه  مبتالیـان  بیشـتر  شناخته شده اسـت.  آن  بـرای  تاکنـون  کـه 
سـیفلیس از طریـق تمـاس جنسـی بـا فـردی کـه در مراحـل اولیـه 
یـا ثانویـة ابتـال بـه آن بوده اسـت مبتـال شـده اند. در واقع اگر کسـی 
بـا فـردی کـه در۳0 روز گذشـته به سـیفلیس دچار شـده، آمیزش 
جنسـی داشته باشـد، در حـدود ۱6 تـا۳0 درصـد احتمـال بیمـاری 
برایـش وجـوددارد. البتـه این عـدد در برخـی گزارشـات به مراتب 
بیشـتر اسـت و چنیـن اعـدادی حداقـل احتمـال ابتـال بـه بیمـاری 
درصـورت برقـرای تمـاس جنسـی بـا فـرد مبتـال را نشـان می دهند 
شـکاف های  از  می توانـد  پالیـدوم  ترپونمـا   .)۱7،۱۸،۱۹،۲0(
پوسـتی و غشـای مخاطـی وارد بـدن شـود. نتایـج آزمایـش کشـت 
ایـن باکتـری درون پوسـت انسـان نشـان می دهد کـه در ۵0 درصد 
مـوارد، حضـور تنهـا ۵7 عـدد باکتـری سـیفلیس درون بـدن بـرای 

مبتـال سـاختن فـرد کافـی اسـت )۲۱(.
وارد می شـود ،  پوششـی  بافـت  بـه  پالیـدوم  ترپونمـا  کـه  هنگامـی 
لنفـاوی  غـدد  درون  بـه  سـپس  و  تکثیرشـده  محـل  همـان  در 
دارای  لوکوسـیت های   اتفـاق،  ایـن  پـی  در  می گـردد.  سـرازیر 
هسـتة  چندشـکلی۲۲ انباشته شـده در غـدد لنفـاوی، جایشـان را بـه 
فضـا  ایـن  در  ممکن اسـت  همچنیـن  می دهنـد.   T لنفوسـیت های 
سـلول های B حامـل آنتی بـادی سـطحی ضـد ترپونمـا پالیـدوم نیـز 
گونـه  ایـن  کـه  اسـت  قابل ذکـر   .)۲۲،۲۳( داشته باشـند  حضـور 
باکتریایـی بسـیار مهاجـم اسـت؛ در آزمایشـات انجام شـده بر روی 
خرگوش هـا، دقایقـی پـس از کشـت در بیضه یا پوسـت، خـود را به 
جریـان خـون می رسـاند و امـکان مشـاهده آن در نمونه هـای خونی 

ممکـن بـود )۲4(. 

سـیفلیس یـک بیمـاری چنـد مرحلـه ای اسـت کـه بـازۀ وسـیعی از 
عالئـم را بـروز می دهـد. فیلیـپ ریکـورد نخسـتین کسـی بـود کـه 

مراحـل مختلـف سـیفلیس را تشـریح نمـود )۱4(. 

کشـور های  اب  مقایسـه  در  سـیفلیس  بـه  ابتـا  جهـاین  آمـار 
توسـعه یافته بسـیار وخیـم اسـت. سـازمان جهـاین هبداشـت 
میلیـون   ۱۲ حـدود  در  چیـزی  سـاالنه  کـه  زده اسـت  تخمیـن 

)۲5( یم شـوند  مبتـا  سـیفلیس  بـه  جدیـد  بیمـار 

شناخت ترپونما پالیدوم

در قـرن هجدهـم میـالدی، جـان هانتـر۱6، پزشـک 
اسـکاتلندی و متخصـص بیماری هـای مقاربتـی، برای 
دو  سـوزاک  و  سـیفلیس  آیـا  تشـخیص دهد  آنکـه 
بیمـاری متفاوت  هسـتند یا خیر، آزمایشـی انجام داد 
کـه طـی آن خـود را بـا چرک عفونـی فـردی مبتال به 
بیمـاری مقاربتـی بیمـار سـاخت. او در صـدد بـود که 
بـا انجـام ایـن آزمایـش بر روی خـود، پاسـخی برای 
پرسـش مذکـور بیابـد؛ امـا حیـن انجـام آن خطایـی 
رخ داد کـه چندیـن دهـه جامعـة پزشـکی و علمی را 
گمـراه سـاخت. در عفونتـی که از فرد مبتال برداشـته 
شـده بود عـالوه بـر عامـل سـیفلیس، عامـل سـوزاک 
نیـز وجودداشـت و همیـن امـر سبب شـد تـا هانتر به 
اشـتباه گمان کنـد کـه سـیفلیس و سـوزاک بـه یـک 
بیمـاری واحـد اشـاره دارند )۱۱،۱۲،۱۳(. سـرانجام 
فیلیـپ  مطالعـات  منتشرشـدن  بـا   ۱۸۳۸ سـال  در 
کـه  معلوم شـد  و  نشسـت  فـرو  غبارهـا  ریکـورد۱7 
در حقیقـت سـوزاک و سـیفلیس دو بیمـاری کامـال 

متفـاوت از یکدیگـر هسـتند )۱4(.
در  پالیـدوم  زیرگونـة  از  سـیفلیس  مولـد  باکتـری 
 T.pallidum گونـة ترپونمـا پالیـدوم اسـت. گونـة
عـالوه بـر ایـن زیرگونـه، زیرگونه هـای دیگـری نیز 
دارد کـه آن هـا نیـز ترپونم هایـی بیمـاری زا بـوده و 
بـرای  می کننـد.  غیرمقاربتـی  بیماری هـای  تولیـد 
بیمـاری  عامـل   endemicum زیرگونـة  مثـال 
بیمـاری  عامـل   pertenue زیرگونـة  و   bejel
yaws اسـت. ایـن زیرگونه هـا، هـم از طریـق عالئم 
از  هـم  و  می کننـد  ایجـاد  کـه  بیماری هایـی  بالینـی 
طریـق تفاوت هـای ژنتیکـی از یکدیگـر قابل تفکیک  
باکتـری  یـک  پالیـدوم،  ترپونمـا  گونـة  هسـتند. 
اسـپیروکت ها۱۸  تیـرۀ  بـه  کـه  اسـت  گرم منفـی 
تعلق داشـته و ظاهـری مارپیچـی دارد. طـول ترپونما 
پالیـدوم از 6 تـا ۱۵ میکرومتـر و قطـر آن چیـزی 
درحـدود 0.۲ میکرومتـر اسـت. ایـن ابعـاد کوچـک 
سبب شـده تا بـرای به دسـت آوردن تصاویر مناسـب 
از ایـن باکتـری، از شـیوۀ میکروسـکوپِی بـا زمینـة 
تاریـک۱۹ اسـتفاده شـود. بدنـة مارپیـچ ایـن باکتری 
بـه وسـیلة یک غشـای سیتوپالسـمی احاطه شـده و با 
یـک غشـای بیرونـی پوشـیده شده اسـت. میـان ایـن 
دو غشـا یـک الیـة نـازک پپتیدوگلیکانـی قـراردارد 
کـه اسـتحکام سـاختاری باکتـری را فراهـم می کنـد. 
همچنیـن در فضـای پری پالسـمی۲0 ، اندامکـی به نام 
»اندوفـالژال«۲۱ حرکـت باکتـری را تسـهیل می کنـد 

.)۱۵،۱6(

19. Dark Ground/Field Microscopy (DGM)
20. Periplasmic space
20. ناحیه میان غشای خارجی و داخلی باکتری های گرم منفی

۳۲



شکل 3- جدول  مراحل مختلف بیماری سیفلیس )28(

نتیجه گیری

براساس گزارشات، شیوع سیفلیس بار دیگر در برخی مناطق شدت یافته است. 

اگرچـه مبتایـان جدیـد بـه ایـن بیمـاری اکـرا مـردان هم جنس گـرا یم ابشـند، امـا ابیـد درنظرداشـت کـه 
مـردان دگرجنس گـرا و زانن نیـز مصـون نیسـتند.

تمامـی متخصصـان حـوزۀ سـالمت، نـه فقـط متخصصـان حـوزه بیماری هـای مقاربتـی، بایـد نسـبت بـه سـیفلیس اولیـه و ثانویـه آگاه 
باشـند؛ چراکـه ممکـن اسـت فرد مبتـال به سـیفلیس دارای عالئـم مورفولوژیکـی غیرمعمول بـوده و در تشـخیص بیماری اشـتباه رخ 
دهـد. پیچیدگی هـای سـیفلیس ممکـن اسـت خطراتـی جـدی و گاه مرگبـار ایجـاد کنـد امـا درصورت تشـخیص درسـت و بـه موقع، 
درمـان سـیفلیس کار سـختی نیسـت. نکتـة دیگـری کـه بـه انـدازۀ تشـخیص درسـت و بـه موقـع بیمـاری حائـز اهمیـت اسـت، آگاه 
سـاختن نوجوانـان، جوانـان و عمـوم نسـبت بـه مفهـوم بیماری هـای مقاربتـی می باشـد. کنارزدن پـردۀ ابهام در باب مسـائل جنسـی و 
بهداشـت در روابـط، پرهیـز از تکـرار مطالـب نادرسـت و غیرعلمـی، شناسـاندن روش های پیشـگیری و آموزش اسـتفاده از وسـایل 

بهداشـتی، کلیـد جلوگیـری از شـیوع گسـتردۀ ایـن نـوع از بیماری ها اسـت.

عمـدۀ ایـن مبتالیـان از کشـورهای درحـال توسـعه اند. البتـه از زمـان فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی به این سـو، رونـدی صعودی 
در شـمار مبتالیـان بـه سـیفلیس در کشـورهای اروپـای شـرقی مشـاهده شده اسـت )۲6(. از میان مراحـل مختلف بیماری سـیفلیس 
کـه شـرح آن را در شـکل شـماره ۲ مشـاهده می کنید، سـیفلیس مـادرزادی بیـش از همـه موجـب نگرانـی اسـت. کمبود آزمایشـات 
بـرای والدیـن و محدودیـت  اسـتفاده از آنتـی بیوتیک هـا بـرای زنـان بـاردار از جمله مواردی اسـت کـه درنهایت به انتقال سـیفلیس 
بـه جنیـن ختـم می شـود. سـیفلیس مـادرزادی می توانـد منجر به سـقط جنیـن، مرده زایـی، مـرگ نـوزاد در چندماهة نخسـت تولد و 
یـا بـروز نقـص در خردسـاالن شـود. گزارشـی از تانزانیـا نشـان می دهـد کـه ۵0 درصـد از آمـار مرده زایی و کمـرده به دنیـا آوردن 

شکل ۴- خاصه ای از عائم سیفلیس
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اندومرتیوز
 مهاجرت سلول های رحم

چکیده
اندومتریــوز۱ یــک بیمــاری وابســته بــه اســتروژن اســت؛ بــه ایــن معنی کــه به هورمــون اســتروژن بــرای پیشــرفت نیــاز دارد )۱(. 
به طورکلــی ایــن بیمــاری زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بافــت پوشــاننده بخــش داخلــی رحــم کــه به عنــوان اندومتریــوم۲ شــناخته 
می شــود، خــارج از محــدوده طبیعــی خــود یافــت شــود )۲(. علــت ایجــاد ایــن بیمــاری هنــوز بهطــور دقیــق مشخص نشــده امــا 

چندیــن نظریــه دربــاره چگونگــی ایجــاد آن مطــرح اســت )۳(.

ابتوجــه  بــه  اینکــه اندومرتیــوز به عنــوان یــی از بیماریهــای دســتگاه تولیدمثــیل زانن به مشــار میــرود، بحــث درمــان آن 
اهمیــت زیــادی خواهــد داشــت. 

درمان هــای حاضــر مبتنــی بــر روشــهای مختلفــی از جملــه هورمون درمانــی۳ و جراحــی اســت امــا تحقیقــات جدیــد حاکــی از آن 
می باشــد کــه روش هــای دیگــری همچــون ژن درمانــی4 نیــز میتوانــد بــه ازبین بــردن بیمــاری کمــک کنــد.

واژگان کلیدی: بیماری اندومتریوز، درمان اندومتریوز، پوشش رحم، ژن، جهش ژنتیکی

سیده ثنا ناصحی،کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه شیراز
nasehi.ssana@gmail.com

شكل 1- مقايسه تخمدان فرد مبتال به اندومتريوز با تخمدان سالم

مقدمه

اندومتریوز از »الف« تا »ز«!
از ۱0 درصــد زنــان در ســنین  بیــش  اندومتریــوز در 

بــاروری )۵۱-۱۲ ســال( ایجــاد میشــود. به عبارت دیگــر، 
حــدود ۱۹0 میلیــون زن در سراســر جهــان درگیــر ایــن 
بیمــاری هســتند کــه نیمــی از آنهــا دردهــای شــکمی شــدید 
و مشــکالتی از قبیــل نابــاروری را تجربــه می کننــد )۵ ،4(.

بیمـاری اندومرتیـوز بـه علـت خـروج ابفـت پوشـاننده رحم 
ایجـاد  خـود  طبیعـی  محـدوده  از  اندومرتیـوم  همـان  یـا 
یم شـود. ابفت خارج شـده به صـورت کیل درمحـدوده لگین 
یافـت یم شـود امـا یم توانـد بـدون هیـچ محدودیـیت بـه 
از جملـه  بخش هـای مختلـف دسـتگاه تولیدمثـیل زانن 
لوله هـای فالـوپ، اتصـاالت داخـل رحمـی5، در هـر مـکاین 
بیـن مثانه، رحـم، واژن و حیت پرده صفاق6 متصل شـود و 
حـیت ممکن اسـت محدوده هـای دیگری مثـل روده کوچک 
نیـز  را  شـش ها  و  دیافراگـم  آاپندیـس،  رکتـوم،  بـزرگ،  و 
درگیـر کنـد. ابفـت خارج شـده، هـر مـاه )در چرخـه قاعدیگ( 
بـه نوسـاانت هورمـوین اپسـخ داده و ابعـث درد و الهتـاب 

یم شـود )2(.

شکل 2- بافت زنده درگیر

1. Endometriosis
2. Endometrium 

5. Uterosacral ligaments
6. Peritoneum

3. Hormone therapy
4. Gene therapy



اندومتریــوز براســاس معیارهــای انجمــن پزشــکی تولیدمثــل آمریــکا7 در چهــار ســطح نمره دهــی و طبقه بنــدی می شــود. ایــن 
طبقه بنــدی، مبتنی بــر میــزان آســیب و نفــوذ اندومتریــوز در بافــت انجــام شده اســت. بایــد توجــه کــرد کــه ســطح بیمــاری، میــزان درد 
ــد و در  ــخص می کن ــاری را مش ــی از بیم ــال مقیاس ــا بااین ح ــد ام ــکار نمی کن ــی آش ــورت قطع ــوز را به ص ــانه های اندومتری ــود نش ــا وج ی

ــد )6(. ــرار می ده ــار ق ــک و بیم ــار پزش اختی

حداقل
نفوذ سطحی با تعداد کم زخم بافتی

خفیف
نفوذ بیشتر و عمیق تر زخم بافتی

حد متوسط
نفوذهای عمیق با تعداد زیاد

کیست های کوچک روی یک یا هردو تخمدان
وجود چسبندگی

شدید
نفوذهای عمیق با تعداد زیاد

کیست های بزرگ روی یک یا هردو تخمدان
وجود چسبندگی های متراکم زیاد

سطح I )1-5 نمره(

سطح II )6-15 نمره(

سطح  III )16-۴0 نمره(

سطح IV )۴0> نمره(

جدول1-1: طبقه بندی سطوح بیماری اندومتریوز )6(

تشخیص و درمان

ــی،  ــه لگنـ ــای معاینـ ــک روش هـ ــاری به کمـ ــن بیمـ ایـ
ســـونوگرافی )مقطـــع راســـت روده یـــا واژن(، MRI و 

الپاروســـکوپی۸ تشـــخیص داده می شـــود )7(.

درمان هــای حــال حــارض ایــن بیمــاری، محــدود و 
وابســته بــه مــرف داروهــای هورمــوین، به ویــژه 
گهگاهــی  و  اســرتوژن  اثــر  ابزدارنــده  داروهــای 
پروژســرتون و یــا جراحی هــای الاپروســکویپ اســت 
کــه هرکــدام یم تواننــد عــوارض جانیب انخواســته ای 

.)4،  5،  7( داشته ابشــند  به هــرماه 

به عنوان مثـال، عـوارض مصـرف داروهای سـرکوب کننده 
اسـتروژن، از افزایـش وزن تا ریزش مو و سـردرد متغیر 
اسـت؛ به عـالوه اینکـه برای زنانی کـه تصمیم بـه بارداری 

دارند نیـز توصیه نمی شـوند )۱(.

ــرد  ــالل در عملک 6. اخت
ــا  ــک ی ــه ی ــیب ب ــا آس ی

شکل 3- سطوح مختلف اندومتریوز

عالئمی ساده اما تهدیدکننده

ــرد  ــر ف ــا ه ــد ام ــترده ای دارن ــف گس ــوز طی ــاری اندومتری ــم بیم عالئ
ــز  ــم بیمــاری نی ــد. نشــانه ها و عالئ ــه نمی کن ــال همــه آن هــا را تجرب مبت
می تواننــد بــه علــت عــدم تشــخیص به موقــع تشــدید شــوند کــه از آن 

ــرد )۸(: ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــه می ت جمل

۱. قاعدگی های غیرطبیعی )پریودهایی طوالنی مدت با خونریزی شدید۹(
اتمــام  از  بعــد  حتــی  می توانــد  )درد  دردنــاک۱0  قاعدگی هــای   .۲
ــه  ــر ادام ــن کم ــکم و پایی ــن ش ــن، پایی ــی لگ ــی در نواح دوره قاعدگ

داشته باشــد(
۳. رابطه جنسی دردناک )به علت 

درگیربودن بافت های عمقی واژن 
و دیواره لگن(

4. اسهال،یبوســت،درد 
به هنــگام ادرارکــردن، 
وجــود  ادرار،  تکــرر 
ــت  ــون در ادرار، حال خ
تهــوع، اســتفراغ و نفــخ

۵. نابــاروری )به علــت 
آســیب  و  چســبندگی 
ــد  بافت هــا کــه می توانن
از آزادشــدن تخمــک 
یــا  و  جلوگیری کننــد 
کیفیــت و تعــداد آن را 

ــد( ــش دهن کاه

چند نورون۱۱)احساس درد در اندام های تحتانی(
7. خستگی و تغییر خلق وخو )به دلیل درد زیاد(

7. The American Society of Reproductive 
8. Medicine (ASRM)  Laparoscopy

9. Menorrhagia
10. Desmenorrhea

11. Neuropathy

شکل 5- عائم بیماري

ــازك و  ــه ن ــن عمــل یــک لول شــکل۴-جراحی الپاروســکوپی؛ طــی ای
ــود  ــرار داده می ش ــن ق ــا لگ ــکم ی ــرش در ش ــک ب ــراغ دار درون ی چ
ــای  ــه معن ــارو ب ــرد )الپ ــکمی را مشــاهده ک ــای ش ــوان اندام ه ــا بت ت
ــکاتی  ــع مش ــن و رف ــرای یافت ــن روش ب ــت(. ای ــکم اس ــواره ش دی
ــای  ــا توده ه ــد ی ــت و فیبروئی ــبندگی، عفون ــت، چس ــون کیس همچ
ــان، مورداســتفاده  ــا در زن ــی و مــوارد دیگــر، غالب ــز چاق رحمــی، و نی

قــرار می گیــرد.

۳6



دالیل شکل گیری 

ــوز  ــاد اندومتری ــی ایج ــاره چگونگ ــه درب ــن نظری ــون چندی تاکن
ــل  ــک دلی ــا ی ــود تنه ــا وج ــاس آن ه ــده اند و براس ــی ش معرف
ــوز  ــال هن ــت؛ بااین ح ــل نیس ــاری محتم ــن بیم ــروز ای ــرای ب ب
ــت  ــت. در حقیق ــخص نشده اس ــاری مش ــن بیم ــق ای ــت دقی عل
ــا  ــند ت ــتری می باش ــی های بیش ــد بررس ــده نیازمن ــل مطرح ش عل

ــود. ــا اســتناد نم ــه آن ه ــوان ب بت

نظریه سلول های بنیادی

مســئول  ســلول های  کــه  می شــود  بیــان  نظریــه  ایــن  در 
ــاد  ــرد در ایج ــی ف ــه قاعدگ ــم در چرخ ــش رح ــاخت پوش بازس
ــادی  ــن ســلول های بنی ــد. پراکندگــی ای ــوز نقــش دارن اندومتری
ــلول های  ــز س ــث تمای ــد باع ــی می توان ــارج رحم ــق خ در مناط

ــود. ــاری ش ــروز بیم ــه ب ــر ب ــده و منج ــال ش اندومتری

نظریه برگشت جریان قاعدگی سمپسون۱۲ 

یکــی از قدیمی تریــن نظریه هــا، علــت شــکل گیری اندومتریــوز 
ســلول های-  حــاوی  قاعدگــی  خــون  جریــان  برگشــت  را 
اندومتریــال، از لوله هــای فالــوپ بــه حفــره لگــن، به جــای 
ــال کــه  ــدن، را شــرح می دهــد. ســلول های اندومتری خــروج از ب
ــه  ــر ب ــد منج ــوند، می توانن ــزش می ش ــار ری ــی دچ ــی قاعدگ ط
ــه  ــر ب ــه منج ــوند ک ــیب هایی ش ــدن آس ــی و پخش ش النه گزین

ــردد. ــوز می گ ــاد اندومتری ایج

نظریه مولریوزیس و منشا جنینی۱۳

در ایــن نظریــه بیــان می شــود کــه علــت ایجــاد اندومتریــوز در 
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــت؛ ب ــه اس ــان نهفت ــی زن ــتگاه تولیدمثل دس
بیمــاری بــه دلیــل تمایــز غیرطبیعــی یــا مهاجــرت هــر جــزء از 
ــی در  ــتم، کانال ــن سیس ــد. ای ــاق می افت ــن۱4 اتف ــرای مولری مج
جنیــن اولیــه۱۵ اســت کــه طــی رشــد جنیــن بــه لوله هــای فالــوپ، 

ــه رحــم۱6 تبدیــل می شــود. رحــم و دهان

ژنتیک

ــی  ــای ژنتیک ــه مؤلفه ه ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــیاری از محقق بس
ــوز می باشــد. مطالعــات نشــان داده اســت  علــت ایجــاد اندومتری
از عوامــل  یکــی  به عنــوان  کــه ســابقه خانوادگــی می توانــد 
ــه  ــود؛ به طوری ک ــر گرفته ش ــاری درنظ ــن بیم ــروز ای ــم در ب مه
ــه  ــا دختــر( ب ــواده )مــادر، خواهــر ی اگــر افــراد درجــه یــک خان
ــران  ــال باشــند، احتمــال شــکل گیری آن در دخت ــوز مبت اندومتری
ــر آن  ــالش ب ــال ت ــا این ح ــد. ب ــش می یاب ــد افزای ــل های بع نس
ــا در  ــش ژن ه ــت و نق ــل در وارث ــم های دخی ــا مکانیس ــت ت اس

ــرد )۳(. ــی قرارگی ــورد بررس ــتر م ــاری بیش ــن بیم ای

بررسی بیشتر عوامل ژنتیکی

 DNA در  غیرطبیعـی  تغییـرات  یـا  جهش هـا  به دنبـال  محققـان 
هسـتند و برخی از این تغییرات که معموال در انسـان رخ می دهد 
بیان شده اسـت  مطالعـات  ایـن  از  یکـی  در  مشـخص کرده اند.  را 
اندومتریـال  سـلول های  ژن هـای  در  یافت شـده  کـه جهش هـای 
به دالیـل نامعلومـی بـا جهش هـای ژنتیکـی یافت شـده در برخـی 

اشـکال سـرطان ارتبـاط دارد.
بخش هایـی از ژنـوم کـه به نام اگزوم۱7 شـناخته  می شـوند، حاوی 
تمـام ژن هایـی هسـتند کـه می تواننـد بیـان شـوند و پروتئین ها را 
بسـازند. در یـک مطالعـه که اگـزوم بافت طبیعـی و اندومتریوزی 
بررسـی  توالی یابـی  و  نمونه بـرداری۱۸  الپاروسـکوپی،  به کمـک 

شـده اند، نتایـج زیـر به دسـت آمده اسـت:

الــف. هــر ۲4 نفــر بــه شــکلی از اندومتریــوز، گونــه ای کــه باعــث 
درد و نابــاروری می شــود و نفــوذ باالیــی دارد، مبتــال بودنــد.

ب . در ۱۹ نفــر بیــش از یــک جهــش در بافــت اندومتریــوز یافت 
شــد کــه در بافــت  طبیعــی مشــاهده نشده اســت.

ــان  ــن زن ــوز بی ــاری اندومتری ــا در بیم ــداد جهش ه ــوع و تع ج . ن
متفــاوت اســت. در ۵ زن معمول تریــن جهش هــا در ژن هــای 
ــه  ــود ک ARID1A، PIK3CA، K-RAS و PPP2R1A اتفاق افتاده ب
همگــی در کنتــرل رشــد و تهاجــم ســلول و نیــز رشــد و اصــالح 

ــد.  ــم دارن ــی مه ــیب دیده آن نقش DNA آس
ــن  ــان ای ــد؛ بی ــاهده ش ــش در ژن K-RAS مش د . در ۱۵ زن جه
ژن منجــر بــه رونویســی DNA و ایجــاد پروتئین هــای تحریــک 

ــود. ــلولی می ش ــد س رش

ــه  ــوال ب ــوز معم ــل از اندومتری ــیب های حاص ــه آس ــل اینک به دلی
ســرطان تبدیــل نمی شــوند، احتمــال وجــود ژن هــای مرتبــط 
ــش در  ــا جه ــت ام ــادر اس ــاری ن ــن بیم ــاد ای ــرطان در ایج ــا س ب
ایــن ژن هــا بــا یکــی از مهلک تریــن انــواع ســرطان تخمــدان بــه 
ــرا  ــد زی ــاط می باش ــفاف۱۹« در ارتب ــلول ش ــینومای س ــام »کارس ن
ــت  ــلول ها قابلی ــه س ــدود ب ــکلی نامح ــت به ش ــن اس ــش ممک جه
ــا  ــن جهش ه ــاد ای ــت ایج ــال عل ــا این ح ــد؛ ب ــار ده ــد و انتش رش

در بافت هــا هنــوز به طــور واضــح مشــخص نشده اســت )۵(

19. کارســینومای مشــتق از ســلول های اپی تلیــال کــه بــا حضــور ســلول های شــفاف 
ــلول  ــود )س ــان می ش ــخیصی نمای ــی و تش ــی بافت شناس ــی ارزیاب ــده در ط مشاهده ش
ــزی  ــس از رنگ آمی ــنی را پ ــفاف و روش ــم ش ــه سیتوپاس ــت ک ــلولی اس ــفاف س ش

ــا هماتوکســیلین و ائوزیــن از خــود نشــان مي دهــد(. بافــت ب

16. Cervix
17. Exome(تشکیل شده از اگزون)
18. Biopsy
19. Clear cell carcinoma

12. Sampson’s theory of retrograde mensturation
13. Mulleriosis and embryonic origin theory 
14. Mullerion duct system
15. Early embryo

شکل 6- نظریات و دالیل ایجاد بیماري
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ژن درمانی، شیوه ای نوین برای درمان اندومتریوز

ــه شده اســت.  ــوز ارائ ــان اندومتری ــرای درم ــدی ب افق هــای جدی
روش هایــی برپایــه ژن درمانــی کــه امیــد اســت بتــوان به کمــک 

آن هــا ایــن بیمــاری را درمــان نمــود:
ــا  ــل ۳ زن در آن ه ــالی حداق ــه ابت ــی ک ــرا در خانواده های ۱. اخی
بــه اندومتریــوز تشخیص داده شــده، ارتباطــی بیــن بیمــاری و 
کرومــوزوم شــماره 7p13( 7-15( یافــت شد ه اســت. در انســان 
ــوز  ــه اندومتری ــتی ها ک ــه ای از نخس ــاکاک۲0 )گون ــوس م و ریس
ــام  ــه ن ــی ب ــود( ژن ــاد می ش ــودی در آن ایج ــورت خودبه خ به ص
NPSR1 ۲۱ واقــع بــر روي ایــن کرومــوزوم یافت شده اســت 
ــد.  ــش می ده ــوز را افزای ــاد اندومتری ــال ایج ــان آن احتم ــه بی ک
ایــن ژن، کدکننــده گیرنــده NPSR1 بــوده کــه بــا بیمــاری 
مرتبــط مي باشــد. بــرای توقــف فرآینــد پیام رســانی ژن در 
 68R  SHA ســطح ســلول می تــوان از مهارکننــده ژن یعنــی 
ــاب و  ــش الته ــم، کاه ــن مکانیس ــف ای ــه توق ــتفاده کرد. نتیج اس
دردهــای شــکمی اســت؛ زیــرا 68R SHA منجــر بــه کاهــش درد، 
نفــوذ و نشــر ســلول های التهابــی در نمونه هایــی کــه اندومتریــوز 
ــه یکــی از  ــن مطالع ــد، می شــود. ای ــاق دارن ــرده صف ــاب پ و الته
DNA در نخســتی ها به منظــور  اولیــن  نمونه هــای توالی یابــی 
تاییــد نتایــج تحقیقــات انســانی اســت؛ زیــرا در ایــن گونــه 
آزمایشــات  بــا  مشــابه  نتایجــی   DNA توالی یابــی  به کمــک 

انســانی به دســت آمده اســت.
۲. نوعــی از اندومتریــوز تهاجمــی و دردنــاک بــا جهــش در 
می گــردد.  ایجــاد  )فوق تقویت کننده هــا۲۲(   ARID1A ژن 
زمانــی کــه جهــش در ایــن ژن شــکل  می گیــرد، بخشــی از 
ــالل  ــار اخت ــد، دچ ــن می کن ــلول را تعیی ــرد س ــه عملک DNA ک
ــم  ــوال رح ــه معم ــلول هایی ک ــاق، س ــن اتف ــال ای ــود. به دنب می  ش
ــی  ــل طبیع ــارج از مح ــی خ ــای۲۳ عمیق ــانند، پیوند ه را می پوش
ــاد  ــیار زی ــاد درد بس ــث ایج ــه باع ــد ک ــکیل می دهن ــود تش خ

لگنــی می شــود.

شده اسـت  آزمایـش  دارویـی  آزمایشـگاهی،  مطالعـات  در 
از  و  می دهـد  قـرار  هـدف  مـورد  را  فوق تقویت کننده هـا  کـه 
دارو  نـوع  ایـن  می کنـد.  جلوگیـری  اندومتریـوز  پراکنده شـدن 
بخشـی از درمانـی جدیـد بـا تکیـه بـر فرآیندهـاي اپي ژنتیکـي 

20. Rhesus macaque
21. Neuropeptide S receptor 1
22. Super enhancers

23. Implants
24. University of Yale
25. Placebo

می توانـد  و  کـرده  کنتـرل  را  بیـان ژن هـا  کـه چگونگـی  اسـت 
نسـبت بـه درمان های رایـج بسـیار موثرتر باشـد. روش عملکرد 
 P300 آن هـم بدین شـکل اسـت کـه پروتئینـی در سـلول به نـام
و  را سـرکوب  فوق تقویت کننده هـا  تـا  می دهـد  قـرار  هـدف  را 
اثـرات جهـش ARID1A را خنثـی کنـد. ایـن نوع درمـان قابلیت 
اسـتفاده جهـت درمان انـواع دیگـر اندومتریوز را نیـز دارد )۹(.

ــز  ــی نی ــای معین ــرکوب ژن ه ــی، س ــای ژن ــر جهش ه ۳. عالوه ب
ممکــن اســت در ایجــاد بیمــاری شــرکت داشته باشــند. بیــان ژن 
بــه بــدن کمــک می کنــد تــا مســیر دقیــق عملکردهــای خــود را 

مشــخص کنــد.
7b microRNA-let کـه بیـان ژن خاصـی را کنتـرل می کنـد، در 
زنـان مبتـال بـه اندومتریوز سـرکوب شده اسـت. براسـاس همین 
روش، محققـان تهیـه و تزریق 7b-let در بیماران مبتال را روشـی 
بـرای درمـان آن می داننـد. در مطالعـه انجام شـده در دانشـگاه 
ییـل۲4 آمریـکا، تزریـق 7b-let و دارونمـا۲۵ بـه موش هایـی که 
بـرای ابتـال بـه اندومتریوز مهندسـی  شـده بودند، انجام شـد و دو 
هفتـه پـس از اولیـن تزریـق، در موش هایی که درمان آزمایشـی، 
یعنـی 7b-let، را دریافـت کرده بودنـد، کاهـش بیـان ژن هایـی 
کـه باعـث رشـد ایـن بیمـاری می شـوند و کم شـدن آسـیب های 

ناشـی از اندومتریوز مشـاهده شـد.
ایـن روش درمانـی مبتنی بـر ژن درصـورت اثبـات اثربخشـی در 
انسـان، می توانـد به عنـوان روش درمانـی جدیـدی شناخته شـود؛ 
بـه این شـکل کـه یک نسـخه مصنوعـی از 7b-let بـرای بیماران 

تهیـه شـود تـا به صورت مسـقیم بـه شـکم تزریق گـردد )۱(.

نتیجه گیری

دالیـل متعددی بـرای ایجاد بیمـاری اندومتریوز ارائه شده   اسـت 
دلیـل  به عنـوان  به طورقطعـی  آن هـا  از  هیچ کـدام  تابه حـال  امـا 
اصلـی بیمـاری شـناخته نشـده اند. برخـی مطالعات نشـان داده اند 
کـه وجـود اسـتروژن و حتـی پروژسـترون در ایجـاد اندومتریوز 
نقـش دارنـد )۳ ،۲ ،۱(. همچنیـن دالیـل دیگـری مثـل خـروج 
بـه  قاعدگـی  خـون  برگشـت  رحـم،  از  اندومتریـال  سـلول های 
محـدوده لگنـی و سـایر مـوارد نیـز ازجملـه دالیـل بیان شـده بـر 
ایجـاد ایـن بیمـاری اسـت )۳(. درحال حاضـر راه هـای کنتـرل و 
درمـان اندومتریوز شـامل داروهایی اسـت که تولید اسـتروژن را 
سـرکوب می کننـد و عـوارض جانبـی زیـادی به همـراه دارند. در 
مقابـل، روش هایـی برپایـه ژن درمانـی کـه بـرای درمـان بیماری 
از عـوارض مضـر هورمون درمانـی  استفاده می شـوند، هیچ کـدام 
بـر  مبتنـی   کـه  درمانـی  نویـن  روش هـاي  ایـن   .)۱( ندارنـد  را 
تسـت های مولکولـی می باشـند، می تواننـد جراحـات و آسـیب ها 
بـه  و  طبقه بنـدی  بیمـاری  تهاجمی بـودن  میـزان  براسـاس  را 
بیمـاران و پزشـکان در رونـد تشـخیص و درمـان کمـک کننـد. 
بـه  بیمـاری  ایـن  در  ژن  تاثیـر  مشـخص کردن  بـرای  گرچـه 
تحقیقـات بیشـتری نیاز اسـت امـا نتایج آن هـا می توانـد منجر به 
ایجـاد روش هـای درمانی جدیـدی برای درمان اندومتریوز شـود 
تـا بتـوان به کمـک آن هـا مسـیرهای مرتبط بـا ژن عامـل بیماری 

را مسـدود کـرد )۵(.

شکل 7- جهش غیرفعال کننده در ARID1A در زیرمجموعه ای از سلول های بافت 
پوششي اندومتریوم

۳۸
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چکیده

ــاری  ــه رفت ــی هرگون ــه بررس ــوران ب ــی در جان ــث خودکش مبح
نابــودی خــود  بــه  اقــدام  کــه طــی آن جانــور  می پــردازد 
ــه  ــت ک ــن اس ــر  ای ــج ب ــاد رای ــه اعتق ــود آنک ــا وج ــد. ب می کن
انســان تنهــا موجــودی اســت کــه بــا علــم بــه پیامــد آن دســت 
بــه خودکشــی می زنــد، مشــاهده شــده  اســت کــه گاهــی برخــی 
ــی   ــد. در بررس ــود کرده ان ــودی خ ــه ناب ــدام ب ــز اق ــات نی حیوان
ــة  ــزاران گون ــان در ه ــمندان و محقق ــط دانش ــار توس ــن رفت ای
حیوانــی،  ایــن عمــل در گونه هــای غیرانســانی شناســایی نشــده 
ــان،  ــا در انس ــه م ــاری ک ــن رفت ــباهت هایی بی ــه ش ــت؛ اگرچ  اس
ــط  ــه توس ــی ک ــیم و رفتار های ــی می شناس ــام خودکش ــا ن آن را ب
ــا در  ــارت  ی ــه در اس ــی ک ــوص آن های ــه خص ــوران ب ــر جان دیگ

اســترس های محیطــی هســتند، وجــود دارد. 

روانشناســی،  جانورشناســی،  رفتارشناســی،  کلیــدی:  واژگان 
افســردگی  در جانــوران، خودکشــی  جانــوران، اســارت حیوانــات

مقدمه

خودکشــی رفتــاری عمــدی اســت کــه باعــث مــرگ فــرد 
می شــود )۱(. خودکشــی اغلــب بــه اختــالالت روانــی نظیــر 
ــترس زا  ــل اس ــن عوام ــود؛ همچنی ــبت داده می ش ــردگی نس افس
نیــز در  ایــن میــان نقــش عمــده ای را  ایفــا می کننــد )۲(. مــرگ 
ــدود  ــته ح ــال گذش ــی ۵0 س ــان ط ــی در انس ــی از خودکش ناش
60 درصــد افرایــش  یافته اســت. خودکشــی بــه عنــوان  یکــی از 
ــا ۲۵  ــنی ۱۵ ت ــازۀ س ــان ها در ب ــرگ انس ــی م ــل اصل ــج دلی پن
ســال شــناخته می شــود )۳(. از آنجایی کــه شناســایی دالیــل 
و ســازوکار های پشــت پردۀ خودکشــی، بــرای پیشــگیری از 
ــة  ــت، مطالع ــی اس ــم و اساس ــیار مه ــتر بس ــوادث بیش ــروز ح ب
مدل هــای حیوانــی در  ایــن زمینــه در شــرایط متفــاوت محیطــی 

ــود )4(. ــد ب ــا خواه ــیار راهگش ــیمیایی، بس و بیوش
خودکشــی در حیوانــات بــه هــر نــوع رفتــار خودتخریبــی گفتــه 
ــن  ــه ای ــود. اگرچ ــدار می ش ــرگ جان ــه م ــر ب ــه منج ــود ک می ش
امــر بــا غریــزۀ تکاملــی حیوانــات بــرای زنــده مانــدن مغایــرت 
ــوان  ــک حی ــه تحری ــد منجــر ب ــا برخــی شــرایط می توان دارد  ام
بــه  ایــن کار شــود؛ همان طورکــه مثال هایــي از ایــن رفتــار 
عجیــب در گونه هــای جانــوری مختلــف دیده شده اســت )۵(.

ســوال  یــک  ایــن  یم کننــد؟!   خودکــیش  حیــواانت  آیــا 
ــوع  ــن موض ــه  ای ــز ب ــتان نی ــان ابس ــت،  یواننی ــد نیس جدی
اندیشــیده اند. در متــوین کــه از بیــش از ۲۰۰۰ ســال پیــش 
حادثــه ای  رخــداد  از  اطاعــایت  ابیق مانده انــد،  ارســطو  از  
ــی  ــه ط ــت ک ــان آمده اس ــر1 به می ــب ن ــک اس ــرای  ی ــب ب عجی
آن، جانــدار پــس از فهمیــدن آن کــه ندانســته اب مــادر خــود 
ــه  ــن انداخت ــه اپیی ــی ب ــود را از پرتگاه ــرده ، خ ــری ک جفت گی

اســت!2  )۶(.

در قــرن دوم میــالدی ، دانشــمند  یونانــی ، کلودیِــس اِیلیِــن۳  ، 
کتابــی را بــا ایــن موضــوع نگاشــته  اســت. وی در ایــن کتــاب ۲۱ 
مــورد خودکشــی را در حیوانــات مثــال می زنــد کــه از میــان آن هــا 
می تــوان بــه  یــک دلفیــن کــه خــود را از عمــد بــه اســارت مــی داد ، 
ــان از  ــوت صاحبانش ــال ف ــه دنب ــه ب ــگ ها ک ــورد از س ــن م چندی
ــش  ــتاد خوی ــار اس ــان در غ ــه بی ج ــی ک ــد  و عقاب ــنگی مردن گرس

ــاره کرد. ــد، اش ــت  ش یاف
ــه  ــوط ب ــکی، مرب ــی پزش ــده در بایگان ــاالت بازیابی ش ــتر مق بیش
ــر  ــای درگی ــی ژن ه ــت؛  یعن ــلولی اس ــی س ــم های خودکش مکانیس
ــا  ــاژی۵ (  ی ــوز4 و اتوف ــلول )آپوپت ــدۀ س ــرگ برنامه ریزی ش در م
ــم  ــدۀ آنزی ــد ژن بیان کنن ــی«، مانن ــای خودکش ــالح »ژن ه ــه اصط ب
 thymidine-HSV1 خودکشــی  ژن  گیاهــان  یــا  در  واکــوالر6 
ــلول را  ــیمیایی س ــم ش ــد هض ــه فرآین ــتانداران، ک kinase در پس
ــی  ــه نوع ــوع، ب ــن موض ــث روی  ای ــن بح ــد . بنابرای ــال می کنن فع

ــود )7(. ــوب مي ش ــه محس ــن زمین ــوآوری در  ای ن
در حیــن جســتجو دربــارۀ مــرگ حیوانــات، ممکــن اســت بــا اخبــار 
عجیبــی روبــرو شــویم؛ مثــالً خــودداری بعضــی از ســگ ها از 
ــاری  ــود؛ رفت ــب خ ــرگ صاح ــس از م ــناس پ ــخص ناش ــذای ش غ
ــه بیمــاری  یــا مــرگ  کــه ممکــن اســت در مــوارد شــدید منجــر ب
ــان  ــت دادن ج ــره و از دس ــوزن از صخ ــک گ ــدن ی ــا پری ــود. ی ش
خــود بــراي جلوگیــري از اسیرشــدن توســط ســگ های-  شــکاری! 
یــک مثــال عجیب تــر بــه خبــري برمي گــردد کــه در ســال ۱۸4۵ 
ــه  ــوز7 منتشــر شــد : »ســگی۸ ب ــدن نی ــة ایالســتریتد الن در روزنام
قصــد خودکشــی خــود را در آب انداخــت!«. گویــا دســت و پاهــای 
ایــن ســگ در ســکون کامــل بوده انــد؛ وضعیتــي کــه بــرای ســگی 
ــران  او را از  ــی دیگ ــی وقت ــت. حت ــول اس ــیار غیرمعم در آب بس
آب بیرون کشــیده اند دوبــاره بــه آب شــتافته و ســعی کرده بود 
خــود را غرق کنــد کــه در نهایــت نیــز موفــق بــه انجــام مأموریــت 
ــر  ــورد دیگ ــز دو م ــر نی ــن خب ــس از ای ــی پ ــده بود! اندک ــود ش خ
در مطبوعــات مشــهور منتشــر شــد:  اردکــي کــه خــود را بــه عمــد 
ــود را از  ــش خ ــرگ بچه های ــس از م ــه پ ــه اي ک ــرده  و گرب غرق ک
شــاخه ای حلــق آویــز نمــوده  بــود )۸(. به همیــن  ترتیــب مي تــوان 
ــوع  ــر از ن ــن ن ــز اشــاره کرد: »یــک دلفی ــه مثال هــاي دیگــري نی ب
ــه  ــات ب ــری آزمایش ــک س ــه در  ی ــر ک ــام پیت ــه ن ــری۹ ب پوزه بط
ــوو  ــارگاِرت َه ــناس، و م ــی۱0، عصب ش ــی لیل ــان س ــتی ج سرپرس
ــه  الِوت۱۱ ، طبیعت شــناس داوطلــب، قرارداشــت  پــس از انتقــال ب
آزمایشــگاهی در مــکان دیگــر ، تنفــس خــود را متوقف کــرد!« )۹(. 
امــا عالوه  برایــن مــوارد اســتثنا، رفتارهایــی هــدف دار و معین شــده 
بــا اســاس مشــابه نیــز در برخــی از گروه هــای جانــوری مشــاهده  
می شــود. به عنــوان  مثــال برخــی از گونه هــای حشــرات اجتماعــی 
بدین صورت کــه  می کننــد!  خودکشــی  نوع دوســتی  روی  از 
ــر را  ــا خط ــد  ت ــدا می کنن ــود را ف ــد ، خ ــر باش ــی در خط ــر کلن اگ
هشــدار دهنــد  یــا اگــر بیمــار شــوند بــرای جلوگیــری از بیمــاری 
مورچه هــای   .)۱0( ازبین می برنــد  را  خــود  فداکارانــه  کلنــی، 
نجــار۱۲ و برخــی موریانه هــا  کــه غده هــای خاصــی در بــدن 
خــود را پاره کــرده و مــادۀ ســمی چســبنده ای از گــروه ترکیبــات 
ــد  ــزز۱4 آزاد می کنن ــام اتوتای ــه ن ــدی ب ــک۱۳ را در فرآین آلیفاتی
و از ایــن طریــق از کلنــی خــود دفــاع می کننــد مثال هایــی از 

این دســت محســوب می شــوند )۱۱(.

1. Stallion
2. مانند شخصیت افسانه ای و اساطیری یونان باستان، ادیپ 

)Oedipus(، که ناخواسته با مادر خود ازدواج کرده بود.

3. Claudius Aelian
4. Apoptosis
5. Autophagy
6. Vacuolar

7. Illustrated London News
8. Newfoundland dog
9. Bottlenose dolphin
10. John C. Lilly

11. Margaret Howe Lovatt
12. Carpenter ants
13. Aliphatic
14. Autothysis
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گــروه دیگــری از شــواهد 
ایــن نــوع رفتــار بــه انــواع 

ــردد  ــا برمی گ ــی از انگل ه خاص
کــه بــا تغییــر در نحــوۀ عملکــرد 

ــوند  ــث می ش ــود، باع ــط خ ــان حدواس میزب
کــه آن هــا بــه نوعــی خــود را بــه کشــتن دهنــد! 

تغییــر در عملکــرد میزبــان روشــی زیرکانــه به نظــر 
می رســد کــه بــه طــرز حیــرت آوری بــرای انــگل ســودمند اســت؛ 

چراکــه در جســتجوی میزبــان نهایــی خــود  و تولیدمثــل اســت. بــرای 
ــان خــود را  ــرد کــه میزب ــام ب ــوان از اعضــاي راســتة خارســرتباران۱۵ ن مثــال می ت

ــان  ــت میزب ــه در حقیق ــکارچی ک ــط ش ــا توس ــد ت ــت می کنن ــکارچی هدای ــمت ش ــه س ب
ــه  ــي۱6 ک ــام اســپینوکوردودتس تَلِن ــی به ن ــرم انگل ــا ک ــا اســت، خــورده  شــود ی ــد آن ه جدی

ــه  ــان ب ــن زم ــا در  ای ــد؛ ام ــی می کن ــا زندگ ــا و جیرجیرک ه ــدن ملخ ه ــل در ب ــان تولیدمث ــا زم ت
ــا بتوانــد در آب تولیدمثــل کنــد )۱۲(.  ــه داخــل آب می شــود ت ــان خــود ب طریقــی باعــث پــرش میزب

ــی  ــه طریق ــا را ب ــار موش ه ــدي۱7 رفت ــوپالزما گون ــا توکس ــت ب ــه عفون ــت ک ــن نشان داده شده اس همچنی

بررسي این رفتار از دیدگاه دانشمندان مختلف

مشــاهدات دانشــمندان نشــان می دهــد کــه حیوانــات می تواننــد از 
آســیب روحــی رنــج ببرنــد و به طورخــاص هماننــد انســان، اســترس 
و افســردگی را تجربــه کننــد )۱4( امــا در مــورد خودکشــی در 

ــدگاه مطــرح می شــود: ــن دی ــات چندی حیوان
نخســت گروهــی از دانشــمندان بیــان می دارنــد کــه حیوانــات 
ــتند.  ــام آن، هس ــش از انج ــور، پی ــزی ام ــی برنامه ری دارای توانای
ــد  ــی اســتناد می کنن ــه پرندگان ــات ادعــای خــود ب ــرای اثب ــا ب آن ه
کــه غــذاي خــود را در انبارهایــي نگهــداری  می کننــد تــا بعــداً 
بــرای  را  ابزارهایــی  اورانگوتان هــا کــه  مصرفشــان کننــد.  یــا 
اســتفاده در  آینــده ذخیــره می نماینــد. از جملــة  ایــن محققــان 
می تــوان از ویلیــام لــوِدر لیندســی۱۸، روانپزشــک اســکاتلندی، نــام 
ــر  ــات در اواخ ــی حیوان ــارۀ خودکش ــل درب ــور مفص ــه به ط ــرد ک ب
ــاهده   ــوارد مش ــتفاده از م ــا اس ــت. او ب ــته  اس ــم نوش ــرن نوزده ق
شــده از خودکشــی در حیوانــات، بــه اثبــات  ایــن رفتــار بــه عنــوان 

پدیــده ای »عمــدی و حاصــل انتخــاب خــود جانــدار« می پــردازد. 
داراي  آزمایش هــای  از  برخــی  به عنــوان  شــاهد ،  لیندســی، 
ــا  ــر روی عقرب ه ــن ب ــش از ای ــه پی ــاص آزار را ک ــرایط خ ش
ــی  ــال، در آزمایش ــرای مث ــد . ب ــر مي کن ــود ذک ــده  ب ــام ش انج
ــور  ــو ن ــردن پرت ــرای متمرکزک ــی ب ــک عدس ــرراً از  ی ــه مک ک
خورشــید بــر روی عقربــی در  یــک شیشــه اســتفاده شــده  بــود، 
ــود را  ــش خ ــرد و نی ــاال ب ــش را ب ــور دم ــم،  جان ــرار پنج در تک
به ســرعت در کمــر خــود فــرو کــرد و در کمتــر از  یــک دقیقــه 
ــه بیــان می کنــد کــه خودکشــی  مــرد! برایــن اســاس او این گون
ــت  ــت ؛ درس ــردی اس ــون ف ــا جن ــدی  ی ــل ناامی ــات به دلی حیوان

ماننــد خودکشــی در انســان ها )۱۵(.
ــک  ــی۱۹ روان پزش ــو پِِرت ــدگاه اَنتونی ــر، دی ــي دیگ ــا دیدگاه ام
ــا بررســی حــدود ۱000  دانشــگاه کالیــاری  ایتالیــا اســت کــه ب
مطالعــة منتشرشــده طــی بیــش از 40 ســال، بر ایــن بــاور اســت 
کــه مدرکــی دال بــر تــالش بــرای خودکشــی در حیوانــات  یافــت  
ــد  ــتان هایی نبای ــن داس ــه چنی ــد ک ــان می کن ــت. او بی نشده اس
ــد، در مــواردی  ــی می گوی ــال پرت ــرای مث ــد. ب ــا را گمــراه کنن م
ــرد ،  ــود می می ــب خ ــرگ صاح ــال م ــی به دنب ــوان خانگ ــه حی ک
ــح  ــن آن دو توضی ــد بی ــوردن پیون ــا برهم خ ــوان ب ــن را می ت  ای
داد. حیــوان تصمیمــی آگاهانــه بــرای مــرگ نمی گیــرد. در 
ــه صاحــب خــود عــادت کرده اســت  ــوان به حــدی ب عــوض، حی
کــه دیگــر از فــرد دیگــری غــذا نمی پذیــرد.  ایــن نــوع مثال هــا 
بــه ایــن واقعیــت مهــم اشــاره  دارد کــه اســترس می توانــد رفتــار 
 یــک حیــوان را به گونــه ای تغییــر دهــد کــه حیــات او را تهدیــد 
کنــد. یــا در مثالــي دیگــر بیــان مي کنــد کــه  یــک خــرس اســیر 
در مزرعــه ای در چیــن، تولــه اش را خفــه  کــرده و ســپس خــود 
ــاک  ــال آســیب بســیار دردن ــه دنب ــر ب ــن ام ــت!  ای ــته  اس را کش
ایجــاد شــده توســط اشــیای تیــز بــه شــکم تولــه خــرس بــرای 

15. Acanthocephala
16. Spinochordodes tellinii
17. Toxoplasma gondii

18. William Lauder Lindsay
19. Antonio Preti

شکل 3- خارسرتبار 
اسپینوکوردودتس تلني 

و ملخ میزبان

تغییــر می دهــد کــه تصــور می شــود باعــث افزایــش احتمــال شکارشــدن   ایــن جونــدگان توســط گربه هــا می گــردد. 
ــا ادرار  یــا بــوی بــدن گربــه مشــخص  شــده اند اجتنــاب خواهنــد کــرد،  درحالی کــه موش هــای ســالم به طورکلــی از مناطقــی کــه ب
مشاهده شده اســت کــه در اثــر ایــن عفونــت، بیــزاری ذاتــی جونــدگان آلــوده از بــوی گربــه کاهــش مي یابــد و همیــن امــر احتمــال 

شکارشــدن آن هــا را افزایــش می دهــد )۱۳(

4۱



ــود کــه گاهــی اوقــات  اســتخراج صفــرا اتفــاق افتــاده  ب
گزارش هــای  می شــود.  اســتفاده  چینــی  طــب  در 
روزنامــه حاکــی از آن اســت کــه وی بــرای جلوگیــری از 
ــه اش را کشــته  اســت. شــکنجه های بیشــتر ، خــود و تول

ــة  ــاد نمون ــال  زی ــه  احتم ــه ب ــن واقع ــی،  ای ــه پرت ــه گفت ب
ــر  ــه در اث ــت ک ــی اس ــای غیرطبیع ــری از رفتاره دیگ
اقامــت طوالني مــدت  اثــر  بــر  اســترس  ایجادشــده 
در  یــک محیــط مصنوعــی صــورت  گرفتــه  اســت. او 
ــالش  ــل ت ــاق مث ــن اتف ــه  ای ــی دارد ک ــار م ــن اظه همچنی
ــد.  ــرار کن ــدان ف ــعی دارد از زن ــه س ــت ک ــی اس حیوان
ــه  ــدام ب ــا اق ــل آن ه ــب عم ــه اغل ــری ک ــات دیگ حیوان
خودکشــی تلقــی  می شــود، نهنگ هایــی هســتند کــه در 
طبیعــت، مــرده یافــت می شــوند. هنــوز دقیقــاً مشــخص 
نیســت کــه چــرا آن هــا  این چنیــن می میرنــد.  یکــی 
ــال  ــه دنب ــدار ب ــن جان ــه ای ــت ک ــن اس ــا  ای از فرضیه ه
ــل دارد  ــق تمای ــای کم عم ــه محیط ه ــتر ب ــاری، بیش بیم
ــي  ــی زندگ ــای اجتماع ــا در گروه ه ــه نهنگ ه و ازآنجاک
ــرده  ــز از او پیروی ک ــروه نی ــر گ ــراد دیگ ــد، اف مي کنن
ــر  ــة رهب ــده اکنــون »فرضی ــن  ای ــار می شــوند.  ای و گرفت

بیمــار۲0 « نامیــده می شــود.

پرتــی در جایــی دیگــر بیــان مــی دارد کــه طبــق مشــاهدات، عنکبوت هــای 
کننــد!  تغذیــه  آن هــا  از  فرزندانشــان  تــا  می دهنــد  اجــازه  مــادر 
عنکبوت هــای مــادر، بــدن خــود را به عنــوان اولیــن وعــدۀ غذایــی مغــذی 
ــان  ــای فرزندانش ــن کار بق ــد و ای ــود قرارمی دهن ــای خ ــار زاده ه در اختی
را تضمیــن می کنــد. اگرچــه آن هــا در  ایــن راه می میرنــد، امــا  ایــن 
ــی  ــل افراط ــک عم ــه  ی ــود بلک ــوب  ش ــی محس ــد خودکش ــداکاری نبای ف

ــت.  ــدان اس ــن از فرزن ــت والدی مراقب

ــر  ــت مگ ــیش نیس ــار خودک ــن رفت ــه ای ــم ک ــا کنی ــم ادع ــا منی توانی م
اینکــه تعریــف روشــین از خودکــیش داشــته ابشــیم. در واقــع اولیــن 
قــدم ایــن اســت کــه اصطــاح خودکــیش را به صــورت علمــی تعریــف 
کنیــم و ســپس براســاس آن برچســب، یــک رفتــار را تعریــف کنیــم.

 خودکشــی معمــوالً به عنــوان عملــی عمــدی و آگاهانــه تعریــف می شــود. 
ــن  ــوال  ای ــند. س ــود را می کش ــات خ ــی از حیوان ــه برخ ــم ک ــا می دانی م
اســت کــه آیــا آن هــا حقیقتــاً قصــد  ایــن کار را دارنــد؟ بــه عنــوان مثــال  
رفتــار عنکبــوت مــادر ممکــن اســت  اینگونــه باشــد کــه در درجــة اول غذا 
ــل  ــه  دلی ــت ب ــن  اس ــادر ممک ــرس م ــا خ ــرد. ی ــه بمی ــه اینک ــد  ن ــه  کن تهی
ــه قصــد کشــتن خــود  ــه ب ــی، غیرطبیعــی عمــل کرده  باشــد ؛ ن فشــار روان

ــه اش. و تول

ــگ 21،  ــد ابرابرا کین ــران مانن ــری از صاحب نظ ــدۀ دیگ ــا ع ــت ام در هنای
بیــان  این گونــه  اوکاهامــا،  دانشــگاه  از  انسان شــنایس  اســتاد 
یم دارنــد کــه اپســخ بــه  ایــن پرســش در رشایــط فعــیل انممکــن 
ــت کم  ــواانت را دس ــناخت حی ــت ش ــه مدت هاس ــت. همان طورک اس
ــم! ــوان را بخوانی ــک حی ــن  ی ــم ذه ــم منی توانی ــوز ه ــم ، هن گرفته ای

او اظهــار می کنــد اطمینــان  نــدارد کــه خودکشــی حیوانــات ســوالی باشــد 
کــه علــم بتوانــد بــه آن پاســخ دهــد. مــا می توانیــم رفتارهایــی ماننــد غــم 
ــم  ــا نمی توانی ــم ام ــی آن هــا هســتند را ببینی ــدوه کــه ناشــی از ناراحت و ان
آســیب هایی را کــه بــه  یــک حیــوان وارد می شــود مشــاهده کنیم و قصــد 

 یــا عــدم قصــد آن هــا را ارزیابــی کنیــم )۱7 ،۱6(.

نتیجه گیری

 مشــاهده  شــده  اســت کــه گاهــی حیوانــات رفتاری از خــود بــروز می دهند 
ــی  ــدگاه تکامل ــا دی ــاری کــه ب ــه مــرگ آن هــا می شــود. رفت کــه منجــر ب
 دربــارۀ جانــدار ان مغایــرت دارد. عــده ای از دانشــمندان بــا دالیلــی  ایــن 
ــر  ــده ای دیگ ــی ع ــد ول ــدی می کنن ــی طبقه بن ــرۀ خودکش ــار را در زم رفت
چنیــن نظــری ندارنــد و در نهایــت افــرادی هــم معتقد نــد کــه در شــرایط 
فعلــی انســان قــادر بــه پاســخ کامــل بــه  ایــن پرســش نیســت. امــا نکتــة 
حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه  جانــدار ان در شــرایط خــاص  و تحــت فشــار 
ــت  ــه در حال ــد ک ــروز دهن ــود ب ــاری از خ ــت رفت ــن  اس ــترس، ممک و اس
ــان ها  ــا انس ــة م ــس وظیف ــد! پ ــر نمی زن ــا س ــوان از آن ه ــادی به هیچ عن ع
ــی  ــا حت ــدار دیگــر  ی ــاری را در  جان ــد کــه اگــر رفت ــن  ایجــاب  می کن چنی
ــم  ــن فکرکنی ــه  ای ــم، ب ــاهده کردی ــان ها، مش ــی انس ــود،  یعن ــة خ هم گون
کــه شــاید او چــارۀ دیگــری نداشــته یــا حتــی ممکــن اســت فــردا روز  ایــن 
 جانــدار، خــود مــا باشــیم! پــس زیباتــر اســت کــه در طــول حیــات خــود 
ــه  ــد وســیع تری ب ــا دی ــم و ب ــا بیشــتر  یکدیگــر را درک کنی ســعی کنیم ت

ــم. ــگاه  کنی مشــکالت و ناهنجاری هــای هــم ن

20. sick leader hypothesis
21. Barbara J. King

شــکل۴-  یــک خــرس در اســارت به منظــور اســتخراج 
صفــرای وی بــرای مصــارف انســانی

ــرب  ــدرز در غ ــج فلین ــاحلی در خلی ــای س ــکل5- نهنگ ه ش
اســترالیا
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جنايتكاران زاده می شوند يا ساخته می شوند؟
چکیده

جانــداران  رفتــار  ســاختاری،  ویژگی هــای  تمامــی  ماننــد 
ــروز  ــن ب ــن بی ــت. در ای ــا اس ــک آن ه ــر ژنتی ــز تحت تاثی نی
ــاط  ــرم و ارتب ــکاب ج ــه ارت ــل ب ــونت بار، تمای ــای خش رفتاره
ــود  ــادی را به خ ــگران زی ــه پژوهش ــراد توج ــک اف ــا ژنتی آن ب
ــان را از  ــوان مجرم ــه بت ــه ای ک ــه نقط ــیدن ب ــرد. رس ــب ک جل
ــه  ــود ک ــده ای ب ــرد، ای ــالح ک ــایی و اص ــی شناس ــنین کودک س
ــا ایجــاد  می توانســت اثــرات مثبتــی را در جوامــع سراســر دنی
کنــد. امــا بــروز چنیــن رفتارهایــی تــا چــه میــزان بــه ژنتیــک 
فــرد مرتبــط اســت؟ آیــا می تــوان از تاثیــرات محیــط زندگــی 
بــر افــراد چشم پوشــی کــرد؟ در ایــن متــن بــه بررســی 

ــم. ــا می پردازی ــن رفتاره ــروز ای ــل در ب ــای دخی ژن ه

آ،  مونوآمین اکســیداز  ژنتیــک،  جنایــت،  کلیــدی:  واژگان 
X کرومــوزوم  نوراپی نفریــن، 

مقدمه

از  یکــی  بــه  عجیــب  مشــکلی  بــا  زنــی   ۱۹۸7 ســال  در 
ــواده!«. او  ــردان خان ــرد: »م ــه ک ــد مراجع ــتان های هلن بیمارس
ــی  ــاالً از ناتوان ــواده احتم ــای خان ــر مرده ــه اکث ــح داد ک توضی
آنهــا  همــة  شده اســت  ســبب  کــه  میبرنــد  رنــج  مغــزی 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــان دهن ــود نش ــونت بار از خ ــی خش رفتارهای
ــود و  ــه ب ــیار قابل توج ــتان بس ــک بیمارس ــن ژنتی ــرای محققی ب
ــی  ــد. زن ــواده بدانن ــن خان ــارۀ ای ــد شــدند بیشــتر درب عالقهمن
کــه عضــو ایــن خانــواده بــود گوشــهای از رفتارهــای برادرانش 
ــن رئیــس  ــرای زیرگرفت ــا بازگــو کــرد. تــالش ب ــرای آنه را ب
اداره، حملــه بــا چاقــو بــه نگهبــان بیمارســتان و ایجــاد حریــق 
و آتشســوزی عمــدی تنهــا بخــش کوچکــی از رفتارهــای 
نامتعــادل مردهــای ایــن خانــواده بــود. مطالعــه روی ایــن 
خانــواده در هلنــد حــدود ۱۵ ســال بــه طــول انجامیــد. طــی ایــن 
مــدت محققــان متوجــه گــزارش رفتارهــای مشــابه ســه نســل 
قبــل ایــن خانــواده در ســال ۱۸70 نیــز شــدند و حــدس آنهــا 
دربــارۀ احتمــال ژنتیکیبــودن بــروز رفتارهــای خشــونتبار قــوت 
گرفــت. در نهایــت در ســال ۱۹۹۳ متخصــص ژنتیــک هلنــدی، 
هــان برونــر۱، نتیجــة مطالعاتــش دربــارۀ ایــن خانــواده را 
در مقالهــای در مجلــة ســاینس۲ چــاپ کــرد. ایــن مقالــه 
ــروز برخــی از  ــار عوامــل ژنتیکــی را مســئول ب ــن ب ــرای اولی ب

ــرد )۱(. ــان ک ــراد بی ــن در اف ــادل و خش ــای نامتع رفتاره

از بیــن ویژیگ هــای ظاهــری، فیزیولوژیــی و رفتاری انســان ها 
ــا  ــک ی ــه ژنتی ــًا ب ــه کام ــت ک ــیت را یاف ــوان صف ــدرت یم ت به ن
ــط  ــدیگ، رواب ــط زن ــد. محی ــته ابش ــرد وابس ــدیگ ف ــط زن محی
خانــوادیگ و دوســتانه و حــیت دیــن و فرهنــگ بــر خصوصیــات 

مــا اتثیــر بســیاری دارنــد.

پــس از توالی یابــی ژنــوم انســان و مطالعــات گســترده روی 
ــای  ــکیل ویژگی ه ــک در تش ــت ژنتی ــزان اهمی ــرور می ــه م آن ب

منحصر به فــرد مــا مشــخص شــد. 
در میانه هــای قــرن ۱۸ام پــس از میــالد بــود کــه زمینــة جدیــدی 
ــه  ــان ک ــد. همزم ــرح ش ــی۳ مط ــام جرم شناس ــه ن ــات ب از مطالع
پلیــس و دیگــر ارگان هــای مرتبــط بــرای روشــن کردن حقیقــت 
تــالش می کننــد،  پرونده هــای جنایــی  اجــرای عدالــت در  و 
ــة  ــا مطالع ــا ب ــد ت ــدد بودن ــز در ص ــی نی ــان جرم شناس متخصص
علمــی جــرم و جنایت هــا و دخیل کــردن اطالعــات فیزیولوژیکــی 
ــرای  ــه ب ــی و منصفان ــی منطق ــان، توضیح ــز انس ــا مغ ــط ب و مرتب
ایــن طریــق در  از  ارائــه و  بــروز جرم هــا توســط مجرمــان 
تصمیم گیــری و اجــرای عدالــت بــه عوامــل مربوطــه کمــک کننــد 
ــرفت های  ــان و پیش ــی انس ــادۀ ژنتیک ــایی م ــس از شناس )۲(. پ
زیســتی کــه شــناخت مــا از بــدن را بیشــتر می کــرد، علــم 
ــر  ــه رو شــد. عــالوه ب ــی رو ب ــا تحــوالت عمیق ــز ب جرم شناســی نی
تشــخیص هویــت مجرمــان، همــواره ســواالتی مبنــی بــر ارتبــاط 
ژنــوم بــا بــروز رفتارهــای پرخاشــگرانه مطــرح بــود. از ایــن رو از 
قــرن ۱۹ام مطالعــات متعــددی بــر ارتبــاط ژنتیــک فــرد و بــروز 
ــترده ترین  ــی از گس ــت. در یک ــکل گرف ــه ش ــای مجرمان رفتاره
ــام  ــرد در ویتن ــوی م ــت دوقل ــداد ۳۲۲6 جف ــات تع ــن مطالع ای
مــورد بررســی قرارگرفتنــد. در ایــن آزمایــش مشــخص شــد کــه 
محیــط، بــه خصــوص در ســنین کــم، تاثیرگــذاری بیشــتری دارد 
و انســان ها در ســنین پایین تــر نســبت بــه محیــط و افــرادی کــه 
ــر  ــن باالت ــه س ــد. هرچ ــتند منعطف ترن ــاط هس ــا در ارتب ــا آن ه ب
ــر  ــی پررنگ ت ــن رفتارهای ــروز چنی ــک در ب ــش ژنتی ــی رود نق م
ــی  ــراث در دوقلو های ــک و می ــش ژنتی ــد نق ــد. هرچن ــد ش خواه
کــه محیــط زندگــی جداگانــه داشــتند بــا بــروز رفتارهــای مشــابه 
ــتند ژن  ــه نتوانس ــن مطالع ــا در ای ــود ام ــد می ش ــدودی تایی تاح
ــونت را  ــاش و خش ــئول پرخ ــای مس ــی از ژن ه ــروه کوچک ــا گ ی
شناســایی کننــد )۳(. در واقــع می تــوان گفــت ژنتیــک انســان از 
ــا  ــط ب ــاری مرتب ــات اخالقــی و رفت ــروز بعضــی خصوصی ــق ب طری

وقــوع جــرم، احتمــال بــروز آن را بــاال می بــرد.

1. Professor Han Brunner
2. Science 
3. Criminology

این نام در سال 1885 توسط قاضی ایتالیایی، رافائل گالوفالو، مورد استفاده قرار گرفت و از اوایل قرن 19 میادی به طور رسمی به عنوان شاخه ای از علم شناخته شد.
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مونوآمین اکســیداز آ۸ یــا همــان MAOA و ژن 
ــه  ــا HTR2B ک ــروتونین ی ــدۀ س ــدۀ گیرن کدکنن
در ژنــوم بســیاری از مجرمــان، دارای جهــش 
ــا  ــت. ب ــوده اس ــردی ب ــص عملک ــه نق و در نتیج
ایــن وجــود همچنــان تاکیــد می شــود حضــور 
ــد ســبب  ــه تنهایــی نمی توان چنیــن جهش هایــی ب
ــت  ــرم و جنای ــمت ج ــه س ــرد ب ــدن ف کشیده ش
محیــط  و  تربیتــی  اشــکاالت  وجــود  و  شــود 
مســتعد جهــت پــرورش ابعــاد منفــی شــخصیتی 
در دوران کودکــی نیــز در کنــار عوامــل ژنتیکــی 
و  پرخاشــگر  شــخصیت های  پدیدارشــدن  در 

ــد. ــش دارن ــرم نق مج

مونوآمین اکسیداز آ

ــد،  ــاره ش ــم اش ــن ه ــدای مت ــه در ابت همان طورک
در مطالعــه بــر روی خانــواده هلنــدی، بــرای 
نخســتین بــار از ارتبــاط نزدیــک بیــن یــک ژن و 
بــروز رفتارهــای خشــونت آمیز صحبــت  شــد. در 
ســال ۱۹۹۳، هــان برونــر در مقالــه اش از فقــدان 
ــن  ــام مردهــای ای ــام MAOA در تم آنزیمــی به ن
خانــواده، در نتیجــه جهــش در ژن کدکننــدۀ 
آن صحبــت کــرد )۱(. می دانیــم مغــز مرکــز 
تصمیم گیــری و طبیعتــاً بــروز رفتارهــای ماســت 
ــتند کــه در  ــز هس ــی از مغ ــای مختلف و بخش ه

ــد.  ــا دخیل ان ــای م ــات و رفتاره ــروز احساس ب

بــر  مبنــی  مشــاهده هایی  بعــد  ســال های  در 
اینکــه بیشــتر خشــونت ها و رفتارهــای مجرمانــه 
ــه ســمت  از مرد هــا ســرمی زند، دانشــمندان را ب
بررســی کرومــوزوم Y هدایــت کــرد. ایــن ایــده 
ــز4  ــورک تایم ــة نیوی ــار در مجل ــن ب ــرای اولی ب
ــی  ــه ای جنای ــی برنام ــد و حت ــرح ش ــکا مط آمری
به نــام ” “Born to kill ۵ بــا مضمــون جنایتــکاری 
کــه یــک کرومــوزوم Y اضافــه داشــت روی 
می شــد  تصــور  زمــان  آن  در  رفــت.  آنتــن 
ژن هــای مختلفــی از جملــه SRY  6 در بــروز 
چنیــن رفتارهایــی موثرنــد. در آزمایشــگاه ها 
ــی  ــوپرمن7 )مردهای ــندرم س ــی روی س مطالعات
بــا یــک کرومــوزوم Y اضافــی( انجــام و مشــخص 
شــد تعــداد زیــادی از ایــن افــراد ســابقة ارتکاب 
جــرم و رفتارهــای خشــونت آمیز داشــتند یــا 
ــتان  ــا در بیمارس ــن رفتاره ــروز همی ــل ب ــه دلی ب
ــبب  ــه س ــت ب ــد. درنهای ــتری بوده ان ــی بس روان
عــدم ارائــة نتایــج قابــل قبــول ایــن ادعــا مــورد 
توجــه قرارنگرفــت )۲(. دلیــل اصلی بیشــتربودن 
ــه  ــش از آنک ــاالً بی ــا احتم ــرم در مرده ــروز ج ب
ــا در  ــور آن ه ــه حض ــد، ب ــته باش ــوم وابس ــه ژن ب
ــرم و  ــکاب ج ــرای ارت ــتعدتر ب ــای مس محیط ه

ــت. ــته اس ــی وابس ــن چنین ــای ای رفتاره
در  اخیــر  چندســال  متعــدد  مقاله هــای  در 
ــام دو ژن مکــرراً  ــان، ن ــا ژنتیــک مجرم رابطــه ب
ــم  ــدۀ آنزی ــود )۱،4،۵(؛ ژن کدکنن ــده می ش دی

بـر همـن اسـاس پـس از اخـرتاع تصویربـرداری مغـزی در دهـه 
گروهـش،  و  ِریـن۹  ِايدریَـن  بریتانیایـی،  نورولوژیسـت   ،1980
مغـز تعـداد زیـادی از مجرمـان را جهـت دسـتيایب بـه اطاعـات 
اسـکن کردنـد. نتایـج آن هـا نشـان یم داد اغلـب ایـن افـراد در 
بخش هـای جلویـی قرش مغـزی۱0 و انحیه ای بـه انم آمیگدال۱۱  
دچـار  هسـتند،  مـا  احساسـات  بـروز  و  کنـرتل  مسـئول  کـه 

 .)6( شـده اند  تحلیل رفتـی 

ــه  ــوزوم Y ک ــر کروم ــر ب ــای حاض ــی از ژن ه 6. یک
ســبب بیــان پروتئین هــای دخیــل در تعییــن جنســیت 
و شــکل گیری اندام هــای جنســی مردانــه می شــود.

4. NEWYORK TIMES
5. برنامه تلویزیونی با محتوای جنایی که در سال 19۴7 

ساخته شد.

7. Superman syndrome 
8. Monoamine Oxidase A
9. Professor Adrian Raine

ــری  ــل قرارگی ــکل 3 : مح ش
Amygdyla در مغــز انســان 
بــروز  و  پــردازش  در  کــه 
ــش دارد.  ــا نق ــات م احساس

آنزیــم MAOA نقش هــای اساســی و کلیــدی در بــدن مــا دارد. 
ــروز  ــر ب ــر را ب ــترین تاثی ــه بیش ــف ک ــن وظای ــن ای ــاید مهم تری ش
انتقال دهنده هــای  فعالیــت  تنظیــم  دارد،  رفتارهــای خشــونت بار 
عصبــی اســت. در بــدن مــا انــواع مختلفــی از انتقال دهنده هــای 
عصبــی ماننــد نوراپی نفریــن، دوپامیــن، تیرامیــن و ســروتونین 
ایــن  آمین زدایی اکســیداتیو  بــا   MAOA آنزیــم  دارنــد.  وجــود 
ــن  ــد. نوراپی نفری ــم می کن ــا را تنظی ــت آن ه ــا، فعالی انتقال دهنده ه
مســئول بــروز رفتارهــای مربــوط بــه جنــگ و گریــز۱۲ و دوپامیــن و 
ســروتونین نیــز مســئول تنظیــم حالــت و هوشــیاری انســان هســتند. 
ــی  ــبب ازکارافتادگ ــم س ــن آنزی ــدۀ ای ــش در ژن کدکنن ــروز جه ب
ــت  ــی فعالی ــد به خوب ــود و نمی توان ــرد آن می ش ــص در عملک ــا نق ی
ــه  ــزی ک ــت چی ــد. در نهای ــم کن ــی را تنظی ــای عصب انتقال دهنده ه
مــا از جهــش در ژن MAOA می بینیــم پرخاشــگری، خشــونت، 
بی قــراری و به طورکلــی عــدم توانایــی در کنتــرل احساســات و 

رفتارهاســت )۱(.

شــکل 2 : تصویــری از محــل قرارگیری 
X بــر کروموزوم MAOA ژن

ــه  ــری از روزنام ــکل 1- تصوی ش
ــی  ــه گزارش ــز ک ــورك تایم نیوی
در بــاب ارتبــاط ژن و جنایــت در 

ــرکرد. ــال 1985 منتش س

10. Pre-frontal cortex
11. Amygdala
12. Fight or Flight
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نکتــة جالب توجــه در رابطــه بــا نقــص ژنتیکــی مرتبــط بــا 
MAOA ایــن اســت کــه حــدود ۳0 درصــد افــراد ایــن جهــش 
رفتــاری  ناهنجاری هــای  از  مختلفــی  انــواع  و   )7( دارنــد  را 
ــات  ــد. مطالع ــروز می دهن ــی ب ــدت های مختلف ــا ش ــط را ب مرتب
نشــان داده اند کــه بســیاری از گروه هــای جنگجــو در تاریــخ 
ــم، دارای  ــان قدی ــپارتا در یون ــربازان اس ــا و س ــل وایکینگ ه مث
 MAOA ایــن نقــص ژنتیکــی و ســطح پایین تــری از آنزیــم
ــو۱۳  ــه، ژن جنگج ــن ژن جهش یافت ــه ای ــن رو ب ــد؛ از ای بوده ان

.)7( می گوینــد 

شــکل ۴ : تصویــری از مســیر کاتالیــز انتقــال دهنده هــای عصبــی 
توســط آنزیــم MAOA . همانطــور کــه در شــکل مشــخص اســت 
ــن و  ــی ســروتونین، دوپامی ــای عصب ــس از ترشــح انتقال دهنده ه پ
نورآدرنالیــن از نــورون   هــای پس سیناپســی در کورتکــس جلویــی 
مغــز، آنزیــم MAOA مســتقر در غشــای میتوکنــدری در نــورون 
 ،15 DOPAC ،1۴ 5HIAA ــه ــه ترتیــب ب پیش سیناپســی آن هــا را ب
ــیداز  ــم مونوآمین اکس ــود آنزی ــد. در نب ــل می کن DHMA 16 تبدی
انتقال دهنده هــای  A در اثــر تجمــع غلظــت باالیــی از ایــن 
عصبــی، رفتــار و احساســات مــا بــه ســختی قابــل کنتــرل هســتند.

شــکل 5 : نمایــی کلــی از تاثیــر ژن جهــش یافتــه MAOA و ســطح 
ــر آینــده  ــه همــراه محیــط زندگــی ب پایین تــری از ایــن آنزیــم ب

گیرندۀ ۵-هیدروکسی تریپتامین دو بی ۱7

نیــز  دیگــری  ژن  داد  نشــان   ۲0۱0 ســال  در  مطالعــه ای 
خشــونت بار  و  بی مالحظــه  رفتارهــای  بــروز  در  می توانــد 
ــدۀ  ــن گیرن ــدۀ یکــی از چندی ــر باشــد. ژن HTR2B کدکنن موث
اســت.  ســروتونین  همــان  یــا  ۵-هیدروکســی تریپتامین 
ســروتونین در بــدن مــا بــه عنــوان یــک هورمــون، انتقال دهنــده 
عصبــی و حتــی یــک میتــوژن۱۸) شــروع کنندۀ تقســیم میتــوزی( 
ایفــای نقــش می کنــد. گیرنده هــای ســروتونین در تنظیــم 
قلبــی- فعالیت هــای  از  مــاده،  ایــن  مختلــف  فعالیت هــای 

عروقــی تــا رفتارهــای بی مالحظــه و خشــن، نقــش دارنــد. جهش 
ــه  ــن ب ــدون گلوتامی ــل ک ــبب تبدی ــه ای در ژن HTR2B س نقط
ــی را  ــادۀ حیات ــن م ــدۀ ای ــود و ســنتز گیرن ــان می ش ــدون پای ک
ــد  ــل می کن ــای آن را مخت ــکل و فعالیت ه ــار مش ــدن دچ در ب

.)۵(

نتیجه گیری

از ۳0 سـال پیـش تـا کنـون ایـن نکتـه که شـاید بتـوان مجرمان 
و افـراد بـا خصوصیـات خشـن و خطرنـاک را از بـدو تولدشـان 
دانسـت،  فـرد  جرائـم  مسـئول  را  ژنتیـک  و  کـرد  شناسـایی 
همـواره مـورد توجـه عالقه منـدان و محققـان علوم جرم شناسـی 
نـوادگان  تـا  نیوزیلنـد۱۹  در  مائـوری  قبایـل  از  بوده اسـت. 
وایکینگ هـای سـاکن اروپـای شـمالی و اسـپارتان های یونانـی و 
خانـوادۀ معـروف هلنـدی در نایمخـن۲0 )۱(، همگـی نمونه های 

زمینـة  در  فعـال  ژنتیـک  متخصصـان  و  دانشـمندان  بررسی شـدۀ 
جرم شناسـی بوده انـد. اینکـه حضـور جهـش در ژن های ذکرشـده 
را عاملـی قطعـی بـرای بـروز پرخـاش و خشـونت در افـراد بدانیم 
به تنهایـی صحیـح نیسـت امـا می تـوان گفـت تقریبـاً تمـام افـراد با 
سـابقة ارتـکاب جـرم و پرخـاش دارای یـک یـا تعـدادی از عوامل 
ژنتیکـی دخیـل در بـروز چنیـن رفتارهایـی هسـتند. جیـم فالن۲۱ 
بـا بررسـی شـجرۀ  اسـتاد روانپزشـکی در دانشـگاه کالیفرنیـا،   ،
ژنتیکـی خانـوادۀ خـود متوجـه حضـور تعـداد زیـادی از افـراد بـا 
سـابقة قتـل و جنایـت در آن شـد. او بـا بررسـی ژنـوم خـود نیـز 
جهـش در ژن MAOA را مشـاهده کـرد. امـا در کمـال تعجـب 
او نه تنهـا قاتـل نشـد بلکـه اسـتادی برجسـته و قابـل احتـرام در 

دانشـگاه اسـت. 

پروفســور فالــن در رابطــه اب ایــن مســئله یم گویــد: »مــن 
ــم از  ــر یم ک ــمت و فک ــادی داش ــودیک ش ــایل و ک دوران خردس
ــرم«.  ــودم را بگی ــدن خ ــوی مجرم ش ــمت جل ــق توانس ــن طری ای

همان طورکـه جیـم فالـن در ارتبـاط بـا خـودش گفـت، علی رغـم 
تمایـل ژنتیکـی بسـیاری از انسـان ها بـه ارتـکاب جـرم، داشـتن 
والدیـن،  و  کودکـی،  دوران  در  پرنشـاط  و  آرام  زندگـی  محیـط 
دوسـتان و همـکاران حمایت گـر در طـول زندگـی، می توانـد مـچ 
ژن هـای مجـرم را بخوابانـد و جامعـة سـالم تری را بـرای همـة مـا 
به وجـود آورد. پـس در نهایـت شـاید بتـوان گفـت: »جنایتـکاران 

هـم زاده و هـم سـاخته می شـوند!«. 

16. 3,4Dihydroxymandelic acid
17. 5-Hydroxytriptamine 2B receptor

13. Warrior gene
14. 5 -Hydroxyindoleacetic acid
15. 3,4 -Dihydroxyphenylacetic acid

20. Nijmegen
21. Prof. Jim Fallon

ــونت  ــه خش ــه ب ــد ک ــه ای در نیوزیلن 19. قبیل
ــددی  ــای متع ــون آزمایش ه ــد و تاکن معروفن
ــه اســت )8(. ــا صــورت گرفت ــوم آن ه ــر ژن ب
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آشنایی اب خاک های طیب

فناوری چاپ زیسیت سه بعدی )ویژه انمه نوروزی(

میان رشته ای

رداپی هوش مصنوعی در طراحی دارو
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مقدمه

در سـال های گذشـته در مهندسـی بافـت، تالش های بسـیاری برای 
توسـعه جایگزین های زیسـتی برای رفع مشـکل کمبـود اهداکنندۀ 
بافـت و انـدام بـرای پیوند صـورت  می گرفت و در واقـع روش های 
زیـادی بـرای سـاخت بافـت و انـدام ابـداع و توسعه داده شـد؛ امـا 
بـا ایـن حـال، پیچیدگـی بافـت و انـدام طبیعـی بـدن انسـان بیـش 
در  را  آن  موجـود،  فناوری هـای  بـا  بتـوان  کـه  بـود  انـدازه ای  از 
آزمایشـگاه بازسـازی کـرد )۱(. در چنـد سـال اخیـر امـا، راهـکار 
مهندسـی  محدودیت هـای  از  بسـیاری  سـه بعدی،  زیسـتی  چـاپ 
بافـت را برطرف کرده اسـت؛ روشـی که سـاخت سـاختارهای بافتی 
بـا کنترل فضایـی الیه به الیه منحصربه فرد سـلول ها، مواد زیسـتی و 
مولکول هـای فعـال زیسـتی مانند فاکتورهای رشـد، سـایتوکاین ها، 
پپتیدهـا و مولکول هـای کوچک را امکان پذیر سـاخته و بدین شـکل 
منجـر بـه قابلیت بازسـازی و ترمیـم مؤثری پس از کاشـت در بدن 
نیـز می شـود )۲(. چـاپ زیسـتی سـه بعدِی۱ مبتنـی بـر سـاختار و 
مبتنـی بـر سـلول دو شـاخه کلـی ایـن فناوری محسـوب می شـوند؛ 
بدین صورت کـه در شـیوه مبتنـی بـر سـاختار، مـواد زیسـت فعال 
بـرای  پلیمرهـا،  و  سـرامیک ها  فلـزات،  ماننـد  زیسـت خنثی۲  یـا 
ایجـاد سـاختار بافـت و به دنبـال آن جایگـذاری دقیـق سـلول ها و 
مولکول های زیسـت فعال بر روی آن اسـتفاده می شـوند )۳( اما در 
چـاپ زیسـتِی مبتنی بر سـلول، تراکـم باالیی از سـلول ها به صورت 
فضایـی و ازپیش تعیین شـده به صـورت الیه به الیـه چـاپ می شـوند 
و سـاختار بافت را تشـکیل می دهند )4(. چاپگرهای زیسـتی از سـه 
جـزء اصلـی پایـه سـه محـوری۳، کارتریـج4 و تخلیه کننـده  جوهر۵  
تشکیل شـده اند کـه از کنترل کننده هـای پایـه بـرای حرکـت سـر 
کارتریج هـای  اسـتفاده می شـود.   Zو X، Y چاپگـر در جهت هـای 
چـاپ نیز معموالً به شـکل سـرنگ حـاوی اجزای پلیمری داربسـت 
یـا اجـزای سـلولی/ هیـدروژل هسـتند. چاپگرهـا همچنیـن دارای 
نـازل می باشـند کـه می توانـد جریـان جوهـر در مولفه هـای چـاپ 

را تعییـن کند.

سازوکار های چاپ زیستی

محققـان، سـازوکار های چـاپ متنوعی را توسـعه داده انـد که هدف 
آن هـا چـاپ سـه بعدی سـاختار انـدام یـا بافت انسـانی بـرای پیوند 
می باشـد؛ اما اثربخشـی هر یک از این سـازوکار ها، به ماده زیسـتی 

انتخابـی و کاربرد مدنظر بسـتگی دارد. 

چاپ جوهرافشان6

چـاپ جوهرافشـان یکـی از متداول تریـن سـازوکارهای چـاپ 
مـورد اسـتفاده بـرای اجزای زیسـتی و غیر از آن اسـت. مشـابه 
چاپگرهـای جوهرافشـان کـه بـرای اِعمـال جوهـر روی کاغـذ 
اسـتفاده می شـوند، ایـن نـوع از چاپگرهـای زیسـتی نیـز حجـم 
کنترل شـده ای از مایـع را از طریق رسـوب بـدون تماس در یک 
مـکان ازپیش تعیین شـده توزیـع می کنـد. جوهـر مورداسـتفاده 
در ایـن سـازوکار، معمـوال هیدروژلـی اسـت که می توانـد حاوی 
سـلول یـا بـدون آن باشـد و در حجـم بیـن ۱0 تـا ۱۵ پیکولیتـر 
چـاپ  توزیـع  بـرای  اصلـی  روش  دو  می شـود.  توزیـع   )pL(
پیزوالکتریـک  و  حرارتـی  جوهرافشـان  شـامل  جوهرافشـان 

می باشـند کـه در شـکل A-۱ نشـان داده شـده اند )۵(. 

چاپ مبتنی بر برون ریزی7 

برخـاف چـاپ جوهرافشـان، چـاپ مبتـین بـر برون ریـزی یـک 
سـازوکار سـاخت افزایـیش اسـت کـه متـی بـر مدل سـازی 
رسـوب ذویب بـوده و بـرای چـاپ نیـاز بـه متـاس مسـتقیم اب 

سـطح دارد.

توزیـع  سیسـتم  یـک  شـامل  عمـده  به طـور  چاپگرهـا  ایـن 
قابل کنتـرل دمـا و یـک پایـه هسـتند کـه یک یـا هـر دوی آن ها 
ایـن   .)6( دارنـد  را   Z و   X، Y محورهـای  در  حرکـت  قابلیـت 
چاپگرهـا همچنیـن از نظـر نحـوه رسـوب مـواد بـا چاپگرهـای 
یـک  می تواننـد  آن هـا  زیـرا  هسـتند  متفـاوت  جوهرافشـان 
رشـته  پیوسـته را ایجـاد کننـد. چاپگـر یـک الگـوی دوبعـدی 
طراحی شـده توسـط نرم افـزار CAD/CAM را بـا فشـار خـارج 
می کنـد و سـپس هـر الیـه به عنـوان پایـه بـرای الیة رویـی عمل 
می کنـد. بـرای انجـام ایـن فرآیند بـر روی مواد از سـه سیسـتم 
هـوای فشـرده۸، پیسـتونی و مبتنـی بر پیچ اسـتفاده می شـود که 

.)7( داده شـده اند  نشـان   ۱-A در شـکل 

چاپ به کمک لیزر

چاپگرهـای زیسـتی لیـزری از پالـس لیـزر بـه یـک  الیـه جاذب 
کـه معمـوال طـال یـا تیتانیـوم می باشـد بـرای تولیـد حباب هـای 
فشـار بـاال کـه جوهرهـای زیسـتی حـاوی سـلول را بـه سـمت 
یـک بسـتر جمع کننـده سـوق می دهنـد، اسـتفاده می کننـد. یک 
سیسـتم اسـتاندارد چـاپ لیـزری معمـوال از یـک پرتـوی لیـزر 
پالسـی، سیسـتم تمرکـز، سیسـتم مربوط بـه الیه  جـذب انرژی، 
یـک  الیـه هیـدروژل یـا مـواد سـلولی و یـک  الیـه دریافت کننده 
بسـتر۹ تشـکیل شـده اسـت. یکـی از مزایـای ایـن روش چـاپ، 
بـدون نـازل بـودن آن اسـت؛ بنابراین مشـکالت گرفتگـی نازل 
کـه در سـایر سیسـتم های چاپ زیسـتی وجـود دارد را در مورد 
آن نمي بینیـم. همچنیـن مي تـوان بـه این نکته اشـاره کـرد که با 
اسـتفاده از ایـن روش، پپتیدها، DNA و سـلول ها به خوبی منتقل 
می شـوند. وضـوح ایـن نـوع از چـاپ زیسـتي تحت تأثیـر عوامل 
بسـیاری از جملـه شـار لیـزر )انـرژی تحویلـی در واحد سـطح(، 

شکل 1- تصویر شماتیک سازوکار های چاپ زیستی

1. 3D-bioprinting
2. Bioinert
3. three-axis stage
 

4. cartridge
5. ink discharge
6. Jetting

7. extrusion
8. pneumatic
9. substrate
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کشـش سـطحي، ترشـوندگی بسـتر، شـکاف هـوا بیـن روبـان و 
بسـتر و نیـز ضخامـت و ویسـکوزیته الیـه زیسـتي قـراردارد. این 

سـازوکار چـاپ در شـکل  A-۱ نشـان داده شده اسـت )7(.

روش چندگانه۱0

ایـن روش ترکیبـی از فناوری هایـی اسـت کـه به صـورت جداگانه 
تکـرار می شـوند. در برخـی مـوارد، مزایـای یـک فنـاوری ممکـن 
اسـت بـرای برآورده کـردن الزامـات ایجـاد سـاختارهای بافـت 
عملکـردی مـورد هـدف کافـی نباشـد، بنابرایـن ادغـام فناوری ها 
ممکـن اسـت بر ایـن محدودیت غلبه کنـد و باعث بهبـود فرآیند 
چـاپ زیسـتی شـود؛ فرآینـدي کـه می توانـد در سـطح سـلول، 
بپذیـرد.  یـا چاپگرهـای زیسـتی صـورت  جوهرهـای زیسـتی و 
برهمیـن اسـاس، گروهـی از محققـان یـک راهـکار چاپ زیسـتی 
سـه بعدی را با ادغام سـاخت مبتنی بر داربسـت معمولی و ساخت 
مبتنـی بر سـلول ارائـه کرده انـد )۸(. از جملـه پژوهش های دیگر 
چـاپ  و  الکتروریسـی۱۱  تکنیـک  دو  ترکیـب  نیـز،  انجام شـده 
زیسـتی می باشـد کـه منجـر بـه تولیـد یـک سـاختار غضروفـی با 

عملکـرد سـلولی و خـواص مکانیکـی مناسـب شده اسـت )۹(.

جوهرهای زیستی

قابلیت چاپ۱۲

به طورکلـی مـوادی بـرای چـاپ زیسـتی بـه کار برده می شـوند که 
قابلیـت تغییـر حالـت بیـن دو فـاز سـخت و روان را داشته باشـند. 
به عنوان مثـال هیدروژل هـا را می تـوان دسـته ای از ایـن مـواد نـام 
بـرد کـه خـواص منحصربه فـردی از خـود نشـان مي دهنـد؛ آن ها 
قابلیـت چـاپ  باالیـی دارنـد و می تواننـد سـلول ها را پوشـش داده 

ودر زمـان دلخـواه بـه محل هـدف در بدن برسـانند )۱0(.  
ــتی  ــای زیس ــزی، جوهره ــر برون ری ــی ب ــتی مبتن ــاپ زیس در چ
بایــد خــواص رئولوژیکــی۱۳ در محــدوده چــاپ داشــته باشــند. 
داشــته  قــوی  برشــی۱4  نازک شــدن  رفتــار  به عبارتی دیگــر، 
باشــند؛ بــه ایــن معنــی کــه ویســکوزیته، تحــت ُکرنـِـش۱۵ برشــی 
کاهــش یابــد. همچنیــن بایــد کشــش ســطحی پایینــی نیــز داشــته 
باشــند تــا برون ریــزی، بــدون تشــکیل قطــرات در نــوک ســوزن 
ــد  ــتی بای ــای زیس ــی جوهره ــد. به طورکل ــر باش ــاپ امکان پذی چ
ــل  ــا قب ــند، ت ــبی داشته باش ــاني۱6 مناس ــواص گرانروي-کشس خ
بتواننــد  و  پایدارشــده  به اندازه کافــی  اتصــاالت عرضــی۱7  از 
در چندیــن الیــه چــاپ شــوند )7(. در مجمــوع ویژگی هــای 
ســاختاری الزم بایــد رعایــت شــوند تــا ســاختار ایجاد شــده 
ــاز را  ــی موردنی ــت و یکپارچگ ــکل، دق ــاپ، ش ــام چ ــس از اتم پ
از  را  خــود  ازپیش طراحی شــده  ســاختار  یعنــي  داشته باشــد؛ 
لحــاظ شــکل، وضــوح، جهــت و خــواص مکانیکــی به شــکل 

مطلــوب داشته باشــد )۱۱(.

جوهرهای مبتنی بر هیدروژل

سـاختارهای  در  سـلول ها  رهایـش  هـدف  بـا  هیدروژل هـا 

چاپ شـده، بـا اسـتفاده از سـازوکار های مختلفـی چـاپ می شـوند. 
بـرای  ویژگی هایـی  برون ریـزی،  بـر  مبتنـی  زیسـتی  چـاپ  در 
جوهرهـای زیسـتی مبتنی بر هیـدروژل نیاز اسـت؛ خواصي ازجمله 
و  همگـن  سـلولی  تأمیـن سوسپانسـیون  به منظـور  بـاال  گرانـروي 
یکپارچگـی سـاختاری اولیـه، رفتـار نازک کننده برشـی قـوی برای 
به حداقل رسـاندن آسـیب سـلولی و نیز سـازوکار ژل سـازی سـریع 
بـرای تثبیـت سـاختار چـاپ سـه بعـدی در طـول فرآینـد. بـرای 
کنتـرل زمان شـکل گیري ژل می تـوان سـازوکار های اتصال عرضی 
را بـا اصـالح شـیمیایی مـواد، تغییر محتـوای پلیمر و یـا معرفی یک 

عامـل اتصـال عرضـی تغییـر داد )۱۲(.

یـا  و  دارنـد  منشـأ طبیعـی وجـود  بـا  یـا  به طورکلـی هیدروژل هـا 
گـروه  هیدروژل هـای  می شـوند.  تولیـد  مصنوعـی  به صـورت 
دارای  می شـوند،  اسـتفاده  زیسـتی  جوهرهـای  به عنـوان  کـه  دوم 
و  کنترل شـده  زیسـت تخریب پذیری  کـم،  سـلولی  سـمیت 
همچنیـن ویژگی هـای مکانیکـی بسـیار خوبـی هسـتند امـا بـا ایـن 
هسـتند  پایینـی  زیسـتی  ویژگی هـای  دارای  آن هـا  بیشـتر  حـال 
نقـص  ایـن  البتـه   .)۱۳( دارنـد  حداقلـی  تعامـل  سـلول ها  بـا  و 
هیدروژل هـای  نمونـه  به عنـوان  به طوري کـه  مي باشـد؛  قابل حـل 
به طورشـیمیایی  می تواننـد   )PEG(۱۸پلی اتیلن گلیکـول برپایـه  
اصـالح شـوند تـا خـواص بیومکانیکـی و زیسـتي خـود را کنتـرل 
 .)۱4( دارنـد  کاربـرد  زیسـتی  جوهـر  به عنـوان  بنابرایـن  کننـد؛ 
هیدروژل هـای بـا منشـأ طبیعـی اما بـه پروتئین ها و پلی سـاکاریدها 
تقسـیم می شـوند و بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر آن ها در بـدن وجود 
دارنـد، پاسـخ ایمنـی کمتری ایجـاد می کننـد؛ به عنوان مثـال کالژن 
نـوع یـک کـه فراوان تریـن جـزء ماتریکـس خـارج سـلولی هـم 
هسـت، نشـانه های شـیمیایی هدایت سـلولی را دارد. محلول کالژن 
خالـص، در دمـا و pH مناسـب به طورفیزیکـی فـرم ژل را بـه خـود 
می گیـرد کـه ویژگی هـای آن وابسـته بـه غلظـت محلـول اسـت. 
ایـن مولکـول به دلیـل گرانـروي کـم و پایـداری مکانیکـی ضعیف، 
به نـدرت به عنـوان جوهـر زیسـتی اسـتفاده می شـود اما بـراي غلبه 
بـر ایـن محدودیـت می تـوان آن را بـا هیدروژل هـای دیگـر ماننـد 

آگارز، فیبریـن و کیتـوزان۱۹ ترکیـب کـرد )۱6 و ۱۵(.

10. Hybrid
11. Electrospinning 
12. Printability 
13. Rheological 
properties

14. Shear thinning 
15. Strain

در فیزیـک، بـه تغییـر در طول جسـم جامـد در هر جهت، نسـبت به طـول اولیه 
آن در همـان جهـت، کرنـش گفته می شـود؛ کـه در اثـر اِعمال نیـرو رخ  می دهد
16. viscoelastic

17. Cross-linking
18. Poly ethylene glycol
19. Chitosan

مشتقی از گلوکان با واحدهای تکرارشونده کیتین

شکل 2- جوهرهای مبتنی بر هیدروژل
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پلیمرهای سنتزی زیست تخریب پذیر

پلیمرهـای سـنتزی دارای مزایـای متعـددی در مهندسـی بافـت 
و چـاپ زیسـتی سـه  بعدی هسـتند. ایـن پلیمرهـا می تواننـد بـا 
کیفیـت تکرارپذیـر تولیـد شـده و در سـاختارهای مختلـف بـا 
ازپیش تعیین شـده ساخته  شـوند.  و سـطحی  تـوده ای۲0  خـواص 
بعضـی از این پلیمرهـا ماننـد پلی الکتیک اسـید، پلی کاپروالکتون 
و پلی الکتیک -کوگالیکولیک اسـید می تواننـد مقاومـت مکانیکـی 
بـر  مبتنـی  سـاختارهای  محدودیت هـای  بـر  و  کننـد  فراهـم 
انـدازه، شـکل و یکپارچگـی سـاختار غلبـه  ماننـد  هیدروژل هـا 
کننـد. همچنیـن پلـی کاپروالکتون از جملـه پلیمرهایی اسـت که 
به دلیـل نقطـه ذوب پاییـن بسـیار، بـرای چـاپ زیسـتی مبتنی بر 

برون ریـزی هـم مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد )۱7(.

چاپ سلولی بدون داربست

تجمـع  از  اسـتفاده  بـا  می تـوان  را  سـه بعدی  بافـت  سـاختار 
بـه  روش  ایـن  کـرد.  چـاپ  پشـتیبان  مـواد  بـدون  چندسـلولی 
سـاختار  تشـکیل  بـرای  تـا  می دهـد  اجـازه  سـلولی  تجمعـات 
از  گروهـی  به عنوان مثـال  شـود.  جـدا  مویـرگ  از  سـه بعدی 
محققـان یـک روش چـاپ سـلولی بـدون  داربسـت را با اسـتفاده 
از کپسـول های کروی چندسـلولی متشـکل از سـلول های ماهیچه 
صـاف )SMCs( و فیبروبالسـت ها و نیـز هیـدروژل آگارز، بـرای 

.)۱۸( کرده انـد  ارائـه  کوتاه مـدت  پشـتیبانی 

و  سـلول  طوالین مـدت  بقـای  بـه  دسـتیایب  بـرای  رگ زایـی 
عملکردهـای ابفـت، مـورد نیـاز مي ابشـد و برهمـن اسـاس 
انتقـال مـواد مغـذی و مولکول هـای مرتبـط فیزیولوژیـی بـه 
مسـت سـاختار ابفت یک محدودیت محسـوب مي شـود )19(.

چـاپ  کـه  به کارگرفته شـده  زیـادی  تالش هـای  دلیـل  به همیـن   
زیسـتی سـه بعدی را بـه یـک فنـاوري امیدوارکننـده بـرای تولیـد 
سـاختارهای بافتـی عروقـی تبدیـل کنـد )۲0(. به عنوان مثـال یکی 
بافـت  سـاختارهای  تولیـد  راه هـای  سـاده ترین  و  اولیه تریـن  از 
عروقـی، اسـتفاده از یـک جـزء فداشـونده۲۱ اسـت کـه به عنـوان 
یـک نقـش سـاختاری در طـول چـاپ عمـل می کنـد و در مراحـل 
بعـد می توانـد بـرای ایجـاد یک تونـل توخالـی حذف شـود )۲۱(.

مدل های بافت آزمایشگاهی۲۳ 

کشـف دارو یـک فراینـد غیرمؤثـر اسـت کـه نـرخ شکسـت در 
آن بسـیار بـاال اسـت و هزینه هـای مالـی زیـادی به همـراه دارد. 
مطالعـات روی حیوانـات همیشـه نتایـج آزمایش هـای انسـانی را 
نشـان نمی دهنـد و محیـط و عواملـی کـه بـر آن نظـارت می کننـد 
بایـد تـالش  بـا گذشـت زمـان سـخت تر می شـوند. عالوه برایـن 
کـرد تـا تعداد مطالعـات انجام شـده روی حیوانات کاهـش یابد. با 
اینکه مطالعات در شـرایط آزمایشـگاهی معمـول عمدتاً روش های 
کشـت سـلولی دوبعدِی به شـدت محدود هسـتند اما سیسـتم های 
سـنجش۲4 سـه بعدی در شـرایط آزمایشـگاهی، بسـیار پیشـرفت 
کرده انـد؛ تاحدي کـه در آن سـاختار های زنـده می تواننـد در یـک 
بسـتر، محیـط بافـت طبیعـی را با سـرعت بـاال تقلید کننـد. اگرچه 
چندیـن روش سـاخت برای توسـعه این مدل ها اسـتفاده شـده اند 
امـا فناوری هـای چـاپ زیسـتی س به دلیـل کارآیی، هزینـه پایین، 
تـوان عملیاتـی بـاال، تکرارپذیـری عالـی و توانایی ایجاد هندسـه و 
طرح های پیچیده، بسـیار سـودمند هسـتند. در مقایسـه محیط های 
دوبعـدی و سـه بعدی، عواملـی همچـون پاسـخ دارویی، بیـان ژن، 
مي تواننـد  سـلول ها  زنده مانـدن  و  ریخت شناسـي۲۵  مهاجـرت، 

تفاوت هـاي موجـود را نشـان  دهنـد.

کاربردهای پزشکی بازساختی

ساختارهای عروقی چاپ شده سه بعدی

محدودیـت عمـده  سـاختارهای ابفـت مهندیس شـده، عدم 
کاشته شـده  اسـت.  سـاختارهای  در  مناسـب  رگ زایـی 

20. خواصـی کـه حاصل حضـور مجموعه اتم ها، 
مولکول هـا و یـا یون های یک ماده اسـت.

شکل 3- چاپ سلولی بدون داربست

شکل ۴ – چاپ زیستی سه بعدی بافت ها/ اندام ها با کمک سر چاپ اصاح شده 
ریزسیال22.

21. sacrificial
22. microfluidic

23. In-vitro tissue models
24. assay

25. morphology
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امـا از مدل هـای بافـت آزمایشـگاهی می تـوان بـه مدل هـای تومـور 
و سیسـتم های غربالگـری دارو اشـاره کـرد کـه به اختصـار دربـاره  

آن هـا توضیـح داده می شـود.

مدل های تومور

چـاپ زیسـتی سـه بعدی سـلول ها بـرای سـاخت مدل هـای تومور و 
مطالعـه  برهم کنـش سـلول های ایمنـی و تومـوري بـرای غربالگری 
روش هـای درمانـی جدیـد مفیـد اسـت. از جملـه تحقیقاتـی کـه در 
ایـن زمینـه انجـام شده اسـت می تـوان بـه ارائـه یک مدل سـه بعدی 
سـرطان در شـرایط آزمایشـگاهی بـا اسـتفاده از فیبروبالسـت های 
انسـانی و سـلول های سـرطان تخمـدان روی ماتریکـس ِمترایژل۲6 
بـرای  مشـابه  مـدل  ارائـه   نیـز  دیگـر  مثالـي    .)۲۲( کـرد  اشـاره 
سـلول های سـرطان کبـد انسـان و سـلول های اپیتلیـال۲7 پسـتانی 

اسـت )۲۳(.

سیستم های غربالگری دارو۲۸

تعـداد سیسـتم های غربالگری دارویـی )غربالگـری دارو از مراحل 
پیش بالینـی توسـعه دارو اسـت( در شـرایط آزمایشـگاهی هـم از 
نظـر کیفیـت و هـم از نظـر کمیـت بسـیار افزایـش یافته اسـت و از 
سـلول های کبـدی معلـق در یـک تراشـه ریزسـیال تا سیسـتم های 
یکپارچـه، چنـد بافتـی و »بـدن بـر روی یـک تراشـه۲۹« را شـامل 
سـلول های  انجام شـده،  پژوهش هـای  از  یکـی  در   .)۲4( می شـود 
بـا  پوشش داده شـده  ریزسـیال  تراشـه  روي  چاپ شـده  کبـدی  
بـه  قـادر  همچنیـن  و  شـده بودند  تکثیـر  و  زنده مانـده  آلژینـات، 
تولیـد اوره نیـز بودنـد. ایـن کار بـا تزریـق سـلول های کبـدی بـه 
یک تراشـه ریزسـیال، به کمک7-متوکسـي-4-)تري فلوئورومتیل( 

کوماریـن۳0 باعـث تقلیـد رفتـار درون تنـی۳۱ کبـد شـد )۲۵(.

کاربردهای مهندسی بافت

فنـاوری چـاپ زیسـتی در آزمایشـگاه بـرای سـاخت انـواع بافـت 

مـورد اسـتفاده قرار می گیرد. اگرچه کاشـت بالینـی همچنان در 
ایـن فنـاوری جدید بسـیار نادر اسـت ولی پیشـرفت های بسـیار 
زیـادی در شـرایط آزمایشـگاهی و درون تنی وجـود دارد. برای 
طیـف وسـیعی از سـلول ها، زنده مانـی، بیـان ژن و قابلیت هـای 
عملکـردی، پـس از فرآینـد چاپ حفـظ می شـود )۲7 ،۲6(. در 
ایـن بخـش دربـاره  کاربردهای پزشـکی بازسـاختی بسـیاری از 
بافت هـای خـاص بـا فنـاوری چـاپ زیسـتی سـه بعدی صحبـت 

می شـود.

استخوان

بازسـازی اسـتخوان یـک کاربـرد بـا هـدف طبیعـی اسـت کـه 
بـرای عملکـرد  آناتومیکـی آن  اهمیـت سـاختار  بـه  توجـه  بـا 

.)۲۸( می گیـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  درون تنـی، 

چاپ زیسـیت سـه بعدی، به دلیـل تنوع گسـرتده در موقعیت 
بیمـار  ریخت شـنایس  و  نقـص  ابعـاد  بـدن،  سـاخمتان 
و  منحربه فـرد  جایگزیـن  یـک  اسـتخوان،  آسـیب   ازنظـر 
امیدوارکننـده بـرای پیونـد اسـتخوان ارائه یم دهـد )29(.

از ایـن روش بـرای رفع نقایص اسـتخوان و بازسـازی جمجمه و 
صورت اسـتفاده می شـود )۳0( و تحقیقات بسـیار زیادی نیز در 
ایـن زمینـه انجام شده اسـت. به عنوان مثـال، گروهـی از محققین 
ترکیبـی از هیدروژل هـای آلژینـات و ِمترایـژل را با سـلول های 
چـاپ  مزانشـیمی  بنیـادی  سـلول های  و  اندوتلیـال  پیش سـاز 
کردنـد کـه خواص ترمیمـی منحصربه فردی را از خود نشـان داد 
در  زیرپوسـتی  به صـورت  چاپ شـده  سـاختارهای  ایـن   .)۳۱(
موش هـای دارای نقـص ایمنـی کاشته شـدند و براسـاس نتایـج 
حاصـل از آن، پژوهشـگران توانسـتند نشـان دهند کـه ترکیـب 
میکـروذرات فسـفات کلسـیم دوفـازی باعـث تمایز سـلول های 
بنیـادی مزانشـیمی و تشـکیل اسـتخوان در عـرض 6 هفتـه پس 

از کاشـت می شـود )۳۲(.

غضروف

غضـروف مفصلـی بـرای کاهـش اصطـکاک و جـذب نیروهـای 
فشـاری در مفاصـل بارگیـر، بـا ظرفیـت پاییـن یـا حتـی بـدون 
ظرفیـت بازسـازی، ضـروری اسـت. راهکار های فعلی مهندسـی 
بافـت غضـروف، برای سـاخت بافتی کـه معادل غضروف سـالم 

باشـد، کافی نیسـت )۳۳(.

سـاخت  بـرای  جـذاب  فنـاوری  یـک  امـا  سـه بعدی  چـاپ 
داربسـت های مـورد نظـر ابتوجـه بـه انـدازه و شـکل آسـیب 

اسـت. بیمـار  خـاص 

سـلول های بنیـادی مزانشـیمی قادر بـه تمایز به استئوبالسـت ها 

شکل 5- مدل های بافت آزمایشگاهی

26. Matrigel matrix
27. epithelial
28. Drug Screening Systems

31. In-vivo29. body-on-a-chip
30. -7Methoxy-4-(trifluoromethyl) coumarin

 .p450 پیش ماده فلوروسنت برای اکسیدوردوکتازها، بویژه سیتوکروم
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و سـلول های غضروفـی هسـتند و یکپارچگـی سـاختاری خوبـی را 
گروهـی  به عنوان مثـال  می کننـد.  حفـظ  آزمایشـگاهی  شـرایط  در 
پلی  اتیلن گلیکـول  در  را  غضروفـی  سـلول های  محققـان  از 
پـالگ۳۳   یـک  در  و  کـرده  بارگـذاری  دی متااَکریلِیـت۳۲ 
اسـتئوکندرال۳4 چـاپ کردنـد و نتیجـه ایـن شـد کـه ویژگی هـای 
بافـت  مشـابه  بسـیار  کاشته شـده،  بافـت  بیوشـیمیایی  و  مکانیکـی 
ایـن  البتـه محدودیت هایـی هـم در  طبیعـی غضـروف بـود )۳4(. 
زمینـه وجـود دارد کـه بـرای رفـع آن هـا مطالعـات زیـادی انجـام 
شده اسـت. در یکـی از ایـن مطالعـات، به طورمتنـاوب بیـن الیه های 
چـاپ زیسـتی   شـدۀ یک خرگـوش، سـلول های غضروفی کشسـان، 
در هیـدروژل فیبریـن کالژن و پلی کاپروالکتـون الکتروریسی شـده 
الیه هـای  دارای  داربسـت های  عالوه برایـن،  معلق شـدند. 
الکتروریسی شـده، خـواص مکانیکـی بهبودیافته ای را در مقایسـه با 

.)۳۵( نشـان دادند  داشـتند،  زیسـتی  فقـط چـاپ  کـه  آن هایـی 

ماهیچه و تاندون اسکلتی

بـا توجـه بـه سـازوکار چـاپ زیسـتی سـه بعدی کـه کنتـرل نظـم 
از سـلول را ممکـن  و سـازمان فضایـی جوهرهـای زیسـتِی مملـو 
بسـیار  ماهیچه ماننـِد  بافـت  یـک  سـاخت  بـرای  شـرایط  سـاخته ، 
مهیـا  اسـکلتی  ماهیچه هـای  سـاختار  مهندسـی  بـرای  جهـت دار 
شده اسـت )۱7(. سـاختارهای هم تـراز فیبرماننـد ماهیچـه در هفت 
روز درحالـت تمایـز در شـرایط کشـت مشـاهده شـدند؛ در واقـع 
دیده شـده کـه ایـن سـاختار عضله اسـکلتی چـاپ زیسـتی می تواند 
سـاختار بافـت و به دنبـال آن بلـوغ بافـت را حفـظ  کنـد. به طورکلـی 
هـم نتایـج نشـان می دهد کـه چـاپ زیسـتی سـه بعدی قـادر اسـت 
ویژگی هـای سـاختاری و عملکردی سـاختارهای عضالنی- اسـکلتی 
بگـذارد.  نمایـش  بـه  درون تنـی  و  آزمایشـگاهی  شـرایط  در  را 
همچنیـن بـرای تقلیـد از ویژگی هـای سـاختاری زردپـی، یک چاپ 
جـت الکتروهیدرودینامیکـی۳۵ بـرای تولیـد یـک سـاختار زردپـی 
لوله ای شـکل و چندالیـه بـا الیـاف پلی کاپروالکتون بسـیار متخلخل 

ارائـه شده اسـت )۳6(. و ریزمقیـاس 

بافت و دریچه های قلبی

قلب اندامی اسـت که از لحاظ شـکل و عملکرد بافت بسـیار پیچیده 
اسـت؛ بنابراین سـاخت آن با روش های دیگر بسـیار دشـوار است. 
توانایـی کنتـرل توزیـع انـواع مختلف سـلول ها و فاکتورهای رشـد، 
چاپ زیسـتی را تبدیل به یک روش بسـیار کارآمد برای مهندسـی 
قلـب می کنـد؛ اگرچـه تنهـا اثبـات موفقیت هـای مفهومـی تاکنـون 
شکل 6 - تصویر شماتیک کاربرد چاپ زیستی در بافت پوستانجـام شـده اسـت. از جملـه پژوهش های انجام شـده در ایـن زمینه 

32. Poly ethylene glycol dimethacrylate
یک رزین واکنشـی اسـت کـه به عنـوان مونومر کاربـردی و عامل 
اتصال دهنـده در تولیـد پلیمـر اسـتفاده شـده و معمـوال جزئـی از 

هیدروژل محسـوب می شـود.
33. پاگ ها شامل غضروف و استخوان زیر آن می باشند.

3۴. یک نقص غضروفی می باشد که غضروف و بخشی از استخوان 
زیرین را در بر می گیرد.

35. Electrohydrodynamic jet
 یک فناوری چاپ با وضوح باال است که در آن مایع چاپ شده 

توسط یک میدان الکتریکی هدایت می شود.

36. heart patch
یک قطعه عملکردی از بافت قلب رشدیافته در آزمایشگاه است 
که می تواند برای جایگزینی بافت آسیب دیده بیمار، قبل از اینکه 

کل اندام تحت تاثیر قرار گیرد، استفاده شود.
37. in situ

می تـوان بـه اسـتفاده از چاپ زیسـتی مبتنـی بر برون ریـزی برای 
ایجـاد طـرح سـلول های اسـفروئید اندوتلیـال وریـد نـاف انسـان 
و سـلول های قلـب بـر روی کالژن اشـاره کـرد )۳7(. همچنیـن 
در یـک پـچ قلبـی۳6 ساخته شـده، از سـلول های پیش سـاز قلـب 
مشتق شـده از قلـب انسـان استفاده شـده  و بـا اسـتفاده از روش 
شـبکه ایي  الگـوی  در  برون ریـزی،  بـر  مبتنـی  زیسـتی  چـاپ 
آلژینات سـدیم چـاپ شـده  اسـت. ایـن قطعـه، زنده مانی سـلولی، 
از آلژینـات را نشـان  بیـان فنوتیپـی قلبـی و توانایـی مهاجـرت 
داده اسـت کـه گویـاي ایـن مسـئله مي باشـد کـه چـاپ زیسـتی 
می توانـد بـرای تحویـل سـلول های قلبی نیز اسـتفاده شـود )۳۸(.

پوست

بـرای  پیرشفتـه  فنـاوري  یـک  سـه بعدی  زیسـیت  چـاپ 
رسـوب گذاری الیه هـای ممتایـزی اسـت کـه تواانیـی تقلیـد 

دارنـد. نـز  را  طبیعـی  پوسـت 

به عنـوان نمونـه، گروهـی از محققیـن، چـاپ در محـل۳7 )یعنـی 
از  مشتق شـده  بنیـادی  سـلول های  بـدن(  روی  به طورمسـتقیم 
مایـع آمنیوتیـک معلـق در هیـدروژل کالژن- فیبریـن را انجـام 
داده انـد )۳۹( کـه در مقایسـه بـا یـک پیونـد بـدون سـلول و یـا 
یـک پیونـد سـلول های بنیـادی مزانشـیمی، تراکم عـروق کوچک 
و قطـر مویرگـی افزایـش یافته بـود. چـاپ زیسـتی به کمـک لیزر 
بـرای جاسـازی فیبروبالسـت ها و کراتینوسـیت ها در کالژن نیـز 

.)40( استفاده شده اسـت 

۵۳





مقدمه

بـا شـنیدن یا خواندن اصطالح هوش مصنوعـی، تصاویر و اصوات 
گوناگونـی در ذهن ما شـکل می گیرد. برخی صدای دسـتیارهای 
هوشـمندی همچـون سـیری، کورتانـا و الکسـا را می شـنویم و 
برخـی دیگر بـه  یاد تصاویر وحشـتناک و نگران کننـده فیلم های 
علمـي  تخیلـی همچـون ترمیناتـور می افتیـم. عاشـقان جدی تـر 
سـینما هـم به احتمـال زیـاد چهـره  معصـوم کاراکتـر دیویـد در 
فیلـم تحسین شـده  اسـتیون اسـپیلبرگ۱ بـا همیـن نـام »هـوش 
مصنوعـی  هـوش  به هرحـال  می آورنـد.  بـه  یـاد  را   مصنوعـي۲« 
امـروزه در ذهـن و فکـر بسـیاري از کاربـران دنیای فنـاوری جا 
خـوش کرده اسـت و تـا آینـده  اي نامعلـوم هم جـزوی از زندگی 
مـا خواهـد بـود؛ همیـار و همـکاری کـه شـاید آینده ای روشـن و 
یـا حتـي ویرانه ای شـبیه به فیلـم ترمیناتـور برای ما بسـازد )۱(.

در علـوم کامپیوتـر، هـوش مصنوعـی یـا هـوش ماشـیین، 
ماشـین  هرنـوع  از  کـه  گفته مي شـود  هومشنـدی اي  بـه 

. ید سـت بیا به د

مرجـع  کتـب  طبـق  را  آن هـا  کـه  هوشـمندي  کارگزارهـای 
اینچنیـن تعریـف مي کننـد: »هـر دسـتگاهی کـه توانایـی درک 
محیـط و فعالیـت بـا حداکثـر شـانس موفقیـت را داشته باشـد«. 
درمجمـوع امـا مي تـوان گفت که اصطـالح هـوش مصنوعی برای 
توصیفماشـین ها یـا کامپیوترهایـی به کار می رود کـه فعالیت های 
شـناختی وابسـته بـه ذهـن انسـان را به خوبـی انجـام دهنـد کـه 

ازمیان آن ها می توان به یادگیری و حل مسئله اشاره کرد)۱(.

هوش مصنوعي و دارو

حـال که بـا مفهوم هوش مصنوعی مقداری بیشـتر آشـنا شـدیم، 
بـه بررسـی یکـی از کاربردهـای روز آن در علـوم پزشـکی و 
زیسـتی، یعنـی تولیـد دارو، می پردازیـم. کاربردی کـه دامنه آن 
به طورگسـترده افزایـش  یافتـه اسـت؛  طوري کـه امـروزه در گام 
اول ایـن مسـیر، از رایانـه بـرای طراحـی مولکول هـاي  شـیمیایی 
سـپس  و  اولیه شـان  ارزیابـی  و  پپتیدهـا،  انـواع  مثـل  جدیـد، 
مولکول هایـي  می کننـد؛  اسـتفاده  آن هـا   تولیـد  برنامه ریـزی 
کـه بایـد فعالیـت زیسـتي و متابولیسـم و البتـه قابلیـت تولیـد 
خودشـان را بـرآورده کننـد. در نتیجـه، بـا درنظرگرفتـن ایـن 
شـرایط و بـا پیشـرفت های حاصل شـده در زمینه هـای مختلـف 
دیگـر، می تـوان انتظـار داشـت کـه در آینـده بیشـتر بـه سـمت 
کشـف خـودکار دارو توسـط رایانه هـا گرایـش پیـدا کنیـم )۲(.

»رابطـه کمـی  از روش هـای یادگیـری ماشـین، ماننـد  بسـیاری 
»جنـگل  و  پشـتیبان4«  بـردار  »ماشـین های  سـاختار-فعالیت۳«، 
شـده اند.  تثبیـت  به خوبـی  دارو  کشـف  فراینـد  در  تصادفـی۵« 
»تجزیـه  و  و  نـو6«  از  »طراحـی  روش هـاي  نیـز  درحال حاضـر 
ایـن روش هـا حاضـر  نیـز در میـان  تحلیـل تولیـد معکـوس7« 
هسـتند کـه نشـان دهنده کاربردهـای بیشـتر ایـن حـوزه بـراي 

.)۳( اسـت  دسـترس  در  مجموعـه  داده هـای  بررسـي 
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در طراحی دارو
یکتا عرفانی فرد، كارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، دانشگاه آزاد اسالمي-واحد تهران شرق
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1. Steven Spielberg
2. Artificial Intelligence
3. QSAR (Quantitative structure-activity relationship)
4. SVMs (Support vector machines)

مدل هـای یادگیـری نظارت شـده به همـراه الگوریتم هـای آمـوزش مربوطـه 
استفاده شـده در  تحلیـل داده هـای  یادگیـری ماشـینی هسـتند کـه در  در 

رگرسـیون و طبقه بنـدی از آن هـا اسـتفاده می شـود.

5. Random Forests
بـرای  کـه  هسـتند  نظـارت  تحـت   یادگیـری  روش هـای  از  مجموعـه ای 
طبقه بندی، رگرسـیون و تشـخیص نقاط پرت اسـتفاده می شـوند و بر اسـاس 
سـاختاری متشـکل از شـمار بسـیاری »درخـت تصمیم گیـري« کار می کنند.
6. de novo design

از  را  جدیـد  مولکولـی  سـاختارهای  کـه  اسـت  محاسـباتی  رویکـرد  یـک 
می کنـد. تولیـد  قبلـی،  روابـط  بـدون  اتمـی،  سـاختمانی  واحد هـای 

7. Retrosynthetic analysis

در  موجـود  مسـائل  حـل  بـرای  روشـی 
آلـی  مـاده  تولیـد  برنامه ریزی هـای 
محسـوب می گـردد کـه بر اسـاس تبدیل 
مولکـول هدف بـه پیش ماده های سـاده تر 
اولیـه اسـت. بـدون درنظرگرفتـن مـواد 



بـرای بهبـود چالش هـای کنونـی طراحـی دارو، رویکـرد یادگیـری عمیـق۸، بـا قابلیت هـای تعمیـم 
و یادگیـری قدرتمنـد، بـرای تولیـد خـودکار مولکول هـاي شـیمیایی جدیـد بـا برخـی خـواص مـورد 
انتظـار اسـتفاده شده اسـت. به عنوان مثـال اولیوکرونـا۹ و همکارانـش از یک روش بهینه سـازی مبتنی  
بـر توالـی کـه بـا یادگیـری از توالی هـای موجـود قبلـی می توانـد بـه طراحـی داروی جدیـد بپـردازد 
اسـتفاده کرده انـد )4(. بااین حـال، روش هـای فـوق، مدل هـای تولیـد لیگاند محـور و مبتنی بـر توالی 
هسـتند و ترکیبـات تـازه تولیدشـده توسـط آن هـا دارای تفاوت هـای سـاختاری نسـبتاً کمـی بـوده 
و عمومـاً می تواننـد از طریـق اصالحـات شـیمیایی سـاده به دسـت آینـد. برهمیـن  اسـاس، در سـال 
۲0۱۸، زو۱0 و همکارانـش پیشـرفت کاربـرد شـبکه های مولـد عمیـق تخاصمـی۱۱ در تولیـد یـک 
مولکـول جدیـد را به طورخـاص موردبحـث قرار دادند و برخـی از چالش های مهم اسـتفاده از آن در 
ایـن زمینـه خـاص برجسـته شده اسـت )۵(. این شـبکه ها در واقع بـر مبنـای رویکرد نظریـه بازی ها 
پدیـد آمده انـد کـه در آن یـک شـبکه یادگیـری عمیـق کـه مولـد۱۲ نامیـده می شـود بـا یـک رونـد 
کنش گـر )تخاصمـی( رقابـت می کنـد و شـبکه عمیـق دیگـری کـه متمایزکننـده۱۳ نـام دارد تـالش 

می کنـد نمونه هـای تولیدشـده توسـط آن را از داده هـای اصلـی متمایـز کنـد.

بدين ترتيـب شـبکه یم آمـوزد کـه چگونـه از داده هـای آمـوزیش، داده هـای جدیـدی پدیـد 
آورد، به طوری کـه از دیـد آمـاری داده هـای آمـوزیش یکسـان ایجـاد شـوند. بـه عبـارت دیگـر، 
داده هایـی کـه بـرای آمـوزش اسـتفاده یم شـوند و خروجـی شـبکه بـه لحـاظ برخـی ویژیگ ها 
شـبیه هسـتند. در شـبکه های فـوق وظیفـه تولیـد خروجـی بـر عهـده بخـش مولـد و وظیفـه 
بـرریس شـباهت بـر عهـده ممتایزکننـده اسـت. رقابـت بیـن ایـن دو شـبکه در هنایـت ابعـث 

یادگیـری هبـرت و هببـود عملکـرد هـر دو یم شـود )6(.

در نهایـت الگوریتم هـای طراحـی داروی مبتنـی بر هوش مصنوعـی، ترکیباتی را کـه به عنوان داروی 
محتمـل انتخـاب شـده اند، بـا دارو یـا داروهـای مرجـع مطابقـت داده و بـه شـاخصهایی کـه عملکـرد 
دارو را افزایـش می دهنـد، امتیـاز می دهنـد. ایـن شـیوه با همین روش و براسـاس شـاخص ها، کمک 

می نمایـد تـا ترکیبـی کـه پتانسـیل باالیـی به عنـوان دارو دارد، مورد جسـتجو قرار گیـرد )7(.

شکل 1- چرخه کشف دارو به کمک روش هاي پردازش داده

شکل 2- تصویرسازی چگونگی ساختار مدل

8. Deep learning
یادگیـری عمیـق به عنـوان یادگیـری سـاختار یافته عمیق شـناخته 
می شـود کـه بخشـی از یـک خانـواده گسـترده تر از روش هـای 
یادگیـری ماشـینی مبتنی بـر شـبکه های  عصبـی مصنوعی بـا همان 

یادگیـری بازنمایی اسـت.

9. Olivecrona
10. Xu et al.  
11. Deep Generative Adversarial Networks
12. Generator
13. Discriminator

۵6
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مقدمه

خــاک یکــی از منابــع زمینــی به شــمار مــی رود کــه بــر اثــر فرآیندهــای زمین شــناختی در زمــان طوالنــی تشــکیل می شــود. بخــش 
ــرروی  ــه ب ــان ک ــوردن گیاه ــا خ ــان ب ــه انس ــکل ک ــن ش ــه ای ــت می آید؛ ب ــاک به دس ــان، از خ ــه انس ــاز تغذی ــر موردنی ــی عناص اصل
ــد )۱(.  ــتفاده می کن ــاک اس ــتقیم از خ ــور غیرمس ــد، به ط ــان را می خورن ــه گیاه ــی ک ــه از حیوانات ــد و تغذی ــد می کنن ــاک رش خ
ــم از راه  ــاز ه ــرده و ب ــاک را حل ک ــود در خ ــر موج ــذرد و عناص ــا از درون آن می گ ــده و ی ــاک روان ش ــر روی خ ــن آب، ب همچنی

ــدن انســان و موجــودات دیگــر می رســاند. ــه ب ــی ب ــره غذای زنجی
ــان  ــالمت انس ــاک و س ــن خ ــاط بی ــه ارتب ــت ک ــال اس ــزاران س ــذارد. ه ــر می گ ــان تأثی ــالمت انس ــر س ــات ب ــیاری جه ــاک از بس خ
شناخته شده اســت. نمونه هایــی از چگونگــی تأثیــر خــاک بــر ســالمت انســان را مي تــوان در انتقــال مــواد مغــذی از خــاک یــا منابــع 

گیاهــی و حیوانــی بــه انســان و یــا از طریــق خــوردن مســتقیم آن جســتجوکرد )۱(.

ــواد  ــداًت از م ــه عم ــت ک ــن اس ــرۀ زمی ــود روی ک ــواد موج ــن م ــویب و از مفیدتری ــنگ های رس ــن س ــی از متداول تری رس  ی
ــد  ــی مانن ــواد مختل ــویم و اي م ــیلیکات های آلومینی ــایر س ــت4 و س ــت2، مونمتوریلونی ــت1، ایلی ــد کائولینی ــدین مانن مع

ــت. ــره تشکیل شده اس ــن و غی ــید آه ــت6، هیدروکس ــت5، گرانی آاپتی

 خــاک رس بــه خاکــی گفتــه می شــود کــه از ذرات بســیار ریــز تشکیل شــده  و مــواد آلــی زیــادی نداشته باشــد؛ خاکــي کــه انــواع 
ــا  ــوان ب ــا را می ت ــایر کانی ه ــی و س ــای رس ــایی کانی ه ــمارمی رود. شناس ــاک به ش ــش خ ــن بخ ــا، فعال تری ــراه کلوئیده آن به هم
ــرای  ــواع خــاص خــاک ب اســتفاده از پــراش اشــعه ایکــس انجــام داد )۱(. از قرن هــا پیــش، به صــورت ســنتی، خــواص دارویــی ان

1. Kaolinite
2. illite

3. Montmorillonite
4. Apatite

5. Granite
6. Hildegard von Bingen
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شـفای بیمـاران در سراسـر جهـان شناخته شـده بود ولـي با پیشـرفت پزشـکی مدرن، بـرای مدتی اسـتفاده از پزشـکی مدرن، بـرای مدتی 
اسـتفاده از ایـن خاک هـا به دسـت فراموشـی سـپرده شـد. از آغاز قـرن نوزدهم امـا، به دلیل میل بشـر برای بازگشـت به طبیعـت، مطالعه 
و تحقیـق علمـی بـرروی ایـن خاک هـا در کشـورهای اروپایـی آغازشـد و امـروزه به عنـوان داروی شـفابخش بـرای درمـان بیماری هـای 

مختلـف، به خصـوص امـراض پوسـتی و گوارشـی، مورداسـتفاده قـرار می گیرند.

از قدیمی تریـن مثال هـای اسـتفاده  از خـاک ، مربـوط بـه مـردم سـرزمین های مصـر، چین و هند بوده اسـت که سـالیان طوالنـی از آن بهره 
می بردنـد )۲(. اولیـن شـواهد اسـتفادۀ درمانـی از خـاک در کشـور مصـر دیده  می شـود. آن هـا از ترکیب ماسـه، رس و سـیلت، ِگل لوم را 
به وجـود می آوردنـد و از آن بـرای درمـان بیماری هایـی ماننـد التهـاب و ناراحتی های رماتیسـمی اسـتفاده می کردنـد. یونانی هـا و رومی ها 
هـم اثـر آن را پذیرفتـه بودنـد؛ به همین دلیـل، در آن زمـان  گاهـی اوقات خاک های طبـی از طال هم گران تـر می شـد! )۳(. در عصر جدید، 

تصـوری کـه قبـاًل در مورد خاک های طبی وجود داشـت، توسـط پزشـکان احیا شـد. 

هیلـِدگاد6 )داروشـناس و گیاه شـناس آلمانـی(، خـاک ریشـة گیاهـان را بـرای درمـان بیمـاری طاعـون اسـتفاده می کـرد. نایـپ7، دیگـر 
دانشـمند آلمانـی، بـر روی ایـن نـوع خـاک مطالعات زیـادی را انجـام داد. اَُدلـف جاسـت۸، از آموزه های نایپ بسـیار بهره برد و اسـتفاده 
از ایـن خـاک را به صـورت خوراکـی توصیـه کـرد. شـعار او هـم ایـن بـود کـه طبیعـت اشـتباه  نمی کنـد؛ او همیشـه حـق دارد! شـاگرد 
او، امانیـول ِفلـکا۹، به دلیـل کسـب موفقیـت بـا ایـن روش درمانـی، بسـیار معـروف شـد. در میـان شـخصیت های دانشـگاهی، نـام جـراح 
اهـل پیتزبِـرگ۱0، جولیـوس اسـتامپف۱۱، کـه نتایـج قابل توجهـی در درمـان زخم هـای عفونـی و ملتهـب با اسـتفاده از گل طبی خشـک و 
پودرشـده به دسـت آورد، به خوبـی دیده می شـود. تـا بـه امـروز اثـرات مثبت اسـتفاده از لجن هـای آتشفشـانی و خاک های نـرم و ِگل مانند 

طبـی در درمان هـای حمامـی به مقـدار فـراوان دیده شده  اسـت )4(.

شكل 1- نمونه خاک طبی

شـكل 2- طیـف پـراش اشـعه ايكـس )XRD( و نتايـج حاصـل از مطالعات 
از:  عبارت انـد  کـه  طبـی  خـاک  تشـكیل دهنده ی  فازهـای  میكروسـكوپی 

کوارتـز، فلدسـپارها، کائولینیـت و ايلیـت.

تحلیل خاک طبی

بــرای  پزشــکی،  لغــت  فرهنــگ  کتاب هــای  بعضــی  طبــق 
اســتفادۀ دارویــی از ایــن خــاک و بهــره وری از آن، بایــد ابتــدا 

پــس از خشــکاندن، مــورد بررســی غربالــی۱۲ قرارگیــرد. بــه این 
خــاک هیچ گونــه مــواد شــیمیایی اضافــه نمی شــود و ترکیــب آن 

کامــالً از مــواد طبیعــی و خالــص تشکیل شده اســت )4(.

7. Sebastian Kneipp
8. Adolf Just
9. Emanuel Felke

10. Pittsburgh
11. Julius Stumpf
12. screen analysis

F     Ti    Na   Mg   K    Fe    Ca    Al    Si               نام عنصر

1/400  5/100  5/300  11/100  17/800  46/300  57/900  60/400  352/700  )mg/g( مقدار

Se    Co    Cu    Ni     Zn    V     Cr     Mn               P                         نام عنصر

0/002  0/015  0/016  0/033  0/058  0/080  0/090  0/600  0/800  )mg/g( مقدار

شكل 3- تصوير میكروسكوپ الكترونی روبشی )SEM( از ذرات کائولینیت که به صورت کلوخه ای هستند را نشان می دهند.
جدول 1- نتايج فلورسانس اشعه ايكس )XRF( يک نمونه از خاک طبی
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شكل4- رده بندی و موارد استفاده از خاک های طبی )کانی های رسی(.

شكل 5- استفاده از خاک رس برای حفظ سالمتی و زيبايی پوست

رادیکال هـای آزاد و عوامـل بیمـاری زا، جـذب آن شـوند و سـالمت 
بـدن را حفـظ نماید. بنتونیـت همچنین برای از بیـن بردن جوش های 
سرسـیاه، بسـیار خـوب عمـل می کنـد. ایـن جوش هـا کـه بـر روی 
چانـه و بینـی ظاهـر می شـوند، درواقـع چربی هـای خروجـی پوسـت 
هسـتند کـه در ابتـدا بی رنـگ بـوده و زمانی کـه در معرض اکسـیژن 
رس،  خـاک  می شـوند.  سـیاه  و  داده  رنـگ  تغییـر  قرارمی گیرنـد، 
تحریـک  باعـث  صـورت،  پوسـت  کشسـانی  خاصیـت  افزایـش  بـا 
کمـک  آن  جوان سـازی  بـه  کـه  می شـود  پوسـت  در  کالژن سـازی 
 می کنـد؛ همچنیـن بـا حفـظ تعـادل چربـی پوسـت، از خشک شـدن 
بیش ازحـد آن جلوگیـری می کنـد. اسـتفاده از خـاک به عنـوان کمک 
درمـان، حتـی در مقـاالت پزشـکی از دهـه ۲0 تـا ۳0 میـالدی به بعد 
پوسـتی  بیماری هـای  درمـان  در  مهـم  نکتـه  توصیه شده اسـت.  نیـز 
ایـن اسـت کـه اسـتفاده از خـاک طبـی به دلیـل داشـتن مـواد معدنی، 
حساسـیت پوسـتی به همراه نـدارد. در کنار قدرت جـذب باالی خاک 
طبـی )جـذب مایعـات جمع شـده در محـل زخـم(، خاصیـت موئینگی 
آن  هـم قابل توجـه اسـت. یونـگ۱4، فشـار مکـش بیـن ۵0 تـا ۱۵0 
میلی مترجیـوه را در خمیـر درحـال  خشک شـدن خاک طبی براسـاس 
زمـان انـدازه  گرفته اسـت. همراه با خشک شـدن مخلـوط آب  و خاک 
طبـی بـر روی پوسـت در حالـت خمیـری، قـدرت مکـش موئینگـی 
نیـز افزایـش می یابـد. در حیـن فراینـد خشک شـدن، رطوبـت روی 
پوسـت به صـورت هم سـو از داخـل بـه سـمت خـارج جریـان می یابد 
و ایـن عمـل در خشـکاندن زخم هـای عفونـی و تاول هـای مرطـوب 
طبـی  خـاک  خواهدداشـت.  مثبـت  اثـر  بیماری هـا  طـی  ایجادشـده 
همچنیـن بـر دردهـای عضالنـی اثـر آرام بخشـی دارد. براثـر تبخیـر 
آب موجـود در خمیـر خـاک طبی، محـل قرارگرفتن ایـن خمیر ابتدا 
سردشـده و براثـر عکس العمـل بـدن، دوبـاره گرم می شـود کـه این 
امـر در کاهـش درد موثـر اسـت. پتسـولد۱۵ از درمـان 400 مـورد 
از بیمـاران دچـار اگزمـا، به خصـوص سرخ شـدگی، التهـاب و تـاول 
ایجادشـده حیـن بیمـاری، گـزارش داده اسـت. اثـر محافظتـی خـاک 
طبـی در مقابـل نـور فرابنفـش )UV( نیـز می توانـد مشـابه کـرم ضـد 
آفتـاب بـر روی پوسـت عمل کنـد و در التیام نیش حشـرات نیز مؤثر 

کانی ها و عناصر کمیاب خاک طبی

خـاک طبـی با ترکیبی حـدوداً ثابت، حاوی تمـام کانی ها و عناصر 
کمیـاب موردنیـاز بـدن به غیـر از یـد می باشـد. طبیعتـا عناصـر 
تشـکیل دهندۀ خـاک، کـم یـا زیـاد در کانی هـا جای گرفته انـد و 
فقـط قسـمتی از آن زیست دسـترس پذیر نیسـت. به این ترتیـب 
در شـرایط فیزیولوژیکی، ۲,۸ درصد پتاسـیم، 6 درصد پتاسـیم 
انحالل پذیـری  مقابـل،  در  حل می شـود؛  کلسـیم  درصـد   ۵۹ و 
آلومینیـم موجـود در خـاک طبـی، حـدود 0,0۵ درصـد اسـت. 
در مـوارد سـوءتغذیه یـا زمانی کـه بـه مـواد معدنـی خـاص نیـاز 
داریـم، خاک طبـی منبع غنـی و قابل توجهی برای بدن محسـوب 

.)4( می شـود 

 عضالت و مفاصل

خـاک طبـی، به صـورت ِگل شـده، بـرای درمـان ناراحتی هـای شـدید 
رماتیسـمی )عفونت هـای مفصلـی و ناراحتی هـای سـتون  فقـرات در 
کنار نرمی اسـتخوان( و مشـکالت اسـکلت، بسـیار مؤثر اسـت. برای 
پانسـمان توصیه می شـود.بدین منظور معمـوالً خمیـر  ایـن کار روش 
خـاک طبـی را بـا آب سـرد یـا چـای بابونـه مخلـوط می کننـد. هر چه 
محـل درمـان بزرگ تـر باشـد، ضخامـت الیـه خمیـر کمتـر و هـر چه 

خاک رس در درمان بیماری های پوستی

پوسـت یکـی از حسـاس ترین قسـمت های بـدن اسـت کـه تأثیر 
زیـادی در زیبایـی افـراد دارد. عالوه بـر زیبایی، نقش پوسـت در 
سـالمت افـراد نیـز بسـیار پراهمیـت اسـت. از آنجـا کـه پوسـت 
بـرای  آلودگی هاسـت،  انـواع  و  دمـا  نـور،  معـرض  در  همـواره 
حفاظت از آن، از مواد آرایشـی و بهداشـتی اسـتفاده می شـود که 

می توانـد آسـیب های جـدی بـه پوسـت وارد کنـد. 

از  اسـتفاده  به مسـت  افـراد  امـروزه  دلیـل،  به همیـن  
مـواردی  از  یـی  رس  خـاک  و  یم رونـد  طبیعـی  محصـوالت 
تقویـت  و  پوسـت  سـامت  حفـظ  بـر  یم توانـد  کـه  اسـت 

ابشـد. اتثیرگـذار  بـدن  گـواریش  سیسـمت 

ایـن خـاک سرشـار از کلسـیم، منیزیـم، اکسـیژن، هیـدروژن، 
آلومینیـم و سـیلیس اسـت و می تواند با تحریک سیسـتم لنفاوی 
آلودگی هـا و روغن هـای اضافـی پوسـت را جذب کنـد. همچنین 
بـا داشـتن  تخلخـل بـاال، بـه حفـظ چربـی پوسـت و الیه بـرداری 
اثـرات  شـامل  رس  خـاک  خـواص  می کنـد.  کمـک  نیـز  آن 
اندام هـای  گـوارش،  سیسـتم  پوسـت،  بـرای  عمیـق  بهداشـتی 
داخلـی و سیسـتم ایمنی بـدن و نیـز افزایش انرژی و سـم زدایی 
بـا قدمـت طوالنـی  ایـن خـاک حاصـل آتشفشـانهای  می باشـد. 
اسـت کـه در مناطـق مختلفـی یافـت می شـود. بنتونیـت مـاده ای 
رسـی  اسـت کـه از کانی هـای متورم شـونده تشکیل شده اسـت و 
عمومـاً حـاوی مونتموریلونیـت و به مقدارکم بیدلیت۱۳ می باشـد. 
 ۸۵-۹0 کـه  اسـت  رسـی  بنتونیـت،  از  منظـور  به همین دلیـل، 
باعـث  رس  ایـن  داشته باشـد.  مونتموریلونیـت  کانـی  درصـد 
فلـزات  مضـر،  باکتری هـای  سـموم،  مثـل  مـوادی  تـا  می شـود 

13. beidellite
14.  jung

15. Petzold 
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16. Gastritis
17. reflux
18. Schneider
19. Vogel

21. Pseudomonas 
aeruginosa
22. Kurtz 
23. Karcz

20. Pyocin
نوعـي از باکتریوسـین ها کـه گروهـی از مـواد ضـد باکتریایـی و مشـابه آنتی بیوتیـک می باشـند و  به عنوان یـک متابولیت ثانویه توسـط 
بسـیاری از باکتری هـا تولیـد می شـوند. ایـن مولکول هـا توانایـی اکسیدشـدن و کاهـش مولکول هـای دیگر را دارنـد و فعالیت کشـنده یا 

مهـار رشـد را بـرای سـویه های گونه هـای مشـابه یـا نزدیک به هم از خـود نشـان می دهند.

بیشـتر  خمیـر  ضخامـت  باشـد،  کوچک تـر  آسـیب دیده  محـل 
کـه خمیـر  زمانـی  تـا  پانسـمان  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  می شـود. 
به طورکامـل خشـک شـود روی محـل آسـیب بمانـد. پانسـمان 
خاک هـای طبـی زمانـی تأثیرگذاری بیشـتری دارند کـه از آن ها 

.)6( اسـتفاده شـود  به صـورت سـرد 

خاک های طبی و تأثیر آنها بر گوارش

هـدف از اسـتفاده دروين خـاك طـي، رفع انراحیت هـای معده 
و روده ماننـد گاسـرتيت 16 اسـت كـه براثر ترشـح بیش ازحد 

اسـيدها به وجـود یم آید.

چنانچـه از نوشـته های علمـي و همچنیـن طـب سـنتي برمی آیـد، 
خـاک طبـي در درمـان ورم معـده یـا دوازدهـه، زخم هـای معده 
و روده، سـوزش معـده، بازگشـت اسـید بـه مري۱7)خـاک طبـي 
از طریـق کاهـش اسـید معـده در درمـان ایـن بیمـاري می توانـد 
کمـک کنـد(، نفخ، احسـاس سـنگیني، عفونت روده ای و سـندرم 
روده تحریک پذیـر مؤثـر اسـت و ایـن موضوعـات در  مطالعات 
اشـنایدر۱۸ و فـگل۱۹ نیـز بیان شـده اند. فـگل پـس از بررسـي 
اثـر خـاک طبـي روي بیـش از هـزار بیمار کـه از ناراحتي ترشـح 
کـه  کـرد  مشـاهده  می بردنـد،  رنـج  معـده  اسـید  بیش ازحـد 
مصـرف ایـن خـاک نه تنهـا اثـر سـریع و قابل اعتمـادی در جهت 
درمـان ایـن بیماری هـا دارد، بلکـه هیچ گونـه اثـر سـوئی برجای 
نگذاشـته  و حتی برای کودکان نیز قابل اسـتفاده اسـت )6(. توان 
جـذب گسـترده خـاک طبـي به حـدي می باشـد کـه قادر اسـت با 
جـذب سـم های حاصلـه از فرآیند متابولیسـم، مضـرات آن ها را 
خنثـي نمایـد. به عنوان مثـال بـراي ترمیـم شـرایط فیزیولوژیکي 
پیوسـین۲0  اتصـال  مي توانـد  طبـي  خـاک  روده،  طبیعـي  فلـور 
بهبـود  را  سـودوموناس-آئروژینوزا۲۱  باکتـري  از  ترشح شـده 
 بخشـد. همچنیـن خـاک طبـي بـر آنزیـم پیسـین نیـز تأثیرگذار 

اسـت )7(.

ظرفیت جذب اسید

یون هـای کوچـک ماننـد هیـدروژن، توسـط خاک طبـي به راحتی 
جـذب می شـوند؛ به همین علـت قدرت خنثی سـازی ایـن خاک ها 
بـراي اسـیدها بسـیار بـاال بـوده و حتـی بـه ۳,۹ میلـی واالن بـر 
گـرم می رسـد. در کنـار واکنش هـای تبـادل یونـی، واکنش هـای 
خنثی سـازی توسـط کربنات هـای موجـود در خـاک طبـی نیز در 

وقـوع ایـن امـر نقش اساسـی ایفـا می کننـد )6(.

جذب ترشحات صفراوی

توسـط  صفـراوی  ترشـحات  خنثی سـازی  قـدرت  کورتـس۲۲، 
خـاک طبیطبـی در خـارج از بـدن را در شـرایط فیزیولوژیکـی 
گوناگـون ثابـت نموده اسـت. ظرفیـت جـذب بسـتگی بـه میزان 

صفـرا، بـه 4۲,۲ درصـد می رسـد. ازایـن رو خـاک طبـی می توانـد 
در کنـار جـذب اسـیدهای معده، با جذب ترشـحات صفـراوی، اثر 
محافظتـی بـرروی معـده داشـته  باشـد. بااین حـال، اثـر خـاک طبی 
بـر روی سوخت وسـاز کلسـترول بعـد از جدایـی آن از ترشـحات 
صفـراوی در چرخـة سیسـتم کبـدی، تاکنـون موردبررسـی قـرار 

نگرفته  اسـت )7(.

جذب کلسترول از مواد غذایی گوارش شده در معده

مسـتقیم  جـذب  امـکان  بـرروی  کارچـز۲۳  کـه  آزمایشـی  طـی 
کلسـترول تخم مـرغ توسـط خـاک طبـی وبه طورکلـی نقـش ایـن 
خـاک در کاهـش کلسـترول به عنوان یکـی از اجـزای رژیم غذایی 
انجـام داد، چـه در محیـط فیزیولوژیکـی معـده کـه pH ۳ دارد و 
از  قابل توجهـی  مقادیـر  داراسـت،  را   6,۵  pH کـه  روده  در  چـه 
کلسـترول جـذب شـد. در محـدودۀ آزمایش شـده که حـدود 0,۵ 
تـا ۲ گـرم از نمونـه خـاک طبـی به همـراه آب بـود، هـر یـک گرم 
خـاک طبـی به طورمتوسـط ۸۲ میلی گـرم کلسـترول در pH ۳,۵ و 
6۲ میلی گـرم را در pH 6,۵، جـذب نمـود. بـا توجه بـه این نتیجه، 
بـرای جـذب کلسـترول موجـود در ۱00 گـرم بخـش خوراکـی 
تخم مـرغ کـه حـاوی ۳۹۵ میلی گرم کلسـترول اسـت، در شـرایط 
معـده، حـدود 4,۸ گـرم و در pH روده حـدود 6,4 گـرم خـاک 
طبـی الزم اسـت. تجربیـات درمانـی نتایـج بـاال را تاییـد می کننـد 

.)۸(

سخن پایاني

امـروزه بـا پیشـرفت صنایع شـیمیایی و اسـتفاده  بیش ازحـد از این 
نـوع داروهـا، احتمال ایجاد آسـیب های جـدی برای بـدن ما وجود 
دارد و شـاید بهتریـن راه حـل در مقابـل ایـن مشـکل، بازنگـري 
مجـدد انسـان بـه طبیعـت و بهره بـرداري از ترکیبـات و داروهایي 
اسـت کـه از درون آن قابل اسـتخراج مي باشـند. خـاک رس کـه 
به عنـوان یـک خـاک طبـی شناخته می شـود، می توانـد در درمـان 
بسـیاری از بیماری هـای پوسـتی و عضالنـی موثـر بـوده و همچنین 
بـر روی سـالمت دسـتگاه گـوارش آثـار مثبتـی داشـته  باشـد و 

بدین شـکل به سـالمت هـر چـه بیشـتر انسـان یـاری برسـاند. 

شكل 6- خاک طبی و دستگاه گوارش
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شـما کـه در حـال خوانـدن مجلـة دنـا هسـتید، احتمـاال بـا دنیـای 
شـگفت انگیز ویروس هـا کـم  و بیـش آشـنایی داریـد. ویروس هـا 
موجـودات بسـیار ریـزی  هسـتند کـه تنهـا بـا میکروسـکوپ های 
الکترونـی قابل مشـاهده می باشـند و انـدازۀ آن ها بیـن ۲0 الی ۳00 
اندامک هـای سـلولی  از  نانومتـر اسـت. در ویروس هـا هیـچ یـک 
وجـود نـدارد و به همین دلیـل بـرای تکثیـر خـود نیازمنـد حضـور 
در یـک سـلول زنـده هسـتند. بـه سـلولی کـه ویـروس از آن بـرای 
تکثیـر خـود بهـره می بـرد سـلول میزبـان گفتـه می شـود؛ در واقـع 
ویروس هـا با اسـتفاده از تجهیـزات و امکانات سـلول میزبان تکثیر 
می شـوند. امـا دنیـای ویروس هـا نیـز ماننـد سـلول های میزبانشـان 
به شـدت متنـوع اسـت و از نظـر سـاختمانی، مـادۀ ژنتیکـی، بیـان 
بـا  بسـیار  همانندسـازی،  همچنیـن  و  ژنـوم  انتقـال  نحـوه  ژن هـا، 
یکدیگـر متفـاوت هسـتند. معمـوال هـر نـوع ویـروس، سـلول های 
گونـة خاصـی از موجـودات زنـده را می توانـد آلـوده سـازد و بـه  
همیـن  علـت آن هـا را بـه سـه گـروه تقسـیم می کننـد: ویروس های 
جانـوری، ویروس هـای گیاهـی و البتـه باکتریوفاژهـا کـه موضـوع 

اصلـی ایـن متن هسـتند.

بریم گـردد؛   ۱۹۱۵ سـال  بـه  ابکرتیوفاژهـا  کشـف  اتریخچـه 
جایی کـه ویـرویس کشـف شـد کـه بـه ابکرتی هـا حملـه یم کرد 
کـه  ویروس هـا  ایـن  بـه  بعدهـا  یم شـد.  آن هـا  مـرگ  ابعـث  و 
اسـتفاده  میـزابن  سـلول  به عنـوان  مختلـف  ابکرتی هـای  از 

شـد. گفتـه  ابکرتیوفـاژ  یم کننـد، 

دیگـر  نمی تواننـد  و  بـوده  باکتری هـا  مختـص  کـه  ویروس هایـی 
کننـد.  آلـوده  را  یوکاریوتـی  حتـی  یـا  و  پروکاریوتـی   سـلول های 
پیشـرفت  در  فراوانـی  اهمیـت  به خودی ِخـود  باکتریوفاژهـا  امـا 
فرایندهـای  چراکـه  داشـته اند؛  ژنتیـک  و  سـلولی-مولکولی  علـم 
 DNA همانندسـازی، رونویسـی و تعییـن کدون هـای سـه حرفـی 
باقـی  مشـابه  فاژهـا  آمده اسـت.  به دسـت  آن هـا  روی  مطالعـه  از 
ویروس هـا، از یـک مـادۀ ژنتیکـی به همـراه بزرگ مولکول های آلی 
کـه عمدتـا پروتئینـی بـوده و اطـراف ژنـوم را می پوشـانند و غالبـا 
هـم نقـش حفاظتـی دارنـد، ساخته شـده اند امـا برخالف سـلول های 
یوکاریوتـی و پروکاریوتـی کـه مـادۀ ژنتیکـی اصلـی آن هـا همیشـه 
DNA اسـت، ممکن اسـت از RNA هم اسـتفاده کنند به عنوان ماده 
ژنتیکـی اصلی اسـتفاده کننـد؛ البته هرگز ایـن دو به طورهمزمان در 
ایـن نقـش در یـک ذرۀ فاژی دیده نمی شـوند. به طورکلـی هم ژنوم 
فاژهـا از نظـر تنـوع در ویژگی هـای مختلـف یـک مـاده ژنتیکـی، 
یـا  تک رشـته ای   ،RNA یـا   DNA حالـت   دو  از  یکـي  می توانـد 
دورشـته ای و حلقـوی یـا خطـی را داشته باشـد؛ به عـالوه در یک تکه  

یـا قطعه قطعه بـودن ژنـوم ویروس هـا هـم تنـوع وجـود دارد.

پروتئین های ساختاری و غیرساختاری 

در فاژهـا دو دسـتة اصلـی از پروتئین ها وجود دارنـد. پروتئین های 
سـاختاری آن هایـی هسـتند کـه توسـط ژنـوم فـاژ رمزگذاری شـده 

بـه  از آن هـا  فـاژ شـرکت مي کننـد کـه برخـی  و در سـاختمان 
ژنـوم فاژ متصل شـده و در سـاختمان نوکلئوکپسـید نقـش دارند، 
در واقـع وظیفـة آن هـا حفاظـت از ژنـوم اسـت، و برخـی دیگـر 
به عنـوان ابـزاری جهـت اتصـال ویـروس بـه سـطح سـلول های 
دسـته  پروتئین هـای  می گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  میزبـان 
دیگـر اما در سـاختار نقـش ندارند، بلکـه آنزیم هایی هسـتند که 
وظیفـة رونویسـی از ژنـوم ویـروس، تنظیم، آماده سـازی و تکثیر 

اسـیدنوکلئیک را بـر عهـده دارنـد.

روش نمایش فاژی۱

شـیوه نمایـش فـاژی، اولیـن بـار در سـال ۱۹۸۵ توسـط جـورج 
پي.اسـمیت۲ معرفـی شـد؛ کسـی که بـرای اولیـن  بـار توانسـت 
به طـور موفقیت آمیـزی DNA خارجـی را وارد ژنـوم باکتریوفـاژ 
پروتئیـن  آمیـن  انتهـای  در  را  پپتیـدي خارجـی  او  کنـد.   M13
پپتیدهـای  تولیـد  باعـث  و  کـرد  کلـون  فـاژ   G3P پوششـی 
نوترکیـب، به صـورت ترکیب شـده بـا G3P، بـرروی سـطح فـاژ 
شـد. او ایـن شـیوه را بـر مبنـاي ویژگی بسـیار مهم فاژهـا، یعنی 
انعطاف پذیـری ژنتیکی شـان، بنـا کرد. وی نشـان داد کـه می توان 
توالـی اسـیدنوکلئوتیدی پپتیدهـا یا پروتئین هـای خارجی را وارد 
ژنـوم فـاژ کـرد و ازاین طریـق پپتیـد موردنظر را روی سـطح فاژ 
نظیـر  متفاوتـی  باکتریوفاژهـای  نمایـش داد )۱(.  و  نمـود  بیـان 
T4، المبـدا و M13 می تواننـد در ایـن روش مـورد اسـتفاده قـرار 
بگیرنـد )۲( کـه هـر یـک دارای مزایـای خـاص خـود هسـتند؛ با 
ایـن وجـود اسـتفاده از فـاژ رشـته ای M13 رایج تـر اسـت. فـاژ 
M13 نـه لیتیـک اسـت و نه لیزوژنیـک بلکه به طور مزمن سـلول 
ازبین بـردن  بـدون  کـه  معنـا  بدیـن  آلـوده می کنـد؛  را  میزبـان 
سـلول میزبـان به طـور مـداوم فاژ جدیـد تولید کـرده و از باکتری 
 )ssDNA( DNA تک رشـته ای  فـاژ  ایـن  ژنـوم  می کنـد.  خـارج 
بـا طـول 6407 جفت بـاز اسـت )۳(. ایـن ژنـوم ۹ ژن دارد کـه 
۱۱ پروتئیـن کـد می کننـد. ۵ عـدد از ایـن پروتئین هـا پوششـی 
بـوده و 6 پروتئیـن دیگـر هم در همانندسـازی و بسـته بندی فاژ 
نقـش دارنـد. در ایـن شـیوه بـا ترکیب کـردن قطعات پپتیـدی با 
پروتئیـن G3P فـاژ M۱۳، کتاب خانه هـای نمایش فـاژی بزرگی 
بیـن  از  بـرای اهـداف مختلـف  به وجـود می آیـد کـه می توانیـم 

آن هـا انتخـاب کنیم.

شکل 1- برخی پروتئین هاي ساختاري و غیرساختاري نوعي فاژ

1. Phage display technique
2. George P.Smith
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بسـیار  تعـداد  آنهـا  در  کـه  تصادفـی  پپتیـدی  کتاب خانه هـای 
به صـورت  خارجـی،  اُلیگونوکلئوتیـدی  قطعـات  زیـادی 
تصادفـی در داخـل ژن کدکننـده پروتئیـن پوششـی فـاژ کلـون 
به حسـاب  فـاژی  کتاب خانه هـای  نـوع  متداول تریـن  می شـوند، 
ویژگی هـای  بـا  پپتیدهایـی  حـاوی  کتاب خانه هـا  ایـن  می آینـد. 
سـاختاری و عملکـردی مختلفانـد کـه در ایـن میـان پپتیدهـای 
هفت آمینواسـیدی و دوازده آمینواسـیدی بیش تریـن کاربـرد را 
دارنـد. بـا غربال کـردن ایـن کتاب خانه هـا، می توانیـم پپتیدهایی 
را کـه واجـد قابلیـت اتصال اختصاصـی به اهداف خاص می باشـند 
شناسـایی و جداسـازی کنیـم. چندیـن بـار غربالگـری براسـاس 
میـل ترکیبـی اتصال، منتهی به جداسـازی تعداد بسـیار محدودی 
پپتیـد از یـک جمعیـت پپتیـدی بـزرگ میشـود و در نهایـت بـه 
پپتیـدی خواهیـم رسـید کـه دارای میـل ترکیبـی و اختصاصیـت 
نمایـش  از روش  اسـتفاده  ماسـت. همچنیـن  هـدف  بـرای  بـاال 
فـاژی بـرای سـاخت آنتی بادی هـای تک مولـد۳، می توانـد امـن 
در  آنتی بـادی  سـاخت  بـرای  روشـی  چراکـه  باشـد؛  کارآمـد  و 
آزمایشـگاه4 اسـت کـه بـا کلون کـردن منابـع خـاص و به دنبـال 
آن غربال کـردن آن هـا و در آخـر خالص سـازی آنتی بادی هـای 

 .)4( میگیـرد  صـورت  آنتی بـادی  کتاب خانـة  از  تک مولـد 

و  رسیــع  روش  یــک  به عنــوان  فــاژی،  منایــش  سیســمت 
علیــه  تک مولــد  آنیت ابدی هــای  تولیــد  بــرای  ارزمشنــد 
یم شــود.  محســوب  ویــرویس  عفونت هــای  از  بســیاری 
فــاژی  منایــش  کتاب خانه هــای  از  اســتفاده  اب  همچنیــن 
بــه  رسیع تــر  یم توانیــم  آنــیت ابدی،  بجــای  پپتیــدی 
ــورت  ــد به ص ــه یم توانن ــم ک ــدا کنی ــت پی ــی دس پپتیدهای

 .)5( شــوند  متصــل  خــایص  پروتئیــن  بــه  هدفمنــد 

بـا اینکـه راه هـای زیـادی بـرای تولیـد آنتی بادی هـای نوترکیـب 

ناحیـة  آنتی بـادی۵،  تک رشـته ای  متغیـر  ناحیـة  دارد،  وجـود 
کارآمـدی بـرای ساخته شـدن بـه روش نمایـش فـاژی اسـت 
)6(. یکـی از مزایـای مهـم اسـتفاده از ایـن روش ایـن اسـت 
کـه می تـوان در طـی چنـد هفتـه، قطعـات Fab 6 اختصاصـی 
بـرای یـک آنتـی ژن را به دسـت آورد )7(. بالغ بـر ۸0 درصـد 
دیگـر  بـا  کمپلکس هایـی  قالـب  در  سـلولی  پروتئین هـای 
پروتئین هـا فعالیـت می کننـد و ارتباطـات پروتئین-پروتئیـن 
آنها توسـط سـازوکارهای متعددی تنظیم می گـردد )۸( و این 
موضوع درحالی اسـت که از شـیوه نمایش فاژی در بسـیاری از 
مطالعـات برای بررسـی ارتباطات پروتئین-پروتئین اسـتفاده 
شده اسـت )۹(. برهمین اسـاس، روش نمایـش فـاژی به عنوان 
یـک روش ارزان و سـریع بـرای شـناخت توالـی اپی توپـی از 
یـک آنتـی ژن در ارتبـاط با یـک آنتی بادی اختصاصی اسـتفاده 
پپتیـدی  نمایـش  کتاب خانه هـای  به این صورت کـه  می شـود. 
می تواننـد بـرای پیداکـردن آمینواسـیدهای اصلـي درون یـک 
اپی تـوپ کـه در اتصـال بـه آنتی بـادی نقـش دارنـد، کمـک 
کننـد. شـناخت اپی توپ هـا بـرای تشـخیص، ایمنی درمانـی7 و 

سـاخت واکسـن ها ضـروری اسـت. )۱0(.
شـیوه نمایـش فـاژی به عنوان یـک فناوری قدرتمنـد در حوزۀ 
کشـف دارو و کشـف و بررسـی پلی پپتیدهای- مهندسی شـده 

بـا عملکردهای جدید اسـت.

ایجـاد  بـرای  فـاژی  کتاب خانه هـای  بکارگیـری  بنابرایـن، 
درمـاین هدفمند برای بسـیاری از بیماری های ابکرتیایی، 
ویـرویس و رسطـاین، یم توانـد گایم مهـم در جهـت هببود 

وضعیـت سـامت در کشـورهای درحال توسـعه ابشـد. 

شکل 3- تولید آنتي بادي تک مولد به کمک روش نمایش فاژی

شکل 2- تکنیک نمایش فاژی

3. Monoclonal
4. In vitro
5. Single-chain variable fragment (scFVs)

6. ناحیه متصل شونده به آنتی ژن در آنتی بادی 
7. Immunotherapy
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می تـوان  محیطـی  هـر  در  تقریبـاً  را  میکروارگانیسـم ها 
یافـت. در انسـان، بزرگترین مجموعه میکروارگانیسـم ها 

در اکوسیسـتم روده یافـت می شـود.

شـواهد نشـان یم دهنـد کـه تنـوع میکروبیـوم روده 
از جملـه  بـه خلق وخـو  رفتارهـای مربـوط  به شـدت اب 
اختـال افرسدیگ اسـایس )MDD(1 مرتبط اسـت )1(

ارتباطـي که ناشـی از روابـط دوطرفه بیـن میکروبیوتاي۲  
روده و سیسـتم عصبـی مرکـزی مي باشـد و در سـال های 
اخیر توسـط شـناخت و درک بیشـتر از مسـیرهای عصبِی 
حسـی و غـدد درون ریـز مشخص شده اسـت. روده، بعـد 
از مغـز، دارای بیشـترین تعـداد نـورون در بـدن اسـت 
و ایـن موضـوع اهمیـت ایـن نحـوه ارتبـاط کـه بـر مسـیر 
پیام رسـانی بیوشـیمیایی محـور روده-مغـز موثـر اسـت 
مسـیرهای  همچنیـن   .)۲( مشـخص می کند  بیشـتر  را 
متعـددی بررسـی شـده اند کـه از طریـق آن هـا، التهـاب 
بـه عملکـرد مغـز آسـیب می زنـد و  از اسـترس،  ناشـی 
در نهایـت بـر سـالمت روان تأثیـر می گـذارد. در طـول 
سـال ها، به ویـژه بـا مطالعـات حیوانی، مشخص شده اسـت 
از  وسـیعی  طیـف  بـر  می توانـد  روده  میکروبیـوم  کـه 

میکروارگانیمس ها
هم یم توانند مشا را  افرسده کنند!

یکتا عرفانی فرد، كارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، دانشگاه آزاد اسالمي- واحد تهران شرق
yk.erfanifard@gmail.com

1. Major Depressive Disorder
2. microbiota

اکوسیستم تریلیون ها باکتری، ویروس، آرکی آ و قارچ، همراه با استخر ژنی جمعی آن ها

3. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis
4. Nobuyuki Sudo
5. Citrobacter rodentium
6. Campylobacter jejuni
7. Vagus 

شکل 2- میکروبیوتا می تواند با استفاده از فعال سازی مدارهای عصبی 
استرس، به طورمستقیم بر عملکرد سیستم عصبی مرکزی تأثیر بگذارد.

عوامـل، از جملـه دیابـت نـوع ۲، بیمـاری آلزایمـر و اختـالل 
افسـردگی مـاژور تأثیـر بگـذارد. در واقع میکروبیـوم روده با 
چندیـن عملکـرد فیزیولوژیکـی بـا افسـردگی مرتبـط اسـت. 
محـور  در  اختـالل  بـا  افسـردگی  دوره هـای  بالینـی،  نظـر  از 
و  اسـت  همـراه   ۳)HPA( هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدِرنـال 
بهبـود عالئـم آن نیازمنـد تثبیت شـرایط این محور مي باشـد. 
طبـق مطالعـه  سـودو4 و همکارانـش، میکروبیوتـای روده در 
برنامه ریـزی و واکنش پذیـری محـور HPA نقـش دارد که در 
ایـن پژوهش به صـورت یک ارتباط مسـتقیم بیـن میکروبیوتا 

.)۳( نشان داده شده اسـت  ایـن محـور  و عملکـرد 
باکتری هـای  خوراکـی  تجویـز  بـه  مربـوط  مطالعـات 
کمپیلوباکتـر  و  روِدنتیـوم۵  سـیتروباکتر  بیمـاری زاي 
می تواننـد  روده  میکروب هـای  کـه  نشـان می دهد  ژیژونـی6 
بـا فعال کـردن مسـیرهای واگ7، واکنـش اسـترس را فعـال 
تولیـد  بـا  می توانـد  همچنیـن  میکروبیـوم  تغییـرات  کننـد. 
سـایتوکاین های التهابـی کـه معمـوالً در افسـردگی مشـاهده 
ایمنـی گـردد. بیش فعال شـدن سیسـتم  بـه  می شـود، منجـر 

به عـاوه مشخص شده اسـت كـه افـرسدیگ اب اختـال در 
تواانیـی میکروبیـوات بـرای تولیـد متابولیت هـای عصیب 

فعـال و اختـال در عملکـرد روده مرتبـط اسـت )4(. 
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ازآن سـوي ایـن رابطـه دوطرفـه امـا، عالوه بر عـادات غذایـي، عوامل دیگری نیـز مي توانند بـر میکروبیوتـای روده 
تأثیـر بگذارنـد و به طـور غیرمسـتقیم بـر شـروع یـا گسـترش MDD موثـر باشـند. ایـن عوامـل، بخصـوص شـامل 
ریتـم شـبانه روزی، ورزش و افزایـش سـن مي باشـند؛ به طوري کـه حتـي اختـالل در تنظیـم سـاعت شـبانه روزی 
می تو انـد به طورمسـتقیم بـا وضعیـت میکروبیوتـا مرتبـط باشـد )۵(. در تحقیقات مرتبط بـا تأثیر ورزش بـر ارتباط 
میکروبیوتـای روده و محـور روده-مغـز نیـز مشخص شده اسـت کـه سـطوح متوسـط ورزش، اثـرات مثبتـی بـر 
اسـترس، ایمنـی و هم ایسـتایي انـرژی دارد؛ بااین حـال میـزان و ماهیـت تغییـرات میکروبیـوم به واسـطه اثـرات 
مثبـت ورزش بـر عملکـرد مغـز و MDD هنـوز به طوردقیـق مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت )6(. همچنیـن بـا 
افزایـش سـن، پایـداری میکروبیـوم کمتر می شـود؛ البته هنوز مشـخصات دقیـق میکروبیـوم روده در دوران پیری 
وجـود نـدارد. شـایان ذکر اسـت کـه درعین حال کـه در بیماران مبتال بـه افسـردگي میکروبیوم تغییر می کنـد، انواع 
داروهـای رایـج درمانـی مثـل مهارکننده هـای بازجذب سـروتونین۸ کـه MDD را موردهـدف قرارمی دهنـد نیز بر 

میکروبیـوم اثرگذار هسـتند )7(.

سخن پایاني

یـادآوری ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه MDD یـک اختـالل بسـیار ناهمگـن بـوده و دارای پاتوفیزیولـوژی۹ پیچیـده 
مي باشـد؛ یـک بیمـاری  رایـج کـه ماننـد بسـیاری مـوارد مشـابه، اسـتعداد ژنتیکـی، عوامـل محیطـی مانند اسـترس 
روانی-اجتماعـی و البته عملکرد سیسـتم های زیسـتی در بـروز آن نقش دارند. پس افزودن مشـخصات میکروبیوتا 
بـه نشـانگرهای زیسـتی MDD کـه درحال حاضـر وجـود دارنـد، ممکـن اسـت دقـت تشـخیصی بیشـتري را ارائـه 
دهـد و به طوربالقـوه درمـان شـخصی را بهبـود بخشـد. درک تعامـل بیـن میکروب هـا و داروهـا می توانـد منجـر به 
ایجـاد درمان هـای جدیـد یـا تغییراتـی در نحـوه تجویـز داروهـای موجود شـود تـا به عنوان مثـال پزشـکان بتوانند 
در آینـده براسـاس باکتری هـای روده فـرد، پیش بینی کننـد کـه چگونـه بـه یـک داروی خـاص پاسـخ می دهـد و 
طبـق آن نسـخه او را نسـبت بـه وضعیـت معمـول تغییـر دهنـد. همچنیـن ممکـن اسـت تغییـرات رژیـم غذایـی یا 
آنتی بیوتیک هـا بـرای پذیـرش بیشـتر میکروبیـوم روده فرد نسـبت به دارو توصیه شـود. بدین ترتیـب در آینده ای 
نه چنـدان دور در پزشـکی شـخصی، نـه تنهـا میزبـان بلکـه میکروبیوم را نیـز باید در نظـر گرفت و پزشـکان نه تنها 
ژن هـای بیمـاران بلکـه میکروب هـای آن هـا را نیـز بایـد بـرای پیش بینـی پاسـخ بـه یـک درمـان، توالی یابـی کنند 
)۸(. پـس درعین حال کـه میکروبیـوم خـود می توانـد عامـل بـروز افسـردگی در مـا باشـد، ایـن توانایی را هـم دارد 

کـه به عنـوان ابـزاری بـرای بهبـود آن مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

8. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 
9. pathophysiology

علم بررسی تغییر عملکردهایی که همراه با یک نشانگان یا بیماری در اندام های مختلف بدن رخ می دهد.

شکل 3- عوامل موثر بر میکروبیوتاي روده
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انسان راست قامت و انسان کارگر

کارل لینـه۱، گیاه شـناس و پزشـک سـوئدی- دانشـمندی 
جانـداران  نام گـذاری  جدیـد  شـیوۀ  بـا  او  نـام  کـه 
سـایر  و  خـود  بـرای  علمـی  نامـی  گره خورده اسـت- 
هـم نوعانـش انتخـاب کـرد: هومـو سـاپیِنس۲ یـا انسـان 
خردمنـد؛ نامـی دو بخشـی کـه بخـش اول آن بـرای گونـة 
مـا سـرده ای بـه نـام »هومـو« تعریف کـرده اسـت. تعریف 
سـرده یـا جنس بـرای انسـان خردمند به این معناسـت که 
ایـن گونـه ماننـد اغلب گونه هـای دیگـر، افرادی مشـابه و 
نزدیـک بـه خـود دارد، گونه هـای متنـوع و متعـددی که تا 

بـه امـروز تعـدادی از آن هـا کشـف شـده اند )۱(.
در ادامـة ایـن متـن سـعی شـده اسـت تا بـه بررسـی اولین 
به همـراه  ریخت شناسـی،  منظـر  از  انسـان  گونه هـای 
کـه در طـول حیـات آن هـا  اتفاقاتـی  و  تاریخچـة کشـف 

پرداخته شـود. رخ داده اسـت، 

الف( انسان راست قامت۳

 ایـن گونـه از قدیمی تریـن گونه هـای کشف شـده از منظـر 
تاریخـی اسـت. در سـال ۱۸۹۱ پزشـکی هلنـدی بـه نـام 
یوجیـن دوبـوآ4 کـه دنبال کننـده کارهـای اِرنسـت َهِکل۵، 
زیست شـناس معـروف آلمانـی، بـود بـه ایـن اندیشـه فرو 
رفـت تـا حلقـة گمشـدۀ بیـن انسـان و میمـون را پیـدا کند 

.)۱(

در قـرن نـوزده، اغلـب زیست شناسـان بـر ایـن عقیـده 
حلقـه ای  میمون هـا  و  انسـان ها  بیـن  کـه  بودنـد 
گم شـده وجـود دارد و ایـن حلـقۀ گم شـده را ابیـد در 

عرفان باری، كارشناسی زیست شناسی جانوری، دانشگاه تهران
erfanbari@gmail.com

سردۀ انسان ها؛ ما تنها نبوده ايم!

1. Carl von Linné
2. Homo sapiens

3. Homo Erectus
4. Eugène Dubois

5. Ernst Haeckel

آسـیای جنـوب رشیق جسـتجو کـرد. به همین علـت این 
پزشـک هلنـدی در سـفری بـه اندونـزی به دنبـال کشـف 
ایـن حلقـه گم شـده رفـت. بدین منظـور دوبـوآ به هـرماه 
حاشـیه  در  جسـتجو  بـه  اقـدام  کارگـران  از  گروهـی 
رودخانـه منـود )2( و طـی آن بقایایـی اسـکلیت شـامل 
اسـتخوان ران، بخـیش از جمجمـه و تعـدادی دنـدان 

یافـت شـد.

فـرد  مغـز  حجـم  یافت شـده،  جمجمـة  شـکل  روی  از  وی 
را بیـن ۹00 تـا ۱۱00 سی سـی تخمیـن زد. او بـا مقایسـه 
حجـم مغزِی انسـان هوشـمند، شـامپانزه و جمجمه اسـکلت 
کشف شـده، آن را حلقة حدواسـط بین میمون ها و انسـان ها 
تشـخیص داد و بـه همیـن علـت نـام آن را »انسـان - میمون 
راسـت قامت« گذاشـت؛ علت قـراردادن بخش راسـت قامت 
در نام گـذاری گونـة کشف شـده توسـط دوبوآ، نوع سـاختار 

اسـتخوان ران آن بـود )۳(.

شکل 1- تصویری شماتیک از بقایای کشف شده در اندونزی توسط یوجین 
دوبوآ، پزشکی هلندی که اولین کاشف انسان راست قامت بوده است.
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از  کـه  اسـکلت هایی  کامل تریـن  از  یکـی 
تابه کنـون کشـف  انسـانی  گونه هـای مختلـف 
انسـان  از  نوعـی  بـه  مربـوط  شده اسـت، 
مسـتعار  نـام  بـا  آفریقایـی  راسـت قامت 
مربـوط  اسـکلت  ایـن  اسـت.  »ناریوکوتـوم۸« 
بـه یـک پسـر نوجـوان بـوده و توسـط ریچارد 
لیکـی ۹ و همکارانـش کشـف  شـده اسـت کـه 
براسـاس محاسـبات انجام شـده، در حالت بالغ 
خـود دارای قـدی حدود ۱۸0 سـانتی متر بوده 
اسـت. همچنیـن سـاختار بـدن آن بسـیار الغر 
و کشـیده بـوده کـه نمایانگـر سـازگاری آن با 

اقلیـم خـاص آفریقـا اسـت )۵(.

شکل ۴- تصویر اسکلت نسبتا کامل و 
چهرۀ بازسازی شدۀ ناریوکوتوم، موزه 

تاریخ طبیعی آمریکا
شکل 5- برنارد انگانو به همراه ریچارد 

لیکی در کوبی فورا10، کنیا

البتـه بایـد بـه نکتـه ای مهـم توجـه کـرد و آن اینکـه، امـروزه می دانیـم مفهـوم حلقـة گم شـده اشـتباه اسـت؛ زیـرا اجـداد مـا از اجـداد 
شـامپانزه ها در حـدود ۹ میلیـون سـال پیـش جـدا شـده اند. انسـان هوشـمند با شـامپانزه ها جـد مشـترک دارد اما بـا آن ها در یـک امتداد 

تکاملـی نبـوده و به همین علـت مفهـوم حلقـة گم شـده نادرسـت می باشـد.

شکل 3- بازسازی چهرۀ انسان کارگر

شـکل 2- تصویـری از انسـان راسـت قامت آسـیایی؛ 
تـا   1۴5 بیـن  قـدی  احتمـاال  راسـت قامت  انسـان 
185 سـانتی متر و وزنـی میـان ۴0 تـا 68 کیلوگـرم 

داشته اسـت.

ب( انسـان کارگـر )انسـان راسـت قامت 
آفریقایی(6

در سـال ۱۹۷۵، بـرانرد انگانـو7 بقایایـی 
از آرواره و جمـجۀ اسـکلیت را کشـف کـرد 
کـه پـس از برریس هایـی که بـر آن انجام 
شـد آن را نوعـی از انسـان راسـت قامت 
ویل اب منشـأ آفریقایی تشـخیص داد. ات 
قبـل از کشـف این اسـکلت، دانمشندان 
آسـیا  از  را  راسـت قامت  انسـان  منشـأ 
ایـن  بـه  آن  از  بعـد  امـا  یم دانسـتند 
نتیجـه رسـیدند کـه منشـأ ایـن گونـه از 

آفریقـا اسـت )4(.

نیـز  تکمیلـی  بررسـی های  انجـام  از  پـس 

انسـان  آفریقایـی  نمونـة  کـه  مشخص شـد 
نظـر  از  آن  آسـیایی  نـوع  بـا  راسـت قامت 
آناتومیکـی تفاوت هایـی دارد و به همین دلیـل 
ایـن موضـوع  از دانشـمندان  توسـط گروهـی 
راسـت قامت  انسـان  بـه  تـا  پیشنهادشـد 
آفریقایـی نـام علمی انسـان کارگر داده شـود.

و  راسـت قامت  انسـان  جمجمـة  تفاوت هـای  مقایسـة 
هوشـمند: انسـان 

۱. انسان هوشمند دارای پیشانی برجسته می باشد.
۲. قوس باالی ابروی انسان هوشمند بسیار کمتر است.
۳. حفرۀ بینی در انسان هوشمند بسیار کوچک تر است.

4. بیرون زدگـی پاییـن بینـی در انسـان هوشـمند نسـبت به 
انسـان راسـت قامت بسـیار کمتر اسـت.

۵. چانه در انسان راست قامت وجود ندارد.
6. جمجمـة انسـان راسـت قامت کشـیده بـوده و در انتهـای 
انسـان  جمجمـة  امـا  دارد  پس سـری  فرورفتگـی  خـود 

اسـت. فاقـد فرورفتگـی  و  هوشـمند کـروی 

انسان راست قامت و آتش

مهم تریـن اختـراع و ابداع انسـان راسـت 
اسـت.  آتـش  کنتـرل  و  کشـف  قامـت، 
انسـان ریخت های قبـل از انسـان کارگـر 
آتـش  بـا  نیـز  راسـت قامت  انسـان  و 
برخـورد داشـته اند امـا مواجـة آن هـا بـا 
آتش، مشـابه بـا گونه های جانـوری بوده 
را  فرآینـدی  می کردنـد.  دوری  آن  از  و 
موفـق  راسـت قامت  انسـان  آن  در  کـه 
را  شـد  آتـش  از  اسـتفادۀ  و  کنتـرل  بـه 
مي تـوان در سـه مرحلـه توصیـف کـرد:

6. Homo ergaster) African Homo erectus)
7. Bernard Ngeneo

8. Nariokotome
9. Richard Leakey

10. Koobi Fora
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۱- مرحلـة فرصت طلبانـه۱۱: در ایـن مرحلـه، زمانی کـه در مکانـی 
آتش شـکل می گرفت، انسـان راسـت قامت از آن اسـتفاده می کرد؛ 
بـرای مثـال روی آن گوشـت قـرار می داد و یـا اینکه سـر نیزه های 

چوبـی خـود را در آن تیـز می کرد.
محلـی  از  را  آتـش  وي  بعـد،  گام  در  محـدود۱۲:  اسـتفادۀ   -۲
منتقـل  دیگـر  مکانـی  بـه  به وجودآمده بـود  خودبه خـود  کـه 
می کرده اسـت؛ بـرای مثال بـا اسـتفاده از چوب های خشـک، آتش 
را از محـل شـکل گیری آن بـه محـل زندگـی خـود می برده اسـت.

توانسـت  راسـت قامت  انسـان  نهایـت،  در  کـردن۱۳:  روشـن   -۳
خـودش آتـش را بـا اسـتفاده از سـنگ های آتش زنـه و اصطـکاک 

چوب هـای خشـک درسـت کنـد.
 ۱,۵ بـه  مربـوط  آتـش  اسـتفادۀ  و  کنتـرل  شـواهد  قدیمی تریـن 
انسـان های  توسـط  جنوبـی،  آفریقـای  در  و  پیـش  سـال  میلیـون 

اسـت. بـوده  راسـت قامت 

اثـرات مهـار و اسـتفاده از آتـش بـر رونـد تکامل انسـان 
راسـت قامت و سـایر گونه هـای سـردۀ هومـو:

بـه  و  غـذا  راحت تـر  پخت وپـز  باعـث  آتـش  از  اسـتفاده   -۱
بـا  اتفاقي کـه  شده اسـت؛  غذایـی  مـواد  راحت تـر  هضـم  آن  تبـع 
آن  طـول  کوتاه شـدن  بـه  منجـر  روده،  فعالیـت  سـبک ترکردن 
انـرژی زیـادی  بـه  بـرای فعالیـت  به طور کلـی، روده  گشته اسـت. 
نیـاز دارد و در نتیجـه ایـن کاهـش در مصـرف انـرژي آن، انـرژی 
ورود حجـم  ایـن  قرارمی گرفته اسـت.  مغـز  مورداسـتفادۀ  مـازاد، 
شکل 6- تغییرات اندازه مغز گونه های مختلف جنس هومو طی زمانمـازاد انـرژی موردنیـاز روده بـه مغـز نیـز باعـث افزایـش انـدازۀ 

شکار در انسان راست قامت

منایانگـر  و  نشـان دهنده  کامـًا  گونـه،  ایـن  از  کشف شـده  بقایـای  ريخت شـنايس 
یـک انسـان راه رونـده اسـت. در انسـان راسـت قامت رویش از شـکار به انم »شـکار 
مـداوم14« وجودداشته اسـت. در ایـن روش، شـکارچی به صورت مداوم و پیوسـته 
به دنبـال شـکار خـود یم رود و ايـن كار ات زمـاین کـه شـکار خسـته شـود و شـكارچی 

بتوانـد آن را شـکار کنـد، ادامـه یم ايبد. 

در واقـع ویژگی هـای خاصـی کـه در انسـان راسـت قامت به وجودآمده بـود، ایـن توانایـی 
را بـرای شـکارکردن بـه ایـن گونـه داده بوده اسـت )6، ۵(. بـا ازدسـت دادن مـوی بـدن، 
انسـان راسـت قامت شـدت تعـرق باالیـی پیداکرده بـوده کـه ایـن موضـوع باعث شـده تا 
گرمـای واردشـده بـه بـدن از طریـق فراینـد تعـرق دفـع شـود. همچنیـن آناتومـی بـدن 

اجـازۀ راه رفتـن بیـن ۵ تـا 6 سـاعت را بـه او می داده اسـت.

امـا در پایـان، مهم تریـن نکتـه ای کـه بایـد دربـارۀ ایـن گونـه مطرح کـرد، خـروج آن از 
آفریقـا می باشـد. در حـدود ۱.۹ تـا ۲ میلیـون سـال پیـش، اولیـن گونـة انسـان ریخت ها 
از آفریقـا خـارج شـد. علـت ایـن موضـوع، ازدسـت دادن علفزارهـا به دلیـل تغییـرات 
اقلیمـی، دنبال کـردن حرکـت گله هـای جانوری برای شـکار و نیـز دوری کـردن از قلمرو 

گوشـت خواران بـزرگ بـوده اسـت )۵(.

مغـز طی نسـل های متمـادی شده اسـت. همچنین پختن غذا، فشـار 
تکاملـی کـه روی دندان هـا و فـک بوده اسـت را کاهـش داده و این 
افزایـش  به دنبـال آن  و  جمجمـه  حجـم  افزایـش  اجـازۀ  موضـوع 

حجـم مغـز را داده اسـت.
۲- امنیتـی کـه آتـش بـرای انسـان راسـت قامت ایجـاد کرده بـود، 
باعـث شـد تـا ایـن گونـه بتوانـد در طـول خواب هـای شـبانة خود، 
مرحلـة خـواب عمیـق را تجربـه کنـد. وجـود خـواب عمیـق بـرای 
ایـن گونـه انسـان باعـث افزایـش نظم دهـی مغـز و عملکـرد بهتـر 

آن گشـت.
۳- آتـش در فرآینـد شـکار نیـز برای انسـان راسـت قامت بسـیار 
آتـش زدن  بـا  گونـه  ایـن  کـه  به این صـورت  بوده اسـت؛  مفیـد 
علفزارهـا، اقـدام بـه شـکار موجـودات و علی الخصـوص جونـدگان 

.)6( می کرده اسـت  جثـه  کوچـک 

11. Opportunistic
12. Conserved Limited

13. Kindled
14. Persistence Hunting
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معریف ويروس کروان، داروها و واکسن های آن

واکسیناسیون غیرهمتا

انکارآمدی سیسمت گاابئرژیک  بر اثر کروان

آیا کروان یم تواند اب آسیب به بویایی، زندیگ ما را مختل کند؟

واکسن mRNA؛ معریف و پیدایش
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معریف ويروس کروان، داروها و واکسن های آن؛
مصاحبه اب دکرت کیوان زندی

در ابتـدا لطفـا مقـداری مـا را با ویروس کرونا بیشـتر آشـنا 
. کنید

عفونت هـای ویروسـی از خانواده کرونا ویروس          هـا از اوایل دهه 
به صـورت سـرماخوردگی شناسایی شـده بودند  ۱۹60 میـالدی 
تـا اینکـه در سـال ۲00۲ میـالدی یـک نـوع عفونـت ویروسـی 
نوظهور از این خانواده در منطقه شـرق آسـیا شروع به گسترش 
کـرد؛ ایـن ویروس کـه عفونت سـارس4 نامیده شـد، جان 770 
نفـر را گرفـت. عضـو بعـدی از ایـن خانـواده در سـال ۲0۱۲ 
در منطقـه خاورمیانـه و به خصـوص عربسـتان سـعودی، ظهـور 
پیـدا کـرد و مـرس۵ نامگـذاری شـد. امـا جدیدترین عضـو این 
گـروه ویـروس کوویـد-۱۹ اسـت که در ابتـدا »اِن کـوو ۲0۱۹ 
6« نامگـذاری شـد و تـا ایـن لحظه که من با شـما حـرف مي زنم7 

بیـش از پنـج میلیـون نفـر را به کام مـرگ کشانده اسـت. تمامی 
اعضـای ایـن گـروه یک میزبـان حدواسـط حیوانی داشـته اند که 
بـا تغییـرات ژنتیکـی  رخ داده در آن، قابلیـت انتقال به انسـان ها 
را پیداکرده اسـت؛ در نتیجـه در دنیـای آینـده نیـز بایـد منتظـر 

انـواع جدیـد ویروس های ایـن خانواده باشـیم.

در چـه دورانـی از بیمـاری باالترین احتمـال انتقال ویروس 
دارد؟  وجود 

در واقـع در پاسـخ بـه ایـن سـؤال نمی تـوان یـک بـازه زمانـی 
بـه شـرایط  مشـخص تعریـف کـرد؛ زیـرا فردبه فـرد و بسـته 
بیمـاری و وضعیـت ایمنـی بـدن، ایـن دوره می توانـد متفـاوت 
باشـد؛ امـا می تـوان گفـت کـه این ویـروس هماننـد سـایر انواع 
مراحـل  در  را  خـود  تکثیـر  میـزان  بیشـترین  عفونـی،  عوامـل 
ابتدایـی، یعنـی حتـی پیـش از بـروز عالئـم بالینـی، دارد لـذا در 
ایـن مرحلـه بـه دلیـل ناآگاه بودن فـرد نسـبت به بیمـاری خود، 

احتمـال آلوده کـردن سـایر افـراد بیشـتر اسـت. 

احتمال انتقال ویروس وابسته به چه عواملی است؟ 

به طورکلي سه عامل اصلي را مي توان نام برد:
الف( فرد آلوده چه مدت با سایر افراد در ارتباط بوده  است.

ب( افـراد غیرآلـوده از لـوازم پیشـگیری مثـل ماسـک اسـتفاده 

می کردند یا خیر. 
ج( میزان ویروس در ترشحات فرد بیمار چه مقدار بوده است. 

چـرا گاهـی حتی تا یـک  ماه پـس از بهبود فرد بیمـار، همچنان 
تسـت پی سـی آر )PCR( او مثبت است؟ 

چـون ایـن تسـت صرفـا ژنـوم را تشـخیص می دهـد؛ لـذا در بیماری 
الشـه های  یکسـری  اسـت  ممکـن  نیـز  پیداکرده اسـت  بهبـود  کـه 
ویروسـی در ترشـحات تنفسـی وجـود داشته باشـد و در نتیجـه آن، 
تسـت پـی سـی آر مثبت گردد. البته بهتر اسـت تا زمـان مثبت بودن 

نتیجـة تسـت، فـرض را بـر آلوده بـودن فـرد قراردهیم. 

داروهـای مـورد اسـتفاده بـرای درمان کوویـد در جهـان، تا به 
امـروز چـه دارو هایـی بوده اند؟

 
اگـر بخواهـم ایـن موضـوع را به طورکامل تـري بیـان کنـم، بایـد در 
ابتـدا بگویـم کـه بـرای طراحـی و تولیـد ایـن داروهـا، مسـیرها و 
روش هـای گوناگونـی وجـود دارنـد. بـرای مثـال گاهی ایـن دارو ها 

استادیار بخش کودکان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اِموری۱، آتالنتا، آمریکا
دانشیار بخش میکروبیولوژی پزشکی، دانشگاه ماالیا۲، کوآالالمپور، مالزی

دکتری ویروس شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محقق گروه پژوهشی ویروس شناسی مولکولی، بخش میکروبیولوژی و ایمنی شناسی، دانشگاه کویین۳، کینگستون، کانادا

محقق گروه پژوهشی ویروس های منتقل شونده توسط بندپایان، دانشگاه ماالیا، کوآالالمپور، مالزی

الهه عباسی فیروزجائی، كارشناسی ارشد زیست فناوری، دانشگاه تهران
Elahe.abbasi.f7697@gmail.com

1. Emory University
2. University of Malaya

5. MERS
6. Ncov-2019

3. Queen›s University (Kingston)
4. SARS

7. زمـان انجـام ایـن مصاحبـه در مهر 1۴00 بوده اسـت اما تا هنگام نشـر این 
شـماره در فروردیـن 1۴01 نیـز ایـن آمـار تنهـا تا اندکـي بیـش از 6 میلیون  

نفـر افزایش یافته اسـت.
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روی ژن هایـی اثـر می گذارنـد کـه وظیفـة تولیـد RNA پلیمرازهای 
تکثیـر  از  ایـن روش  بـا  نتیجـه  و در  دارنـد  برعهـده  را  ویروسـی 
ویـروس جلوگیـری می  کننـد، و یـا برخـی بـا جلوگیـری از اتصـال 

ویـروس، مانـع گسـترش آن در بـدن میزبـان می شـوند.  
البتـه ایـن موضـوع را بایـد مـورد توجـه قـرارداد کـه بـرای درمـان 
بیمـاران بسـتری در بیمارسـتان، در هـر مرحله از بیمـاری داروهای 

خاصـی درنظرگرفتـه می شـود. 
حـال از جملـه گروه هـای اصلـی دارویـی مورداسـتفاده بـرای مهـار 

ایـن بیمـاری می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:

الف( داروهای ضدویروسی۹

از جملـه داروهـای معـروف ایـن دسـته می تـوان بـه ِرمِدسـیویِر۱0  
اشـاره کرد کـه در کاهـش طـول دوران بسـتری نقـش دارد و فقـط 
در شـرایط خـاص بـرای بیمـاران تجویـز می شـود. از جدیدتریـن 
ویـروس  روی  بـر  مسـتقیم  اثربخشـی  کـه  گـروه  ایـن  داروهـای 
دارد می تـوان مولنوپیراویِـر۱۱ را نـام بـرد کـه از دسـته داروهـای 
تقلیدکننـده رفتـار نوکلئوزیدهـا اسـت و به صـورت خوراکی مصرف 
تکثیـر  از  ویـروس،   RNA زنجیـرۀ  در  ایجـاد خطـا  بـا  و  می شـود 
آن جلوگیـری می کنـد. همچنیـن از دیگـر داروهـای خوراکـی کـه 
مورداسـتفاده  سـرپایی  و  غیربسـتری  بیمـاران  اسـتفاده  به منظـور 
قرارمی گیـرد، پَکس لوویـد۱۲ می باشـد کـه در ۵ روز ابتدایـی ابتـال 

بـه بیمـاری قابل اسـتفاده اسـت.

ب( داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی۱۳

ایـن دارو ها سیسـتم ایمنـی را آرام تـر می کنند؛ یکـی از بزرگ ترین 
مشـکالت ابتال بـه این ویـروس، ایجـاد طوفان های- سـایتوکاینی۱4  
از طـرف خـود سیسـتم ایمنـی در ریه هـای فـرد درگیـر می باشـد 
کـه فرآینـدی بسـیار کشـنده اسـت. ازجملـه ایـن داروهـا می تـوان 
دگزامتازون هـا۱۵ و سـایر کورتیکواسـتروئیدها را نـام بـرد؛ البتـه 
درحال حاضـر باریسـیتینیب۱6 بیشـتر مورداسـتفاده قـرار می گیـرد 
اینترلوکیـن 6 ۱7 و کاهـش تولیـد آن، از طوفـان  اثـر بـر  بـا  کـه 

سـایتوکاینی جلوگیـری می کنـد. 

ج( داروهای ضدانعقاد۱۸
از آن جایی کـه گاهی این ویروس سـبب ایجـاد لخته های درون رگی 
در برخـی بیمـاران می شـود، به منظـور رفـع آن ایـن نـوع از داروهـا 

مثـل هپارین۱۹ و اِنوکسـیپارین۲0  مورداسـتفاده قرارمي گیرند.  
   

 د( پادتن های تک مولد۲۱

یـک دسـته دیگـر از این روش هـای درمانـی، اسـتفاده از پادتن های 
تک مولـد اسـت کـه ضـد ویـروس طراحـی و سـاخته می شـوند و بـا 
اتصـال بـه آنتی ژن هـای سـطحی ویـروس، از فعالیـت آن جلوگیری 
و  کاو۲۲  ریِگـن  می تـوان  داروهـا  ایـن  نمونه هـای  از  می کننـد. 

سـوترومیواب۲۳ را نـام بـرد.

آیـا مصرف ویتامین D در پیشـگیری و یـا درمان کووید-۱۹ 
تأثیری دارد؟

توجه هـا زمانـی بـه این ویتامین جلب شـد کـه وجود ایـن ویتامین 
در محیط  کشـت سـبب کاهش گیرنده های سـطحی ویروس شـد. 
امـا در مصـرف این ویتامین باید به دو نکته اساسـی توجه داشـت: 
اول اینکـه شـواهدی مبنـی بـر ایجـاد حتمـی ایمنـی توسـط ایـن 
ویتامیـن در بـدن نیسـت بلکـه فقـط به عنـوان یک عامـل ضروری 
بـرای اعمـال حیاتی بـدن شناسایی شده اسـت که به عملکـرد بهتر 
آن کمـک می کنـد، و دوم اینکـه مصـرف ایـن ویتامین بـا توجه به 
نامحلول بـودن آن در آب بایـد در یـک حـد طبیعـی باشـد؛ زیـرا 
درغیـر این صـورت تجمـع آن در بـدن خـود سـبب ایجاد مشـکل 

می گـردد. 

ایـن ویـروس تـا چه مـدت می توانـد در سـرما و گرما یـا زیر 
نورآفتـاب زنده باقـی بماند؟

در ایـن زمینـه هنـوز اطالعـات کاملـی دردسـترس نیسـت اما مثل 
سـایر ویروس هـا، گرمـای مسـتقیم، یعنـی دمـای بـاال 60 درجـه، 
به دلیـل تاثیرگـذاری بـر پوشـش ویـروس، ممکـن اسـت سـبب 

غیرفعال شـدن آن گـردد. 

واکسن های mRNA چگونه عمل می کنند؟

بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال نیـاز اسـت در ابتـدا توضیـح دهیـم 
کـه ژن هـای مربـوط بـه پروتئین هـای تـاج ویـروس۲4 مهم تریـن 
ایمنی زایـی  خاصیـت  ویـروس  ایـن  در  کـه  هسـتند  ژن هایـی 
تولیـد  پروتئین هـا  ایـن  علیـه  بـدن  آنتی بادی هـای  لـذا  دارنـد؛ 
سـازمان دهی  را  mRNAهایـی  ابتـدا  ایـن کار  بـرای  می شـوند. 
می کننـد که سـازندۀ تاج های ویروسـی باشـند؛ سـپس آن هـا را به 
حامل هایـی متصل کـرده کـه قابلیـت ورود به سـلول های میزبان را 
داشته باشـند. ایـن mRNAهـا از طریـق ترجمه در سـلول میزبان، 
سـبب تولیـد پروتئین هـای تـاج ویروسـی )آنتـی ژن S( در سـطح 
آن شـده و سـپس سـلول های ایمنـی بـا شناسـایی ایـن آنتی ژن ها 
علیـه آن  آنتی بـادی تولیـد می کننـد. ایـن روش تولیـد واکسـن را 
می توانیـم در تولیـد واکسـن های فایـِزر۲۵ و ماِدرنـا۲6 مشـاهده 

 . کنیم

تفاوت بین واکسن های آسترازنکا۲7 و سینوفارم چیست؟ 

واکسـن هایی مثـل سـینوفارم و سـینوواک در واقـع ویروس هـای 
غیرفعـال و کشته شـده از طریـق تابـش اشـعه ، اسـتفاده از مـواد 
شـیمیایی و یـا تغییـرات حرارت هسـتند که پـس از ورود به بدن، 
سـلول های ایمنـی برعلیـه آنتی ژن هـای آن هـا شـروع بـه سـاخت 
آنتی بـادی می کننـد کـه می توانـد مانـع از ابتالهـای بعـدی شـود؛ 
امـا بـرای مثـال از جملـه ایرادهـای ایـن نـوع واکسـن می تـوان به 

دو مـورد اشـاره کرد: 

8. Antiviralagents
9. Remdesivir
10. Molnupiravir
11. Paxlovid

12. Immunomodulators
13. Cytokine storm
14. Dexamethasone
15. Baricitinib

16. Interleukin 6 (IL6)
17. Anticoagulants
18. Heparin
19. Enoxaparin

24. Pfizer
25. Moderna
26. Astrazeneca 
27. Astrazeneca

20. monoclonal antibodies
21. REGEN-COV
22. Sotrovimab 
23. Spike proteins
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الـف( میـزان آنتـی ژن در هـر دوز واکسـن بایـد بـه انـدازه ای 
باشـد کـه بتوانـد سیسـتم ایمنـی را به اندازه کافـی تحریک کنـد. 
ایمنـی  ویـروس کشـته شده اسـت،  فقـط  اینکـه  علـت  بـه  ب( 
سـلولی خوبـی در ایـن روش نخواهیم داشـت و در نتیجه نیاز به 

دوزهـای یـادآور خواهـد بود. 
نکتـه دیگـری هـم کـه بایـد درنظربگیریـم این اسـت که شـاید 
تـا سـاختار  تـالش  شـود  واکسـن های کشته  شـده،  در سـاخت 
ویـروس حیـن غیرفعال سـازی تغییـری نکند اما اغلب، سـاختار 
فضایـی ایـن پروتئیـن اندکـی تغییرکـرده و ایـن خـود باعـث 
انـواع  بـه  نسـبت  واکسـن ها  از  نـوع  ایـن  ایمنی زایـی  کاهـش 

می شـود.  پیشـرفته تر 
انـد  در مقابـل در واکسـن هایـی مثـل آسـترازنکا و جانسـون 
جانسـون۲۸، تمرکـز اصلـی بر روی تاج های ویروسـی اسـت که 
ژن هـای مربـوط بـه آن درون آدنوویـروس۲۹ کـه برای انسـان 
واکسـن  صـورت  بـه  را  آن  و  تعبیه شـده  نیسـت  خطرآفریـن 
ویـروس  یـک  آدنوویـروس  ایـن  واقـع  در  می کننـد.  تزریـق 
نوترکیـب۳0 اسـت کـه پـس از تزریـق بـه بـدن و آزادشـدن 

28. Johnson and johnson
29. Adenoviruses
30. Recombinant virus

ژنـوم آن، بـا تکثیـرش، ژن تاج ویروسـی هم همانندسـازی و تولید 
می شـود و پـس از نمایان شـدن بـر سـطح ویـروس آدنـو، توسـط 
سیسـتم ایمنـی شناسـایی و بر علیـه آن آنتی بـادی تولیـد می گردد.

چرا برای تزریق واکسن باید 4 الی 6 هفته از زمان ابتال به بیماری 
گذشته باشد و پس از این دوره، واکسیناسیون انجام شود؟ 

زیـرا در هنـگام ابتال بـه بیمـاری، فـرد به طورطبیعی افزایـش میزان 
آنتی بـادی بـر علیـه ویـروس را دارد؛ در نتیجـه اگـر فـرد بالفاصلـه 
و بـدون گـذر آن زمـان مشـخص اقـدام به تزریـق واکسـن کند، دو 
مشـکل اساسـی ایجـاد می شـود: نخسـت ایـن کـه ایـن کار نوعـی 
هـدردادن واکسـن محسـوب می شـود؛ زیـرا فـرد به صورت طبیعـی 
دربرابـر ویـروس واکسـینه  شده اسـت، و دوم اینکه امـکان افزایش 

عـوارض بالینـی واکسـن به دلیل پاسـخ شـدید بـدن وجـود دارد.

با توجه به جهش های مکرر ویروس کرونا، آیا تزریق واکسن های 
موجود می تواند اثربخش باشد؟

را  ویروسـی  تاج هـای  کـه  باشـند  مناطقـی  در  ایـن جهش هـا  اگـر 
شناسـایی  هنـگام  در  نتیجـه  در  و  قرارندهنـد  خـود  تحت تاثیـر 
اپی توپ های ویروسـی توسـط سیسـتم ایمنـی، اختالل ایجاد نشـود، 
هیـچ جای نگرانی در اسـتفاده از واکسـن های قبلی وجـود ندارد؛ اما 
بـا توجـه بـه  اینکـه ایـن جهش هـا کامـال غیرقابل پیش بینـی هسـتند 
ممکـن اسـت در آینـده ویروسـی از ایـن گـروه بـه جهـان معرفـی 
شـود کـه میـزان اثربخشـی واکسـن های موجود بـر روی آن بسـیار 

کـم باشـد و نیـاز بـه تولیـد واکسـن هاي جدیـد احسـاس شـود. 

آیـا باتوجـه به عـدم وجود واکسـن های پیشـرفته ای همچـون فایزر 
و مدرنـا در ایـران، می تـوان به واکسـن های آسـترازنکا و سـینوفارم 

اعتمـاد کرد؟

قطعـا بلـه؛ چـون تمامی واکسـن هایی کـه تأییدیـه وزارت بهداشـت 
جهانـی را کسـب نموده اند، از یکسـری مراحـل بسـیار مهمـی عبـور 
می باشـد.  واکسـن ها  ایـن  بـودن  کارا  بیانگـر  خـود  کـه  کرده انـد 
از طرفـی مهم تریـن و اصلی تریـن هـدف مـا کاهـش میـزان نـرخ 
مرگ ومیـر و تبدیـل ایـن بیمـاری به یک بیماری کنترل شـده اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از ایـن واکسـن ها، از هـر نـوع، حاصـل خواهدشـد. 

چـرا بـا اینکـه ابتـالي طبیعـی بهتریـن نـوع ایمنـی اسـت، همچنـان 
توصیـه بـه دریافـت واکسـن می شـود؟ 

شـاید بهتریـن نوع ایمنـی در عفونت های ویروسـی، نوعـی از ایمنی  
باشـد کـه از طریـق ابتـالي خود فرد بـه بیمـاری ایجادشده باشـد اما 
در بسـیاری ازعفونت هـای ویروسـِی تنفسـی، ایمنـی طبیعـی پایـدار 

نمی باشـد و کوتاه مـدت اسـت. 
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هسـتند.  درمانـی  و  پیشـگیری کننده  نـوع  دو  دارای  واکسـن ها 
اعضـای دسـتة اول، همان طورکـه از نامشـان پیداسـت، از میلیون ها 
بیمـاری پیشـگیری می کننـد و هرسـال جان افـراد زیـادی را نجات 
می دهنـد؛ درنتیجـة اسـتفاده گسـترده از واکسـن در طـول زمـان، 
ویـروس آبلـه به طـور کامـل ریشـه کن شـد و شـیوع فلـج اطفـال، 
سـرخک و سـایر بیماری هـای دوران کودکـی نیـز به میـزان زیادی 

در سراسـر جهـان کاهـش یافـت.

بخـیش  تهنـا  یـا  خـاص  بیمـاری زای1  عامـل  یـک  واکسـن ها، 
ایمـین  ایجـاد  ابعـث  و  یم کننـد  بـدن  وارد  را  آن  از  مـر  غیـر 
یم شـوند. اکـر واکسـن ها شـامل عوامـل بیمـاری زای زنـدۀ 
تضعیف شـده و یـا کشته شـده و غیرفعـال هسـتند کـه به طـور 
بیماری هـای  انـواع  برابـر  در  طوالین مـدت  محافظـت  معمـول 
خطـرانک را فراهـم یم کننـد؛ هرچنـد دانمشنـدان نـوع جدیـدی 
 RNA( بـه انم از مولکـویل  را توسـعه داده انـد کـه  از واکسـن 
بیمـاری زا  عامـل  یـک  از  بخـیش  به جـای  پیام رسـان(   mRNA
اسـتفاده یم شـود. مولکـول mRNA نوعـی RNA اسـت کـه 
برای تولید پروتئین در سـلول ها رضوری اسـت. در سـلول ها، 
نقشـه ای  ایجـاد  بـرای  ژن هـا  در  موجـود  اطاعـات  از   mRNA

یم کنـد. اسـتفاده  پروتئیـن  سـاخت  به منظـور 

درمان مبتنی بر اسیدنوکلئیک

روش هـای درمانـی بر پایـه اسـیدنوکلئیک، به عنـوان جایگزین های 
ظاهـر  واکسـن  مرسـوم  روش هـای  بـرای  امیدوارکننـده ای 
از mRNAهـای  اسـتفاده موفقیت آمیـز  اولیـن گـزارش  شـده اند. 

رونویسی شـده در شـرایط آزمایشـگاهی۲ در حیوانـات، در سـال 
۱۹۹0 منتشـر شـد؛ زمانـی کـه mRNAهـای ژن گزارشـگر بـه 
شـد.  شناسـایی  حاصـل  پروتئینـی  محصـول  و  تزریـق  موش هـا 
 mRNA مطالعـه بعـدی در سـال ۱۹۹۲، نشـان داد کـه تجویـز
کدکننـده هورمـون ضـد ادراری۳ در هیپوتاالمـوس می توانـد در 
موش هـا پاسـخ فیزیولوژیکـی ایجـاد کنـد. بااین حـال، ایـن نتایج 
در  قابل توجهـی  سـرمایه گذاری  بـه  منجـر  اولیـه  امیدوارکننـده 
عمدتـاً  اتفاقی کـه  نشـد؛   mRNA پایـة  بـر  درمان هـای  توسـعه 
تحریـک   ،mRNA بی ثباتـی  بـا  مرتبـط  نگرانی هـای  به دلیـل 
بـاالی ایمنـی ذاتـی و ناکارآمدی در محیـط آزمایشـگاهی بود. در 
عـوض، ایـن آزمایش هـا زمینـة رویکردهـای درمانـی مبتنـی بـر 
DNA و مبتنـی بـر پروتئیـن را ایجـاد کـرد )۲ ،۱(. امـا در طـول 
دهـه گذشـته، نوآوری هـای فنـاوری و سـرمایه گذاری گسـترده 
ابـزار  یـک  بـه  کـه  اسـت  سـاخته  قـادر  را   mRNA تحقیقاتـی، 
درمانـی امیدوارکننـده در زمینه هـای توسـعه واکسـن و درمـان 
 mRNA به عنـوان جایگزیـن پروتئیـن تبدیـل شـود. اسـتفاده از
دارای چندیـن فایـده نسـبت بـه ویروس های زندۀ ضعیف شـده و 
 DNA یـا کشته شـده و همچنیـن نسـبت به واکسـن های مبتنـی بر

: ست ا
و  غیرعفونـی  بسـتر  یـک   mRNA ازآنجایی کـه  ایمنـی:  اول، 
غیریکپارچـه اسـت، هیچ خطـر احتمالی عفونت یـا جهش زایی در 
آن وجـود نـدارد. عـالوه  بر ایـن، این مولکـول توسـط فرایندهای 
را  آن  درون تنـی4  نیمه عمـر  و  می شـود  تجزیـه  سـلولی  طبیعـی 
می تـوان بـا اسـتفاده از اصالحـات و روش هـای مختلـف، تنظیـم 

کـرد )6 ،۵ ،4 ،۳(.
دوم، اثربخشـی: اصالحـات مختلـف، mRNA را پایدارتـر می کند 
)7، 6، ۵(. جهـت تحویـل کارآمد درون تنی، می تـوان با قراردادن 

1. pathogen
2. In vitro

3. Antidiuretic hormone (Vasopressin)
4. In vivo
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5. Robert S. Langer
6. Moderna 
7. David H. Koch Institute Professor at MIT

و  امـکان جـذب  مولکول هـای حامـل،  پوشـش  mRNA در 
ترجمـه سـریع آن در سیتوپالسـم را به دسـت آورد )4، ۳(. 
mRNA یـک ناقـل ژنتیکی کوچک اسـت؛ بنابرایـن از ایجاد 
ایمنـی علیـه آن خبـری نیسـت و ایـن نـوع از واکسـن ها را 

می تـوان به طـور مکـرر تجویـز کـرد.
سـوم، تولیـد: واکسـن های mRNA پتانسـیل تولیـد سـریع، 
ارزان و در گسـترۀ زیـاد را دارنـد کـه عمدتـاً به دلیـل بازده 
باالی واکنش های رونویسـی در شـرایط آزمایشـگاهی است.

واکسن های مبتنی بر mRNA تولیدشده علیه کووید۱۹

بیشـتر واکسـن های رایـج از ویـروس یـا باکتـری ضعیـف یا 
کشته شـده اسـتفاده می کننـد و بدین شـکل واکنـش ایمنـی 
بـدن را تحریـک می کننـد کـه بـه بـدن اجـازه می دهـد تا در 
صـورت مواجـه شـدن بـا عامـل بیمـاری زای واقعـی، بـا آن 
مبـارزه کنـد؛ امـا واکسـن های RNA به جای تحویـل ویروس 
یـا پروتئیـن ویروسـی، اطالعـات ژنتیکـی ویـروس را وارد 
بـدن می کننـد که بـه سـلول های بدن امـکان تولیـد پروتئین 
 mRNA ویروسـی را می دهـد؛ بـه ایـن صـورت کـه مولکـول
مصنوعـی موجـود در واکسـن، دسـتور تولیـد یـک پروتئیـن 
ویروسـی را در بـدن اجـرا می کنـد. ایـن پروتئین هـا بـدون 
اینکـه در بـدن خطـر عفونـت وجـود داشـته باشـد، سیسـتم 
ایمنـی بـدن را تحریـک می کننـد تـا پاسـخی علیـه ویـروس 

در بـدن ایجـاد کنـد )۸(.

مـاِدران6  رشکـت  بنیان گـذاران  از  یـی  النگـر5،  رابـرت 
کـه در مؤسسـه کـخMIT 7 نیـز فعالیـت دارد یم گویـد: 
»در واکسـن های رایـج، مشـا بـرای سـاخت پروتئیـن یـا 
ویـروس بـه یـک کارخانـه بـزرگ احتیـاج داریـد. زیبایـی 
mRNA ایـن اسـت کـه در ایـن فنـاوری مشـا بـه چنیـن 
کارخانـه ای نیـاز نداریـد. اگـر mRNA قرارداده شـده در 
ایـن  کنیـد،  تزریـق  شـخیص  بـه  را  اننوحامـل  پوشـش 
RNA بـه سـلول ها یم رود و بـدن، کارخانـه مشـا خواهد 

».)8( بـود 

باتوجه بـه اینکـه mRNA یـک مولکـول آب دوسـت بـزرگ 
و  کـرده  عبـور  سـلول  غشـای  از  نمی توانـد  پـس  اسـت، 
خودبه خـودی وارد سـلول شـود؛ بنابرایـن، mRNA موجـود 
در ایـن واکسـن ها در نانـوذرات لیپیدی )LNP(۸ یـا پلیمری 
احاطه شـده اند تـا انتقالشـان بـه داخـل سـلول ها را در عیـن 
ایـن  اینکـه  از  پـس   .)۸( کنـد  تسـهیل  آن هـا  از  حفاظـت 
نانوحامل هـا باعـث انتقـال mRNA به درون سـلول های بدن 
شـدند، سـبب تولیـد آنتی ژن هـای پروتئینـی از روی الگـوی 
mRNA واردشـده بـه سـلول گشـته و به این ترتیـب موجـب 
القـای سـاخت آنتی بادی هـای ضدویـروس کرونـا می شـوند. 
باعـث می شـوند کـه آنزیم هـای   mRNA احاطـه  بـا  آن هـا 
هضم کننـده RNA نتواننـد جـزء mRNA واکسـن را تخریب 

.)۹ کنند)

اگـر به طـور کاملتـری بخواهیـم ایـن حامل هـا را توصیـف کنیـم، 
بایـد بگوییم که یکسـری نانوذرات لیپیدی هسـتند که به صورت 
مولکول هـای  اطـراف  در  لیپیـدی  مولکول هـای  از  پوششـی 
mRNA قـرار گرفتـه و بـا ممانعـت از تخریـب آن هـا در بـدن، 
قرارگرفتـن  بـا  می رسـانند.  هـدف  سـلول های  بـه  را  آن هـا 
واکسـن ها و داروهـای شـیمیایی در ایـن حامل هـا، ضمـن اینکـه 
دارو به صـورت هدفمنـد بـه بدن تحویـل داده می شـود، عوارض 
جانبـی ناخواسـته آن هـا نیـز به طـور چشـمگیری کاهـش می یابد 

.)۹(
در سـال ۲0۱۸، یـک شـرکت زیسـت فناوری بـه نـام اَلنایلِـم۹ 
پیش تـر  کـه   ،۱0  RNA تداخـل  دانـش  براسـاس  توانسـت 
RNA کوچـک  برنـده جایـزه نوبـل شـده بود، نخسـتین داروی 
مداخله گـرsiRNA( ۱۱( بـه نـام اُنپاتـرو۱۲ را بسـازد کـه بـرای 
درمـان نوعـی اختـالل ارثـی عصبـی تجویز می شـود؛ ایـن داروی 
بسـته بندی  لیپیـدی  نانـوذرات  داخـل  در   siRNA بـر  مبتنـی 

از همیـن کاربـرد اسـت )۹(. می شـود و مثـال دیگـری 

شکل -2 کمپلکس LNP به عنوان حاملی برای محافظت مولکول mRNA تا 
قبل از رسیدن به سلول های فرد گیرنده واکسن )11(.

شکل 1- واکسن mRNA حمل شده توسط LNP وارد سلول می شود 
و mRNA را برای هدایت ساخت پروتئین آزاد می کند )10(.

8. Lipid nanoparticles
9. Alnylam
10. RNA interference

11. Small interfering RNA 
12. Onpattro
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 mRNA واکسن های داراي ناقل۱ ویروسی به همراه واکسن های برپایه

علی رغـم توسـعة  چندیـن واکسـن موفـق علیـه سـارس کوو۲ ۲، تـداوم ظهـور سـویه های نگران کننـده۳ و توزیـع پراکنـده  واکسـن ها 
در سراسـر جهـان، اثربخشـی آن هـا را محـدود کرده اسـت؛ چیزی کـه به نظرمی رسـد همچنـان نیـز ادامـه خواهدیافـت. در تـالش بـرای 
واکسیناسـیون جهانـی، رخ دادن عـوارض نادری چون ترومبوز4 و سـندرم ترومبوسـایتوپنی۵ مرتبط با واکسـن های مبتنـی بر آدنوویروس 
قابل توجـه بوده اسـت. ایـن امـر باعـث توقـف توزیـع واکسـن آسـتراِزنِکا )ChAd(6 در بسـیاری از کشـورها و همچنیـن افزایـش تردیـد 
واکسیناسـیون در جمعیت هـای ریسـک پذیر شده اسـت. در آخریـن شـماره سـال ۲0۲۱ نشـریه  »نِیِچـر ِمدیسـین7«، باروس-مارتینـز۸ 
و همـکاران و اشـمیت۹ و همـکاران، در مطالعـات خـود از واکسیناسـیون غیرهمتـاي موقتـي ناشـی از توقـف واکسیناسـیون بـا ChAd در 
چندیـن کشـور اروپایـی کـه به افراد نیمه واکسینه شـده  این امـکان را داد که واکسیناسـیون خود را با واکسـن mRNA فایـِزر )BNT(۱0 یا 
ماِدرنـا۱۱ تکمیـل کننـد، بهره بـرداري کرده انـد. باروس-مارتینـز و همکارانـش گزارش داده انـد که در مقایسـه با نتایج حاصـل از دوزهای 
همتـاي ChAd-ChAd، اسـتفاده از دو دوز مختلـف ChAd-BNT منجـر بـه افزایـش قابل مالحظه واکنش هـاي ایمنـي ایمونوگلوبولین جي 
)IgG( و IgA علیـه پروتئیـن تـاج۱۲ سـارس کوو۲ و نیـز تیترهـاي قـوي، ۲0 تـا بیـش از 60 برابـری، آنتی بـادی خنثی کننـده۱۳ در برابـر 
انـواع آلفـا )B.1.1.7(، بتـا )B.1.351( و گامـاي)P.1(  سـویه های نگران کننده سـارس کوو۲ شده اسـت. ایـن تیترهای خنثی کننده در سـرم 
افـراد ChAd-BNT ۱4 تقریبـاً سـه برابـر بیشـتر از گروه هـای تزریق شـده بـا BNT-BNT )البتـه بـا فواصل متفـاوت بیـن دوز ۱ و دوز ۲(، 
و همـراه بـا تیترهـای باالتـر، از زیرگروه هـای IgG و IgA اسـت. اشـمیت و همکارانـش نیـز نتایـج تقریبـا مشـابهی را به دسـت آورده انـد 
کـه تاییدکننـده همیـن مـوارد اسـت. عالوه برایـن، افراد واکسینه شـده بـا ChAd-mRNA ، تعداد بیشـتری سـلول  تـي CD4+ و CD8+ و 
همچنیـن تـي تولیدکننـده سـایتوکاین نسـبت بـه افـراد تحت تزریـق بـا ChAd-ChAd نشـان دادند. سـومین مطالعه کـه اخیراً در نشـریه 
النسـت۱۵ منتشرشده اسـت نیـز شـواهد بیشـتری ارائـه می دهـد کـه روش واکسـن غیرهمتـای ChAd-mRNA به خوبی قابل تحمل اسـت 
و باعـث تحریـک قـوی IgG و پاسـخ آنتی بـادی خنثی کننـده می شـود. در مجمـوع، نتایـج این مطالعـات ایمنی زایـی بهبودیافته بـا دوزهای 
غیرهمتـا را نشـان می دهـد و برتـری احتمالـی این شـیوه نسـبت به روش همتا برای پاسـخ های سـلولی و خنثی سـازی سـویه ها را پیشـنهاد 
می کنـد؛ همچنیـن ایـن نتایـج نشـان می دهنـد کـه رویکرد واکسـن غیرهمتـا ممکن اسـت بتواند بـر محدودیت هـای هرکدام از بسـترهای 
مسـتقل واکسـن غلبـه کنـد )۱(. اسـتفاده از ناقل آدنوویروسـی غیرانسـانی ماننـد آنچه درمورد واکسـن  آسـترازنکا می بینیم و یا اسـتفاده 
از ِسـروتایپ های۱6 غیرهمتـاي نوترکیـب آدنوویـروس )rAd26 در دوز اول و rAd5 در دوز دوم(، همان طورکـه بـرای واکسـن گاملیـا 
اسـپوتنیک وی۱7 روسـیه مشاهده شده اسـت ، بسـترهای واکسـن مبتنـی بـر آدنوویروس را قادر می سـازد تـا پروتئین تاج سـارس کوو۲را

به گونـه ای کـه باعـث افزایـش پاسـخ ایمنـی شـودبر روی سـلول منتقـل کند؛با ایـن وجود، ،  بسـترهای واکسـن  مبتنـی بر آدنوویـروس از 
ایـن نظـر کهپاسـخ های سـلول تـی را قـوی ایجـاد می کنند، محـدود هسـتند امـا در گسـترش پاسـخ های آنتی بادی هـای خنثی کننـده تاثیر 
کمتـری می گذارنـد )۱(. آنتی بادی هـای خنثی کننـده مخصـوص پروتئین هـای تـاج، قـادر بـه جلوگیـری از عفونـت بـا سـارس کوو۲ در 
مدل هـای حیوانـی هسـتند و به عنـوان نشـانگر پاسـخ محافظت شـده واکسـن  عمل کرده انـد؛ اگرچـه آسـتانه های دقیـق در انسـان تأییـد 

نشده اسـت.

بنابرایـن ترکیب کـردن واکسـن هایی کـه عمـداًت اپسـخ های هومـورال کـه اب تولیـد آنـیت ابدی هرماهنـد )ماننـد واکسـن های 
مبتـین بـر پروتئیـن( را ایجـاد یم کننـد اب آن هایـی کـه اپسـخ های سـلویل قـوی )ماننـد واکسـن های مبتـین بـر انقـل ویـرویس( 

ایجـاد یم کننـد، در قالـب بسـرتهای غیرهمتـا، ممکـن اسـت وسـعت ایمـین در برابـر سـارس کوو2 را افزایش دهـد.

همچنیـن ایـن راهکار هـای واکسـن  غیرهمتـا ممکـن اسـتانعطاف پذیری بیشـتری را بـه واکسیناسـیون در مقابـل پس زمینـه انـواع متداول 
درحال ظهـور اضافـه کنـد )۱(. ایـن احتمـال کـه واکسـن های  تقویت کننـده ممکـن اسـت مـورد نیـاز باشـند، یـا بـرای تحریـک ایمنـی 
درحال کاهـش و یـا در جهـت گسـترش وسـعت ایمنـی بـه انـواع دودمـان پروتئیـن تـاج سـارس کوو۲، اهمیـت بهینه سـازی ایمنی زایـی
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1. vector
2. SARS-CoV2- (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)

سندرم حاد تنفسی کروناویروس 2
3. Variants of Concern (VOC)
4. Thrombosis 

بـه موقعیتـی گفتـه می شـود کـه یـک لختـه در داخل عـروق سـالم تحت شـرایطی خـاص ایجاد 
می گـردد و می توانـد مانـع جریـان خـون در عروق شـود.

5. Thrombocytopenia
وضعیتی می باشد که در آن، میزان پاکت خون کمتر از حد طبیعی است.

 AstraZeneca’s ChAdOx1 nCoV19-
یـک واکسـن حامـل آدنوویـروس )Ad( شـامپانزه )CC( اسـت کـه توسـعه آن توسـط دانشـگاه 
 ،19-nCoV انجـام شـد و نشان داده شده اسـت کـه می توانـد واکنـش ایمنـی بـه )Ox( آکسـفورد
یعنـی ویـروس کرونـای جدیـدی )novel coronavirus( که اولین بار در سـال 2019 شناسـایی 

شـد، را تحریـک  کند.
7. NATURE MEDICINE 
8. Joana Barros-Martins

9. Tina Schmidt
10. Pfizer-BioNTech
11. Moderna
12. Spike protein  

13. آنتی بادی هایـی هسـتند کـه بـا اتصـال خـاص بـه سـاختارهای سـطحی )آنتـی ژن( روی یـک ذره 
عفونـی، بـدون نیـاز بـه سـلول های ایمنـی، از برهمکنـش ذره بـا سـلول های میزبـان و درکل هرگونـه اثـر 
زیسـتی آن کـه ممکـن اسـت سـلول را آلـوده و نابـود کنـد، جلوگیـری می کننـد. در مقابـل آنتی بادی های 
غیرخنثی کننـده به طورخـاص بـه عامـل بیمـاری زا یـا همـان پاتوژن متصـل می شـوند ولـی در عفونی بودن 
آن هـا دخالـت نمی کننـد کـه ممکـن اسـت بـه ایـن دلیل باشـد که بـه منطقـه مناسـب متصل نمی شـوند.

1۴. منظور از mRNA هر نوع واکسِن برپایه این مولکول است.
15. Lancet
16. Serotype

تقسـیم بندي سـویه های مختلـف یـک گونـه از باکتـری، ویـروس یـا حتـی سـلول های ایمنی براسـاس نوع 

آنتی ژن هـای سـطحی آن ها
17. Gamaleya Sputnik V
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واکسـن های  تاکنـون  می کنـد.  برجسـته  بیشـتر  را  واکسـن ها 
mRNA اثـر مـداوم خـود را در برابر سـویه آلفا نشـان داده اند، 
سـویه های  برابـر  در  مـداوم  امـا  کاهش یافتـه  بخشـی  اثـر  بـا 
کـه  نشـان می دهد  مـدارک  ایـن  گامـا.  و  بتـا  درحال چرخـش 
 mRNA بسـتر  از  ناشـی  خنثی کننـده  آنتی بـادی  قـوی  پاسـخ  
بـرای  موردنیـاز  ایمنـی هومـورال  پاسـخ  دامنـه  اسـت  ممکـن 
غلبـه بر جهش هـای ژنتیکـی در انواع سـویه های سـارس کوو۲ 
واکسـن  عملکـرد  بـا  تضـاد  در  چیزی کـه  کنـد؛  فراهـم  را 
آسـترازنکا اسـت کـه بـا وجـود ایجـاد پاسـخ قـوی سـلول تـی، 
عملکـرد ضعیفـی در برابـر سـویه بتـا از خـود نشان داده اسـت. 
عالوه برایـن فاصلـة بیـن دوز اول و دوم احتمـاالً نقـش مهمی در 

میـزان و نحـوه اثربخشـی دارد )۱(.
ایـن راهبردهـا ممکـن اسـت در تقویـت پاسـخ های ایمنـی در 
بیمارانـی کـه دارای نقـص ایمنـی می باشـند، شـامل افـرادی که 
دارای تومـور بدخیم هسـتند یا تحت عمل پیونـد قرارگرفته اند 
و یـا مصرف کننـده داروهـای سـرکوب کننده ایمنـی می باشـند، 
پیونـد  دریافت کننـدگان  داشته باشـد.  ویـژه ای  اهمیـت 
پاسـخ های  خونـی،  بدخیمی هـای  بـه  مبتـال  بیمـاران  و  اعضـا 
کوویـد  علیـه  تأییدشـده  واکسـن های  بـه  کمتـری  هومـورال 
۱۹ نشـان داده اند. ترکیبـی از دو راهـکار واکسـن کـه تحریـک 
ممکـن  می دهـد،  ارائـه  را  ایمنـی  مختلـف  مسـیرهای  مکمـل 
و  بـی  سـلول  طوالنی مـدت  پاسـخ های  به طورمؤثرتـری  اسـت 

پاسـخ های قـوی سـلول تـی را القـا کنـد )۱(. 
اگرچـه شـیوه های دوز مخلـوط در اثـر وقفه ناگوار در اسـتفاده 
از واکسـن های مبتنـی بـر آدنوویـروس ایجاد شـدند، امـا نتایج 
ایمنی زایـی مطلوبـی را طبق اندازه گیری های انجام شـده توسـط 
پاسـخ های هومـورال و سـلولی بـه سـارس کوو۲ اصلـی و انـواع 
سـویه های آن از خـود نشـان دادند. ایـن برنامه هـای نوآورانـه 
دوز واکسـن ممکـن اسـت به عنـوان اثبـات در برابـر وقفه هـای 
تأمین واکسـن و حداکثرکردن پاسـخ های ایمنی نیاز باشـند که 
به نوبه خـود بـه کاهـش انتقال سـویه های نوظهـور و محافظت از 

افـراد دارای نقـص ایمنی کمـک کند )۱(. 

شـکل -2 بسـتر های مختلـف واکسـن هاي کرونـاي درحال توسـعه؛ مجموعـه ای از 
فناوری های برمبناي بسـترهاي- متعارف و جدید برای توسـعه واکسـن های کووید 
19 اسـتفاده شده اسـت که شـامل بسـتر های مرسـوم مانند ویروس- ضعیف شـده 
ویروس ماننـد  ذرات  و  پروتئیـن  زیرواحـد  کامـل،  ویـروس  غیرفعال شـده،  یـا 
 ،)mRNA یا DNA( به همـراه رویکردهـای جدیـد چون واکسـن های اسـیدنوکلئیک
واکسـن های داراي ناقـل ویروسـي یـا باکتریایـي و نیز واکسـن های مبتنی بر سـلول 

مي شـود )5(.

شکل -1 بسترهای غیرهمتای واکسن سارس کوو2 ایمنی قوی هومورال و 
سلولی را القا می کنند )2(.

واکسـن های حـاوي ویـروس غیرفعال شـده به همـراه 
mRNA واکسـن های برپایـه 

ویـروس  حـاوي  واکسـن  و   mRNA واکسـن  ترکیـب 
می شـود.  توصیـه  کـه  دیگریسـت  مـورد  نیـز  غیرفعال شـده 

واکسـن mRNA، پاسـخ های ایمنـی سـلولی و هومـورال قـوی القـا 
می کنـد درحالی کـه واکسـن حاوي ویـروس غیرفعال شـده، درعین 
اینکـه پاسـخ ایمنـی هومـورال متوسـطی ایجـاد می کند، فاقد پاسـخ 
ایمنی سـلولی اسـت. امـا تحقیقات نشان داده اسـت که پاسـخ ایمنی 
سـلولی بـرای محافظـت طوالنی مـدت، حیاتـی اسـت؛ پـس می توان 
گفـت کـه واکسـن حـاوي ویـروس غیرفعال شـده دوره حفاظـت 
کوتاه تری نسـبت به سـایر روش هـا دارد. درنتیجه تزریق واکسـن 
فایـزر به عنـوان تقویت کننده بعـد از دو دوز تزریق واکسـن حاوي 
ویـروس غیرفعال شـده، باعث مي شـود تا اثربخشـی باالتـر و دوره 

حفاظـت طوالنی تـری در برابـر سـارس کوو۲ ایجـاد شـود )۳(. 

به همـراه  غیرفعال شـده  ویـروس  حـاوي  واکسـن های 
آدنوویروسـي ناقـل  داراي  واکسـن های 

در نهایـت واکسـن هترولوگ سینوواک۱۸-آسـترازنکا نیز سـطوح 
باالتـری از IgG را نسـبت بـه واکسـن های- همولوگ سـینوواک یا 
آسـترازنکا ایجـاد کرده اسـت. نمونه هـای سـرمی دریافت کنندگان 
واکسـن به شـیوه غیرهمتـا بـراي ایـن دو نـوع، فعالیـت آنتی بـادی 
سـویه هاي  همـه   و  اصلـی  سـویه  برابـر  در  باالتـری  خنثی کننـده 
دوز  دو  دریافت کننـدگان  بـه  نسـبت  کرونـا  دیگـر  نگران کننـده 

سـینوواک از خـود نشـان داده اند )4(. 

واکسن هاي استفاده شده بر بستر غیرهمتا

mRNA ناقل ویروسی - برپایه

mRNA ویروس غیرفعال شده - برپایه

ویروس غیرفعال شده - داراي ناقل 
آدنوویروسي

افزایش آنتی بادی خنثی کننده و افزایش 
IgG سطوح

اثربخشی باالتر و افزایش دوره  حفاظت

القای قوی ایمنی سلولی و هومورال

اثر 

18. SinoVac
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باتوجه بـه تحقیقـات به عمل آمـده، سـهم زیـادی از بیمـاران مبتال به 
کوویـد-۱۹، بعـد از بهبـودی، ضعف و نقص عملکردهای شـناختی 
پژوهـش،  ایـن  در  می کننـد.  تجربـه  قابل توجهـی  به شـکل  را 
تـا  به کارگرفته شده اسـت  فراجمجمـه ای۲  مغناطیسـی  تحریـک 
فعالیـت مدارهـای بازدارنـده داخـل قشـری گابائرژیـک در قشـر 

حرکتـی اولیـه، مـورد بررسـی قـرار گیـرد.

ون قشری ناکارآمدی گابائرژيک1 در
در بيماران دارای کوفتگی و سندرم بدعملكردی بعد از ابتال به کوويد-19

مبینا نصیری، زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه تهران
nasirimobi6789@gmail.com

شکل1- تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای در قشر حرکتی اولیه

1. GABAergic
2. Transcranial magnetic stimulation (TMS)

یـک روش غیرتهاجمـی کـه از میدان هـای مغناطیسـی برای تحریک سـلول های عصبی مغزی اسـتفاده 
می شـود. ایـن روش بـرای بهبود عائم افسـردگی، مخصوصـا در زمانی که سـایر درمان هـا مؤثر نبوده 

باشـند، اسـتفاده می شود و شـامل ارسـال پالس های مغناطیسـی تکراری است. 
3. The Frontal Assessment Battery (FAB)

باتـری ارزیابـی پیشـانی شـامل چندیـن ارزیابـی بالینی بـرای غربالگـری زوال عقل پیشـانی-گیجگاهی 
 Go بررسـی شـباهت ها، تسـت- لوریا، رفلکـس درك، و تسـت ،S می باشـد کـه شـامل تولیـد حـرف
No Go اسـت. ایـن روش ارزیابـی اگرچـه اخیـراً ابـداع شده اسـت، امـا به دلیـل سـهولت مدیریت و 

حساسـیت ادعـا شـده در حـال حاضـر به طور گسـترده مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

4. Acute Coronavirus Respiratory Syndrome 2
5. Ischemic strokes
6. Leptomeningeal metastasis

متاسـتاز مربـوط بـه لپتومننژهـا کـه دو الیه داخلـی بافتی که مغز و نخاع را می پوشـانند، اسـت 
کـه یـک عارضـه نادر سـرطان بـوده و طـي آن بیمـاری از محـل تومور اصلـی به مننـژ اطراف 

مغـز و نخـاع گسـترش می یابد. 
7. Encephalitis
8. Encephalopathy

در پزشـکی نویـن، انسـفالوپاتی بـه یـک بیمـاری خـاص گفتـه نمی شـود، بلکـه یک نشـانگان یا 
سـندروم همـراه بـا اختـال کلـی در کارکرد مغزی اسـت.

در رونـد تحقیـق، ۱0 فـرد سـالم کـه از نظـر سـن، جنـس و سـطح 
تحصیـالت همسـان بودنـد به عنـوان گـروه کنتـرل انتخاب شـدند. 
بیمـاران مـورد بررسـی نیز در زمـان مطالعه تقریبـاً از عالئم عصبی 
خـود بهبودیافتـه بودنـد امـا از خسـتگی عمیـق شـکایت داشـتند. 
بیمـاران پـس از بهبـودی از کوویـد-۱۹، بـا اسـتفاده از مقیـاس 
و خود ارزیابـی  درجه بنـدی خسـتگی  مقیـاس  عـددی،  رتبه بنـدی 
خسـتگِی روانـی و جسـمی، طـی یـک هفتـه قبـل شـروع پژوهـش، 
موردبررسـی قرارگرفتنـد. آن هـا همچنیـن بـا اسـتفاده از باتـری 
نیـز  اجرایـی  عملکردهـای  ارزیابـی  تحـت  پیشـانی۳  ارزیابـی 
قرارگرفتنـد. این ارزیابی شـامل شـش مضمـون بود: مفهوم سـازی 
و اسـتدالل انتزاعـی از طریـق قضـاوت شـباهت ها، انعطاف پذیـری 
ذهنـی از طریـق تولیـد کلمـه نشـانه آوایـی، برنامه ریـزی حرکتـی 
و کنتـرل اجرایـی عمـل، مقاومـت در برابـر تداخـل از طریـق یـک 
کار بـدون برگشـت، کنتـرل بازدارنده و خودتنظیمـی از طریق یک 
دسـتورالعمل متضـاد و همچنین اسـتقالل محیطـی از طریق ارزیابی 

تعمدی. رفتـار 
به طـور کلـی طـی ایـن مطالعـه مشـخص شـد که افـرادی کـه تحت 

 تاثیـر کرونـا ویـروس قـرار می گیرنـد، بـروز طیف گسـترده ای از 
نقص هـای عصبـی در آن هـا بـاال مـی رود. ایـن فرآینـد بر سیسـتم 
عصبـی مرکـزی تاثیـر می گـذارد و بـا واکنش هـای التهابی شـدید 
همـراه اسـت؛ اتفاقـی کـه بـه عفونت »سـندرم حـاد تنفسـی کرونا 

ویـروس ۲ 4« مرتبـط دانسـته شده اسـت.

گرچـه، آسـیب وارده از فراینـد خودایمـین انیش از بدتنظیمی 
دفـاع ایمـین میـزابن و عفونـت مسـتقیم سـامانه عصـیب از 
طریـق مسـیرهای خـوین یـا مسـیرهای واپس گـرای عصـیب را 
منی تـوان در خصـوص ایـن منودهـای بیمـاری اندیده گرفـت. 

به عنـوان مثـال، در 64 بیمـار مبتـال بـه نمودهـای عصبـی مرتبـط 
بـا کوویـد-۱۹، ۳6 مـورد بـا اِم آرآی غیرطبیعـی، اغلـب همـراه با 
سـکته های مغـزی انسـدادی۵، متاسـتاز لِپتوِمنینژیـال6 و التهـاب 
بافـت مغـز7 مشاهده شـده یـا در ۸ بیمـار مبتـال بـه اِنِسـفالوپاتی۸  
مرتبـط بـا کوویـد-۱۹، پادتن هـای ضـد سـارس در مایـع مغزی-

نیـز  حـاد  بیمـاری  رفـع  از  پـس  حتـی  دیده شده اسـت؛  نخاعـی 
بیمـاران عالئـم طوالنی مـدت زیـادی را از خود نشـان دادند که در 
میـان آن هـا درصد باالیـی از افراد )تـا حدود ۵۳ درصد( خسـتگی 
ذهنی و جسـمی را تجربه می کردند و بعضی هم سـندرم نارسـایی 
اجرایـی، عمدتـا همـراه بـا نقص توجـه و کاهـش کنترل شـناختی، 

را داشـتند.

شکل2- متاستاز لِپتوِمنینژیال
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در بيماران دارای کوفتگی و سندرم بدعملكردی بعد از ابتال به کوويد-19

در رونـد ایـن پژوهـش، از یـک روش تحریـک مغناطیسـی 
فراجمجمه ای اسـتفاده شـد تـا به کمک آن، مسـیرهای مهاری 
داخـل قشـری کوتاه برد موردبررسـی قراربگیرنـد. اختالل در 
عملکـرد قشـر گابائرژیـک می تواند صرف نظـر از نوع عارضه 
عصبـی اولیـه، زمینه سـاز نشـانگان نارسـایی اجرایـی۱0 رایـج 
در تمـام بیمارانـی باشـد کـه در اینجا ذکـر شـده اند. همچنین 
در  کوتاه بـرد  درون قشـری  مهـار  کـه  شده اسـت  گـزارش 
اختـالالت سیسـتم عصبـی مرکـزی که باعـث خسـتگی مزمن 
می شـوند، کاهـش می یابد؛ چیزي کـه در بیمـاران موردمطالعه 
ایـن آزمایـش نیـز دیده  مي شـد. ازآن سـو، التهـاب عصبی نیز 
در طیف وسـیعی از اختالالت عصبی رایج اسـت و ممکن است 
بـر انتقـال گابـا تأثیـر بگـذارد. در طول فـاز حـاد کووید-۱۹، 
افزایـش قابل توجـه سـطوح سـرمی پروتئین واکنشـی سـي۱۱ 
و اینترلوکیـن 6 ۱۲ کـه نشـانگرهای معتبر التهـاب عمومي۱۳ 
محیطـی  سـایتوکاین های  دیـده  شـد.  بیمـاران  در  هسـتند، 
آستروسـیت ها  و  میکروگلیـا  و  شـده  مغـز  وارد  می تواننـد 
را فعـال کننـد و باعـث آزادشـدن سـایتوکاین های عصبـی و 
درنتیجـه التهـاب مغز شـوند؛ درنتیجـه، التهـاب عصبی مرتبط 
مشاهده شـده  تغییـر  زمینه سـاز  می توانـد  کوویـد-۱۹  بـا 
اکسـیژن  از سـوی دیگـر، کمبـود  باشـد.   M1 مدارهـای  در 
بـا  مرتبـط  ریـوی  آسـیب  از  ناشـی  مغـزی  طوالنی مـدت 
سـارس-کووید ۲ نیـز ممکـن اسـت بـه پدیـده مشاهده شـده 

ناهماهنگـی فرآیندهـای قشـری مرتبـط بـا تحلیـل مدارهـای 
داخـل قشـری گابائرژیـک بازدارنده در قشـر حرکتـي اولیه۹ 
یـا همان M1، در آسـیب های مختلف سیسـتم عصبی گزارش 
عصبـی  سیسـتم  ازکارافتـادن  باعـث  عمدتـا  کـه  شده اسـت 
مرکـزی می شـود؛ بـرای مثـال دیده شـده که مهارهـای داخل 
قشـری کوتاه بـرد در بیمـاران مبتـال به ام اس کاهـش می یابد. 
ایـن شـکل از مهار به همراه نـوع بلندبـردش، در بیماران مبتال 
بـه زوال عقـل پیشـانی-گیجگاهی نیـز مختل می شـود و آن ها 
گابـا  می دهنـد.  نشـان  خـود  از  را  اجرایـی  عملکـرد  اختـالل 
اصلی تریـن انتقال دهنـده عصبـی مهـاری در سیسـتم عصبـی 
انسـان اسـت و تقریبـا در تمـام کدگذاری هـا و پردازش هـای 
عصبـی نقش اساسـی را بـازی می کنـد؛ در نتیجـه، توانایی های 
شـناختی مختلـف و عملکردهـای اجرایـی، بـه غلظـت گابـای 

مغز در قشـر پیشـانی وابسـته هسـتند.

کمـک کرده باشـد.
 قابل ذکـر اسـت کـه مدارهـای درون قشـری کوتاه بـرد در بیماران 
مبتـال بـه بیمـاری انسـداد مزمـن ریه کاهـش مي یابـد. همچنین در 
مقایسـه بـا افـراد سـالم، مهـار کوتاه مـدت عصـب حسـی، به طـرز 
مشـاهده  کوویـد-۱۹  از  بهبودیافتـه  بیمـاران  در  معنـی داری 
تحریکـی  مسـیرهای   کولینرژیـک  کاهـش  براسـاس  شده اسـت. 
عصبـي  انتقال دهنـده  به عنـوان  اسـتیل کولین  از  کـه  )مسـیرهایي 
بازدارنـده داخـل  بـه مدارهـای اصلـی  بهـره مي برنـد(  تحریکـي 
قشـر حرکتـی اولیـه، نورون هـای گابائرژیـک می تواننـد تاحـدی 
دلیـل کاهـش مشاهده شـده فعالیـت شـبکه های گابـا باشـند؛ زیرا 
مهـار کوتاه مـدت عصـب حسـی، تحـت کنتـرل مسـیرهای مهاری 

کوتاه بـرد داخـل قشـری عمـل می کنـد. 

در مجمـوع، یافته هـای حـارض بـه کاهـش کیل گاابئرژیـک قرش 
مغـز و به میـزان کمـرت، فعالیـت کولیرنژیـک در بیمـاران، پـس 
از کوویـد-19 اشـاره دارد؛ تغییـري كـه یم توانـد عامل کاهش 
شـناخت و ادراک و همچنن خسـتی غیرطبیعی ابشـد و یی 
از مکانیمس هـای احمتـایل مسیـت عصـیب مرتبـط اب کووید-19 

را نشـان دهد.

داراي  کوچـک  نمونـه  حجـم  چـون  محدودیت هایـي  علی رغـم 
مسـتقیم  شناسـایی  عـدم  نیـز  و  ناهمگـن  عصبـی  نمودهـای 
مطالعـه  بیمـاران،  نخاعـی  مغـزی  مایـع  در  التهابـی  نشـانگرهای 
قشـر  در  گابائرژیـک  فعالیـت  کاهـش  اولین بـار،  بـرای  حاضـر، 
حرکتـی اولیـه بیمـاران بهبودیافتـه از کوویـد کـه داراي عـوارض 
عصبـی مرتبـط، خسـتگی طوالنی مـدت و نیـز اختـالل در عملکـرد 

رسانده اسـت. به اثبـات  را  بوده انـد  اجرایـی 
عصبـی  ناهنجاری هـای  ایـن  تاییـد  بـه  نیـاز  بیشـتر،  مطالعـات 
فیزیولوژیکـی، تعریـف بهتـر ارتباط آن هـا با ویژگی هـای بالینی و 

نیـز پیگیـری بیمـاران موردمطالعـه در طـول زمـان دارد.

شکل۴- داده های جمعیتی، بالینی، آزمایشگاهی، عصبی-فیزیولوژیکی و عصبی-
روان شناسی

9. primary motor cortex
 مدارهای مهاری اصلی موجود در قشر حرکتی اولیه. قشر حرکتی اولیه، ناحیه ای از مغز است که در انسان در قسمت پشتی لوب جلویی قرار دارد.

10. Dysexecutive syndrome
ایـن نشـانگان کـه بیشـتر در افـرادی کـه آسـیب مغـزی دارنـد دیده می شـود، یک اختـال عصبـی در عملکرد اجرایی اسـت کـه در آن بیماران بـا وظایف پیچیـده تفکر و اسـتدالل مشـکل دارند. برخی از شـرایط 

روانـی و ناتوانی هـای شـناختی نیـز می تواننـد نشـانه هایی از ایـن وضعیت را ایجـاد کنند.
11. C-Reactive Protein (CRP)
12. Interleukin 6 (IL6-)
13. systemic

شکل3- انتقال دهنده عصبي گابا و مسیر عملکردي آن
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آیا کروان یم تواند اب آسیب به بویایی، 
زندیگ ما را مختل کند؟

ازآنجایی کـه شـیوع سـارس-کوو-۲ ۱ همچنان جهـان را تحت تأثیر 
خـود قـرار داده اسـت، باید توجه داشـت کـه احتمال بـروز عوارضی 
نـادر در اواخـر دوره ابتـال وجـود دارد و مـا نیـاز بـه شـناخت بهتـر 
ایـن عالئـم داریـم )۱(. برای مثـال، اکثر مـردم می دانند کـه یکی از 
عالئـم اصلـی کووید-۱۹، از دسـت دادن بویایی یا آنوسـمی۲ اسـت 
کـه ممکـن اسـت هفته ها یا حتـی ماه هـا طول بکشـد؛ امـا بااین حال، 
کسـانی کـه بهبـود یافته انـد بعـداً به طـور فزاینـده ای دچـار عالمـت 
شـده اند  »بویایی پریشـی«  یـا  پاروسـمی۳  نـام  بـه  دیگـری  عجیـب 
بوهایـی  بـه شـرایطي گفتـه مي شـود کـه  )۲(؛ حالتـی کـه معمـوالً 
کـه پیش ازایـن خوشـایند بوده انـد، ناخوشـایند احسـاس می شـوند. 
بیشـتر مـوارد پاروسـمی، پـس از بهبودی عفونت آشـکار می شـوند. 
شـدت عالئـم در هـر فـرد بـا دیگـری متفـاوت اسـت )۳( امـا بـوي 
بسـیاری از مـواد مثل قهوه، گوشـت، پیاز، سـیر، تخم مرغ، شـکالت 
آزاردهنـده  پاروسـمی،  بـه  مبتـال  افـراد  نظـر  در  خمیردنـدان،  و 

.)۲( مي شـود 
البتـه کوویـد-۱۹ تنهـا عامـل ایجـاد پاروسـمی نیسـت؛ آسـیب های 
ایـن  ایجـاد  در  می تواننـد  نیـز  دیگـر  عفونت هـای  انـواع  و  سـر 
سـردرگمی حسـی نقش داشـته باشـند. طبق یک مطالعـه بین المللی 
انجـام شده اسـت، حـدود ۱0 درصـد از افـرادی کـه از  کـه اخیـراً 
آنوسـمی ناشـی از کوویـد رنـج می بردنـد، بالفاصله پـس از بهبودی 
از ایـن بیمـاری، دچـار پاروسـمی شـده بودند؛ امـا زمانـی کـه 6 یا 7 
مـاه بعـد دوبـاره بـا همـه داوطلبـان مصاحبه شـد، این میـزان به 47 

درصـد افزایـش یافته بـود )۲(. 
دلیـل اینکـه پاروسـمی در اواخـر دوره ظاهر می شـود، ممکن اسـت 
انحطـاط مـداوم گیرنده هـای بویایـی پـس از درگیـری بـا سـارس-

کـوو-۲ و یـا تعـداد کـم نورون هـای نیمـه بهبودیافته باشـد. به نظر 
می رسـد کـه بازسـازی نامرتب و اختالل در رشـد مجـدد نورون های 
برآوردهـای  براسـاس   .)4( اسـت  مرتبـط  پاروسـمی  بـا  نابالـغ، 
فعلـی، ممکـن اسـت 7 میلیـون نفـر در سراسـر جهـان، در نتیجـة 
کوویـد-۱۹، مبتـال بـه پاروسـمی باشـند )۲(. دقیقاً مشـخص نیسـت 
کـه چـرا کوویـد-۱۹ به پاروسـمی منجـر می شـود اما اعتقـاد بر این 
اسـت کـه اکثر افـرادی که ایـن عالمـت را تجربه می کننـد، در حین 

بیمـاری نیـز دچـار از دسـت دادن چشـایی و بویایـی شـده اند. 
بـر روی سـقف حفـره بینـی، حدود 7 سـانتی متر پشـت سـوراخ های 
بینـی، غشـایی نـازک بـا سـلول هایی ویـژه به نـام نورون های حسـی 
بویایـی وجـود دارد کـه مولکول هـای بـو را از هوایـی کـه تنفـس 
می کنیـم گرفتـه و پیام هـای الکتریکـی را بـه ناحیـه ای از مغـز کـه 
عفونت هایـی  می کننـد.  ارسـال  دارد،  برعهـده  را  آن هـا  پـردازش 

1. SARS-CoV2-
2. Anosmia
3. Parosmia
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ماننـد کوویـد-۱۹ می تواننـد بـه ایـن نورون هـا آسـیب برسـانند. نظریـه پیشـرو کنونـی ایـن 
اسـت کـه بازسـازی آن ها ممکن اسـت درپیام رسـانی اختـالل ایجاد کنـد و منجر به پاروسـمی 
گـردد )۲(. تحقیقـات جداگانه توسـط دکتر ِجین پارِکر4 و همکارانش در دانشـگاه ریدینگ۵، 
شـروع بـه روشـن کردن ایـن موضـوع کـرده اسـت کـه چرا بـوی مـواد غذایـی مختلـف برای 
ایـن بیمـاران، تـا ایـن  حـد مشکل سـاز اسـت. در آزمایش های اخیـر، آن هـا رایحه قهـوه را به 
بخش هـای مولکولـی تشـکیل دهنده آن شکسـتند و آن را زیـر بینـی افـراد مبتال به پاروسـمی 
و داوطلبـان غیـر مبتـال گذاشـتند؛ ایـن کار نشـان داد کـه پاروسـمی بـا توانایـی بویایـی فـرد 
ارتباطـی نـدارد؛ در عـوض، ترکیبـات خاصـی وجـود دارنـد کـه در بسـیاری از افـراد مبتـال به 
پاروسـمی، احسـاس انزجـار را برمی انگیزنـد؛ درحالی کـه افـراد غیرمبتـال آن هـا را خوشـایند 
توصیـف می کننـد! بسـیاری از ایـن ترکیبـات حـاوی گوگرد یـا نیتـروژن هسـتند و در مقادیر 
بسـیار کـم برای بینی انسـان قابل تشـخیص اند؛ اگرچـه همه ایـن ترکیبات محرک نیسـتند اما 

شـایع ترین محـرک گـزارش شـده، ۲- فـوران متـان تیـول6 در قهوه اسـت )۲(.
همچنیـن مشـخص نیسـت کـه ابتـال بـه پاروسـمی تـا چه مـدت طـول می کشـد. یـک مطالعـه 
نشـان می دهـد کـه ایـن بیمـاری می توانـد تـا شـش مـاه ادامـه داشـته باشـد؛ امـا میانگیـن آن 
حـدود سـه ماه اسـت )۵(. زمان بهبودی بسـته به علت اصلـی عالئم پاروسـمی و روش درمانی 
کـه اسـتفاده می شـود، متفـاوت اسـت؛ اگر پاروسـمی ناشـی از ویـروس یا عفونت باشـد، حس 
بویایـی ممکـن اسـت بـدون درمـان بـه حالـت عـادی بازگـردد. تمریـن بویایـی ممکـن اسـت 
به طـور بالقـّوه بـه بهبـودی کمـک کند امـا احتمـال دارد چندین ماه طول بکشـد تـا نتایج دیده 

.)۲( شوند 

نتیجه گیری 

از آنجایـی کـه اکثـر شـرکت کنندگان بـر ایـن بـاور بودنـد کـه آنوسـمی و تغییـرات طعـم، 
تأثیراتـی عمـده بـر اشـتها و لـذت سـیری دارنـد، در نتیجـه میل به خـوردن، پختن یا شـرکت 
در فعالیت هـای مرتبـط بـا غـذا در ایـن مبتالیـان کاهش یافتـه اسـت. پاروسـمی و فانتوسـمی7  
)توهـم بویایـی( حتـی اثـرات وحشـتناک تری بـر غـذا خـوردن داشـتند؛ بـه ایـن صـورت کـه 
افـراد، بـو یـا طعم مشـابه فلز را گـزارش کرده انـد! البته اطالعات بسـیار کمی در مـورد رابطه 

بیـن کوویـد-۱۹ و پاروسـمی درک شده اسـت. 
ایـن بیمـاری ممکـن اسـت به انـدازه سـایر عالئـم طوالنی مـدت کوویـد ماننـد مشـکالت قلبی، 
افسـردگی و بیماری هـای تنفسـی، حیاتـی بـه نظـر نرسـد؛ امـا بااین حـال پزشـکان می گوینـد 
کـه می توانـد مشکل سـاز باشـد )۵(. تأثیـر کوویـد-۱۹ بـر حـواس را نمی تـوان به عنـوان یک 
اثـر خفیـف در نظـر گرفـت، به ویـژه باتوجه بـه اینکـه تأثیـر آن ممکـن اسـت بـرای ماه هـا 
ادامه داشـته باشـد. تحوالت حسـی مرتبـط با کوویـد-۱۹ پیامدهایی جدی برای غـذا خوردن، 
سـالمتی، کار و رفـاه دارد و حتـی بـرای برخـی این تأثیر عمیق تر اسـت و رابطـه آن ها با خود، 
دیگـران و جهـان را مختـل می کند. متاسـفانه اغلب، ایـن پیامدهای جدی ازدسـت دادن بویایی 
و چشـایی را نادیـده می گیرنـد؛ امـا میـزان برخـی از ایـن عـوارض بالقـّوه در رژیـم غذایـی از 
نظـر کاهـش و افزایـش وزن نشان داده شده اسـت. در واقع تحقیقات نشـان می دهنـد که تأثیر 
تغییـر بـو و طعـم، بسـیار گسـترده و نگران کننـده اسـت و درنتیجه، هـر تحقیق یـا مداخله ای 

در آینـده بایـد ایـن تأثیـر گسـترده تر اختالل حسـی را در نظر بگیـرد )6(.

4. Jane Parker
5. University of Reading

6. 2Furanmethanethiol
7. phantosmia
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تکامل به چه معناست؟

تکامـل )در لغـت بـه معنـای دگرگون شـدن و تغییرشـکل دادن( 
به معنـی دگرگونـی در خصوصیت هـای وراثتـی جانـداران در طول 
زمـان اسـت. طبـق ایـن نظریـه، تمام جانـداران بـا همـة تنوعی که 
دارنـد، از نیایـی مشـترک که حدود ۳.۵ تا ۳.۸ میلیارد سـال پیش 
مختلـف  انـواع  به همین ترتیـب،  و  گشـته اند  پدیـدار  می زیسـت، 
گیاهـان، حیوانـات و سـایر موجـودات زنـدۀ روی زمیـن، از انـواع 
دیگـر موجـودات کـه از قبـل وجـود داشـته اند، منشـا گرفته انـد. 
تفاوت هـای قابل تشـخیص بیـن موجـودات نیـز به  دلیـل تغییرات 
در نسـل های متوالـی به وجـود آمده اسـت )۱(. نظریـه تکامل یکی 

از پایه هـای اساسـی زیست شناسـی معاصـر اسـت )۲(.

تغییـرات در حیات، مثـره فرایند تکامل اسـت. همه موجودات 
زنده از نظر نسـب از اجداد مشـرتک، خویشاوند هستند. همه 
گیاهـان و جانـوران از میکروارگانیمس هایـی نشـأت گرفته اند 

کـه بیش از 3 میلیارد سـال پیـش به وجـود آمده اند )1(.

و  اصـالح  بـا  همـراه  نشـات گرفتن  فرآینـد  زیسـتی  تکامـل 
تغییـر  نسـل ها  زنـده در طـول  نسـب موجـودات  سازگاریسـت. 

.)۲( می آیـد  به وجـود  تنـوع  و  می کنـد 
چارلـز داروین، طبیعت شـناس انگلیسـی قرن نوزدهـم، ادعا کرد 
کـه موجـودات از طریـق تکامـل به وجـود می آینـد. او توضیحـی 
علمـی کـه اساسـاً صحیح امـا ناقص بود دربـاره چگونگـی تکامل و 
چرایـی وجـود اندام هـا، ماننـد بال، چشـم و کلیه، کـه به طور واضح 
بـرای انجـام وظایـف خاصـی سـاخته شـده اند، ارائه کـرد. انتخاب 
انتخـاب طبیعـی  او بـود.  طبیعـی یکـی از مفاهیـم اصلـی نظریـه 
بـه ایـن دلیـل اتفـاق می افتـد کـه افـرادی کـه دارای ویژگی هـای 
سـازگارتر و سـودمندتری هسـتند، ماننـد بینایـی بهتـر یـا پاهـای 
سـریعتر، زنـده می ماننـد و فرزندان بیشـتری را نسـبت به افرادی 
مضـر  جهش هـای  حامـل  یـا  هسـتند  ویژگی هـا  ایـن  فاقـد  کـه 

می باشـند، تولیـد می کننـد )۱(.

مفهوم انتخاب طبیعی

بحـث اصلـی نظریـه تکامـل داروین بـا موضـوع وجود تنـوع ارثی 
آغـاز می شـود. تجربـه در زمینـه پـرورش حیوانـات و گیاهـان به 
در  تغییراتـی  اهلی سـازی،  فرآینـد  کـه طـی  داد  نشـان  دارویـن 
جمعیـت تثیبـت می شـود کـه بـرای انسـان ها مفیدنـد. بنابراین، او 
اسـتدالل کـرد کـه بایـد در طبیعـت هـم تغییراتـی ایجاد شـود که 
بـرای زنده مانـدن دیگر جانـداران به نحوی مفید باشـند. تغییرات 
مطلـوب، آن هایـی هسـتند کـه شـانس زنده مانـدن و بـاروری را 
افزایـش می دهنـد. ایـن تغییرات سـودمند، حفظ شـده و نسـل به 
نسـل، بیشـتر از انواعـی کـه سـود کمتـر دارنـد، تکثیـر می شـوند؛ 
فراینـدی کـه به عنـوان انتخـاب طبیعـی شـناخته می شـود. نتیجـه 

ایـن فراینـد موجـود زنـده ای می باشـد که به خوبـی با محیـط خود 
سازگار اسـت )۱(. 

بنابرایـن، انتخـاب طبیعـی را می تـوان به عنوان تولیدمثـل متفاوتی 
از گونه هـای جایگزیـن تعریـف کـرد؛ به طوری کـه در برخـی از 
را  تولیدمثـل  و  بقـا  احتمـال  اشـکال جایگزیـن  داشـتن  گونه هـا، 
انتخـاب ممکـن اسـت در نتیجـه تفـاوت در  افزایـش می دهنـد. 
بقـا، بـاروری، میـزان رشـد، موفقیـت در جفت گیـری یـا هـر جنبه 
دیگـری از چرخـه زندگـی رخ دهد. همه این تفاوت هـا را می توان 
)Differential reproduction(تحـت اصطـالح تولیدمثـل افتراقـی

منجـر  طبیعـی  انتخـاب  بـه  تاحـدی  آن هـا  همـه  زیـرا  گنجانـد؛ 
می شـوند کـه بر تعـداد زادگان موجـود زنده تاثیر می گـذارد )۱(.

دارویـن معتقـد بـود کـه رقابـت بـرای منابـع محـدود منجـر به 
بقـای موثرتریـن رقبا یم شـود. اب ایـن وجود، انتخـاب طبیعی 
ممکـن اسـت نـه تهنـا در نتیجـه رقابـت بلکـه در نتیجـه برخی 
رخ  انمسـاعد  آب وهـوای  ماننـد  فیزیـی،  محیـط  جنبه هـای 

دهد.
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عالوه برایـن، انتخـاب طبیعـی حتـی در صـورت مرگ همـه اعضای 
یـک جمعیـت در یـک سـن نیـز اتفـاق می افتـد، فقـط به ایـن دلیل 
کـه برخـی از آن ها فرزندان بیشـتری از دیگران ایجـاد می کردند. 
انتخـاب طبیعی بـا معیاری به نام شایسـتگی داروینی یا شایسـتگی 
نسـبی۱ تعییـن می شـود. شایسـتگی در اینجـا بـه معنـای احتمـال 
نسـبی اسـت کـه یک صفـت ارثـی ایجـاد  شـود. درجه شایسـتگی، 

واحـد اندازه گیـری کارآیـی باروری اسـت )۱(.

در  زنـده  موجـودات  تنـوع  و  تغییـر  فراینـد  زیسـتی،  تکامـل 
از  اعـم  زندگـی آن هـا  جنبه هـای  همـه  بـر  و  اسـت  زمـان  طـول 
ریخت شناسـی )شـکل و سـاختار(، فیزیولـوژی، رفتـار و اکولـوژی 
تأثیـر می گذارد. زیربنای ایـن تغییرات، تغییـرات در ماده وراثتی 
اسـت. بنابراین از نظـر ژنتیکی، تکامل شـامل تغییراتی در ترکیب 

ژنـی یـک جانـدار مي شـود )۲(.
اول  دانسـت.  مرحلـه ای  دو  فرآینـد  یـک  می تـوان  را  تکامـل 
تغییـرات وراثتـی رخ می دهـد و دوم، انتخـاب بیـن انـواع ژنتیکـی 
می شـوند، صـورت  منتقـل  بعـدی  نسـل های  بـه  به طورموثـر  کـه 
اسـت:  سـازوکار  دو  شـامل  همچنیـن  وراثتـی  تنـوع  مي پذیـرد. 
جهـش خودبه خـودی یـک نوع بـه نوع دیگـر و فرآیند جنسـی که 
ایـن اشـکال ژنی را مجـدداً ترکیـب می کند تا بسـیاری از تغییرات 
را ایجـاد کنـد. انـواع مختلفـی کـه در اثر جهـش یا ترکیـب مجدد 
به وجـود می آینـد، به طورمسـاوی از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل 
افزایـش شایسـتگی  دلیـل  بـه  اسـت  برخـی ممکـن  و  نمی شـوند 
موجـود زنده، بیشـتر ظاهـر شـوند. فراوانی دیگـر جهش ها ممکن 
اسـت بـر حسـب تصادف تغییـر کند؛ فرآینـدی که رانـش ژنتیکی 

نامیـده می شـود )۲(.
دارویـن و دیگـر زیست شناسـان قـرن ۱۹، شـواهد قانع کننـده ای 
را بـرای نظریـه تکامـل در مطالعـه مقایسـهای موجـودات زنـده، 
توزیـع جغرافیایـی آن هـا و بقایـای فسیلی شـان پیـدا کردنـد کـه 
امـروزه نیـز به طـور قابل مالحظـه ای محکم تـر و جامع تـر شـده اند. 
به وجـود  اخیرتـر  کـه  زیست شناسـی  شـاخه های  در  به عـالوه، 
آمده انـد، ماننـد ژنتیـک، بیوشـیمی، فیزیولـوژی، اکولـوژی، رفتار 
حیوانـات و به ویژه زیست شناسـی مولکولی، شـواهد قدرتمندتری 
ارائـه شده اسـت؛ به طورمثـال مقدار بسـیار زیادی اطالعـات مربوط 
بـه تاریـخ تکاملـی در DNA و پروتئیـن موجـودات زنـده ذخیـره 

 .)۲( شده اسـت 

در انتهـای ایـن بخـش می تـوان گفـت کـه ژنتیـک، علمـی بـود که 
در قـرن بیسـتم متولـد شـد و با جزئیـات، نحـوه عملکـرد انتخاب 
طبیعـی را آشـکار کـرد و منجر به توسـعه نظریه تکامل نوین شـد. 
از دهـه ۱۹60، یـک رشـته علمـی مرتبـط بـه نـام »زیست شناسـی 
 مولکولـی«، دانـش بسـیار پیشـرفته ای را در مـورد تکامـل زیسـتی 
ایجـاد کـرد و امکان بررسـی مشـکالت گسـترده ای را فراهم نمود 
کـه منجـر بـه پاسـخ بـه بسـیاری از سـواالتی شـد کـه زمانـی کامالً 

دور از دسـترس به نظـر می رسـید )۲(.

نئوداروینیسم۲ چیست؟!
به طـور کلـی، نئوداروینیسـم )اصطالحـی که بـرای اولین بار توسـط 
فیزیولوژیسـتی بـه نـام جـورج رومنـز۳ در سـال ۱۸۸۳ معرفـی 
شـد( عمومـاً بـرای توصیف هرگونـه ادغـام نظریه تکامـل به کمک 

انتخـاب طبیعـی چارلـز داروین، که حرفی از حضـور ژن و عملکرد 
آن در ایـن فراینـد در آن دیـده نمی شـد، با نظریه ژنتیـک ِگِرگور 
ِمنـدل4، کـه بیان کننـده ایـن بـود کـه جهش هـا عامـل تنوعي انـد 
کـه انتخـاب طبیعـي مي توانـد براسـاس آن عمـل کنـد، اسـتفاده 
می شـود امـا به طـور اختصاصـی بیشـتر بـه نظریـه تکاملـی ۱۸۹۵ 
یـا  وایزمـن۵(  آگوسـت  و  دارویـن  تکامـل  نظریه هـای  )ترکیـب 
۱۹4۲ )سـاخت نویـن6 هاکسـلی7 ( اشـاره دارد؛ البتـه بـه معنـای 
هـر نظریـه جدیـد مبتنـی بـر دارویـن و منـدل نیـز درنظرگرفتـه 
می شـود، ماننـد نظریـه تکاملـی فعلـی. از آنجایـی هـم کـه رومنـز 
قبـل از اینکـه کار منـدل در زمینـه ژنتیـک دوبـاره کشـف شـود، 
اصطـالح نئوداروینیسـم را ابـداع کرده بـود، اصطـالح سـاخت نوین 

بـرای نامیـدن آن صحیح تـر محسـوب می شـود.

تکامل خداباورانه۸ 

تکامـل خداباورانـه، تکامـل الهـی، یـا تکامل هدایت شـده از سـوی 
خـدا، دیدگاه هایـی هسـتند کـه آموزه هـای دینـی درباره خـدا را با 
درک نویـن علمـی دربـاره تکامـل زیسـتی قابل انطبـاق می داننـد. 
تکامـل خداباورانـه خـود یـک نظریـه علمـی نیسـت بلکـه در بـاب 
چگونگـی ارتبـاط علم تکامل بـا اعتقادات دینـی توضیحاتی را بیان  

.)۵( می دارد 

بـه اختصـار، تکامـل ابوران الهـی معتقدنـد که خدایی هسـت 
و  اسـت  آن  درون  حیـات  همـه  و  مـاده  جهـان  آفریننـده  كـه 
تکامـل فراینـدی طبیعـی در خلقت یم ابشـد؛ بنابراین، نظریه 
تکامـل به سـادیگ ابـزاری تلیق یم شـود کـه خدا برای توسـعه 

حیـات بـرش بـه کار گرفته اسـت )5(.

هـواداران تکامـل الهـی را می تـوان یکـی از گروه هایی دانسـت که 
تعـارض در رابطـه علم و دیـن را رد می کنند؛  آن ها بـر این باورند 
کـه نیـازی بـه تناقـض داشـتن تعلیمـات دینـی دربـاره آفرینش و 

نظریـات علمی وجودنـدارد )۵(.

شکل2- توصیف مفهوم 
نئوداروینیسم که امروزه 
با نام »ساخت نوین« 

شناخته می شود.

شکل -۴ نقاشي خلقت آدم، اثر میچانجلو9 ، نقاش ایتالیایي

6. modern synthesis
7. Huxley
8. evolution Theistic
9. Michelangelo

5. August Weismann
نظریـه ژرم پاسـم )germ plasm( یـا سـلول های زایـا کـه 
به طـور کلـی بـه عـدم قابلیـت انتقال صفـات ارثـی و رد نظریه 

المـارك می پـردازد.

1. Relative merit
2. Neo-Darwinism
3. Georges Romanes
4. Gregor Mendel
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CRISPR
A WAY FOR GENE EDITING



تصـور کنیـد در دهـة ۸0 میـالدی زندگـی می کردیـد و بـه شـما 
می گفتنـد کـه بـه زودی رایانه هـا همه جـا را فـرا خواهنـد گرفت، 
از خریـد گرفتـه تا بازار سـهام، و روزانه میلیاردهـا نفر، ازطریق 
نوعـی شـبکه بـا هـم در تمـاس خواهنـد بـود. ممکن بـود در آن 
زمـان ایـن حـرف برایتـان نامعقـول به نظر برسـد امـا همان طور 
مباحـث  اسـت.  افتـاده  اتفـاق  وقایـع  ایـن  تمـام  می بینیـم،  کـه 
علمی تخیلـی کـه حتـی فکـرش را هـم نمی کنیـم، باسـرعت بـه 
نقطـه ای مشـابه در  مـا در  امـروزه،  تبدیـل می شـوند.  واقعیـت 
مهندسـی ژنتیـک هسـتیم و دربارۀ دسـتاورد تازه ای کـه چگونه 
زندگی کـردن و درک مـا از واژۀ »عـادی« را بـرای همیشـه تغییر 
اتوبانـی  در  کنیـد  فـرض   .)۱( می کنیـم  صحبـت  داد،  خواهـد 
حرکـت می کنیـد کـه تابلوهـای تبلیغاتـی اش، »بیمـاری خـود را 
پیـدا کنیـد و آن را درمـان کنیـد«، »بیایید بـه ایدز پایـان دهیم و 
فرزندانمـان را ایمـن کنیـم« و یا »فرزند سفارشـی بـا ویژگی های 
دلخـواه شـما« اسـت، چـه حسـی پیـدا می کنیـد؟! شـاید دور از 
شـاهد  دور،  نه چنـدان  آینـده ای  در  امـا  بیایـد  به  نظـر  ذهنتـان 
بـه  چنیـن تبلیغاتـی خواهیـم بـود! کریسـپر، دری بازشـده رو 
ایـن دنیـای غیرواقعـی اسـت! آیـا در آینـده، خواهیم توانسـت 
بیماری هـای ژنتیکـی و سـرطان را درمـان کنیـم؟، رونـد پیـری 
را کنـد یـا متوقـف کنیـم یـا بـرای همیشـه جـوان بمانیـم؟، و یـا 
بتوانیـم موجوداتـی را که میلیون ها سـال پیش منقرض شـده اند، 

از نزدیـک ببینیـم!؟

تاریخچه

محققـان کریسـپر را اولین بـار در باکتریِ اشریشـیا کـوالي۲، در 
دهـة ۱۹۸0 کشـف کردنـد و این در حالي اسـت که بسـیاری از

باکتری هـا، آرکي هـا و تک سـلولی ها از کریسـپر بـرای مقابلـه بـا 
ویروس هـا اسـتفاده می کننـد )۳ ،۲(. واژۀ کریسـپر برگرفتـه از 
تکرارهـای  »خوشـه های  عبـارت  انگلیسـی  معـادل  سـرواژه های 
کلمـة  اسـت.  پراکنده شـده۳«  منظـم  به طـور  کوتـاِه  پالیندرومـی 
پالینـدروم، یعنـی توالـی حـروف )در اینجـا نوکلئوتیـد(، کـه هم از 
چـپ بـه راسـت و هـم از راسـت بـه چـپ، یکسـان اسـت )4(. در 
ابتـدا محققـان نمي دانسـتند کـه ایـن روش چگونه در سـلول عمل 
مي کنـد؛ تـا اینکـه گروهي از محققـان ژاپني، تصویري از کریسـپر 
درحیـن پژوهـش را براي اولین بار منتشـر کردنـد )۳, ۵(. تکنیک 
کریسـپر، ابتـدا توسـط یـک شـرکت موادغذایـي در سـال ۲007، 
به صورت تجربي آزمایش شـد. آن ها از باکتري اسـترپتوکوکوس 
ترموفیلـوس4، کـه به طـور طبیعـي در ماسـت و بقیة لبنیـات وجود 
یـک  از حملـة  بعـد  متوجـه شـدند کـه  و  اسـتفاده کردنـد  دارد، 
ویـروس، توالی هـای جدیـدی بـه ژنـوم باکتـری اضافـه می شـوند؛ 
ایـن توالی هـا کـه فاصله دهنـده۵ نـام گرفتنـد، بـا قسـمت هایی از 
ژنـوم ویـروس، یکسـان هسـتند. آن هـا همچنیـن فاصله دهنده هـا 
را از ژنـوم باکتـری حـذف کردنـد و فاصله دهنده هـای- جدیـدی 
را اضافـه نمودنـد و باعـث شـدند مقاومـت باکتری بـه گونة خاصی 
از ویروس هـا تغییـر کنـد؛ به این صـورت توانسـتند ثابـت کنند که 

کریسـپر نقـش مهمـی در ایمنـی باکتـری ایفـا می کنـد )۳(. 

سازوکار عملکرد کریسپر

را  خـود  ژنـوم  بـار  اولیـن  بـراي  ویـروس  یـک  کـه  هنگامـی 
دفاعـي  سیسـتم  یـک  نبـود  درصـورت  می کنـد،  باکتـری  وارد 
کارآمد،ژنـوم واردشـدۀ ویـروس می توانـد به سـرعت بـا اسـتفاده 
از اجـزای  سـلول باکتـري، تکثیـر شـده و آن را از بیـن ببـرد؛ امـا 

كیمیا ایرجی، كارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه شیراز
kimiairaji007@gmail.com

زهره ابراهیمی، كارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه استهبان
zohreebrahimi114@gmail.com

کارت واکسیناسیون ابکرتی ها
ویرایش ژنوم با استفاده از روش کریسپر۱

1. CRISPR
2. Escherichia coli
3. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats

4. Streptococcus thermophilus
5. Spacer
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به دلیـل وجـود یـک سیسـتم خـاص در باکتـري بـه نـام کریسـپر، 
باکتـري می توانـد ایـن ژنـوم را بـرش دهـد و بخشـی از آن را در 
ژنـوم خـود نگـه داری کنـد تـا درصـورت برخـورد مجدد بـا همان 
مقیـاس  در  فرآینـد  ایـن  ببـرد. مشـابه  بیـن  از  را  ویـروس، آن 
بزرگ تـر، به واسـطة سـلول هاي خاطـره در سیسـتم ایمنـی بـدن 

انسـان نیـز رخ می دهـد )4(.
امـا فرآیند عملکرد کریسـپر کـه امروزه نوع خاصـی از آن، تحت 
عنوان CRISPR-Cas9، بسـیار شـناخته شده اسـت، شامل دو جزء 

مهم می باشـد:
۱( پروتئین هـای Cas یـا پروتئین هـای مرتبـط بـا کریسـپر کـه 
نوکلئـازی دارنـد و می تواننـد هماننـد قیچـی  و  نقـش هلیـکازی 
مولکولـی، DNA را بـرش بزننـد. یـک نـوع پرکاربـرد از پروتئین 
Cas کـه بـرای ویرایـش ژنومـی اسـتفاده می شـود، Cas9 اسـت 

.)4(
تشـکیل شده اسـت:   دیگـر  بخـش  دو  از  کـه  راهنمـا6   RNA  )۲
 crRNA ۸ ، کـه بـه هـم متصـل می شـوند؛ tracrRNA 7 و crRNA
جهت شناسـایی و اتصـال به DNA هدف )ازطریـق رابطة مکملی(، 
 Cas کـه به عنـوان داربسـت بـرای اتصـال پروتئیـن tracrRNA و
بـه DNA هـدف عمـل می کنـد )6(. سـاختار حاصـل از برقـراری 
پیونـد بیـن RNA راهنمـا و پروتئیـن Cas9، مثل یـک دیده بان در 
سـلول عمـل می کنـد و درصـورت مشـاهدۀ ژنـوم ویـروس، به آن 

حملـه کـرده و آن را از بیـن می بـرد.

ژنـوم  نه تهنـا  کـه  شـدند  متوجـه  دانمشنـدان   2012 سـال  در 
سیسـمت  اب  یم تـوان  را  موجـودی  هـر  ژنـوم  بلکـه  ویـروس، 
کریسـر ویرایـش کـرد. بدیـن ترتیـب، کریسـر یم توانـد بـه 
یم توانـد  کـه  شـود  تبدیـل  ژنـوم  ویرایـش  دقیـق  ابـزار  یـک 

کنـد. تغییـر  دسـتخوش  را  ژن هـا 

انجـام  آزمایشـگاه  در  را  کار  ایـن  چگونـه  دانشـمندان  امـا 
؟ هنـد می د

بـرای انجـام ایـن فرآیند، محققان یـک RNA راهنمـای اختصاصی 
بـه ژن هـدف هدایـت  Cas9 را  طراحـی مي کننـد کـه پروتئیـن 
می کنـد و پـس از آن، ایـن پروتئیـن DNA را بـرش می زنـد. ایـن 
 Cas9 فرآیند کلید قدرت کریسـپر اسـت؛ با اسـتفاده از پروتئین

متصل شـده به یـک RNA راهنمای انتخابی، دانشـمندان مي توانند 
در عمـل هر ژنی را در ژنـوم ویرایش کنند )7(.

پـس از بـرش DNA، مطابـق بـا هـدف انجام بـرش، دو سـازوکار 
اسـت: موردانتظار 

سـازوکار اول کـه به آن ترمیـم انتهاهای غیرهمتـاNHEJ( ۹(گفته 
می شـود، زمانـی اتفـاق می افتـد که سـلول تـالش می کنـد تا برش 
انتهـای  نوکلئـاز،  نـوع  از  پروتئینـی  کنـد.  ترمیـم  را  ایجاد شـده 
بـه هـم متصـل  و دوبـاره  بـرش می زنـد  را   DNA شکسته شـده 
و می توانـد  بسـیار مسـتعد خطاسـت  ایـن فرآینـد  امـا  می کنـد؛ 
منجـر بـه جهـش یـا اختـالل در عملکـرد ژن شـود؛ بنابرایـن، ژن 
حاصـل از ایـن فرآینـد به طورمعمـول فاقد اسـتفاده و یـا خاموش 
اسـت. از ایـن روش می توان برای خاموشـی ژن هـای خاص، مانند 

ژن هـای بیمـاری زا اسـتفاده کرد.
 )HDR( ۱0سـازوکار دیگـر کـه بـه آن ترمیـم همتـای مسـتقیم
توالـی  دانشـمندان،  کـه  می گیـرد  صـورت  زمانـی  می گوینـد، 
دیگـر  جـزء  دو  بـا  همـراه  را  ژنـوم  در  ادغـام  بـرای  موردنظـر 
سیسـتم کریسـپر بـه سـلول وارد کننـد. در این حالت الزم اسـت 
 DNA کـه توالـی وارد شـده، در دو انتهـای خـود مشـابه دو طـرف
برش خـورده باشـد تـا فرآینـد بازسـازی را هدایـت کنـد. ایـن 
قابلیـت تعویـض و تعمیـر خطاهـای DNA، بـه ایـن معنـی اسـت 
کـه کریسـپر به طور بالقـوه می توانـد روش درمانـی جدیدی برای 
بیماری هـای مرتبـط بـا نقص های ژنتیکـی )مانند کم خونی داسـی 

شـکل(، طراحـی کنـد )۳(.
شکل1- نگاهی کلی به مراحل مکانیسم CRISPR-Cas9 در سلول باکتری

NHEJ و HDR شکل -2 سازوکار

6. guide RNA (gRNA)
7. Crispr RNA
8. Trans-activating CRISPR RNA 

9. Non-Homologous End Joining 
10. Homology-Directed Repair 

Cas9

۸7



محدودیت ها 

بزرگ تریـن محدودیـت کریسـپر این اسـت که ایـن روش ۱00 
درصـد مؤثـر نیسـت و کارایـی آن در ویرایـش ژنـوم می توانـد 
متغیـر باشـد. بـرای مثال در یـک مطالعه کـه بر روی برنـج انجام 
شـد،  ویرایـش ژنـی در ۵0 درصد سـلول ها انجام شـده بود و این 
درحالـی اسـت  کـه سـایر بررسـی ها نشـان می دهند کـه بسـته بـه 
هـدف، ایـن کارایـی می توانـد بـه ۸0 درصـد یـا باالتر هم برسـد. 
هـدف۱6   از  خـارج  ویرایـش  به نـام  دیگـری  پدیـدۀ  به عـالوه، 
نیـز وجـود دارد کـه باعـث بـرش توالـی DNA در جایـی غیـراز 
توالـی موردنظـر می شـود؛ اتفاقـی  کـه می توانـد منجـر بـه ایجـاد 
جهش هـای ناخواسـته گـردد. همچنیـن ممکـن اسـت حتـی یـک 
توالـی کـه به درسـتی بـرش خـورده، به صـورت صحیـح و دقیـق 
بـه  رسـیدن  بـرای  را  ثانویـه ای  مشـکالت  و  نشـود۱7  ویرایـش 

شـرایط مطلـوب به دنبـال داشـته باشـد )۳(.

یک استفادۀ بدون مجوز

در سـال ۲0۱۸، یـک محقـق چینـی، جامعـة علمـی را در شـوک 
فروبـرد. او بـا اسـتفاده از فنـاوری کریسـپر، ژن دو جنیـن دختـر 
   ۱۸HIV دوقلـو را به گونـه ای ویرایش کـرد که نسـبت به ویـروس
مقـاوم باشـند. درحالی کـه بعـد از ایـن کار جنین هـا سـالم بـه دنیا 
آمدنـد، امـا جوامـع علمي این فعالیـت بدون مجـوز وی را محکوم 
کردنـد؛ زیـرا به نظـر می رسـد هیچ کـدام از جنین هـا از ابتـدا مبتال 
بـه HIV نبوده انـد و بنابرایـن او یـک ژن سـالم را غیرفعـال کرده 
کریسـپر  بـا  جنین هـا  ایـن  سـلول هاي  همـة  وي،  به گفتـة  بـود. 
HIV هـم  بنابرایـن، ممکـن اسـت بـه  ویرایـش نشـده  بودنـد و 
مقـاوم نشـده  باشـند! او ایـن آزمایـش را در حالـي انجـام داده بود 
کـه هنـوز اطالعـات و نتایـج کاملـي درمـورد ویرایش سـلول هاي 

انسـاني با کریسـپر دردسـترس نیسـت )۱0(. 

در سـال 2020، جنیفـردودان19 و امانوئل شـارپنتیه20 به دلیل 
ژنـوم،  ویرایـش  ابزارهـای  دقیق تریـن  از  یـی  توسـعه 
CRISPR-Cas9، و اتثیـر انقـایب کـه در حـوزۀ علـوم زیسـیت 
داشته اسـت، جایـزۀ نوبـل شـیمی را از آن خـود کردنـد )11(.

کاربردها

در سـال ۲0۱۳، اولین گزارش اسـتفاده از راهکار کریسـپر 
برای ویرایش سـلول های انسـانی منتشر شـد. آزمایش های 
دیگـر نشـان دادند کـه ایـن فنـاوری در اصـالح بیماری های 
ژنتیکـی چـون سیسـتیک فایبروزیـس۱۱، آب مرواریـد۱۲ و 
آنمی فانکونـی۱۳ کارآمـد اسـت. ایـن مطالعـات، راه را برای 
اسـتفادۀ درمانـی ازکریسـپر، هموارتر کردنـد )۳(. برخالف 
درک عمومـی جامعـه کـه بـر باسـتفاده از کریسـپر بـرای 
درمـان بیماری هـا متمرکـز شده اسـت، ایـن روش فقط یکی 
از کاربردهـای متعـدد کریسـپر اسـت. ازجملـه کاربردهای 
دیگـر ایـن ابـزار قدرتمنـد، در صنایـع غذایی و کشـاورزی، 
محصـوالت پروبایوتیـک۱4، ارتقـای ویژگی هـای تغذیـه ای 
محصـوالت زراعـی و تولید گیاهـان مقاوم دربرابر خشـکی، 
بالقـوۀ  کاربردهـای  از  نیـز  ژن درایـو۱۵   .)۳( می باشـد 
کریسـپر اسـت )۵(. این فناوری یک سیسـتم ژنتیکی اسـت 
گسـترش  جمعیـت  کل  در  نسـل ها  طـی  در  می توانـد  کـه 
ریشـه کن کردن  بـرای  می تـوان  ژن درایوهـا  از   .)۳(  یابـد 
گونه هـای مهاجم و یـا تغییر مقاومت محصوالت کشـاورزی 
کـرد  اسـتفاده  علف کش هـا  و  آفت کش هـا  بـه  نسـبت 
)۸(. یکـی از کاربردهـای مهـم دیگـر کریسـپر کـه امـروزه 
دردست بررسـی اسـت نیـز تغییـر ژنتیکی اندام هـای خوک 
بـرای پیونـد بـه انسـان، به گونه ای کـه آن عضـو را رد نکند، 
اخیـر  میـالدی  ابتـدای سـال  اتفاقـی کـه در  )۹(؛  می باشـد 
بـرای اولین بـار انجـام شـد ولـی بیشـتر از دو مـاه نتوانسـت 
بـه حفـظ جـان شـخص موردپیونـد کمـک کنـد. در نهایـت 
یکـی از کاربردهـای جـذاب پیش بینی شـدۀ پیـش روی ایـن 
فنـاوری، امـکان احیـای گونه هـای منقرض شـده می باشـد؛ 
کاری  کـه تحقیقـات و تالش هـا بـرای انجـام آن همچنـان 
ادامـه دارد امـا نـکات اخالقـی و نگرانی هـای محیط زیسـتی 

مربـوط بـه آن نیـز بایـد درنظـر گرفته شـود )۲(. 

شکل3- جنیفر دودنا و امانوئل شارپنتیه، برندگان جایزه نوبل شیمی 2020
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13. Fanconi anemia
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یم خواهم زنده مبامن!
مراقبت های تسکیین1؛ رضوریت فراموش شده در سیسمت های هبداشت و درمان دنیا

اگـر دنبال کننده شـماره پیشـین مجله دنـا بودید، حتمـاً یادتان 
هسـت که از مرگ آگاهـی گفتیم. 

از اینکـه پزشـکی نویـن به چیـزی بجـز درمـان فکـر نمی کنـد؛ 
غافـل از اینکـه مـرگ درمـان نـدارد... ۲

تاریخچـه مراقبت هـای تسـکینی بـه شـکل فعلـی بـا نـام فردی 
قریـن اسـت کـه پایه گـذار ایـن ایـده محسـوب می شـود. بانـو 
بحبوحـه  در  انگلسـتان  در   ۱۹۱7 متولـد  سـاندرز،  سیسـیلی 
جنگ جهانـی دوم، به عنـوان پرسـتار، کمک رسـانی بـه بیمـاران 
را آغـاز نمـود. در همیـن شـرایط، او بـه یکی از بیمـاران مهاجر 
یهودی-لهسـتانی که مبتال به سـرطان بود عالقه یافت و مراقبت 
از او را در آخریـن روزهـای زندگـی برعهـده گرفـت. وی بـا 
صـرف هزینـه شـخصی و بـا نامیـدن خـود به عنـوان »پنجـره ای 
در خانـه تـو۵« حرکتـی را آغـاز نمـود کـه در آینده به تاسـیس 
منجرگردیـد.  مـرگ6«  آسـتانه  در  بیمـاراِن  »تیمـارگاه  اولیـن 
همچنیـن، بـا ادامه رونـد مراقبت از بیمـاران غیرقابل درمان و با 

ادامـه تحصیل در رشـته مـددکاری اجتماعی، تمـاِم وقت و انرژی 
خـود را در ایـن زمینـه بـه کار بسـت. در آن  زمـان، نگهـداری و 
مراقبـت از بیمـاران العـالج و درآسـتانه فـوت، اکثـراً در مراکـز 
مذهبـی و توسـط راهبـان و یـا افـراد داوطلـب انجـام می گرفـت. 
و  مراقبت هـا  از  نـوع  ایـن  علمی ترکـردن  بـرای  امـا  سـاندرز 
همچنیـن پیداکـردن توانایـی بـراي ایجـاد تحـول در ایـن  زمینه، 
 MBBS7 تحصیـل در طـب را برگزید و در سـال ۱۹۵7 با مدرک
وارد حرفـه طبابـت شـد؛ وي همزمـان مطالعاتـی جـدی در زمینه 
کنتـرل درد۸ را نیـز انجـام مـی داد. تجربـه، علم و تعهـد او منجر 
بـه جلـب حمایت هـای مـادی و معنـوی مختلـف از سـوي مراکـز 
مختلـف شـد و نهایتـاً پـس از سـال ها مطالعـه و بررسـی جوانـب 
غیرقابل درمـان،  و  صعب العـالج  بیمـاران  از  مراقبـت  مختلـِف 
اولیـن مرکـز نگهـداری این بیمـاران با هـدف ارائـه مراقبت های 
تسـکینی به نـام »هاسـپِس ِسـنت کریسـتوفر۹«، در سـال ۱۹67 
کار خـود را در لنـدن آغـاز نمـود. هاسـپس در قـرون  وسـطی 
بـه ِدیرهایـی کـه جهـت اقامـت رهگـذران و درراه مانـدگان بـود 
عنـوان می شـد کـه پـس از مدتـی مکانی جهـت نگهـداری برخی 
بیمـاران درآسـتانه فـوت و مبتـال بـه بیماری هـای غیرقابل درمان 
گردیـد. در مرکـز سـنت کریسـتوفر نیـز بیمارانی کـه امیدی به 
بهبـود آنـان نبود، پذیـرش می گردیدنـد. در طی پذیـرش عالوه 
بـر رسـیدگی بـه مسـائل بهداشـتی و تسـکین عالیـم آزاردهنده 
انـواع سـرگرمی ها بـرای  بـا خانـواده بیمـار،  و درد، در تعامـل 
دیگـر  بـا  مصاحبـت  عالوه بـر  بیمـاران  می شـد.  فراهـم  آنـان 
باغبانـی، اسـتفاده از موسـیقی،  بیمـاران و روانشناسـان، امـکان 
 .)۱،  ۲( داشـتند  را  آرایشـگری  حتـی  و  نویسـندگی  نقاشـی، 
دیگـری  جنبه هـای  به تدریـج  مراقبت هـا  ایـن  پویـای  ماهیـت 
ماننـد تخصص هـا و فوق تخصص هـای مختلـف و یـا درمان هـای 
مکملـی چـون موسـیقی درمانی، نوردرمانـی و کاردرمانـی را نیـز 

1. Palliative care
2. متن»سیدنی فاربر؛ منجي یا متهم؟!«، نشریه دنا، شماره 2۴، ص 72-77

3. Dame Cicely Saunders
۴. موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان؛ نهادي خیریه در جهت درمان بیماران 

مبتا به سرطان که به خصوص با کمک مشارکت های مردمی انجام می شود.
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شـامل شـد و ماهیت چندتخصصي۱0مراقبت های تسـکینی شکل 
گرفـت. همچنیـن بـا تالش هـای خانـم سـاندرز در گسـترش و 
آمـوزش مراقبت هـای تسـکینی، در اکثـر کشـورهای پیشـرفته، 

هاسـپس های متعـددي نیـز راه انـدازی و فعـال گردیـد )۳(.

اب ورود مراقبت هـای طـب تسـکیین بـه بحـث کاسـیک طـب، 
مشـاهده گردیـد که تهنـا بیماران درحال فوت نیسـتند که از 
آن نفـع یم برند و بسـیاری از بیمـاران دیگر ازجمله مبتایان 
بـه رسطـان، از همـان ابتـدای بیمـاری و هزممـان اب دریافت 
قـرار  مراقبت هـا  ایـن  تحـت  یم تواننـد  دیگـر  درمان هـای 
گیرنـد. درحقیقـت اب دریافت ایـن مراقبت هـا، کیفیت زندیگ 
و میـزان رضایـت بیمـاران و خانـواده آانن به صـورت ابرزی 
افزایـش یم یافـت. بدیـن نحـو بـود کـه مراقبت هـای پیـش 
 از مـرگ از مراقبت هـای تسـکیین جـدا گردیـد. مراقبت هـای 
تسـکیین در بخش های بسـرتی بیمارسـتان به صورت بخش 
مجـزا یـا مشـاوره و یا اب اسـتفاده از تشـکیایت قاعده مند در 
مـزنل نیـز قابل ارائـه بـود ویل هاسـپس ها مجموعه هایـی 

خـارج  از بخش هـای بیمارسـتاین بودنـد )4(. 

بـا گسـترش مراقبت هـای تسـکینی، طـب تسـکینی۱۱ به عنـوان 
مبحثـی فوق تخصصـی وارد سیسـتم آمـوزش پزشـکی گردیـد و 
به سـرعت توسـعه یافـت؛ به نحوی کـه دوره فـوق تخصصـی طب 
تسـکینی از سـال ۲006 در آمریکا رسـمیت یافتـه و اولین بورد 
فوق تخصصـی آن نیـز در سـال ۲00۸ بـه متخصصیـن بیهوشـی 
ارائـه شـد. سـازمان بهداشـت جهانـی، طـب تسـکینی را یکـی از 
معیارهـای ارزیابـی ارائـه خدمات سـالمت در هر کشـور می داند 
و تـالش گسـترده ای جهـت توسـعه و گسـترش ایـن  رشـته در 
دنیـا انجـام داده اسـت. در حـال حاضـر 7۵ کشـور )معـادل ۳۲ 
تسـکینی  طـب  اقدامـات  فاقـد  دنیـا(  کشـورهای  کل  درصـد 
مراقبت هـای-  ایـران،  جملـه  از  کشـورها  بقیـه  در  و  می باشـند 
طـب تسـکینی به نحـوی وجـود دارند. خانم سیسـیلی سـاندرز به 
پـاس خدماتـی کـه به بیمـاران و خانواده آنـان ارائـه داده بود و یا 
به عبارتي دیگـر امکانـي کـه براي داشـتن کیفیـت و کرامت آن ها 
»ِدیـم۱۲«  لقـب  نموده بـود،  فراهـم  لحظـات حیـات  تـا آخریـن 
کـه معادلـي بـراي شـوالیه در زنـان اسـت را از ملکـه انگلسـتان 
دریافـت کـرد. ایشـان نهایتا در سـال ۲00۵ در هاسـپس سـنت 
کریسـتوفر، مکانـی کـه تبلـور قلب پـاک و مهربـان و البتـه اراده 
پوالدیـن او بـود، بـا برجاگذاشـتن راهـی زنـده و پویـا در مسـیر 
عـزت انسـانیت، در صلـح و آرامـش چشـم از جهـان فروبسـت 

 .)۵(

شـنبه،  روز  در  انتظـار،  سـال ها  از  بعـد  پیـش،  چنـدی  امـا 
هفدهـم مهرمـاه سـال 1400، نخسـتین نشسـت تخصـیص 
میـزابین  بـه  تسـکیین،  و  حمایـیت  مراقبت هـای  موضـوع  اب 
سـازمان نظام پزشـی جمهوری اسـایم ایران و اب همکاری 
مکسـا برگـزار شـد. بـه گـزارش ایلنـا13 و بـه نقـل از سـازمان 
در  مکسـا  مدیرعامـل  جلسـه،  ابتـدای  در  نظام پزشـی، 

حـوزه  »راهربدهـای  کـرد:  اظهـار  برگـزاری،  اهـداف  بیـان  جهـت 
مفقـوده  حلقـه  پیداکـردن  محوریـِت  اب  برانمـه  جامـع  رسطـان 
اب  غرابلگـری،  و  زودهنـگام  تشـخیص  رسطـان،  جامـع  خدمـات 
عنـوان مراقبت هـای حماییت و تسـکیین، از اهـداف برگزاری این 
نشسـت اسـت«. همچنیـن در ادامـه، بنیان گـذار مكسـا نـز اب 
بیـان ایـن نکتـه کـه خـود تجربـه حضـور چنیـن بیمـاری را دركنـار 
خـود داشته اسـت، افـزود: »مراقبت هـای حمایـیت و تسـکیین، 
حرفه ای تریـن اقدام وزارت هبداشـت اسـت و هزینه هـای درمان 
و  یم دهـد  کاهـش  درمـاین  سسـیمت  و  خانـوار  دولـت،  بـرای  را 

همچنیـن از لحـاظ رواین بسـیار ارزمشنـد اسـت )6(«. 

در ادامـه ایـن نشسـت نیـز ایده هـای امیدوارکننـده ای بیـان شـد کـه 
فراهم شـدن هرچـه سـریع تر زیرسـاخت های اقتصـادی و اجتماعـی 
آن هـا، مي توانـد بـه ارتقـای کیفیـت زندگی بیمـاران مبتال به سـرطان 
و سـایر بیماری هـای صعب العـالج و همچنیـن جمعیـت سـالخورده 

کشـور منجر شـود )6(.

رویکردی همه جانبه اما کمتر شنیده شده

مراقبت هـای حمایـیت و تسـکیین، رویکـردی اب فلسـفه ی فکـری 
متفـاوت از رویکـرد سـنیتِ »درمـان بیمـاری« یم ابشـد. ایده ای 
کـه جامعـه و نظـام سـامت را نه تهنـا در قبـال نجـات جـان بیمـار 
از مـرگ و افزایـش طـول عـرم او، بلکـه بـه همـان میـزان در برابـر 
او،  مـرگ  کیفیـت  نیـز  و  خانـواده اش  و  بیمـار  زنـدیگ  کیفیـت 
مسـئول یم داند. در واقع طب تسـکیین، هـرماه و حمایت کننده 
به عنـوان  نیـز  را  مـرگ  درعین حـال،  امـا  زندگیسـت  و  حیـات  از 
یم کنـد؛  أتییـد  زنـدیگ  از  طبیعـی  و  اجتناب انپذیـر  مرحلـه ای 
یعـین همچنـان کـه طـب تسـکیین موافـق اقـدام خودآگاهانه به 
مـرگ بـراي رهايـي از درد و رنـج یـا همـان »یوِتِنیزیـا« نیسـت14 
، ارصاری نیـز بـر طوالین منـودن حیـات )بـه هـر قیمـت( و تعویـق 

مـرگ نـدارد )7(. 

به طـور کلـي طـب تسـکینی سـعي دارد تـا در گام اول، درد و سـایر 
عالئـم آزاردهنـده را کاهـش داده یـا متوقـف نمایـد؛ به ایـن صورت 
کـه عالیمـی چون تنگـی نفس، ضعف، کاهش اشـتها، احسـاس تهوع، 
مشـکالت خـواب و افسـردگی و غیـره را کنتـرل و اداره نمـوده و 
سـپس بـا بهبـود ارتبـاط دوجانبه با بیمـار، بـه او کمک  کند تـا کنترل 
بـه  البتـه درعین حـال  بـر مراقبت هـای خـود داشته باشـد؛  بیشـتری 
جنبه هـای معنـوی و روانـی آن هـا نیـز توجـه کافـي را دارد. همچنین 
بـا ایجـاد سیسـتم حمایتی از بیمـاران، شـرایطی را فراهـم می کند که 
تـا آنجـا کـه امـکان دارد، پیـش  از مـرگ، فعـال و مسـتقل باقی مانده 
و انـرژی الزم بـرای انجـام کارهـای روزانه را داشـته باشـند و مهم تر 
از همـه نیـز کرامـت و شـأن انسـانی آن هـا حفـظ و صیانت شـود. در 
همیـن اثنـا، بـرای خانـواده بیمـاران نیـز شـرایطی را فراهـم می کنـد 
یـا  و  بیمـاری  به واسـطه  پیش آمـده  دشـوار  بـا وضعیـت  ایشـان  تـا 
حتـی شـرایط فـوت و سـوگواری عزیزشـان تطابـق یابنـد. همـه ایـن 
اهـداف بیان شـده به واسـطه اقداماتـی ارائـه می شـود کـه بـا عنـوان 

10. Interdisciplinary  
11. Palliative Medicine
12. Dame

13. خبرگزاری کار ایران
14. euthanasia
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»مراقبت هـای تسـکینی« شـناخته می شـوند )7(. 

مراقبت هـا  ایـن  جهانـی۱۵،  بهداشـت  سـازمان  تعریـف  بـه  بنـا 
دربرگیرنـده همـه اقدامـات فعال و کامـل برای کاسـتن از رنج و 
درد، و بهبـود کیفیـت زندگـی در بیمـار اسـت که البتـه در حالت 
عمـده مختـص بیمـاران مبتال بـه بیماری هـای خاصی اسـت که به 
درمـان پاسـخ نمی دهنـد و نتیجـه مسـتقیم بیماری، مرگ اسـت؛ 
و کم کـردن  بیمـار  آرام نمـودن  در  تنهـا سـعی  واقـع  در  یعنـی 

نشـانه های بیمـاری در وی دارنـد )۸(. 

تشـخیص  پیشـگیری،  شـامل  سـرطان  کنتـرل  کـه  همان طـور 
زودهنـگام و درمـان می شـود، مراقبت هـای حمایتـی و تسـکینی 
نیـز می کوشـد تـا عالئـم و عـوارض بیمـاری و درمـان را کنتـرل 
کنـد و از به وجودآمـدن آن هـا جلوگیـری نماید؛ ولـی در صورت 
ایجـاد، بـرآن اسـت تـا ایـن عالئـم و عـوارض را زود تشـخیص 
دهـد و بـه درمـان و برطـرف کـردن آن ها بپـردازد؛ البتـه موارد 
بسـیاری از ایـن عوارض، به ویـژه عوارض روان شـناختی، معنوی 
و اجتماعـی، به دلیل عدم شـناخت کافی پزشـکان حوزه سـرطان 
در ایران و سـایر کشـورهای جهـان مورد بی توجهی قـرار گرفته 

و درمـان نمی شـوند )7(.

سـازمان جهانـی بهداشـت، سـالمت را در چهـار بعـد جسـمانی، 
هیـچ  بنابرایـن  می کنـد؛  تعریـف  معنـوی  و  اجتماعـی  روانـی، 
چالـش آزاردهنـده ای در مواجهـة بیمـار و خانواده اش بـا بیماری 
نیسـت کـه پرداختن بـه آن از چهارچـوب مراقبت های تسـکینی 
خـارج باشـد. در اغلب مراکز و بیمارسـتان های سـرطان، افرادی 
به عنـوان متخصصـان مراقبـت تسـکینی فعالیـت دارنـد کـه حتی 
آنجـا  در  تسـکینی  مراقبـت  گـروه  یـک  به صـورت  می تواننـد 
و  بیمـار  نیاز هـای  گرفتـن  درنظـر  بـا  و  باشـند  داشـته  حضـور 
خانـواده او، بـه آن هـا رسـیدگی  کننـد. همچنین الزم اسـت تا در 
مراکـز سـرطان، مراکـز درمانی ویژه یـا حتـی برنامه هایی وجود 
داشـته باشـد کـه در آن هـا بـه مسـائل خـاص مراقبت تسـکینی، 
ماننـد اِدم لنفـاوی، مدیریـت درد، عملکـرد جنسـی، یـا مسـائل 

روانی-اجتماعـی پرداختـه شـود )7(.

طب تسـکینی در جامعـه نقش مهمی را بازی می کنـد و بازیگران 
آن بیمـاران و در کنارشـان مراقبینـی هسـتند کـه فعالیت هـای 
آن هـا می توانـد تأثیـر مهمـی بـر دیگـر خدمـات موجـود داشـته 

 .)7( باشد 

آیـا مخاطبـان اصلی مراقبت های تسـکینی، فقـط مبتالیان به 
هستند؟! سرطان 

این گونـه  علمـی،  مجامـع  بیشـرت  اتکیـد  علـت  بـه  شـاید 
مخاطبـان  رسطـان،  بـه  مبتایـان  تهنـا  کـه  شـود  تصـور 
سـازمان  دیـد  از  کـه  حـایل   در  هسـتند،  مراقبت هـا  ایـن 
جهـاین هبداشـت، مبتایـان بـه بیماری هـای عـروق مغـزی، 
انرسـایی های قلـیب، ایـدز، اختـاالت و انرسـایی های مزمن 

بیماری هـای  کل  در  و  عصـیب  تحلیـل  بیماری هـای  تنفـی، 
سـاملندان نیـز بـه دریافـت ایـن مراقبت هـا احتیـاج دارنـد و 
داده  توضیـح  بیشـرت  ادامـه  در  کـه  همان طـور  این هـا  همـه 
خواهـد شـد، تهنـا بـه مخاطبـان بیمـار ایـن نـوع از مراقبت ها 

.)7( دارد  اشـاره 

به طـور کلـی، اگـر بخواهیـم مخاطبـان مراقبت هـای تسـکینی را 
همان طـور  دهیـم،  قـرار  موردارزیابـی  گسـترده تری  به شـکل 
ایـن  دریافـت  نیازمنـد  کـه  افـرادی  اولیـن  اسـت،  مشـخص  کـه 
مراقبت هـا هسـتند، هـر نـوع بیمـار مبتـال به بیمـاری مزمنی اسـت 
کـه افـت محسـوس کیفیـت زندگـی را تجربـه می کند. گـروه دوم 
از مخاطبـان امـا، خانوادۀ بیماران و مراقبانشـان می باشـند. حمایت 
افـراد فعـال جامعـه کـه  از نزدیـکان و مراقبـان بیمـار به عنـوان 
زندگـی آنـان نیـز دسـتخوش تغییـرات اساسـی در ابعـاد مختلف 
روانـی، معنـوی، اجتماعـی، اقتصـادی و غیـره شده اسـت نیـز مورد 
دیگـری اسـت کـه توجـه بـه آن ضـروری می باشـد )7(. سـومین 
گـروه از مخاطبـان مراقبت هـای حمایتـی و تسـکینی، پرسـتاران و 
کارکنانـی هسـتند کـه در تعامـل مسـتقیم بـا بیمـاران صعب العالج 
گـروه  ایـن  از  کشـورها،  از  بسـیاری  در  متأسـفانه  دارنـد.  قـرار 
پشـتیبانی مناسـبی صـورت نمی گیـرد. بدیهی اسـت که فرسـایش 
شـغلی بـرای کارکنـان فعـال در حوزه سـرطان، به ویـژه در مراکز 
ارائـه مراقبت هـای انتهایـی کـه به صـورت مکـرر بـا مـرگ بیمـار 
مواجه هسـتند، نسـبت بـه بسـیاری از حوزه های فعالیـت در زمینه 
سـالمت بیشـتر اسـت و الزم می باشـد کـه مراقبت هـای تسـکینی 

ویـژه ای بـرای آن هـا فراهـم شـود )7(.

مراقبت های حمایتی درمانی پیشرفته۱6  
شـامل درمـان درد و عالئـم آزاردهنده بیماری مانند تهوع، اسـتفراغ، 

بی اشـتهایی و غیره.

مراقبت های روانی-اجتماعی۱7
در جهـت کاهـش اثـرات عاطفی-روانـی بیمـاری در بیمـار و خانواده 

او.

مراقبت در خانه۱۸ 
جهـت اسـتفاده بیمارانـی که در مراحـل انتهایی بیماری های سـرطانی 
از اشـغال تخت هـای  بـا هـدف جلوگیـری  و صعب العـالج هسـتند، 
نیـز  و  بیمارسـتان  کارکنـان  شـغلی  فرسـایش  و  درمانـی  مراکـز 
کاهـش هزینه هـای اقتصـادی، هـم بـرای بیمـار و هـم برای سیسـتم 

بهداشـتی-درمانی.

خدمات آموزشی مراقبت از خود و خانواده۱۹ 
آمـوزش همراهـان بیمـار جهـت ارائـه خدمـات پرسـتاری قابل اجـرا 

آن ها. توسـط 

خدمات مددکاری اجتماعی۲0  
در جهت رفع مشکالت مالی و اجتماعی بیمار و خانواده وی.

مراقبت های معنوی۲۱  
به منظـور کمک گرفتـن از اعتقـادات مذهبـی بیمـاران و خانـواده در 

جهـت آرامـش و پذیـرش بیمـاری.

15. World Health Organization (WHO)
16. Advanced Medical Supportive Care
17. Psychosocial Care

18. Home Care and Terminal Care
19. Self-Care & Family-Care Education
20. Social Working Services

21. Spiritual Care

در انواع مختلف، برای اهداف مختلف
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خدمات توان بخشی۲۲   
در راستای بهبود عملکرد جسمانی بیماران.

خدمات طب مکمل و جایگزین۲۳  
کیفیـت  بهبـود  راسـتای  در  مکمـل  طـب  روش هـای  انـواع  از  اسـتفاده 

و غیـره )۹(. ماننـد طـب سـنتی، طـب سـوزنی  بیمـاران  زندگـی 

مراقبت های درمانی یا تسکینی؟ مسئله این است!

هـدف اصـیل مراقبت هـای درمـاین، افزایش طول عـرم بیمار و 
نجـات وی از مرگ اسـت، در حایل  که هـدف اصیل مراقبت های 
و  و مـرگ بیمـار  زنـدیگ  ارتقـای کیفیـت  حمایـیت و تسـکیین، 
مدیریـت  اب  او  خانـوادۀ  زنـدیگ  کیفیـت  افزایـش  همچنیـن 
بیمـاری  اثـر  در  ایجادشـده  چالش هـای  کلیـه  همه جانبـه 
مراقبت هـای  یم ابشـد.  مـرگ  از  پـس  ات  تشـخیص  زمـان  از 
مراقبت هـای  جایگزیـن  به هیچ عنـوان  تسـکیین  و  حمایـیت 
درمـاین منی ابشـند بلکـه به عنـوان مکمـل آن هـا، اثربخـیش 
درمـان را افزایـش یم دهنـد. در واقع این مراقبت هـا به دنبال 
نیسـتند؛  مـرگ  انداخـن  به تعویـق  یـا  بخشـیدن  رسعـت 
بنابرایـن معمـواًل برخـی از خدمـات ماننـد احیـای قلیب-ریـوی 
و اسـتفاده از دسـتگاه تنفـس مصنوعـی24، در مرحلـه اپیاین 
بیمـاری ارائـه منی گـردد و یـا ازآن سـو یوتنیزیـا نیـز در دامنـة 
أتثیـر  رشایـط،  ایـن  همـه  وجـود  اب  البتـه  نیسـت؛  خدمـات 
افزایـش  در  تسـکیین  و  حمایـیت  مراقبت هـای  قابل ماحظـه 
توسـط  هببـودی،  ایجـاد  و  درمـان  بـه  بیمـار  اپسـخ دهی 

.)7( شده اسـت  أتییـد  متعـددی  مطالعـات 

آغاز مهم تر است یا پایان؟! 

و  حمایتـی  مراقبت هـای  ارائـه  کـه  سـنتی  دیدگاه هـای  برخـالف 
تسـکینی را از نظـر زمانـی محـدود به هفته هـای پایانی عمـر بیمار، 
یعنـی از زمـان قطـع درمان هایـی کـه بـا امیـد زنـده نگه داشـتن 
بیمـار انجـام می شـوند تـا هنـگام مـرگ، می دانسـتند، امـروزه این 
مراقبت هـا از بـدو تشـخیص بیمـاری، بـرای بیمـار و خانـواده آغاز 
شـده و حتـی پـس از مـرگ بیمـار نیز بـا مراقبت های سـوگ برای 

خانـواده ادامـه می یابـد. 

چنانچـه در شـکل نیز مشـاهده می شـود، با پیشـرفت بیمـاری از 
هنـگام تشـخیص، نیـاز بیمـار بـه مراقبت هـای درمانـی کاهش و 
بـه مراقبت هـای حمایتـی و تسـکینی افزایـش می یابـد. در واقـع 
زمانی کـه بیمـاری وارد مرحلـة نهایـی می شـود، درمان هایـی کـه 
انجـام می شـدند، متوقـف  بـا هـدف ازبین بـردن منشـا بیمـاری 
می شـوند در حالـی  کـه نیاز به مراقبت های تسـکینی بـه اوج خود 
می رسـد و بیمـار و خانـواده در روز هـای پایانـی زندگـی تحـت 
پوشـش خدمـات ویـژه حمایتی قـرار می گیرنـد. مرحلـه انتهایی 
»مراقبت هـای  عنـوان  تحـت  تسـکینی  و  حمایتـی  مراقبت هـای 
پایـان- عمـر« بـه مرحلـه ای از بیمـاری اطالق می شـود کـه دیگر 
درمـان سـودمند نیسـت و از نظـر علمـی، بیمـاری درمان ناپذیـر 
ارزیابـی شده اسـت؛ یعنـی شـرایط بیمـار به صورتـی اسـت کـه 
به طـور فزاینـده ای رو بـه وخامـت پیـش مـی رود و دیگـر امیدی 
بـه زنده ماندن او نیسـت. پـس از مرگ نیز پشـتیبانی از خانواده 
تـا بازگشـت آنـان به شـرایط طبیعی ادامـه می یابد. معمـوالً نقطة 
آغـاز ایـن مراقبت هـا بـا گفتـن خبـر بـد ابتـالی فـرد بـه بیماری 
مزمـن یا سـرطان بـه بیمـار و خانـوادۀ او در نظر گرفته می شـود 

.)7(

رویارویی بزرگ

موضـوع مراقبت هـای تسـکینی، در اصـل نخسـتین حـوزه ای در 
علـم اسـت کـه انسـان را در وادی رویارویـی و پذیـرش تمام قـد 
قـرار  زندگـی  از  اجتناب ناپذیـر  مرحلـه ای  به عنـوان  مـرگ 
می دهـد. مهم تریـن اصـل در گفت وگـو بـا شـخص بیمـار در این 
شـرایط تنهـا یـک چیـز اسـت: اینکـه طفـره نرویـم و صادقانـه 
دربـاره گزینـه انتخابـی اش بـا او حرف بزنیـم. سرطان شناسـان، 
از  را  بیمـار  پزشـکی،  تیـم  بقیـه  و  جراحـان  پروتودرمانگرهـا، 
دریچـه ماه هـا تـالش برای درمـان مشـکلش می  بیننـد، حال آنکه 
همـه از قبـل می دانیـم که بیمـاری او فعال درمانی نـدارد و احتمال 
بهبـودی او بسـیار پاییـن اسـت. نقطـه تاریـک آنجاسـت کـه مـا 
هیچ وقـت نتوانسـتیم به بحـث از حقیقت اصلی تر درباره شـرایط 
چـه  بپردازیـم،  توانایی هایمـان  نهایـی  محدودیت هـای  و  بیمـار 
برسـد بـه اینکه دربـاره ارزش هـا و دغدغه های او برای واپسـین 
اینجـا در بیمارسـتان  او  روزهـای زندگـی اش گفت وگـو کنیـم. 
اسـت و تقریبـا هیـچ شانسـی ندارد که بـه وضعیتی شـبیه به چند 
هفتـه پیشـش برگـردد؛ اما به نظـر می رسـد در شـرایطی، نه تنها 
هیـچ یـک از اطرافیان بیمـار، بلکه حتی پزشـکان هـم نمی توانند 
ایـن موضـوع را بپذیرنـد و بـه او کمک کنند که خـودش را با این 
وضعیـت تطبیـق دهـد. البتـه امیـد بـر آن اسـت کـه در آینده ای 
شـاهد  تسـکینی،  مراقبت هـای  کیفیـت  ارتقـای  بـا  نزدیـک، 
شـکنجه های  دوران  و  باشـیم  حـوزه  ایـن  در  بهتـری  عملکـرد 
نوینـی کـه در پوشـال »درمـان« بـر سـر بیمـاران پیاده می شـوند، 

ختـم بـه خیر شـود.
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رازی هولناک
از درون پاستیک ها
زینب اسماعیل خانی، کارشناسی ارشد سیستماتیک 

و اکولوژی گیاهی، دانشگاه تهران
Zeinab.esk77@gmail.com

ســالیان ســال اســت کــه پالســتیک ها بــه جزئــی جدانشــدنی از زندگــی مــا تبدیــل شــده اند، به طــوری کــه زندگــی بــدون آن هــا 
تقریبــاً بــرای مــا غیرقابل تصــور اســت. از کوچک تریــن و ابتدایی تریــن وســایل زندگــی مثــل مســواک و ظــروف غــذا گرفتــه 
ــه ایــن مــادۀ هولنــاک و سرســخت هســتند.  تــا حیاتی تریــن آن هــا ماننــد وســایل دندانپزشــکی و جراحــی، همگــی وابســته ب
ــرد؟! جــواب  ــه کار ب ــاک« را ب ــظ »هولن ــه بشــریت ســود می رســاند لف ــدر ب ــه این ق ــاده ای ک ــرای م ــد ب ــا به راســتی چــرا بای ام
ایــن ســوال در قلــب پالســتیک ها نهفتــه اســت، چیــزی درســت در درون آن هــا کــه باعــث می شــود ایــن مــادۀ به ظاهــر مفیــد 
و پرکاربــرد بــه یــک قاتــل خامــوش بــرای بشــریت و حتــی محیط  زیســت تبدیــل شــود. پــس بــدون لحظــه ای درنــگ، معرفــی 

ایــن قاتــل خامــوش را در پاورقــی ایــن شــماره آغــاز می کنیــم.

بیس فنول آ۱ چیست؟

در اوایـل دهـة ۱۹۹0، دکتـر ِفلدَمـن۲ در حـال مطالعـه روی فعالیـت اسـتروژن بـود. او و تیمـش در سـال ۱۹۹۲ وقتـی درحال 
 رشـددادن مخمـر در فالسـک های پالسـتیکی بودنـد، یـک مولکول شـبه اسـتروژنی را کشـف کردند. آن هـا ابتـدا فکرمی کردند 
کـه شـاید ایـن مولکول توسـط مخمر ساخته شـده باشـد ولـی وقتی آزمایشـی بدون حضـور مخمـر را در فالسـک انجام دادند، باز 
هـم ایـن مولکـول اسـتروژنی را در محیـط مشـاهده کردنـد. در نهایت، ایـن ماده به عنـوان ماده شـیمیایي بیس فنول آ شناسـایی 
و در توصیـف آن بیـان شـد کـه ایـن مـاده به خاطـر شـباهتی کـه بـه هورمـون اسـتروژن دارد، بـرای افـرادی کـه در معرض آن 

هسـتند، بسـیار خطرناک اسـت )۱(.

1. Bisphenol A (BPA)
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بیس فنـول آ یـک ترکیـب ناپایـدار اسـت کـه می توانـد در 
در  گسـترده  به صـورت  و  باشـد  داشـته  حضـور  هرجایـی 
از محصـوالت مصرفـی و مـواد غذایـی شناسـایی  بسـیاری 
شده اسـت. ایـن ترکیـب شـیمیایي بـرای تولید انـواع خاصی 

می شـود. اسـتفاده  پالسـتیک  از 

پزشـی  وسـایل  پاسـتیک ها،  ایـن  اب  ساخته شـده  ظـروف 
)به عنـوان  و سـایر محصـوالت ماننـد روکـش کاغـذ حـراریت 
دسـتگاه های-  رسـید  بـرای  مورداسـتفاده  کاغـذ  مثـال، 
خودپـرداز(، ممکن اسـت به میـزان قابل توجهی انسـان را در 

معـرض بیس فنـول آ قـرار دهنـد )2(.

ایـن مـاده همچنیـن در تولیـد پلی کربنـات نسـبتاً سـخت و 
شـفاف )PC( و رزین هـای اِپوکسـی مورداسـتفاده در تولیـد 
قوطی هـای غـذا نیـز اسـتفاده می شـود۳. برخی از آزمایشـها 
بـر روی حیوانـات نشـان داده اسـت که رشـد جنیـن و نوزاد 
تحت تأثیـر  آ  بیس فنـول  کمـی  مقـدار  بـا  اسـت  ممکـن 
قـرار بگیـرد امـا دانشـمندان درمـورد اثـرات مضـر آن، در 
یـک  آ  بیس فنـول  دارنـد.  اختالف نظـر  حیوانـی،  مطالعـات 
ایـاالت متحـده  ترکیـب شـیمیایی مصنوعـی اسـت کـه در 
به  مقـدار زیـاد تولید می شـود و تولیـد سـاالنه  آن تقریباً ۲,۳ 

میلیـارد پونـد اسـت )۳(.

در ایـاالت متحده و کشـورهای دیگر، درمـورد تأثیر بیس فنول 
کـه  اختالف نظرهایـی وجـوددارد  انسـان،  بـر روی سـالمتی  آ 
منجـر بـه تصمیمـات متناقـض نظارتـی در مـورد ایمنـی ظروف 
غـذا، به ویـژه مـوارد مورداسـتفاده بـرای نـوزادان و کـودکان 
 )FDA( شده اسـت. نتیجه گیری سـازمان غـذا و داروي آمریـکا
مبنـی بـر ایـن کـه اسـتفاده از بیس فنـول آ بی خطـر مي باشـد، 
بـا یافته هـای قبلـی یـک هیئـت از مشـاوران علمـی در تضـاد 
اسـت و توسـط گـروه تحقیقاتي دیگـري نیز به چالش کشـیده 
شده اسـت؛ ایـن اتفاقـات تـا جایـي پیـش رفتـه کـه به تازگـی 
سـازمان غـذا و داروی آمریـکا، نگرانی خـود را در مورد اثرات 
مضـر احتمالـی ناشـی از قرارگرفتـن در معـرض بیس فنـول آ 
بـر سـالمتی انسـان اعالم کـرده و بیان  کرده اسـت کـه مطالعات 
جدیـدی را در ایـن زمینـه انجـام خواهـد داد و امـکان تغییرات 

احتمالـی در رویکـرد نظارتـی  اش وجـود دارد )۳(.

شواهدی برای اثبات جرم بیس فنول آ !

تـا اینجـا می شـود گفـت کـه تـا حـدودی متوجـه شـدیم کـه 
هولنـاک  بـودن پالسـتیک به دلیـل وجـود چـه مـاده ای اسـت؛ 
ولـی بخـش مهـم ماجـرا اینجاسـت کـه بفهمیـم مـاده ای کـه 
این قـدر سـمی و خطرنـاک اسـت، چـه زیان هایـی را مي توانـد 
بـرای مـا به دنبـال داشـته باشـد. پس بـرای درک ایـن موضوع، 
الزم اسـت تـا تأثیـرات بیس فنـول آ را روی سـطوح مختلـف 
سـالمتی انسـان بررسـی کنیـم تـا بتوانیـم اثبـات کنیم کـه چرا 

لقـب »قاتـل خامـوش« بـرای ایـن مـاده انتخـاب شده اسـت. 
یکـی از مهم تریـن تأثیـرات بیس فنـول آ بـر روی بـاروری و 
دسـتگاه تولیدمثلـی مـردان و زنان اسـت. بین سـال های۲000 
تـا ۲0۱0، داده هـای متناقض زیـادی در مورد تأثیـر بیس فنول 
از  بسـیاری  شـد.  جمـع آوری  زنـان  و  مـردان  بـاروری  بـر  آ 
بـر  را  آ  بیس فنـول  نامطلـوب  اثـرات  اخیـر،  گزارش هـای 

عملکـرد تولیدمثلـی مـردان و زنـان تاییـد می کنـد )۲(. 

بـه  کـه  زیـادی  بسـیار  شـباهت  به دلیـل  آ  بیس فنـول 
در  به طورخـاص  یم توانـد   )3( دارد  اسـرتوژن  هورمـون 
مـردان ابعـث اختـال در تولید و کیفیت اسـرم شـود و در 
زانن نیـز بـر تخمـدان، کیفیـت تخمـک و حـیت رشـد جنیـن 

بگـذارد.  أتثیـر 

از طرفـی، بیس فنـول آ به دلیـل توانایـی عبـور از سـد خونـی-
تولیدمثلـی،  اندام هـای  بـر  مسـتقیم  اثـرات  عالوه بـر  مغـزی، 
کنـد؛  مختـل  نیـز  را  فرزنـدان  تولیدمثلـی  عملکـرد  می توانـد 
زیـرا تغییـرات عملکـرد تولیدمثلـی در طـول رشـد اندام هـای 
بـر  را  جبران ناپذیـری  عواقـب  جنینـی،  دوران  در  مربوطـه 
آ  بیس فنـول  دارد؛  به همـراه  بزرگسـالی  دوران  در  بـاروری 
دارای اثـرات مضـر بـر کیفیـت تخمـک، جداسـازی کروموزوم 
و افزایـش آسـیب هاي اکسایشـي همـراه بـا ازبین رفتن تخمک 
اسـت کـه در مطالعـات آزمایشـگاهی و درون تنـي نشـان  داده  

شده اسـت)۲(. 
در مطالعـه ای دربـاره ارتبـاط بیـن بیس فنـول آ و سـرطان در 

2. Doctor David Feldman
3. به علت قابلیت آن در سخت کردن پاستیک و جلوگیری از زنگ زدگی قوطی های کنسرو و نیز حفظ مواد غذایی در برابر آلودگی باکتری ها

شکل 2- مواردی که در ساخت 
آن ها بیس فنول آ استفاده می شود.

شکل -1 ساختار شیمیایی ترکیب بیس فنول آ
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انسـان، بیس فنـول آي موجـود در سـرم خون زنان دارای سـرطان 
بـا زنـان سـالم مـورد آزمایـش قـرار گرفـت  سـینه در مقایسـه 
بیمـاران  در  را  مـاده  ایـن  غیرقابل پیش بینـي  افزایـش  نتایـج،  و 
نمی تـوان  مطالعـات  ایـن  براسـاس  البتـه  داد؛  نشـان  سـرطانی 
به طوردقیـق ارتبـاط بیـن بیس فنـول آ و سـرطان سـینه را تعییـن 
کـرد ولی شـواهد زیادی از مطالعات روی جوندگان و پسـتانداران 
وجـود دارد کـه قرارگرفتـن در معرض این مـاده در پیش از تولد، 
باعـث اختـالل در بافـت پسـتانی و افزایـش حساسـیت آن به مواد 
سـرطان زای شـیمیایی شده اسـت. شـواهدی مبنـی بـر ارتبـاط بین 
سـقط مکـرر جنین و قرارگرفتـن در معرض بیس فنـول آ در زنان 
بـاردار نیـز وجـود دارد؛ بـه ایـن صـورت کـه بیمارانـی را کـه ۳ تا 
۱۱ سـقط جنیـن متوالـی داشـتند را در کنـار افـراد سـالم از همـان 
محـل، موردمطالعـه قراردادنـد و طبـق نتایـج، بیس فنـول آي کل 
افـراد  از  باالتـر  به طـور  قابل توجهـی  اول،  سـرم خـون در گـروه 

 .)4( بود  سـالم 
بیمـاری بعـدی کـه مشـخص شده اسـت کـه تحت تأثیـر بیس فنول 
آ ایجـاد می شـود، دیابـت نوع ۲ اسـت. در یک مطالعـه در آمریکا 
کـه ارتبـاط بیـن بیس فنـول آ و دیابـت را در افـراد بیـن ۱۸ تا 74 
بـدون دیابـت موردبررسـی قرارداده بـود،  سـال دارای دیابـت و 
به میـزان  دیابـت،  دارای  افـراد  ادرار  در  ترکیـب  ایـن  حضـور 

چشـم گیری بیشـتر از افـراد سـالم بـود )4(.
در مطالعاتـی کـه بـر روی بیماری هـای قلبی-عروقـی، فشـارخون 
بـاال و سـطح کلسـترول در افـراد ۱۸ تـا 74 سـال انجـام شـد نیـز 
مشـاهده گشـت که با افزایش سـطح بیس فنـول آ در ادرار، میزان 

ابتـال بـه بیماری هـای قلبـی افزایـش می یابد.

در واقـع، ایـن بـرریس نشـان داد کـه افزایـش بیس فنـول آ در 
ادرار اب افزایـش فشـارخون رابطـة مثبـیت دارد و قرارگرفـن در 
معـرض ايـن تركيب، ابعـث کاهش رضابن قلب نیز یم شـود؛ 
کاهـش رضابن قلـب و افزایـش فشـارخون هـر دو از عوامـل 

مهـم بیماری هـای قلیب-عـرویق محسـوب یم شـوند )4(.

بـا وجـود سـبک زندگـی امـروزي و عـدم تحـرک کافـی، یکـی از 
مسـائل رایـج و معضـالت مهـم جوامـع، مسـئلة چاقـی اسـت. برای 
اثبـات تأثیـر بیس فنـول آ بـر روی ایجـاد چاقـی، سـرم خـون دو 
گروه، شـامل افراد دارای چاقی و داراي وزن مناسـب موردبررسی 
قرارگرفت و مشـاهده شـد که غلظـت بیس فنـول آ در ادرار افراد 
چـاق، به طور چشـم گیری بیشـتر از افراد داراي وزن طبیعي اسـت 

.)4(
تـا اینجـای کار شـاید شـما هـم بـه ایـن نتیجـه رسـیده  باشـید کـه 
خطـر وجـود این مـاده، بسـیار جدی و غیرقابل چشم پوشـی اسـت؛ 
ولـی عـوارض و تأثیـرات مضـر بیس فنـول آ فقط بـه همین جا ختم 

نمی شـود.

روی  اپییـن  بسـیار  دوزهـای  در  حـیت  یم توانـد  آ  بیس فنـول 
انهنجـار  رفتارهـای  ایمـین،  دسـتگاه  تیروئیـد،  عملکـرد 
کـودکان، بلـوغ زودرس، رسطـان پروسـتات و بسـیاری مـوارد 

،1(؛  2( ابشـد  اتثیرگـذار  دیگـر 

مقـاالت بسـیار زیادی درمـورد این تاثیرات به چاپ رسـیده اسـت 
و آزمایش هـاي زیـادی بـر روی افـراد، در کشـورهای مختلـف، 
انجام شـده کـه شـاهد و سـندی محکم بر درسـتی این ماجراسـت. 

امـا مسـئله اینجاسـت کـه اسـتفاده از پالسـتیک و مشـتقات آن 
به قـدری در زندگـی امـروزه ریشـه دوانـده کـه به نظـر مي رسـد 
اسـت.  غیرقابل اجتنـاب  تقریبـا  آن هـا  از  نکـردن  اسـتفاده 
راه حل هـای  کشـورها  از  بسـیاری  امـروزه  ولـي  خوشـبختانه 
مناسـبي بـرای دوري از ایـن اثـرات هولنـاک را پیداکرده انـد و 
درحـال تـالش بـرای نهادینـه کـردن آن در جوامع خود هسـتند. 

امـا چگونـه؟

کشورهای دیگر چه می کنند؟!

همان طـور کـه پیش تر گفتیم، مسـئلة تاثیرات زیان بـار بیس فنول 
آ سـالیان سـال مورد تحقیق و بررسـی بوده اسـت و به همین علت، 
در کشـورهای پیشـرفته به طـور جـدی بـرای جلوگیـری از ایـن 
مضـرات اقدامات پیشـگیرانه درنظرگرفته شده اسـت. برای درک 

بهتـر ایـن موضـوع به ذکر چنـد مثـال می پردازیم:

در کشـور کانـادا دولـت قوانینـی را بـرای اسـتفاده از محصـوالت 
ممنوعیـت  شـامل  قوانیـن  ایـن  کرده اسـت.  لحـاظ  پالسـتیکی 
اسـتفاده از محصـوالت پالسـتیکی یک بارمصرف مانند کیسـه های 
پالسـتیکی موادغذایـی، نی هـای یک بار مصـرف و کارد و چنگال و 
ظـروف غذایـی ساخته شـده از پالسـتیک هایی که بازیافت سـخت 

دارنـد، می باشـد. 

 بیـش از 35 کشـور، از جملـه فرانسـه، انگلیـس و بنگادش، 
کنیـا   ،2017 سـال  از  کرده انـد.  ممنـوع  را  پاسـتیک ها 
پاسـتیی  ممنوعیـت  خشـن ترین!(  شـاید  )و  شـدیدترین 
را در جهـان داشته اسـت؛ بـه ایـن معـین کـه بـرای هـر کـی 
کـه کیسـه های پاسـتیی را بفروشـد، تولیـد کنـد یـا از آن 
اسـتفاده کنـد، ات چهـار سـال زنـدان و یـا جریمـه 40000 دالری 

 !)5( درنظرگرفته شده اسـت 

در طی سـال های گذشـته، ۱70 کشـور متعهد شـدند که اسـتفاده 
کاهـش  قابل توجهـی  به میـزان   ۲0۳0 سـال  تـا  را  پالسـتیک  از 

دهنـد. برخـی از ایـن کشـورها عبارت انـد از:

شکل -3 آثار نامطلوب بیس فنول آ بر سامتی انسان
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پس یعنی تنها مجرم داستان بیس فنول آ بوده است؟

بعـد از خوانـدن ایـن مقالـه شـاید اولیـن چیـزی کـه بـه فکر هرکـدام از ما می رسـد این باشـد که: »پـس اگر از پالسـتیکی کـه بیس فنول آ 
نـدارد اسـتفاده کنیـم، سـالمتی مـا دیگـر در خطـر نیسـت؟«. خیلـی دلم می خواسـت که ایـن حرف حقیقت داشـت و تنها مشـکل بشـریت 
و محیط زیسـت بـا پالسـتیک ها به خاطـر وجـود بیس فنـول آ بـود، ولی مشـکل اینجاسـت کـه پرونـدۀ آلودگی های ناشـی از پالسـتیک تنها 

با یـک مجرم بسـته نمی شـود! 
در مطالعـة جدیـد انجـام شـده در ایـن زمینه )7(، مشـخص شـد که پالسـتیک ها مواد شـیمیایی سـمی بیشـتری نسـبت به آنچه قبـاًل تصور 
می شـد آزاد می کننـد و خطـرات قابل توجهـی بـرای مـردم و محیط زیسـت به همـراه دارنـد. در پالسـتیک های موردمطالعـه در ایـن مقالـه، 
۱0۵00 مـاده شـیمیایی را شناسـایی کردنـد. از ایـن میـان، حـدود یک چهـارم )یعنی ۲4۸0 ماده شـیمیایی( به طـور بالقوه مضـر بودند که 
برخـی از آن هـا باعـث ایجـاد سـرطان یـا آسـیب بـه اندام هـای- خـاص در آبزیـان می شـدند و برخی دیگـر با تجمـع درون بدن انسـان یا 
سـایر حیوانـات، در طـول زمـان مشـکالتی مانند ازدسـت دادن حافظه را به وجود می آوردند. ِهلن ویِسـینِجر4، نویسـنده اصلـی این مطالعه، 
می گویـد کـه حداقـل ۱000 مـاده شـیمیایی کـه به عنـوان مـواد نگران کننـده شناسـایی شـده اند، حتـی در دوزهـای پاییـن می توانند مضر 
باشـند. او در ایـن بـاره می گویـد: »در جامعـه علمـی توافـق شـده اسـت کـه اگر چیزی سـرطان زا باشـد، سـطح امنـی بـرای قرارگرفتن در 
معـرض آن وجـود نـدارد. یعنـی ایـن مـواد حتـی در سـطوح بسـیار پاییـن می تواننـد منجـر به سـرطان شـوند«. بـا این حـال، محققـان این 
مقالـه نتوانسـتند بسـیاری از مـواد شـیمیایی موجـود در پالسـتیک ها را به درسـتی دسـته بندی کننـد؛ زیرا هیچ شـاهد واضحـی از خطرناک 

بـودن یـا نبودن آن هـا وجود نداشـت )۸(. 

به طـور کلـی، شناخته شـده ترین مـواد مضـر موجود در پالسـتیک بعـد از بیس فنول آ، کـه البته در کاربردهـای خوِد پالسـتیک فواید خاص 
مربـوط به خـود را دارنـد، عبارت اند از:

۱. فتاالت هـا۵: باعـث اختـالل در غـدد درون ریـز، ناهنجاری هـای تولیدمثلـی در نـوزادان پسـر، کاهش باروری، اختالالت رشـدی، آسـم و 
افزایـش واکنش هـای آلرژیک می شـوند )۹(.

۲. آلکیـل ِفُنل هـا6: ایـن مـواد شـیمیایی شبه اسـتروژنی باعـث اختـالل در سیسـتم تولیدمثـل می شـوند و با کاهش تعـداد اسـپرم و اختالل 
در رشـد پروسـتات، می تواننـد منجـر بـه مشـکالت بـاروری در مـردان شـوند. قرارگرفتن در معـرض این مـاده باعث افزایـش خطر ابتال 

به سـرطان سـینه در مـردان و زنان می شـود.
۳. ترکیبـات پِرفلورینـهPFAS :7هـا۸ ازجملـه ایـن ترکیبـات هسـتند کـه مـواد شـیمیایی مختل کننده متابولیسـم محسـوب می شـوند و بر 
سیسـتم ایمنـی، کبـد و تیروئیـد تأثیـر می گذارنـد. آن هـا بلـوغ را تحت تأثیـر قـرار می دهند، خطر سـرطان سـینه را افزایـش می دهند و با 

هنـد: به جـای پیشـنهاد ممنوعیـت سراسـری کیسـه های پالسـتیکی، فنجان هـا و نی هـا، از ایالت هـا خواسـته می شـود تـا قوانیـن 
بازدارنـده موجـود دربـاره ذخیره سـازی، سـاخت و اسـتفاده از برخـی پالسـتیک های یک بارمصـرف را اعمـال کننـد )6(.

کنیـا: کیسـه های پالسـتیکی یک بارمصـرف را در سـال ۲0۱7 ممنـوع کـرد و در ژوئن سـال گذشـته، بازدیدکننـدگان را از بردن 
پالسـتیک های یک بارمصـرف ماننـد بطری هـای آب و بشـقاب های یک بارمصـرف بـه پارک هـای ملـی، جنگل ها، سـواحل و مناطق 

حفاظت شـده منـع کرد.

زیمبابوه: در سال ۲0۱7 جریمه ۳0 تا ۵000 دالری برای استفاده از ظروف مواد غذایی پلی استیرن وضع کرد.

و  نی هـای پالسـتیکی  ممنوعیـت عرضـة  اخیـراً  و  مالیـات وضـع کـرد  بـرای کیسـه های پالسـتیکی  بریتانیـا: در سـال ۲0۱۵ 
درآمده اسـت. اجـرا  بـه  در  پنبـه ای  گوش پاک کن هـای 

ایـاالت متحـده: نیویـورک، کالیفرنیـا و هاوایـی از جملـه ایالت هایـی هسـتند که کیسـه های پالسـتیکی یک بارمصـرف را ممنوع 
کرده انـد.

اتحادیه اروپا: قصد دارد اقالم پالستیکی یک بارمصرف مانند نی، چنگال، چاقو و گوش پاک کن های پنبه ای را ممنوع کند.

چیـن: برنامـه ای را بـرای ممنوعیـت کیسـه های غیرقابل تجزیـه در همـه شـهرها و شـهرک ها تـا سـال ۲0۲۲ اعـالم کرده اسـت. 
نی هـای یک بارمصـرف نیـز در صنعـت رسـتوران ممنـوع خواهد شـد.

4.  Helene Wiesinger
5. Phthalates
6. Alkyl phenols

7. Alkyl phenols
8. Perfluorinated compounds Substances

۹7



ارتبـاط  نیـز در  بیضـه، پروسـتات و تخمـدان  سـرطان های کلیـه، 
هسـتند. 

4. دایوکسـین۹: قرارگرفتـن در معـرض دایوکسـین بـر رشـد مغز 
تأثیـر می گـذارد، باعـث اختـالل در عملکـرد تیروئیـد می شـود و با 
افزایـش خطـر ابتـال بـه سـرطان های متعـدد و آسـیب بـه سیسـتم 

ایمنـی همراه اسـت. 
۵. تثبیت کننده هـای UV: تثبیت کننده هـای UV باعـث اختـالل در 
عملکـرد غـدد درون ریز، جلوگیری از رشـد طبیعـی و القای اثرات 

استروژنی می شـوند )۱0(. 

پـس می تـوان نتیجـه گرفت کـه بیس فنـول آ در آسـیب به انسـان 
و محیط زیسـت دسـت تنها نیسـت و هـزاران هـزار مـادۀ شـیمیایی 
شـناخته شـده و شـناخته نشـده او را در ایجـاد ایـن اثـرات زیان بار 
همراهـی می کنند و همچون دسـتی پنهان در پشـت پـرده، ماجرای 
قتـل خامـوش را طرح ریـزی می کننـد! امـا بشـِر هوشـمند همچـون 
کارآگاهـی دوره دیـده همیشـه راه نجاتی برای حفظ بقـا و دوری از 
عوامـل تهدیدکننـدۀ سـالمتی اش پیـدا می کند، پس این مشـکل نیز 

بـدون راه نجات نیسـت.

و اما راه نجات!

در امـان بـودن از خطـرات و عوارض بیس فنول آ و سـایر ترکیبات 
زیان بـار موجـود در پالسـتیک ها کار سـخت و چالـش برانگیـزی 
اسـت امـا بـا انجـام یک سـری از اقدامـات می تـوان خطرات ناشـی 

از آن را بـه حداقل رسـاند:

۱. اسـتفاده از محصـوالت پالسـتیکی و کیسـه های پالسـتیکی را بـه 
حداقـل برسـانید و تاحدامـکان از محصـوالت جایگزیـن و پایـدار 
)ماننـد کیسـه های پارچـه ای، نی های فلـزی، بطری های شیشـه ای و 
سـایر مـوارد( اسـتفاده  کنید و اگـر مجبور به اسـتفاده از محصوالت 
پالسـتیکی شـدید، دقت کنیـد که برچسـب »بدون بیس فنـول آ۱0« 
را داشـته باشـند )به خصوص برای اسـتفاده از شیشـه شـیرهای بچه 

و محصـوالت حیاتی(

دهیـد؛  کاهـش  را  شـده  کنسـرو  غذایـی  محصـوالت  مصـرف   .۲
چـون بسـیاری از قوطی هـا بـرای نگهـداری از نوشـیدنی ها و مـواد 
غذایـی، بـا رزیـن اِپوکسـی پوشـانده شـده اند و بهتـر اسـت بـرای 
جلوگیـری از زیان هـای احتمالـی این مـاده، تاحدامکان اسـتفاده از 

ایـن محصـوالت را کاهـش دهیـد.

شکل -۴ محصوالت پایدار

شکل -5 شماره های مربوط به انواع بطری

قـرار  ماکروویـو  درون  را  پلی کربنـات  پالسـتیکی  ظـروف   .۳
ندهیـد چـون به مـرور زمـان و در اثـر حـرارت تجزیـه می شـوند 
و بیس فنـول آی موجـود در آن درون مـواد غذایـی آزاد می شـود.

4. سـعی کنیـد برای بسـته بندی موادغذایی از پالسـتیک اسـتفاده 
نکنیـد و به جـای آن از ظـروف شیشـه ای بهـره  ببرید )۱۱(.

۵. اسـتفاده از پالسـتیک بـرای نگهـداری مـواد غذایـی را محـدود 
کنیـد و به جـای آن از ظـروف شیشـه ای اسـتفاده کنید. اگر مجبور 
به اسـتفاده از پالسـتیک شدید، از پالسـتیک های شماره 7 اجتناب 
کنیـد و به جـای آن از نـوع شـماره 4 اسـتفاده کنید. شـماره ۱ و ۲ 
بـدون بیس فنـول آ هسـتند امـا معمـوال اسـتفاده مجـدد از آن هـا 

نمی شـود  توصیه 

6. هنـگام خریـد اسـباب بازی بـرای کـودکان خـود سـعی کنیـد 
اسـباب بازی های چوبـی خریـداری کنیـد و اگـر مجبـور بـه خرید 
»بـدون  برچسـب  بـه  حتمـاً  شـدید  پالسـتیکی  اسـباب بازی های 

بیس فنـول آ« دقـت کنیـد.
7. هنـگام خریـد مـواد غذایی، بهتر اسـت کـه مـواردی را انتخاب 
در  حداقـل  یـا  می رسـند  فـروش  بـه  فلـه  به صـورت  کـه  کنیـد 
بسـته بندی آن هـا از پالسـتیک کمتـری استفاده شده اسـت )۱۲(.

و درنهایت خواهشی دوستانه!

شـاید االن بـا خودتـان فکـر کنید که تـا وقتی دولت ایـن قوانین را 
اعمـال نکنـد مـا هر تالشـی کنیـم بی فایـده اسـت و تمـام موفقیت 
کشـورهای پیشـرفته به دلیـل هوشـمندی و کارآمـدی دولت های 
آن هاسـت؛ ولـی بایـد خدمتتـون عرض کنـم کـه این طـور نیسـت! 
بـرای اینکـه فرهنگـی در جامعـه نهادینه شـود الزم اسـت تا مردم 
موجبـات  هـم  کنـار  در  و  بدهنـد  هـم  دست به دسـت  دولـت  و 
پیشـرفت کشورشـان را فراهـم کننـد؛ امـا مهم تـر از همـه ایـن 
اسـت کـه قبـل از هـر چیزی مـردم جامعـه نسـبت به این مسـائل 
آگاه شـوند. وقتـی ایـن آگاهـی در بطـن جامعـه اتفـاق بیفتـد و 
مـردم بـه سـمت اسـتفاده از محصـوالت پایـدار و غیرپالسـتیکی 
سـوق داده شـوند، آن وقـت کم کـم دولـت و کارخانه هـا هـم بـه 
سـمت تولیـد محصـوالت پایـدار حرکـت کـرده و قوانینـی در این 
جهـت وضـع می کننـد. پـس مهم تریـن قـدم ایـن اسـت کـه مـا از 
خودمـان و نزدیکانمـان شـروع کنیـم و حتـی به مقدارکـم مصرف 
ایـن محصـوالت را کاهـش دهیـم. ایـن صرفه جویی نه تنهـا بخاطر 
کشـور و محیط زیسـت بلکـه در درجـه اول بخاطر سـالمت خود ما 

و عزیزانمـان اسـت.
اولیـن  جـزو  هـم  ایـران  عزیزمـان  کشـور  کـه  روزی  امیـد  بـه 
کشـورها در زمینـة ممنوعیـت مصـرف پالسـتیک و بازیافـت زباله 

قـرار بگیـرد.

9. Dioxin
10. Without BPA
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1. Sir Francis Galton
2. Plato

دیدگاه فیلسوفان عصر قدیم و جدید

آیـا تابه حـال از خـود پرسـیده اید کـه چـرا بعضـی افـراد معمـوالً 
شـاد و پرانـرژی و بعضـی دیگر غالبـاً غمگین و افسـرده اند؟ و یا 
بعضـی عجـول و نـاآرام و عده ای صبـور و آرام هسـتند؟ گروهی 
اغلـب مهربـان و گروهـی دیگـر اکثـر اوقـات عصبانـی و تندخـو 
هسـتند؟ و حتـی اینکـه برخـی گرایـش بـه مراسـم های مذهبـی 

دارنـد درحالی کـه عـده ای اصـال تمایلـی بـه مذهـب ندارند؟! 
از زمانـی کـه ِسـر فرانسـیس گالتـون۱ در دهـة ۱۸۸0 وراثـت و 
محیـط را در کنـار هـم قـرار داد، دانشـمندان بـه ارتبـاط بین این 
دو عالقه منـد شـدند و سـؤاالت بسـیاری را در ایـن زمینـه مطرح 
کردنـد؛ سـؤاالتی چـون ایـن کـه آیـا ژنتیـک تأثیـر بیشـتری در 
بـروز شـخصیت مـا دارد یـا تأثیـر از محیـط و چگونگـی تربیـت 
باعـث شـکل گیری ویژگی هـای رفتـاری و شـخصیتی می شـود؟ 
و یـا درکل نقـش تعامـل ژن هـا بـا محیـط در ایجـاد شـخصیت ما 

؟  چیست
سـال ها  طـی  روان شـناختی  و  روان شناسـی  علـوم  دانشـمندان 
بـر ایـن بـاور بودنـد کـه شـکل گیری و تکامـل شـخصیت انسـان 

علـم  دانشـمندان  درحالی کـه  اسـت،  محیطـی  عوامـل  از  متأثـر 
ژنتیـک  کـه  بودنـد  اعتقـاد  ایـن  بـر  زیست شناسـان  و  ژنتیـک 
افـراد نقـش تعیین کننـده در شـکل گیری شـخصیت آن هـا دارد 
اعتقـاد  کانـت4،  و  دکارت۳  افالطـون۲،  ماننـد  فیلسـوفانی   .)۱(
داشـتند کـه وقتـی انسـان بـه  دنیـا می  آیـد، همـه چیـز را به طـور 
ذاتـی می  دانـد و همـه یـا بیشـتر رفتارهـای مـا ناشـی از ژنتیـک 
بـوده و کامـال ارثـی هسـتند؛ بـه بیـان دیگـر، رفتـار و شـخصیت 
انسـان بـدون توجـه بـه تأثیـرات محیطـی و به طور طبیعی شـکل 
امـا از آن سـو، جـان الک۵،  گرفتـه و بـروز پیـدا می کنـد )۲(؛ 
فیلسـوف و پزشـک انگلیسـی قـرن هفدهـم میـالدی، معتقد بود 
کـه همـه یـا بیشـتر رفتارهـا و ویژگی های شـخصیتی ما ناشـی از 
یادگیـری می باشـند و ذهـن افـراد در ابتـدای تولـد، ماننـد یـک 
زمـان  در طـول  ماننـد گچـی  تجربیـات  کـه  اسـت  لـوح سـفید 
تمـام شـخصیت،  دیـدگاه،  ایـن  براسـاس  روی آن می نویسـند! 
 .)۳( می شـود  تعییـن  مـا  تجربـة  توسـط  مـا  دانـش  و  رفتـار 
روان شـناس آمریکایـی، جـان برادوس واتسـون6، بـا مطالعات و 
آزمایش هایـی کـه انجـام داد، به فرآیند شـرطی  شـدن پـی برد و 
نتیجـه گرفـت که تمـام تفاوت های فـردی در رفتار و شـخصیت، 
بـه دلیـل تجربه هـای مختلـف مربـوط به یادگیـری اسـت و افراد 
می تواننـد بـدون درنظـر گرفتن زمینـة ژنتیکی خود، بـرای انجام 
هـر فعالیتی آمـوزش ببینند. وی در بخشـی از اظهـارات معروف 

خـود بیـان داشـته اسـت که:

»یـک دوجیـن کـودک سـامل را در اختیـار مـن قـرار دهیـد. من 
بـر  و  معـریف  یم کـم  آن هـا  بـه  را  خـود  بـه  مختـص  دنیـای 
اسـاس آن کـودکان را رشـد یم دهـم و تعهـد یم دهـم کـه 
هـر کـدام از کـودکان را به شـکل تصـادیف انتخـاب منایـم و 
از اسـتعدادها، اشـتیاقها، متایـات، تواانیی هـا،  رصف نظـر 
ارائـه  او  بـه  کـه  آموزش هایـی  اب  اجـدادش،  نـژاد  و  نیازهـا 
اسـت  ممکـن  کـه  متخصـیص  نـوع  هـر  بـه  را  او  یم دهـم، 
مـن انتخـاب کـم، از قبیـل پزشـک، وکیـل، هرنمنـد، رئیـس 

ابزرگاین و حـیت دزد و گـدا تبدیـل منایـم )4(!«

تعیین وضعیت!

محیـط شـامل مجموع همـة عناصر زنده و غیرزنده خارجی اسـت 
کـه از لحظـة تولـد تـا مـرگ، انسـان را دربرگرفته و بـر او احاطه 
دارد و در همیـن حیـن بـر او تأثیـر می گـذارد یـا از وی تأثیـر 
می پذیـرد. در مقابـل، بـه انتقـال صفـات از والدین بـه فرزندان از 
طریـق انتقـال ژن هـای موجـود در DNA، وراثـت گفته  می شـود. 
محتـوا و ترکیـب ژنتیکـي افـراد مختلـف بـا یکدیگـر متفـاوت 
اسـت و ایـن تفاوت هـا مي تواننـد در بـروز صفـات شـخصیتي و 
گوناگونـی آن هـا اثرگـذار باشـند؛ بدیـن صـورت کـه حتـی در 
افـرادی کـه بـا شـما رابطة درجـه یـک دارند نیـز می توانـد دیده 

شـود )۵(.
آخریـن پژوهش هـا در ژنتیـک و علـوم اعصـاب نشـان می دهـد 
که بسـیاری از ویژگی های اساسـی در شـخصیت افـراد، در زمان 
تفاوت هـای  از  بسـیاری  یعنـی  ایـن  و  می رسـند  ارث  بـه  تولـد 
انسـان ها بـا یکدیگـر در ایـن زمینـه، در نتیجـة وجـود تفـاوت 
در ژن هـای آن هـا ایجـاد شده اسـت؛ به عنـوان مثـال دربعضـی از 

محیط و ژن؛ تعامیل فراتر از انتظار!
محیا اسدعلیزاده، کارشناسی زیست  شناسی سلولی 

و مولکولی دانشگاه تهران
Mahya.asadalizadeh77@gmail.com

هلیا اسدعلیزاده، دکترای حرفه ای پزشکی عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی البرز

helia.alizadeh82@gmail.com

3. René Descartes
4. Immanuel Kant

5. John Locke
6. John Broadus Watson

۹۹



صفـات ماننـد گروه خونـی، عوامل وراثتـی کامـاًل تعیین کننده اند 
و محیـط و نحـوۀ زندگـی فـرد هیـچ دخالتـی ندارنـد؛ یعنـی در 
واقـع تنهـا ژن هـا هسـتند کـه ایـن صفـات را تعییـن می کننـد. 
ویژگی هـای  ماننـد  صفـات  از  دیگـری  گـروه  درعین حـال  امـا 
ظاهـری )رنـگ پوسـت، رنگ چشـم، حالت مـو و موارد مشـابه( 
و  رفتـاری )خشـونت، اعتیـاد، نظم، مذهبی  بودن و از این دسـت 
مـوارد(، حاصـل اثـر محیـط زندگـی، خانـواده و دوسـتان، روش 
تربیـت و آمـوزش در مدرسـه و عوامـل محیطـی دیگـر به همراه 
عوامـل وراثتـی هسـتند. پـس همان طـور کـه می بینیـم، تفکیـک 
تأثیـر عوامـل وراثتـی از تأثیرات محیط بر شـخصیت افـراد، کار 

است. مشـکلی 

نقش ژنتیک در ایمان مذهبی

دکتـر دیـن هامـر7، متخصـص ژنتیـک مولکولـی و اسـتاد مرکـز 
ملـی سـرطان آمریـکا، در کتـاب خـود به  نـام »ژن خـدا۸« که در 
سـال ۲004 منتشـر شـد، اظهـار داشـت کـه باورهـای مذهبـی 
منشـأ ژنتیکـی دارنـد! وی در کتـاب خـود بیـان کرده اسـت کـه 
همیشـه در تمـام جوامـع، افـرادی پیـرو مذهـب دیـده می شـوند 
و حتـی بـا وجـود اینکـه سـال ها کمونیسـم در برخـی کشـورها 
حاکمیـت داشـته، نتوانسـته  اسـت مانـع اجـرای مراسـم مذهبـی 
و گرایـش مـردم بـه دیـن و ایمـان در فرقه هـای مختلـف شـود؛ 
زیـرا گرایـش بـه مذهـب یک نیـاز درونی اسـت کـه مجموعه ای 
از ژن هـا ایـن نیـاز را در انسـان ها ایجـاد می کننـد؛ به  طـوری  که 
در افـراد مؤمن تـر، ایـن ژن هـا فعال تر هسـتند و در افـرادی که 
گرایشـات مذهبـی ضعیفـی دارنـد و یـا کال بی مذهـب هسـتند، 
ایـن ژن هـا کم تـر فعال شـده اند! برای مثال مشـخص  شده اسـت 
و  دارد  مذهبـی  ایمـان  در  مهمـی  نقـش   SLC18A2 ژن  کـه 
محصـول آن پروتئینـی بـه  نـام انتقال دهنده  مونوآمیـن وزیکولي 
و  سـلولی  غشـای  پروتئیـن  یـک  کـه  می باشـد   )VMAT2(۹  ۲
ایـن  اسـت.  مونو آمینازهـا  خانـوادۀ  از  عصبـی  انتقال دهنـدۀ 
پروتئیـن مسـئول انتقـال دوپامیـن، نوراپی نفریـن، سـروتونین و 
هیسـتامین از سـیتوزول بـه وزیکول هـای عصبـی می باشـد )6(.

در یکـی از مطالعـات دکتـر هامر در مـورد ارتباط بیـن مذهب با 
ژنتیـک بـر روی بیـش از ۱000 نفـر مرد و زن در سـال ۱۹۹۸، 
یـک پرسـش نامه  در مـورد شـخصیت آن هـا طراحـی شـده  بـود 
کـه در بخشـی از ایـن تسـت روان شناسـی، سـؤاالتی در زمینـة 
تجربیـات و احساسـات مذهبی و دینی افراد، پرسـیده شـده بود. 
پـس از تکمیـل پرسـش نامه ها توسـط همـة افراد شـرکت کننده، 
در ابتـدا او افـراد را در گروه هـای مختلـف مذهبـی و غیرمذهبی 
دسـته بندی کـرد. سـپس بـر روی ۹ ژن خـاص که نقش اساسـی 
در تولیـد گیرنده های شـیمیایی مغـز و به خصـوص مونوآمینازها 
داشـتند، متمرکز شـد. پس از بررسـی های اولیه، وی متوجه یک 
 VMAT2 جهـش از نـوع جایگزینـی سـیتوزین و آدنیـن در ژن
شـد. افرادی که دارای سـیتوزین در محل مشـخصی از توالی این 
ژن بودنـد، در گـروه افراد مذهبی و افـرادی که دارای نوکلئوتید 
آدنیـن در همـان محـل به جـای سـیتوزین بودند، در گـروه افراد 
غیرمذهبـی قرار داشـتند. البتـه دکتر هامر معتقـد بود که جهش 
در یـک نوکلئوتیـد ایـن ژن، نمی تواند به تنهایی رابطة مسـتقیمی 
بـا مذهبـی  بـودن و یـا غیرمذهبی  بـودن این افراد داشـته باشـد؛ 
چـون امـور معنوی رفتارهـای بسـیار پیچیده ای هسـتند و هرگز 
نمی تـوان آن را بـه یـک ژن خـاص نسـبت داد امـا وجـود ایـن 
ژن می توانـد زمینـة مسـاعدی بـرای گرایـش افـراد بـه سـوی 

معنویـت ایجـاد کند )6(.

شـکل1- در همـه سـلول های یـک جانـدار، مولکول هـای DNA سـاختارهاي 
رشـته مانندي بـه نـام کروماتیـن را مي سـازند کـه بعـد از طي کـردن مراحـل 

درمي آینـد.  مختلـف  کروموزوم هـای  به صـورت  فشـردگي،  مختلـف 

شـکل -2 ایـن شـکل انتقـال عصبـی مونوآمیـن VMAT2 )سـبز رنـگ( را در 
غشـای یـک نـورون پس سیناپسـی نشـان می دهـد. 

7. Dean Hamer
8. The God gene
9. vesicular monoamine transporter 2 
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ژنی که باعث می شود مهربان تر به نظر برسید! 

دانشـمندان معتقدنـد کـه اینکـه شـما چقـدر مهربـان بـه نظـر 
برسـید، می تواند غالبا به یک ژن خاص مربوط باشـد! الکسـاندر 
کـوگان۱0 از دانشـگاه تورنتـو کانـادا به کمـک همکارانـش، در 
یـک مطالعـه بررسـی کردند کـه آیـا تنـوع ژنـی می توانـد روی 
رفتـار افـراد تأثیـر بگـذارد یـا خیـر. گـروه کـوگان در مطالعـة 
خـود از ۱۱6 داوطلـب خواسـتند کـه ۲۳ فیلـم بدون صـدا را که 
هـر کـدام ۲0 ثانیه طول می کشـید، تماشـا کنند. هـر فیلم فردی 
را نشـان مـی داد کـه همسـرش داسـتانی از یـک تجربة شـخصی 
ناراحت کننـده را برایـش تعریـف می کـرد و نحـوۀ واکنـش فرد 
نسـبت بـه این داسـتان به تصویـر کشـیده شـده بود. از داوطلبان 
شـرکت کننده در مطالعـه خواسـته شـده بود بـه افـرادی کـه در 
فیلم هـا می دیدنـد،  از نظـر میـزان مهربانـی و قابل اعتمـاد بـودن،  
امتیـاز بدهنـد. نتیجـه جالـب بـود! افـرادی که نسـخة موسـوم به 
بـا  جی.جـی ژن گیرنـدۀ اکسی توسـین را داشـتند، در مقایسـه 
افـرادی کـه نسـخه های موسـوم به جـی.ای یـا ای.ای را داشـتند، 
مهربان تـر به  نظـر رسـیده بودند و بیشـتر، از حالت هـای همدالنة 
اسـتفاده  تـکان  دادن  سـر  یـا  زدن  لبخنـد  ماننـد  غیرکالمـی 

.)7( کرده بودنـد 

ارتباط ژن ها و عصبانیت

طبـق نظـر محققـان آلمانـی، ژنـی بـه  نـام DARPP-32 کـه بـر 
ایجـاد  بـوده و در  مـادۀ شـیمیایی در مغـز  دوپامیـن کـه یـک 
عصبانیـت نقـش دارد، تأثیـر می گـذارد، می توانـد ایجاد یـا مهار 

عصبانیـت در افـراد مختلـف را توجیـه کنـد )۸(.
در مطالعـه ای کـه توسـط محققان دانشـگاه بُن  آلمـان۱۲ صورت 
گرفـت، آن هـا از ۸00 نفـر از مردم خواسـتند تا پرسـش نامه ای 
را در ارتبـاط بـا اینکـه آن هـا چطـور بـا عصبانیـت خـود کنـار 
 DNA می آینـد، پرکننـد. پـس از آن، از تمـام ایـن افـراد تسـت
نیـز گرفتـه  شـد تا وجود یا عـدم وجـود ژن DARPP-32 را در 

ژن ورزشکار!

کم تـر  در  کـه  کرده انـد  کشـف  را  ژنـی  همچنیـن  دانشـمندان 
از   %70 بیـن  در  ژن  ایـن  اسـت.  فعـال  جهـان  مـردم   %۱ از 
ورزشـکاران حرفـه ای وجـود دارد و بـه آن هـا در بازیابـی نیـروی 
می کنـد؛  کمـک  سـخت  تمرین هـای  از  بعـد  ازدست رفته شـان 
البتـه نبـود ایـن ژن بـه ایـن معنـی نیسـت کـه بـدون آن نمی توان 
یـک ورزشـکار حرفـه ای شـد، بلکـه محقـق شـدن ایـن امر بسـیار 
و  باشـید  داشـته  کافـی  اسـتعداد  وقتـی  بـود.  خواهـد  سـخت تر 
ژن هـای شـما به درسـتی و در بسـتر مناسـب فراهـم شده باشـند، 
الیِـرز۱6« خـود  »اَوت  کتـاب  در  ِگلَـدِول۱۵  مالکـوم  کـه  آن طـور 
نشـان می دهـد، همـه چیـز بـا تمریـن حاصـل می شـود؛ اسـتعداد 
ذاتـی افـراد بـا تمریـن مـداوم شـکوفا می شـود و پـرورش می یابد 
)گالدول می گویـد بـرای بهتریـن بـودن ۱0000 سـاعت تمریـن 
الزم اسـت(؛ بنابرایـن ژنتیـک می توانـد نه تنهـا اسـتعداد شـما را 

بـرای ورزش، بلکـه بـرای موسـیقی نیـز بسـنجد.

بـه گفتـه ی پلومیـن17، ژنتیـک یم توانـد تواانیـی گفتـاری، 
و  ویژیگ هـا  از  بسـیاری  و  فضایـی  آگاهـی  زابن،  یادگیـری 
 DNA مهارت هـای مختلـف را مشـخص کند. در واقع سـاختار
مشـا یم توانـد بـه مشـا بگویـد که بـرای رسـیدن بـه مهارت ها 
و اهـداف موردنظـراتن، چقـدر ایـن کار بـرای مشـا آسـان یـا 

دشـوار خواهـد بـود )9(.

شـکل 3- هورمـون اکسی توسـین11 به علـت نقـش در ایجـاد آثار روانـی مثبت، 
بـه  نام هـای مختلفـی چـون هورمـون عشـق، هورمـون افزایش دهنـدۀ اعتمـاد، 
هورمـون همدلـی بـا دیگـران، هورمـون کاهنـدۀ اضطـراب و اسـترس و نیـز 

هورمـون افزایش دهنـدۀ ارتبـاط اجتماعـی شـناخته شده اسـت.

شـکل۴- دوپامین1۴)یعنـی اسـیدآمینه شـادی آور( مهم تریـن نقـش را در ایجاد 
احسـاس لـذت و پـاداش دارد و در مناطـق خاصـی از مغز که بـه مراکز پاداش 
معـروف هسـتند، ایجـاد حس سرخوشـی )پـاداش( و انگیزه  می کنـد؛ درحالی که 

کمبـود آن باعـث خسـتگی و بی حوصلگـی در افراد می شـود.

هـر فـرد مشـخص  کننـد. پـس از انجـام ایـن بررسـی ها، محققـان 
دریافتنـد کـه افـرادی کـه در آن هـا ایـن ژن دارای توالـی TT یـا 
TC می باشـد، به  طـور قابل توجهـی از افـرادی کـه توالـی CC دارند، 
عصبانی تـر هسـتند. آن هـا همچنیـن متوجـه  شـدند کـه افـرادی 
کـه بیشـتر عصبانیـت خـود را نشـان می دهنـد، دارای سـلول های 

خاکسـتری کمتـری در آمیگـدال۱۳ مغـز خـود هسـتند )۸(.

10. Aleksandr Kogan 
11. اکسی توسـین هورمونـی اسـت کـه در هیپوتاالمـوس تولید شـده و توسـط غـده هیپوفیـز به تمام بدن ترشـح 
می شـود. ایـن هورمـون به عنـوان یـک انتقال دهنده عصبـی عمل می کنـد و در تولیدمثـل نقش بسـیار مهمی دارد.
12. University of Bonn

1۴. آمیگدال که از واژه یونانی amygdalē به معنی »بادام« آمده  اسـت، قسـمتی از دسـتگاه کناره ای )سیسـتم 
لیمبیـک( در مغـز و مجموعـه ای از هسـته های متصل به هـم می باشـد کـه وظایـف جداگانـه ای دارنـد. به طورکلی 
آمیگـدال رویدادهـای تهدید کننـده را تشـخیص داده و بـه آن ها پاسـخ می دهـد. تحریک یک قسـمت از آمیگدال 

خشـم را به وجودمـی آورد، درحالی کـه تحریـک قسـمت دیگـر آن، ترس و رفتـار دفاعی را ایجـاد می کند. 

1۴. دوپامیـن )Dopamine: DA( ترکیبـی آلـی از خانـواده َکتِکول آمین هـا و فِنِتیل آمین هـا 
اسـت کـه از پیش سـازهایش در مغـز و کلیه سـاخته شـده و به صـورت عمـده در وزیکول های 
نورون هـای دوپامینرژیـک و نیـز غـدد فوق کلیوی ذخیـره می شـود. عملکرد این مـاده به عنوان 
پیام رسـان عصبـی در مغـز و به شـکل هورمـون در خـون، بـرای فعالیت های بدن نقشـی حیاتی 

دارد.
15. Malcolm Gladwell
16. Outliers )به معنی داده های پرت(
17. Plomin
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معرفی جانور

و  کلـی  نامـی  سـیاه،  صـدف  فارسـی  در  یـا  ماسـل 
نرم تنـان  از  خانـواده  چندیـن  اعضـای  بـرای  رایـج 
دوکفه ای)گـوش ماهـی( اسـت، هرچنـد بیشـتر برای 
اشـاره بـه دوکفه ای هـای۲ خانـواده میتیلیـدا۳ مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. این جانـداران بـه رنگ های 
قهـوه ای، آبـی و بنفـش دیـده می شـوند و در ناحیـه 
جزر و مدی4 در خط سـاحلی اقیانوس اطلس شـمالی، 
اروپـا و آمریـکای شـمالی که شـامل آب های شـور یا 
به همین دلیـل  شـده اند؛  پراکنـده  هسـتند،  شـیرین 
بـه ایـن صدف هـا ماسـل آبـی یـا اروپایـی نیـز گفتـه 
امـا  بلنـد  و  نـازک  جانـوران،  ایـن  صـدف  می شـود. 
انتهـا  یـک  از  صدف هـا  ایـن  اسـت.  محکـم  نسـبتاً 
پیوسـته اند و در انتهـای دیگـر نیز دندانه هـای ریزی 
آن هـا را بـه هم قفـل می کننـد. گوشـت درون صدف 
سـیاه خوردنـی اسـت؛ صدف هـای سـیاه دریایـی را 
انسـان، سـتاره دریایی، پرنده های دریایی و بسـیاری 
از شـکم پایان می خورنـد و صدف هـای آب شـیرین 
توسـط سـمور آبـی، راکـون، اردک، بوزینـه و غازهـا 

خـورده می شـود )۳ ،۲ ،۱(.
ماسـل ها بـه صخره هـا و سـایر سـاختارهای سـخت 
به خوبـی متصـل می چسـبند، به طـوری  کـه اگـر قصـد 
جداکـردن آن ها از محل چسـبیدن را داشـته باشـیم، 
احتمـاال پس از زخمی شـدن دسـتمان، بدون رسـیدن 
بـه نتیجـه دلخـواه، دسـت از تـالش برمی داریـم! این 
برابـر  در  ماسـل ها  حفـظ  سـبب  کـه  قـوی  چسـب 
شـکارچیان می شـود، ایده ای برای ابـداع راهکارهای 

نویـن در زمینه هـای مختلـف شده اسـت )۱(.

صفات خاص

راز اتصال جدایی ناپذیر

ماسـل ها بـرای چسـبیدن بـه سـطوح، رشـته های باریـک پروتئینـی کـه 
شـبکه ای از نخ هـای ابریشـمی ریز اما سـخت به نام »بیسـال«۵ هسـتند را 
توسـط غـدۀ مابین دوکفـه6 خود ترشـح  می کنند که به مرور سخت شـده 
اتصـال  نتیجـه،  در  می کنـد؛  جـذب  پارگـی  بـدون  را  امـواج  نیـروی  و 
محکـم ایـن جانـداران بـه بسـتر بـا کمـک رشـته های پروتئینـی به وجود 
می  آیـد. به عـالوه، در ایـن رشـته ها مـوادی شـامل کراتیـن و خانـواده   ای 
و  تیروزیـن  شـامل  کـه  پلی ِفنولیک پروتئیـن7،  نـام  بـه  پروتئین هـا  از 
سیسـتئین اکسیدشـده می باشـد، وجـود دارنـد کـه نقش سـخت کنندگی 
داشـته و بـا افزایش طول و سـپس کاهش آن، در عملکردی شـبیه لنگر، 

امـکان جابجایـی محـدود را بـرای ماسـل ها فراهـم می کننـد )۵ ،4 ،۲(.

دیدگاه مولکولی 

کـه   8  L-DOPA حضـور  ماسـل،  چسـبندیگ  ایجـاد  اصـیل  عامـل 
نوعـی آمینواسـید اسـت، یم ابشـد. ویـژیگ منحربه فـرد ضـدآب 
بـودن ایـن چسـب طبیعـی به سـبب وجـود همیـن ترکیب اسـت. در 
حقیقـت دواپ یـک عنـر کلیدی در جذب شـیمیایی موجـودات زنده 
در سـطوح زیر آب محسـوب یم شـود. کشـف این ماده موثره سـبب  
شـد ات دانمشنـدان بـرای کشـف ترکیـیب مصنوعـی، مشـابه اب آنچه 
ماسـل تولیـد یم کنـد، بکوشـند. ماسـل بـرای تولیـد ایـن مـاده 
چسـب مانند کـه بـه انم ابریمش دریا شـناخته مي شـود )5(، ترکییب 
از دواپ و سـایر آمینواسـیدها و یون های فلزی را اسـتفاده  یم کند. 

به طورکلـی، ایـن چسـب طبیعـی کـه توسـط برخـی دوکفه ای هـا تولیـد 
مي شـود، به دلیـل توانایـی ویژه در چسـبیدن به سـطوح مختلـف، ماده ای 
جـذاب اسـت؛ به عنـوان مثـال، مقـدار بسـیار کمـی از ایـن مـاده بـرای 
چسـباندن صـدف بـه زیـر الیـه ای در آب و نگـه داشـتن آن دربرابـر 
نیروهای شـدید ناشـی از اثـرات دینامیکی امـواج کافی اسـت. البته برای 
رسـیدن بـه درک کامل تـر از اسـتحکام و کارایـی ایـن چسـب در زیـر 
آب، الزم اسـت تا سـازوکار های میکروسـکوپی که به واسـطه آن سـاختار 
پروتئیـن بـا بسـترهای مختلـف در فعـل و انفعـال قـرار می گیرد، بیشـتر 

شـناخته شـود )6(.

1. Mussel
2. Bivalves
3. Mytilidae
4. Intertidal Zone

5. Byssal Threads
6. Byssal Glands
7. Polyphenolic proteins
8. L-3,4-dihydroxyphenylalanine
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12. Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI)  
13. Kaichang Lee
14. The sea soy solution
15. Golden Goose Award
  Twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS)

9. preCols
10. Mussels Adhesion Proteins

Thermoset .11 یـا گرماسـخت بـه پلیمرهایـی گفتـه می شـود کـه در اثر اعمـال حرارت در آن هـا، پیوندهـای عرضی به طور 
برگشـت ناپذیری بـا واکنش هـای شـیمیایی ایجـاد می شـود و در نتیجـه، وزن مولکولـی متوسـط آن هـا بـاال رفتـه و بـه حالـت 

یکپارچـه سـخت درمی آینـد )7(.

کاربردهای این مواد

تخته چند ال

جـای پـای محکـم ماسـل ها در برابـر امـواج  اقیانـوس، الهام بخـش 
چسـب جدیدی بود که پتانسـیل تجاری گسـترش در تقریباً هر خانه 
و سـاختمان جدیـدی را دارد! بزرگتریـن تولیدکننده هـای تخته هـای 
سـه الي تزئینـی، تا مدت ها از چسـب های بـر پایه فرمالدئید اسـتفاده 
می کردنـد؛ امـا امـروزه بـا الهام گرفتـن از ایـن صدف هـا، فرمالدئیـد 
را از فراینـد تولیـد پنل هـای تختـه سـه الي خـود حذف کـرده و بـه 
چسـبی بـر پایه سـویا روی آورده اند. یک چسـب خـوب باید در عین 
داشـتن قـدرت چسـبندگی بـاال، به اندازه کافـی انعطاف پذیـر باشـد تا 
ماننـد پوسـته تخم مـرغ، تحت فشـار نشـکند! همان طور کـه پیش از 
ایـن نیـز دیدیـم، صدف هـای سـیاه بـرای اتصـال بـه سـطوح، راه حل 
مطلوبـي را یافته انـد کـه می تواند جایگزینی سـازگار با محیط زیسـت 

بـرای تولیـد تخته هـای چندال باشـد. 

ترکیب پروتئین های چسـبنده ماسـل۱0 یا همـان MAPها، جایگزین 
بسیارمناسـبی بـرای اوره فرمالدئیـد می باشـد. اوره فرمالدئیـد کـه با 
مـورد  تولیـد چسـب های  نیـز شناخته می شـود، در  اوره  متانـال  نـام 
قالب گیـری  و  چـوب،  خـرده  از   MDF تختـه  سـاخت  در  اسـتفاده 
تحت فشـار آن هـا اسـتفاده  می شـود. این مـاده یک رزین غیرشـفاف 
گرماسـخت۱۱ اسـت کـه از حرارت دیـدن اوره و فرمالدهیـد۱۲ در 
حضـور بازهـای ضعیـف نظیـر آمونیـاک و پیریدین به دسـت می آید. 
امـا تحقیقـات نشان داده اسـت کـه بـا وجـود فوایـد بـاالی ایـن مـاده، 
می شـود؛  حیوانـات  و  انسـان  در  ایجـاد سـرطان  باعـث  آن  انتشـار 

کای چانـگ لـی۱۳ محقـق اصلـي و مدیـر ایـن پـروژه بـود که 
بـا توسـعه و گسـترش اسـتفاده از ایـن محصـول، در سـال 
۲0۱7، بـا عنـوان  راه حـل سـویاي دریایـي۱4 ، برنـده جایزه 

غـاز طالیـي۱۵ شـد )۸(.

شـکل 1- سلسـله مراتـب سـاختاری بایسـوس ماسـل. الـف( صدف هـا روی سـطوح 
به کمـک بایسـوس لنگـر مـی اندازنـد؛ ب( رشـته هـای بیسـال منفـرد از یک هسـته 
فیبـری جـاذب ضربـه تشـکیل شـده اند کـه توسـط یـک کوتیکـول محافـظ نـازك 
پوشانده شـده و بـه پـاك چسـبنده زیـر آب ختم می شـود. ج( هسـته از پروتئین های 
مـدوالر کاژنـی، یعني شـامل چنـد دمین، معـروف به پري کولز9 تشـکیل شده اسـت 
پیوندهـای  توسـط  و  شـده  سـازماندهی  بلـوری،  نیمـه  چهارچـوب  یـک  در  کـه 
کوئوردینانسـي هیسـتیدین-فلز تثبیـت می شـوند. د( کوتیکـول، کـه شـبیه ترکیـب 
 ،mfp-1 ،تقویت شـده بـا ذرات اسـت، عمدتـًا از یـک پروتئیـن تکراری غنـی از دوپـا
تشـکیل شده اسـت کـه از طریـق پیوندهـای کوئوردینانسـي فلـزی بـا +Fe3 بـه هم 
متصـل می شـوند. ه( چسـبندگی پـاك عمدتـًا توسـط دوپـا و پروتئین هـای غنـی از 
آمینواسـید الیزیـن، mfp-3 و mfp-5 انجـام می شـود کـه نقـش دوپا در ایـن میان، 
ایجـاد طیـف وسـیعی از تعامل ها با سـطوح مختلف مي باشـد. در توالی هـای پروتئینی 

بـاال، Y پررنـگ و مـورب نشـان دهنده دوپـا اسـت.

شـکل 2- چسـب ساخته شـده بر مبناي سـویا با الگوبـرداري از پروتئین هاي 
چسـبنده ماسـل؛ الـف( شبیه سـازي آزمایشـگاهي اجـزا و تولیـد؛ ب( تولیـد 

تخته هـاي چنـد ال در مقیاس وسـیع

شـکل3- جایـزه غـاز طایـی 
 (Golden Goose Award)
کـه از سـال 2012 در ایـاالت 
نهـاده  شده اسـت  بنـا  متحـده 
به طور رسـمی از پژوهشـگراني 
کـه تحقیقـات پایـه آن هـا بـا 
بودجـه دولـت مرکـزي، منجر 
بـه نـوآوری  یـا اختراعاتـی بـا 
تأثیـر قابل توجـه بـر بشـریت 
یا جامعـه شده اسـت، قدردانی 

می کنـد.

عالئمـی از جملـه سـردرد، بی قـراری، بی خوابـی، بی اشـتهایی 
و مـوارد دیگـر نیـز در بیـن افـرادی کـه در معـرض عایـق 
فـوم اوره فرمالدئیـد  قـرار گرفته انـد، دیده شده اسـت. پـس 
می تـوان نتیجـه گرفـت که ترکیـب MAP، با داشـتن خواصی 
نظیـر ضـدآب بـودن، عـدم سـرطان زایی، دردسـترس بودن، 
قابلیـت تجزیه زیسـتي و صفات مفید دیگر، جایگزین بسـیار 
مناسـبی بـرای ترکیبـات اوره فرمالدئیـدی اسـت. امـا خـود 
MAP نیـز داراي مشـکالتي اسـت! تهیـه و خلـوص متابولیت 
اولیـه ایـن ترکیـب کـه همـان پروتئیـن MAP می باشـد، در 
مقیـاس صنعتـی دشـوار اسـت. پس پژوهشـگران بـرای رفع 
ترکیبـات  به دنبـال  پروتئیـن  ایـن  به جـای  مشـکالت،  ایـن 
مشـابه غنـی از پروتئیـن دیگـري گشـتند و نهایتـا بـه سـویا 
نگهدارنـده  مـواد  اضافه کـردن  بـا  سـپس  آن هـا  رسـیدند. 
مناسـب بـه ایـن ماده اولیـه، در کنـار آب، چسـب قدرتمندي 

را تولیدکردنـد )۸(.
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شـکل 5- بیمـاري مهره شـکاف؛ جنیـن در قسـمتی از مهره هـای سـتون فقـرات 
دارای شـکاف اسـت و ایـن وضعیـت باعث می شـود تا نخـاع از آن بیـرون  بزند. 
دامنـه پیامدهـاي ایـن نقص متفـاوت بـوده و از مشـکات حرکتـی و معلولیت تا 

فلج شـدگي را دربـر دارد )10(.

شـکل 4- سـندرم انتقـال خـون دوقلوهـا؛ در این نشـانگان، دو جنیـن دارای دو 
کیسـه  آب متفاوت انـد امـا به وسـیله رگ هـای خونـی مشـترک از یـک جفـت 
تغذیـه می شـوند؛ بدین شـکل ممکن اسـت در دریافـت مواد غذایی و اکسـیژن 
دچـار نابرابری شـده و بـه همین دلیل یکی از جنین ها رشـدي کمتـر از دیگري 

داشـته باشد.

جراحی جنین درون رحم 

ــت  ــب جه ــن ترکی ــل، از همی ــام از ماس ــا اله ــر ب ــن دیگ محققی
فرموله کــردن و ســاخت چســب موردنیــاز در جراحــی جنیــن 
ــگاهي،  ــه آزمایش ــد )۲(. در مرحل ــتفاده کردن ــم، اس ــل رح داخ
ــش از  ــال دو بخ ــدی، اتص ــاده تولی ــی م ــی اثربخش ــرای بررس ب
قلــب گاو و به هم پیوســتن پوســته درونــی نــازک تخــم مــرغ 
ــطح،  ــودن س ــوب  ب ــگام مرط ــي آن هن ــی خارج ــته آهک ــه پوس ب
به صــورت موفقیت آمیــز انجــام شــد. امــا چالــش اصلــی در 
چگونگــی اســتفاده از ایــن چســب در فضــای درون رحمــی اســت.

ســه ماهه  دوم  در  معمــوال  رحــم  درون  جنیــن  جراحی هــای 
ــی ماننــد ســندرم  انتقــال خــون  بــارداری و بــرای رفــع نواقص

می گیــرد. صــورت  شــکاف دار۱7  مهــره  و  دوقلوهــا۱6 
 ایــن جراحــی در گذشــته بــا ایجــاد بــرش بــرروی رحــم و 
بازکــردن فضــای شــکمی انجــام می شــد امــا بعــد از مدتــی، ایــن 
ــاد  ــا ایج ــکوپ۱۸ و ب ــام ِفتوس ــه ن ــیله ای ب ــتفاده از وس ــا اس کار ب

ــت )۹(. ــام پذیرف ــز، انج ــیار ری ــره ای بس حف

انجـام  در  نـه  اصلـی  چالـش  کجاسـت؟  اصلـی  مشـکل  امـا 
اسـت: آن  انجـام  شـیوه  در  بلکـه  جراحـی 

ایـن  بـه  و  بـوده  بـا آب  تمـاس  غشـای کیسـه آمنیوتیـک۱۹ در 
ترتیـب نـه تنهـا امـکان ترمیـم نـدارد بلکـه حفـره ایجادشـده در 
اثـر ورود فتوسـکوپ پاره  و منجـر به زایمان زودرس می شـود که 
باتوجـه بـه زمان انجـام این جراحـی در سـه ماهه  دوم۲0 بارداري و 
کامـل نبـودن جنین، بسـیار خطرناک اسـت. عالوه  براین، اسـتفاده 
از چسـب های بافـت موجود به علت داشـتن مواد شـیمیایی، سـمی 

بـوده و بـرای جنیـن نامطلوب اسـت.

بـرای رفـع ایـن مشـکل، دانمشنـدان اب الهام گرفـن از چسـب 
ماسـل ها، ایده سـاخت »پیش چسـب« را دادند؛ بدین شکل 
کـه قبـل از رشوع جراحـی فاصلـه  بیـن دیـواره رحـم ات کیسـه 
مـاده  ايـن  اب  را  فتوسـکوپ  اطـراف  همین طـور  و  آمنیوتیـک 
یم پوشـانند کـه بـه مرور زمـان اب تغییـر ابفت و سفت شـدن، 
ماننـد یک محافظ دربرگرينده کیسـه آمنیوتیک، از اپره  شـدن 
سـوراخ ایجادشـده در هنـگام جراحـی و ازدسـت رفن مایـع 

آمنیوتیـک جلوگیـری یم کنـد.

جدیـد  ریـز  بسـیار  حفـره  در  چسـب  ایـن  تزریـق  چگونگـی 
ایجادشـده نیـز در نـوع خـود بسـیار حائـز اهمیـت اسـت )4(. در 
حـال حاضـر تحقیقـات بـرای بهبـود ایـن مـاده ادامـه دارد و امیـد 
اسـت تـا پیامدهـای ایـن فنـاوری درحال توسـعه، در آینـده بـرای 

درمـان جراحـات نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.
MAP هـا کاربردهـاي متنـوع دیگـري نیـز در زمینه هـای کشـت 
سـلولی و تولیـد حامل های داروی ریِز پوشیده شـدۀ خودچسـبندۀ 
مورداسـتفاده در  زیسـت فناوری پزشـکی و صنعتـی، و مهندسـی 
بافـت و زیست پزشـکی هـم پیداکرده اند و حتـی در بخیه زدن در 

عمل هـای جراحـی نیـز بـه کار می روند.

16. Twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS)
17. Spina Bifida
18. Fetoscope
19. Amniotic Sac
20. Second Trimester
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معرفی جانور

فرهنـگ  در  ترس هـا  شـایع ترین  و  قدیمی تریـن  از  یکـی 
تـرس  ایـن  اصلـی  علـت  اسـت!  عنکبوت هراسـی۱  غـرب، 
هنـوز به طـور کامل مشـخص نشـده  )۱( ولی طبـق رایج ترین 
نظریه هـای مطرح شـده توسـط روان شناسـان تکاملـی، ناشـی 
می رسـد  به نظـر  واقـع  در  اسـت؛  تکاملـي  ریشـه هاي  از 
تـرس از عنکبوت هـا یکـي از شـیوه هاي دفاعـی اجـداد مـا 
بـرای بقـا بوده اسـت )۲(. امـا همان طـور کـه در ایـن نوشـتار 

خواهیم دیـد،

به جـای  کـه  ابشـیم  ایـن  شـاهد  یم توانیـم  آینـده  در 
فـرار از دسـت ایـن موجـودات به ظاهـر ترسـناک، آن ها را 

کنیـم! تلـیق  خـود  زنـدیگ  نجات بخـش  به عنـوان 

ردۀ  در  زنـده،  موجـودات  طبقه بنـدی  نظـر  از  عنکبوت هـا 
عنکبوتیـان۲ قـرار دارنـد؛ رده ای کـه دیگـر اعضـا یـا همـان 
راسـته ها ی آن شـامل کژدم هـا )عقرب هـا(، کنه هـا، هیره هـا، 

هسـتند. شـترزنک ها4  و  عنکبوت هـای خرمـن۳ 
هرچنـد عنکبوت هـا از نظـر اندازه، شـکل و نوع رفتار بسـیار 
دارای  همـة گونه هـای آن هـا  تقریبـاً  امـا  متنـوع می باشـند، 
مجموعـه ای از ویژگی هـای اساسـی هسـتند. مهم تریـن ایـن 

از: عبارت انـد  ویژگی هـا 
هشت پا که هر کدام از هفت بند تشکیل شده است.

قابلیت تزریق سم به طعمه )معموال حشرات(
توانایی تولید ابریشم

یک جفت زائدۀ کوچک روی سر به نام پاگیره )پدی پالپ(۵  
بدن دو قسمتی شامل سرسینه6 و شکم. 

در ایـن میـان، صفت آخـر اصلی تریـن ویژگی ظاهری  اسـت 
که عنکبوت ها را از حشـرات که سـر، سـینه و شـکم جداگانه 
دارنـد، متمایـز می کنـد. بیشـتر ضمائـم خارجـی عنکبـوت، 
قطعـات  دیگـر  و  )کلیسـر(7  جفت گیـره  چشـم ها،  ازجملـه 
دهانـی، پاگیـره و پاهـا، به ناحیه سرسـینه متصل هسـتند. در 
بخـش انتهایی شـکم نیز شـش اندام تارسـاز۸ قـرار دارند که 
تـار ابریشـمی که مشـخصه عنکبوت ها می باشـد را می سـازند 

.)۳(

صفات خاص

انعطاف پذیـری بـاال و توانایـی عبـور  از فضاهـای تنـگ و باریـک 
موجـب شده  اسـت کـه عنکبوت ها بتواننـد یک مدل ایـده آل برای 
ربات هـای ناجـي باشـند؛ ربات هایـی کـه می توانند به منظـور یافتن 
دیگـر  یـا  آتش سـوزی  زمین لـرزه،  در  آسـیب دیده  بازمانـدگان 

حـوادث، از میـان آوارهـا عبور کننـد )۱(.
موهـای کوچکـی روی پاهـا و بـدن عنکبوت هـا وجـود دارنـد کـه 
بـه سیسـتم عصبی شـان متصـل بـوده و از آن هـا بـرای تشـخیص 
از  می تواننـد  کـه  ارتعاشـاتی  می کننـد؛  اسـتفاده  ارتعاشـات 
حـاوی  تماسـی  حسـِی  پیام هـای  تـا  اطرافشـان  محیـط  صداهـای 
اطالعـات مربـوط بـه غـذا، دشـمنان و حتـی جفت مناسـب باشـند؛ 
به عنـوان مثـال عنکبوت هـای نـر قادرنـد بـه وسـیلة ایـن موهـا و 
دیگـر ابزارهـای میکروسـکوپی روی پاهایشـان، مسـیر حرکـت 
عنکبوت هـای مـاده را ردیابـی کننـد. عنکبوت هـا به همیـن  طریـق 
می تواننـد از طریـق پاهـای خود، طعـم و بو را نیز حـس کنند )۱(.

عنکبوت و ربات ناجی

سیده زهرا جمال الدینی، كارشناسی زیست فناوری، دانشگاه 
تهران

Hadis8051@gmail.com

1. Arachnophobia
2. Arachnida

3. Harvestmen
4. Solifugae

5. Pedipalp
6. Cephalothorax

7. Chelicerae
8. Spinneret

شکل 1- ساختمان بدن عنکبوت

دسـته های  شـکل۲- 
ظریـف  فیبرهـاي  ضخیـم 
بـر  میکروسـکوپی موجـود 
روی پاهـای عنکبوت هـا )با 
ریزنمایـی بیشـتر در بـاالی 

راسـت( سـمت  تصویـر، 

۱06



عنکبوت و ربات ناجی
راه رفتـن عنکبوت هـا بـا جابه جایـی متنـاوب دو جفـت پـا میسـر 
می شـود؛ یعنـی درحالی کـه دو جفـت پـا در هـوا هسـتند، دو جفت 
دیگـر روی زمیـن می ماننـد و بـدن را نگـه می دارنـد )جفـت اول و 

سـوم باهـم و جفـت دوم و چهـارم بـا یکدیگـر هماهنگ انـد(. 

بخـش شـگفت انگیز راه رفتـن عنکبـوت در ایـن اسـت کـه آن هـا 
توانایـی حرکـت در هـردو سـطح افقـی و عمـودی را دارنـد! امـا 
سـوال اینجاسـت کـه چطـور قادر بـه انجام ایـن کار هسـتند؟ کلید 

حـل ایـن معمـا روی پـای آن ها اسـت.

فیبرهایـي  از  پاهـای عنکبوت هـا، دسـته های متراکمـی  نـوک  در 
خـاص وجـود دارد کـه در جهت هـاي مختلفـي قـرار گرفته انـد و 
وسـیله  بدیـن  می شـوند؛  سـطوح  بـه  بیشـتر  چسـبندگی  موجـب 
آن هـا می تواننـد خـود را روی سـطوح عمـودی، حتی سـطوحی که 

بسـیار صـاف و لیـز هسـتند، سـاکن نگـه دارنـد )۳ ،۱(.
آن هـا می تواننـد خـود را روی سـطوح عمـودی، حتی سـطوحی که 
بسـیار صـاف و لیـز هسـتند، سـاکن نگـه دارنـد )۳ ،۱(. اسـتفاده 
از فشـار هیدروسـتاتیک لنـف، بـدون دخالـت عضـالت، می توانـد 
باعـث کشـش پاهـا می شـود. عنکبوت هـا مجبـور بـه ایجاد سـطح 
باالیـی از فشـار در بـدن هسـتند تـا مایعـات را درون اندام هـای 
بـدن خـود به گـردش دربیاورنـد؛ امـا عالوه برایـن، آن هـا از ایـن 
فشـار بـرای حرکت کـردن نیـز اسـتفاده می کننـد؛ بدیـن  صـورت 
کـه به شـکل موثـری مایـع را بـه پاهـای خـود شـلیک می کننـد تـا 
موجـب کشـش آن هـا بشـود و به کمـک آن بتواننـد راه برونـد، 

بدونـد و حتـی جهـش کننـد )4(.

ضربـان قلـب ایـن فشـار هیدروسـتاتیکی را کنتـرل مي کنـد؛ در 
واقـع بـا افزایـش آن، فشـار هیدروسـتاتیک نیز باال مي رود. فشـار 
موردنیـاز بـرای دویدن و جهیدن بسـیار بیشـتر از راه رفتن اسـت. 
عنکبوت هـا معموالً فشـار هیدروسـتاتیک نسـبتاً پایینـی را در بدن 
خـود حفـظ می کنند امـا به هنـگام جهش، قـادر به ایجاد فشـاري تا 
هشـت برابر فشـار زمان اسـتراحت هسـتند؛ ایـن یعنـی می توانند 

بسـیار سـریع بدونـد و جهش هـاي بلندی داشـته باشـند )4(.

از عنکبـوت به عنـوان مـدل یـک ربـات جدیـد اسـتفاده کرده انـد؛ 
ویژگـی  به عنـوان  ناجـی  ربات هـای  ایـن  هدفمند بـودن  و  چابـک 
برجسته شـان پیشـنهاد شده اسـت. آن هـا می تواننـد در محیط هایـی 
کـه ورود امدادگـران بـه آنجا بسـیار خطرنـاک بوده و یا دسترسـی 
بـه آن مکان بیش از حد دشـوار اسـت، مورد اسـتفاده قـرار گیرند؛ 
همچنیـن می تواننـد تجهیزات مخصوصی داشـته باشـند کـه تصاویر 
زنـده را پخـش کننـد و حتـی خطراتـی ماننـد نشـتی لولـة گاز را 

ردیابـی کـرده و بـه تیـم نجات ارسـال کننـد )۱(. 
بـا  می تواننـد  بلنـد،  حرکتـی  اندام هـای  داشـتن  بـا  ربات هـا  ایـن 
جهت هـای  در  دارد،  شـباهت  واقعـی  عنکبـوت  بـه  کـه  حرکاتـي 
هیدرولیکـی  دمنـدۀ  بچرخنـد.  و  کننـد  حرکـت  مختلفـی 
کارگذاری شـده در آن هـا، به عنـوان مفصـل عمـل می کنـد و اندام ها 
را متحـرک نگـه  مـی دارد. هشـت عـدد پـا و بدنـة مجهـز بـه دمندۀ 
کششـی، به صـورت نیوماتیـک۱0 عمل کـرده و موجـب خم شـدن و 
کشـش اندام هـای مصنوعـی و حتـی جهش می شـوند. پاهـا به کمک 
لوالهـا و فشـار هـوا می توانند رو بـه جلو حرکت کـرده و درصورت 
لـزوم بـه صـورت مـورب بچرخنـد. آن هـا چهار پـا را همیشـه روی 
زمیـن نگـه می دارنـد درحالی کـه چهـار پـای دیگـر می چرخنـد و 
خـود را بـرای حرکـت بعـدی آمـاده می کننـد؛ بـا انجـام ایـن  کار 
ثبـات بیشـتری پیداکـرده و قـادر بـه حرکـت روی سـطوح ناهموار 

نیـز خواهنـد بـود )۱(.

ربـات عنکبوتـی بسـیار سـبک طراحـی شده اسـت. تیـم تحقیقاتـی 
سـازنده، ایـن ربـات را بـا اسـتفاده از فراینـد چـاپ سـه بعدی به نام 
»تَـف جوشـی لیـزری انتخابـی پالسـتیک۱۱ « سـاخته اند کـه هزینـه 
تولیـد را نیـز کاهـش داده اسـت. در ایـن فراینـد، الیه هـای نـازک 
بـا  سـپس  و  سوارشـده  یکدیگـر  روی  یکی یکـی  سـازنده،  پـودر 
اشـعة لیـزر در محـل خـود ذوب می شـوند؛ ایـن کار اجـازه می دهد 
تـا سـاختارهای پیچیـده بـا وزن کـم تولیـد شـوند؛ البتـه همان طـور 
بـرای  می توانـد  ربـات  بدنـة  شـد،  اشـاره  نیـز  ایـن  از  پیـش  کـه 
انجـام عملیـات در موقعیت هـای مختلـف، بـا حسـگرهای تخصصی 
تشـخیص نشـت مـواد شـیمیایی مختلف، پرتوسـنج ها، حسـگرهای 
و  جسـتجو  به منظـور  فیلم بـرداری،  دوربین هـای  حتـی  و  صوتـی 
نجـات، تجهیـز شـود کـه ایـن امـر می توانـد تاحـدودی وزن نهایـی 

آن را افزایـش دهـد )۱(.

شکل ۴- ربات ناجی و تجهیزات آن     

شکل 3- جهش عنکبوت با استفاده از فشار هیدروستاتیک

9. Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA)
10. Pneumatic

.به معنای آن است که دستگاهی توسط هوا یا گاز، تحت فشار حرکت می کند یا فعالیتی انجام می دهد
11. Selective laser Sintering of Plastics (SLS)

کاربردهای این صفات
تیمی در موسسة مهندسی ساخت و اتوماسیون فرانهوفر آلمان۹
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کـره  سراسـر  در  بمب افکـن  سوسـک  گونـه   ۵00 از  بیـش 
زمیـن وجـود دارد کـه بسـیاری از آن هـا در جنـس بِراکاینِـس۱  
طبقه بنـدي مي شـوند. تعـداد زیـادي از ایـن سوسـک ها داراي 
شـکم تیره رنـگ بـا پاهـا، سـر و شـاخک هاي مایـل بـه قرمـز 
هسـتند. ایـن موجـودات کـه طولـی تـا ۲.۵ سـانتی متر داشـته 
و میانگیـن طـول عمـر آن هـا تنهـا بـه چنـد هفتـه می رسـد، در 
قاره هـای آمریـکای شـمالی و جنوبـی، اروپـا، آفریقا و اسـترالیا 
یافـت مي شـوند. آن هـا در جنگل هـای معتـدل و علفزارهـا کـه 
پوشـش زمینـی مناسـبی بـرای پنهان شـدن وجـود دارد، رشـد 
کـرده و بـرای تأمیـن انـرژی موردنیـاز خـود غالبـا از حشـرات 

کوچـک تغذیـه  می کننـد )۲ ،۱(. 
گیاهـی  مـواد  زمیـن،  زیـر  در  را  تخم هایشـان  حشـرات  ایـن 
درحال پوسـیدن، الشـه حیوانـات یـا هـر جـای دیگـری کـه دور 
از دسـترس شـکارچیان باشـد، می گذارنـد و سوسـک هایي کـه 
تـازه متولـد مي شـوند، در فاصلـه پـس از بیـرون آمـدن از تخم 
تـا قبـل از رسـیدن بـه بلـوغ، چندین بـار پوسـت اندازی انجـام 

.)۱،  ۲( مي دهنـد 

صفات خاص جانور 

ویـژیگ مهمـی کـه این گروه از حـرشات را در نوع خـود ممتایز 
یم کند، سـاخت و انتشـار بسـیار رسیع مایع بدبو و سوزان 
از انهتـای بدنشـان اسـت کـه یم توانند به كمـك آن حرشات 
دیگـر را از بیـن بـرده و یـا شـکارچیان احمتایل را برتسـانند ات 

عقب نشـیین کنند )1(.

قـدرت انفجـاری سوسـک عمدتـا از ترکیـب دو مـاده شـیمیایی  
هیدروکینـون و پراکسـید هیـدروژن  کـه در مخـازن جداگانـه 
کـه  هنگامـی  می آیـد.  دسـت  بـه  شـده اند،  ذخیـره   شـکم  در 
ذکرشـده  شـیمیایی  مـواد  می کنـد،  خطـر  احسـاس  سوسـک 
توسـط دیـواره عضالنـی محفظه مخزن تولید می شـوند و سـپس  
طـی یـک انفجـار شـدید در محفظـه واکنـش، بـا اثـر آنزیم هـا، 
بـا یکدیگـر واکنـش می دهنـد.  نتیجـه ایـن واکنـش، تولید آب 
اکسـیژنه، گرمـای زیـاد و مـواد شـیمیایی تحریک کننـده ای بـه 
نـام کینون هـا  اسـت کـه از طریـق دریچـه  خروجـی تـا فاصلـه 
۲0 سـانتی متری از بـدن سوسـک اسـپری  می شـوند؛ سوسـک 
می توانـد ایـن دریچـه را تـا ۲70 درجـه چرخانـده تـا راحت تـر 
بـه سـمت شـکارچیان خـود شـلیک نمایـد. آناتومـی و سـاختار 
بدنـی سوسـک های بمب افکـن به گونـه ای اسـت کـه ایـن مـواد 
شـیمیایی بـه درون بدنشـان نشـت نمی کند و به همیـن دلیل طی 
انجـام ایـن فرآینـد، بـه خود جانـور آسـیبی وارد نمی شـود )۳(.

1. Brachinus
2. Leeds University
3. Computational Fluid Dynamics (CFD)
این روش، یک ابزار شبیه سازی کامپیوتری است که امکان مدل سازی دینامیک سیاالت را فراهم می کند؛ یعنی یک ابزار عددی برای پیش بینی میدان های فشار و سرعت، و پروفایل های دما و غلظت در سیستم های 

فیزیکی مي باشد که ممکن است شامل تبدیل های شیمیایی باشند.
4. μMist

کاربردهای این صفات

از آنجاییکـه نحـوۀ کار سوسـک بمب افکـن شـبیه بـه موتورهایـی 
موجـودات  ایـن  بـه  دانشـمندان  اسـت،  خـودرو  موتـور  ماننـد 
عالقه منـد شـده اند. در ایـن نـوع موتورهـا معمـوالً فشـار زیـادی 

بـرای پـودر کـردن سـوخت موردنیـاز اسـت؛

امـا اب الهـام گرفـن از سوسـک مببافکـن میتـوان اب فشـار کم 
و قطـرات کوچکـرت، ابزده انفجـار سـوخت درون موتـور را هببـود 
بخشـید. ایـن امـر نه تهنـا به معـین مـرف کمـرت سـوخهتای 
مپـپ  هزیـنۀ  در  رصفه جویـی  ابعـث  بلکـه  اسـت،  فسـییل 

سـوخت نیـز یم شـود.

سوسـک  دفاعـی  سـازوکار های  لیـدز۲،  دانشـگاه  از  گروهـي 
بمب افکـن را مطالعـه کرده انـد تـا به توسـعه و بهبود دسـتگاه های 
بـه  قـادر  کـه  دسـتگاه هایی  کننـد،  کمـک  آتـش  خاموش سـازی 
پرتـاب مـاده خاموش کننـده تـا بیـش از ۲4۳0 متـر باشـند تـا 
نزدیکـی  نیـازی  بـه  آتش سـوزی ها  بـا  مقابلـه  در  آتش نشـانان 

بیش ازحـد بـه محـل حادثـه نداشـته باشـند )۳(.

سوسک  بمب افکن و تزریق سوخت
زهرا رضائی، كارشناسی زیست فناوری، دانشگاه تهران

zrezaei1379@gmail.com

شـکل 1- بمب افکنـی پـس از تحریـک، شـکل 2- سـاختارهای تخصص یافتـه 
داخل بدن سوسک که به انجام فرآیند »بمب افکني« کمک می کنند. 

شـکل 3- ایـن گـروه بـا اسـتفاده از مدل هـای کامپیوتـری دینامیـک سـیاالت 
از  برخـی  از  الهـام  بـا  موردنیـاز،  تجهیـزات  متعاقـب  سـاخت  و  محاسـباتی3 
قابلیت هـای تولیـد اسـپری ایـن سوسـک، به ویـژه سیسـتم دریچـه پرتـاب مایـع 
آن، ایده هـای قابل تصـوری را بـرای طراحـی فنـی پیشـرفته، نوآورانـه و سـازگار 
با محیط زیسـت دسـتگاه اسـپری شـرکت میومیسـت۴ توسـعه داد. این سیسـتم 
مـی توانـد برای تزریق سـوخت در صنایـع خودروسـازی، هوانـوردی و فضاپیماها 
مورداسـتفاده قرارگیـرد و همچنین پتانسـیل بسـیاری از کاربردهای اسـپری دیگر 

در حوزه هـای مختلـف خانگـی، دارورسـانی و غیـره را داراسـت.
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گرفتـه،  قـرار  مورداسـتفاده  مطالعـه  ایـن  در  کـه  جانـوری 
کـرم شـب تابی از جنـس فوتوریـس۱ اسـت کـه در خانـواده 
ایـن  عمـر  طـول  قـراردارد.  حشـرات  رده  از  المپیریـدای۲ 
آمریـکای  در  عمدتـا  و  اسـت  مـاه  یـک  حـدود  موجـودات 

.)۱( می کننـد  زندگـی  شـمالی 
به طورکلـی پدیده زیسـت تابی۳  در دو گـروه از جانوران 
دیـده مي شـود؛ آن هایـی کـه در ژرفـای دریـا هسـتند و 
جانورانـی کـه در خشـکی زندگـی می کننـد؛ تقریبـا هیچ 
جانور سـاکن آب شـیریني دارای این توانایی نیسـت. در 
ایـن میـان، در کرم های شـب تاب خشـکي زي فوتوریس، 
هـم افـراد نـر و هـم مـاده می تواننـد در تمـام مراحـل 
زندگی شـان نـور تولید کنند )۲(. نقش ایـن قابلیت را در 
ایـن کرم هـا، بخصـوص طـی انجـام رفتارهـای تولیدمثلی 
می تـوان مشـاهده کـرد؛ بدیـن صـورت کـه نرهـاي در 
حـال پـرواز، بـه ماده هـا کـه معمـوال در گوشـه ای درحال 
پیـام مـورس  نـور،  اسـتراحت هسـتند، به کمـک تابـش 
می فرسـتند. در پـی دریافـت پیام نـوری فرد نـر، ماده ها 
بـه آن هـا پاسـخ داده و سـپس فرآیندهـاي مربـوط بـه 
تولیدمثـل صـورت مي پذیـرد. نکتـه جالب توجـه در ایـن 
امـر ایـن اسـت کـه پـس از جفت گیـری، کـرم شـب تاب 
مـاده، کـرم نـر را مي خـورد!؛ عملـی کـه احتمـاال بـرای 
تولیـد  بـرای  موردنیـاز  مـواد غذایـی  تامیـن  بـه  کمـک 

!)۳( می باشـد  تخم هـا 

صفات خاص

کـرم شـب تاب، نـور را در سـلول های تخصص یافته ای به 
نـام فوتوسـیت و از اکسـایش مـاده ای به نام لوسـیفرین، 
بـه کمـک آنزیـم لوسـیفراز، تولیـد می کند. این سـلول ها 
در قسـمتی بـه نـام فانـوس قرارگرفته انـد کـه شـامل بند 

دوم و سـوم شـکم می شـود )۳(.

از لحـاظ ریخت شناسـی نیز سـاختارهای مشـارکت کننده 
در تابـش نور به الیه هایی تقسـیم می شـوند کـه از بیرون 

بـه درون شـامل بخش هاي زیر مي شـوند:
۱. کاسمو )ِستا4(

۲. شیارهایی که هر ۲۵0 نانومتر تکرار شده اند.
۳. کوتیکول

4. الیه هایی از جنس کیتین
۵. الیه ماهیچه ای

6. پوشش کشیده شده بر روی سلول های فوتوسیت
7. الیه حاوی سلول های فوتوسیت )4(.

شکل 1- کرم شب تاب بررسی شده در این مطالعه 

شکل 1- کرم شب تاب بررسی شده در این مطالعه 

الهامی از کرم شب تاب برای بهبود ال ای دی ها

1. Photuris
2. Lampyridae
3. Bioluminescence
4. seta

هومن یعقوبی، كارشناسي زیست فناوري، دانشگاه تهران
hooman2197@gmail.com
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بی شک نور و روشنایی بخشي جدایی ناپذیر از زندگی ماست؛

بـرای  جهـان  در  تولیـدی  الکرتیسـیته  درصـد   ۵۰ حـدود 
از  درصـد   ۵ تولیـد  عامـل  کـه  یم شـود  مـرف  روشـنایی 
اب  ابیـد  بنابرایـن  اسـت؛  تولیدشـده  گلخانـه ای  گازهـای 
به كاربـردن راهکارهایـی، ابزده وسـایل نـوری را افزایـش داد 

.)5 (

در منابـع نـوری جامـد، بـه کسـری از انـرژی الکتریکـی کـه بـه 
فوتـون تبدیـل می شـود، بـازده داخلـی و بـه نسـبت فوتون هـای 
می گوینـد.  خارجـی  بـازده  تولیـدی،  فوتون هـای  بـه  تابیده شـده 
معمـوال بـازده داخلـی بیـش از ۹0 درصـد و بـازده خارجـی کمتـر 
از ۲ درصـد اسـت. دلیـل ایـن بـازده خارجـی پاییـن، اتفاقـي به نام 
بازتـاب داخلـی اسـت؛ فرآینـدي کـه طـي آن، نـور درحال گـذر از 
محیطـی بـا ضریـب شکسـت بـاال بـه هوا، بـه سـمت داخـل بازتاب 

می شـود)۳(.

در بسـیاری از موجـودات، نـور به عنـوان وسـیله ای بـرای ارتبـاط 
اسـتفاده می شـود. از زمـان پدیدآمـدن بینایی در تکامـل جانوران، 
نـور بـه عنـوان یـک پیام رسـان عمـل کرده اسـت؛ بنابرایـن بـرای 
بیشـتر حیوانـات، کنتـرل بینایـی و تابـش نـور بـه کارکـردی مهـم 
سـاختارهای  کـه  داشـت  انتظـار  می تـوان  و  شده اسـت۵  تبدیـل 
درگیـر در ایـن راسـتا، تحت تاثیـر تکامـل بهینه شده باشـند. با این 
رویکـرد زیسـت تقلیدي، گروهـی تحقیقاتـی به سـراغ گونـه ای از 
کـرم شـب تاب کـه همان فوتوریـس باشـد، رفتند تـا درک خود را 

از سـاختار کـرم شـب تاب بـه ال ای دی هـا منتقـل کننـد )6(.

بـا بررسـی های انجام شـده، پژوهشـگران متوجه شـدند کـه مورب 
قرارگرفتـن فلس هـا در قسـمت کوتیکـول، بازتـاب داخلـی را تـا 

حـد زیـادی کاهـش می دهد. 

آن هـا اب الهـام از ایـن موضـوع، اب قـراردادن الیـه ای حسـاس 
آن،  روی  بـر  شـیارهایی  ایجـاد  و  ال ای دی  روی  بـر  نـور  بـه 
توانسـتند نـوع جديـدي از ال ای دی ايجـاد كنند كه نسـبت به 
مـوارد معمـول، بیـش از ۵۰ درصـد ابزده بیشـرت دارد )8 ،7 ،6 

.)3،  4،

ایـن فلس هـا هـر ۱0 میکرومتـر تکـرار می شـوند و انتهـای هـر 
کـدام از آن هـا بـه انـدازه ۳ میکرومتـر بیـرون زده اسـت. در واقع 
نحـوه  کـه  می کننـد  عمـل  منشـوری  به صـورت  سـاختارها  ایـن 
برخـورد پرتوهـای نور به سـطح مشـترک بیـن کوتیکـول و هوا را 
تغییـر می دهنـد و لبه هـای تیزشـان کانال جدیـدی را بـرای انتقال 

نـور ایجـاد می کننـد )7(.

عبـوری،  نـور  توزیـع  می شـود،  دیـده  شـکل  در  کـه  همان طـور 
زوایـای  از  تابعـی  به عنـوان  تابیده  شـده،  پرتوهـای  تمـام  شـامل 
برخـورد آزیموتـال )ϴ: تتـا( و قطبـی )φ: فـي( کـه در مختصـات 
کـروي تعریـف مي شـوند، نمایـش داده شده اسـت.6 بخـش سـیاه 
نمایانگـر زوایایـی اسـت کـه منجـر بـه بازتـاب داخلـی شـده اند و 
نواحی سـفیدرنگ بیشـترین میزان نـور عبوری را نشـان مي دهند. 
حـال مي بینیـم کـه وجـود ایـن سـاختار دندانه ای شـکل باعث شـد 
تـا بـرای زوایـای بیشـتر از θ=40 کـه در حالت تخت بـرای آن ها 
بازتـاب کلـی رخ مـی داد، نـور به مقدار بسـیار بیشـتري تابـش  یابد 

نکتـه جالـب دیگـر این اسـت کـه فلس های کرم شـب تاب نسـبت 
بـه گونه هـای دیگـر انـدازه کوچک تـری دارنـد و درنتیجـه بـرای 
خـروج نـور کارآمدترنـد و ایـن امـر زیبایي ایـن انتخاب را بیشـتر 
جلـوه مي دهـد؛ البتـه بسـیاری از حیوانـات دیگـر نیـز زیسـت تابی 
دارنـد و هـر یـک از آن هـا نیـز ممکـن اسـت بتواننـد سـهمي در 
مختلـف  طراحی هـاي  بهبـود  بـراي  موردنیـاز  نویـن  اید ه هـاي 

موردنیـاز بشـر در آینـده را داشته باشـند.

5. کارکرد اصلی زیست تابی برای حیوان، گسیل پیام به جفت، رقبا یا شکارچیان است.
6. در مختصـات کـروی، زاویـه آزیموتـال یـا تتـا، زاویـه بیـن بـردار نقطـه یـا مـکان مدنظـر بـر روی کـره فرضـی این نمـودار از مبـدا با محـور zهـا و زاویه قطبـی یا فـی، زاویه بیـن تصویر همـان بـردار بر روی 
صفحـه x و y بـا محـور xهـا اسـت کـه در حقیقـت بـا درنظرگرفتـن r به عنـوان بـردار نقطـه هـدف در صفحه مختصـات کـروی، بـا rcosϴ به دسـت می آید. برهمین اسـاس، در مختصـات کروی بـرای نمایش و 

تعریـف یـک نقطـه، همـواره به سـه مولفـه y و r, x نیـاز داریم. 

۱۱0



معرفی جانور

از  شده اسـت؛  شـناخته  خفـاش  گونـه   ۱۱00 از  بیـش  تاکنـون 
جثه هـای کوچـک به انـدازه یـک بنـد انگشـت تـا خفاش هایـی در 
قـد و قـواره انسـان ، ایـن جانـوران چیـزی در حـدود یک چهـارم 
گونه هـای پسـتانداران زمین را تشـکیل می دهند. همانند بسـیاری 
از پسـتانداران، خفاش هـا طـول عمـر نسـبتاً زیادي دارنـد و برخی 

از آن هـا حتـي تـا ۳0 سـال عمـر می کننـد )۱(. 

صفات خاص

پـرواز در خفاش هـا  به عنـوان یکـي از اعضـاي پسـتانداران، 
داشـتن  بـا  جانـوران  ایـن  اسـت.  بـوده  موردتوجـه  همـواره 
بال هایـی کشـیده، انعطاف پذیر و پوشـیده از الیـه ای نازک از 
عضـالت، امـکان پـرواز حتـی در محیط های بسـیار بسـته و پر 

از مانـع را دارا هسـتند. 

سـاختار انـدام حرکـیت جلویـی خفاش هـا مشـابه سـاير 
پسـتانداران اسـت امـا بیـان ژن متفـاوت ايـن جانداران 
در دوران جنیـین، سـبب یم شـود کـه انگشـتان آن هـا، 
متفـاویت  کاربـرد  و  شـکل  پسـتانداران،  ابیق  بـه  نسـبت 

پيداكنـد.

 اسـتخوان های دسـت خفـاش نیـز به سـبب کمبـود کلسـیم، 
همچنیـن  اسـت.  منعطف تـر  انتهایـی،  نقـاط  در  به خصـوص 
به مراتـب  حرکتـِی  دامنـه  موجـودات،  ایـن  آرنـج  مفاصـل 
عوامـل  ایـن  تمـام  دارد.  پسـتانداران  دیگـر  از  بیشـتری 
درکنارهـم موجب می شـوند تا حرکت دسـت ها یـا به اصطالح 
بـال  زدن، در ایـن جانور تسـهیل شـود و قابلیت هـاي پروازي 

بدهـد. او  بـه  را  منحصر به فـردي 

کاربردهای این صفات

انسـان ها در طـول زمـان همـواره بـا مشـاهده جاندارانـی کـه 
سـر  در  را  پـرواز  رویـای  می کردنـد،  پـرواز  اطرافشـان  در 
می پروراندنـد و ایـن شـوق ذاتـی بـه پـرواز، آن هـا را بـرآن 
ایـن رویـا تـالش کننـد. قـدم  داشـت کـه در جهـت تحقـق 
اول بـرای رسـیدن بـه ایـن آرزو، »مشـاهده« بـود. در دنیـای 

در مقالـه ای کـه در سـال ۲0۱6 منتشـر شـد، از خفاشـی )شـکل 
۲( در مکزیـک صحبـت شـد کـه می تواند به سـرعت پـرواز ۱00 
مایـل بـر سـاعت دسـت یابد و با ایـن سـرعت، عنوان سـریع ترین 
پسـتاندار را از آن خـود کند )۲(. در مناطقی در آمریکای شـمالی، 
از عقرب هـا،  تغذیـه  بـه  قـادر  خفاش هایـی۲ دیـده  شـده اند کـه 
حتـی سـمی ترین آن هـا، هسـتند! )۳(. خفاش هـای شـب زنده دار، 
صداهایـی بلنـد و غیرقابل شـنیدن توسـط انسـان تولیـد می کنند و 
سـپس بـا گـوش دادن بـه بازتـاب این صداهـا، مسـیر حرکت خود 
را، حتـی در تاریکـی مطلـق، پیـدا می کننـد. همـه ایـن مـوارد تنهـا 
بخـش کوچکـی از تنـوع و شـگفتی های این پسـتاندار خاص اسـت 

کـه هرکـدام زمینـه ای جـذاب بـرای مطالعه محسـوب مي شـود. 

خفاش؛ مقدمه ای بر پرواز انسان 

شکل 3- نمایی از بال های خفاش که به خوبی، گستردگی انگشتان کشیده او 
در امتداد بال هایش، پوشش ماهیچه ای آن و نیز غشاي اطراف بال  را نشان 

می دهد.

شکل 1- تصویری از خفاش روباه پرنده تاج طایی2 که جزو بزرگترین 
خفاش های موجود مي باشد.

شکل 2- تصویری از خفاش دم آزاد مکزیکی3که بسیار سریع بوده و جثه 
کوچکی دارد.

ندا اصفهانی، كارشناسی زیست فناوری، دانشگاه تهران
Neda.esfehani@gmail.com

1. Golden-Crowned Flying Fox
2. Pallid Bat

3. Mexican free-tailed

۱۱۱



جانـوران، برخی خزنـدگان )همانند گونه هایی از دایناسـور ها(، 
داشـتند؛  را  خـودران4  پـرواز  قابلیـت  خفاش هـا،  و  پرنـدگان 
صفتـي کـه بـا انقـراض دایناسـور ها، بـه خفاش هـا و پرنـدگان 
محـدود شـد. ابتـدا ایـن پرنـدگان بودنـد کـه به عنـوان الگـوی 
قـرار  انسـان ها  موردتوجـه  پـرواز،  بـرای  وسـیله ای  سـاخت 
گرفتنـد؛ امـا نمونه هـای سـاخته شـده بـا الهـام  از پرنـدگان و 
بال هـای پوشـیده شـده از پـر آن ها چنـدان موفقیت آمیـز نبود 
و انسـان ها را بـه ایـن سـو بـرد کـه به دنبـال مدلـی بهتـر بـرای 

سـاخت وسـیله پـرواز خـود باشـند.

از  غالبـا  ابل هایشـان  کـه  حـرشات  و  پرنده هـا  برخـاف 
مـواد غیرزنـده مثـل کراتیـن5)در پرنـدگان( و کیتیـن6)در 
پوسـته ای  اب  خفـاش  ابل هـای  ساخته شـده،  حـرشات( 

شده اسـت. پوشـیده  زنـده 

زنـده بـودن پوشـش بال هـا در خفاش هـا، بـه آن ها ایـن امکان 
را می دهـد تـا بـا اسـتفاده از گیرنده هـای عصبـی و هماهنگـی 
بیشـتری  به مراتـب  کنتـرل  پوشـش،  ایـن  بـا عضـالت  آن هـا 
انـدام  اسـتخوان های  همچنیـن  داشته باشـند.  پـرواز  حیـن  را 
از  بسـیار سـبک تر  و  توخالـی  حرکتـی جلویـی در خفاش هـا، 
نمونه مشـابه در پرندگان اسـت )4(. درنتیجـه، حضور همزمان 
ایـن دو ویژگـی در بال هـای خفـاش، آن را مبـدل بـه نمونـه 

خوبـی بـرای سـاخت دسـتگاه پـرواز انسـان ها مي کنـد.

پیـش  قرن هـا  از  انسـان  درآوردن  به پـرواز  بـرای  تالش هـا 
شـروع شـد؛ جایي کـه در اسـاطیر ایـران باسـتان، کیـکاووس، 
پادشـاه ایرانـي، عقاب هایـی را از هنـگام تولـد تربیـت کـرد و 
بـا بزرگ شـدن آن هـا، ایـن پرنـدگان، تخـت کیـکاووس را بـه 
آسـمان بردنـد؛ امـا درحقیقـت داوینچـی7 از نخسـتین افرادی 
پـرواز  بـرای  قابل پیاده سـازی  و  کامـل  مدل هایـي  کـه  بـود 
انسـان ها را ارائـه داد؛ مدل هایـي کـه او در قـرن ۱۵ میـالدی 
از  بسـیاری  نیـز سـاختار  ولـي حتـي هم اکنـون  کـرد  ترسـیم 
وسـایل پروازی مورداسـتفاده، از آن ها الهام گرفته  شده اسـت. 

استفاده از فیبر کربنی و پالستیک در دستورکار قرار گرفت(.
را  آن  بتـوان  کـه  شـود  طراحـی  به گونـه ای  بال هـا  سـاختار   .۲

باشـد.  بـاال  نیـز  حرکتـی  دامنـه  و  کـرد  کنتـرل  به خوبـی 

از آغـاز قـرن ۱۹ام هجـری، تالش هـا در جهـت پـرواز خـودران 
انسـان به طورجدی تـری دنبال شـد تـا در نهایـت در سـال ۱۹۸۸، 
گروهی از مهندسـان دانشـگاه اِم آی تـی در ایالت متحـده آمریکا، 
قـادر بـه سـاخت وسـیله ای شـدند کـه می توانسـت انسـان را برای 
در  آن  از  پـس   .)۵( درآورد  به پـرواز  هـوا  در  کیلومتـر،   ۱۱۹
سـال ۲006، گروهـی از دانشـگاه تورنتـو در کانـادا، بـا طراحـی 
جدیـدی از ایـن وسـایل توانسـتند طـول مسـیر و سـرعت حرکت 
 ۲0۱0 سـال  در  نهایـت  در  آن هـا  دهنـد؛  افزایـش  را  وسـیله 
توانسـتند بـه رکـورد سـرعت ۲۵ کیلومتـر بـر سـاعت در طـول 
پـرواز دسـت پیداکنند )6(. تابه امـروز نیـز گروه هـای مختلفـی در 
سراسـر جهـان در تـالش بوده اند تـا بـا الگوگیری هرچـه دقیق تر 
از طبیعـت، نقـص مدل هـای پیشـین را رفـع و پـرواز خـودران و 
بـدون موتـور انسـان ها را بیـش از پیش بـه حقیقت نزدیـک کنند؛ 

تالشـي کـه همچنـان نیـز ادامـه دارد.

شکل ۴- نمایی از مدل ماشین پرنده8 طراحی شده توسط داوینچی که شباهت 
قابل توجهی به ساختار بدنی خفاش دارد.

)MIT( شکل 5- تصویری از پرواز ماشین خودران دانشگاه ام آی تی
شکل 6- تصویری از ماشین پرنده )Ornithopter( ساخت دانشگاه تورنتو  به نام 

)Snow bird( پرنده برفی

4. Powered flight
5. Keratin
6. Chitin
7. Leonardo da Vinci (15 April 2 – 1452 May 1519)
8. Ornithopter
ماشینی برای پرواز که نام آن از کلمه یونانی Ornithos به معنای پرنده و Pteron به معنای بال تشکیل شده است؛ طراحی آن نیز بر پایه ساختمان بدنی پرنده ها، حشرات و خفاش ها و البته شبیه سازی بال زدن 

آن ها بوده است.

در ساخت این وسایل به طور کلی دو هدف مدنظر بود:
۱. وسـیله تاحدممکن سـبک باشـد )کـه برای تحقـق آن نیز بعدها 
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ریزربات ها علیه سرطان
 

موجودات بیگانه
نیروگاه های اکسیژن سبز در مغز، فعالیت های عصبی را نجات می دهند!

۱۱4
۱۱۵
۱۱7

اتزه ها



تحویـل مسـتقیم داروهـای شـیمی درمانی بـه سـلول های سـرطانی  می توانـد به کاهـش عـوارض جانبی حاصـل از درمان 
کمـک کنـد؛ اتفاقـی کـه بـه زودی  می توانـد توسـط حیوانات رباتـی کوچک کـه با چـاپ سـه بعدی به دسـت آمده اند، در 
مقیـاس گسـترده انجام شـود. ایـن ریزربات هـا کـه از هیـدروژل و به شـکل حیوانـات متنوعـی ماننـد ماهـی، خرچنـگ و 
پروانـه ساخته شـده اند، توسـط آهن ربـا هدایت شـده و تنهـا زمانـی کـه با محیط اسـیدی اطـراف تومور مواجه  می شـوند، 
محمولـه دارویـی خـود را از حفره هایـی کـه بـرای حمـل و تخلیـه دارو در آن هـا تعبیه شـده، آزاد می کننـد؛ بدین منظور، 
تراکـم چـاپ در نواحـی خاصـی ماننـد لبـة پنجه هـای خرچنـگ یا دهـان ماهـی تنظیم شـده اند تا در پاسـخ بـه تغییرات 
اسـیدیته، بـاز یـا بسـته شـوند. خاصیـت مغناطیسـی ایـن ربات هـا هم بـا قـراردادن آن هـا در محلولـی حاوی نانـوذرات 

اکسـید آهن ایجادشده اسـت. 

بـراي آشـنایي بیشـتر بـا ایـن فنـاوري جدیـد، مي توانیـم مثالـي از عملکـرد ایـن ریزبات هـا را در یکـي از تسـت های- 
آزمایشـگاهی کـه طـي آن محققـان از آهن ربـا بـرای هدایت یـک ریزربات ماهی شـکل اسـتفاده کرده اند، دنبـال کنیم: 
»ماهـی از طریـق رگ های خونی شبیه سازی شـده، به سـمت خوشـه ای از سـلول های سـرطانی در یک انتهـا حرکت کرد. 
در آن ناحیـه، گـروه ناظـر محلـول را کمـی اسـیدی تر کردند. در این هنـگام، ماهی دهانـش را بـاز و دارو را تخلیه کرد. 

در نتیجـه ایـن اتفـاق بعـد از مـدت کوتاهي، سـلول های سـرطانی اثرپذیرفتـه و ازبین رفتند«. 

بـا ادامـه تحقیقـات روی ریزربات هـا، بـه زودی انبوهـی از انـواع مختلف آن هـا وجود خواهندداشـت کـه می توانند برای 
رسـاندن مسـتقیم داروهـا بـه قسـمت هاي خاصي از بدن، شـنا کننـد، غلت بزننـد، بخزنـد، راه بروند و یا حتـي بچرخند . 
ایـن طرح هـای جدیـد به دلیل توانایی ربات در آزادسـازی خـودکار داروها در مکان هـای موردنیاز، بسـیار امیدوارکننده 
به نظـر می رسـند؛ البتـه  ریز ربات هـا هنـوز کامـاًل برای شـنا در رگ های شـما آماده نیسـتند. ایـن تیم می گویـد که آن ها 

بایـد کوچک تـر شـوند و همچنیـن راهی بـرای تصویربرداری و ردیابي شـان در بدن ایجاد شـود.

این تحقیق در مجله »اِی سی اِس نانو«۱ منتشر شده است. 

شکل1- ریزربات ها؛ الف( ریزربات های ماهی شکل می توانند با مقداری دارو در بدن شنا کنند و هنگامی که با سلول های سرطانی روبرو می شوند، 
به طورخودکار محتوی درون خود را از دهانشان بیرون بریزند. ب( یک ریزربات خرچنگی می تواند نانوذرات دارویی را در پنجه هایش قاب کرده و 

پس از حمل به مکان موردنظر، آن ها را آزاد کند.

1. ACS Nano

سیدحسین ثمره طاهری نسب، کارشناسی زیست شناسی 
سلولی و مولکولی، دانشگاه تهران

samaretaheri@gmail.com

ریزربات ها علیه سرطان 
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طبـق گـزارش مجلـه بین المللـی علـوم زیسـتی بایوسـاینس۱ ، یـک تیـم از دانشـمندان، از جملـه دکتـر فیـل َکِسـی۲ ، رئیس 
بخـش اکولـوژی و زیست شناسـی تکاملـی در دانشـگاه آدالید اسـترالیا۳ ، خواسـتار شـناخت بیشـتر خطرات امنیت زیسـتی 
پیـش از پرداختـن بـه صنعت فضا هسـتند. َکِسـی معتقد اسـت کـه عالوه بـر ماموریت های فضایی کـه با حمایـت دولت انجام 
می شـوند، ورود شـرکت های خصوصـی ماننـد اِسـپِیس ایکـس بـه این حـوزه، به این معنی اسـت کـه اکنون فعالیت بیشـتری 

در حـوزه اکتشـافات فضایـی نسـبت بـه گذشـته وجـود دارد و مـا باید بـراي کاهش ایـن ریسـک ها اقدام کنیم.
مریـخ  بـرروی  مریخ نـورد4  یـک  به تازگـی  چیـن  هسـتند:  رشـد  حـال   در  بین المللـی  فضایـی  فعالیت هـای  به طورکلـی 
فرودآورده اسـت. آژانـس فضایـی اروپـا مریخ نـورد اگزومـارس۵ خـود را طبـق برنامه ریزی هـای قبلـی، امسـال6 راه انـدازی 
خواهدکـرد. ماموریـت »بازگشـت نمونـه مریـخ7 « ناسـا درحال برنامه ریـزی بـرای بازگردانـدن اولیـن نمونه هـای مریـخ بـه 
زمیـن تـا اوایـل سـال ۲0۳0 اسـت. پـروژه اکتشـاف قمر هـای مریـخ توسـط ژاپـن بـا هـدف بازگردانـدن نمونه هـا تـا سـال 
۲0۲۹، کاوشـگرهایی را بـه هـردو قمـر مریـخ خواهدفرسـتاد. دیگـر ماموریت هـای برنامه ریزی شـده، قمرهـای مشـتری  و 
زحـل را هـدف قرارخواهنـدداد کـه اقیانوس هـای مایـع داخلی آن هـا ممکن اسـت قابل حیات باشـند. عالوه برایـن، در آینده 
ماموریـت انسـانی بـه مریـخ اجتناب ناپذیـر به نظر می رسـد و ایـن هدف احتمـاال تالش هایی را برای مهندسـی زیسـتی ) ایجاد 
جانـداران جدیـدی کـه می تواننـد غـذا تولیدکـرده، ضایعـات را پـردازش کننـد، سـوخت زیسـتی تولیـد نماینـد و یـا مـوارد 
دیگـر(  به پیـش خواهندبـرد تـا  بـرای کمک به سـفر فضایی بلند مـدت و اسـکان بالقـوه انسـان استفاده شـود. به همین ترتیب 

گسـترش ماموریت هـای خصوصـی در فضـا ادامـه خواهدیافـت.

موجودات زندۀ بیگانه؛ 
مسافران کهکشان؟!

آیسان شفیع خانی، کارشناسی زیست شناسی جانوری، 
دانشگاه تهران

aisan.shk@gmail.com

1. BioSciences
2. Phill Cassey
3. University of Adelaide
4. rover
5. ExoMars rover

ــیه و  ــکاري روس ــه و هم ــور قرارگرفت ــن کش ــه ای ــا علی ــاي اروپ ــال آن تحریم ه ــن و به دنب ــه اوکرای ــیه ب ــه روس ــر حمل ــه تحت تاثی ــن برنام ــه ای ــت ک ــی از آن اس ــار حاک ــی اخب 6. برخ
ــي ســال 2022، بســیار  ــدازي آن در ســال جــاری، یعن ــي، احتمــال راه ان ــق شــرایط فعل ــه اي از ابهــام قرارداده اســت؛ بدین ترتیــب طب ــروژه را در هال ــن پ ــي در انجــام ای کشــورهاي اروپای

(2022 ,Scientific American) کاهــش یافته اســت
7. Mars sample-return mission

۱۱۵



امنیـت زیسـتی فضا مربوط بـه انتقال دوطرفة موجـودات زنده 
از زمیـن بـه فضـا ) آلودگـی روبه جلـو(  و بالعکـس ) آلودگـی 
می دارنـد  بیـان  تحقیقـات  درحالی کـه  می باشـد.  روبه عقـب( 
فضایـی  موجـودات  بـه  مربـوط  خطـرات  درحال حاضـر  کـه 
کـه از سـفر بـه زمیـن زنـده بماننـد کـم اسـت، امـا ایـن اتفاق 
وقـوع  احتمـال  کـه  ریسـک هایی  نیسـت؛ چراکـه  غیرممکـن 
پاییـن امـا پتانسـیل پیامد بـاال دارنـد، در قلب مدیریـت امنیت 

زیسـتی  هسـتند.  

بـرای پرداختـن بـه خطـرات گونه هـای مهاجم حاصل از سـفر 
فضایـی، حـوزه نوظهور »علـم تهاجم۸ «، که با علـل و پیامدهاي 
معرفـی موجـودات زنـده در محیط هـای جدید سـروکار دارد، 
امـر  ایـن  ارائـه  دهـد.  را  ارزشـمندی  آموخته هـای  می توانـد 
ماننـد  منـزوی  سیسـتم های  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن  شـامل 
بیش تریـن  دوردسـت،  زیسـتگاه های  و  دریاچه هـا  جزایـر، 
آسـیب پذیری را در برابـر تهدیدهـای تهاجمـی دارا هسـتند.

جهـت جلوگیـری از آلودگـی زیسـتی محیط هـای فرازمینی از 
عوامـل زمینـی و بالعکس، شـیوه نامه های پیچیـده ای موردنیاز 
هسـتند کـه بایـد بـا پژوهـش درمـورد تهاجم زیسـتی، شـامل 
انسـان،  به کمـک  جدیـد  محیط هـای  در  جانـداران  گسـترش 
تحلیـل شـوند کـه بـا توجـه بـه نـکات حائـز اهمیـت در ایـن 
زودهنـگام،  تشـخیص  بخش هـاي  در  به طورکلـي  حـوزه، 
ارزیابـی خطـر، پاسـخ سـریع و روش هـای مهـار در پاسـخ بـه 

قرارمي گیرنـد. مهاجـم،  گونه هـای  تهدیدهـای 

نکات قابل توجه در مبحث تهاجم زیستی:

۱. خطـر تهاجـم ناشـی از زمان بنـدی و فراوانـی رویدادهـای 
پرداختـن  نیازمنـد  آن  کنتـرل  کـه  می باشـد  معرفی کننـده۹ 
بـه حداقـل فعالیت هـای انسـانی ایمـن مرتبـط بـا حمـل و نقـل 

سـازمانی موجـودات زنـده اسـت.
۲.  پیش بینـی تهاجمـات و اثـرات آن هـا دشـوار اسـت زیـرا 
شـامل  کـه  زمینـه ای  وابسـتگی های  توسـط  پدیده هـا  ایـن 
اسـت،  دریافت کننـده  محیـط  و  زنـده  موجـود  ویژگی هـای 

می شـوند. کنتـرل 
پیشـگیری  بـرای  سـریع  پاسـخ  و  زودهنـگام  تشـخیص   .۳
ضـروری می باشـد امـا نیازمنـد ایـن اسـت کـه بررسـی ها بـا 
اسـتفاده از روش هـای طبقه بنـدی که قادر به تشـخیص جاندار 

بیگانـه در مقابـل بومـی  اسـت،  صـورت بگیـرد. 

گسـترش امنیـت زیسـتی سـیاره ای بایـد با سـرعت پیشـرفت 
باشـد.  همـراه  آن  بالقـوه  خطـرات  و  فضایـی  فعالیت هـای 
علی رغـم ارزش امنیت زیسـتی فضـا، زیست شناسـان تهاجمی 
حفاظت ازسـیاره ای  برنامه ریـزی  کمیتـة  در  بایـد  هنـوز 
بیشـتر  همـکاری  داشته باشـند.  مشـارکت  فضایـی  تحقیقـات 
و  اختر زیست شناسـان  تهاجمـی،  زیست شناسـان  بیـن 
همچنیـن سیاسـت گذاران، شـیوه نامه های بین المللـی موجـود 
بـرای امنیـت زیسـتی زمین و موجـودات فرازمینـی احتمالي را 

ارتقاخواهـدداد.

شکل -1 مریخ نورد اگزومارس 

8. Invasion Science
9. Introduction events
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مغـز، یکـي از اسـرارآمیزترین و درعین حـال آسـیب پذیرترین بخش هاي 
بـدن، حـدود ده برابـر فضایـي که پرکرده اسـت، اکسـیژن مصـرف مي کند. 
در واقـع فعالیـت عصبي در مغـز، عمدتاً به تولید هوازي انـرژي و در نتیجه 
دردسـترس بودن دائمـي اکسـیژن وابسـته اسـت و عـدم وجـود اکسـیژن 
به همین علـت،  اسـت؛  کافـي  مغـزي  سـکته  بـراي  دقیقـه  چنـد  به مـدت 
اکسیژن رسـاني بـه مغـز مهـره داران بـا روش هـاي جـذب و انتقـال خـاص 

بهینه سـازي شده اسـت. هرگونـه 
در آزمایشـي جدیـد، دانشـمندان بـا روشـي جالـب و هیجان انگیـز، احیـاي 
سـاختند.  امکان پذیـر  را  خفه شـده بودند  کـه  بچه قورباغه هایـي  مغـز 
آن هـا از تزریـق عرض قلبـي۱ و توزیـع عروقـي جلبک هـاي تک سـلولي یـا 
سـیانوباکتري ها در مغـز قورباغه هـاي زنوپـوس ِلیویـس۲ اسـتفاده کردنـد 
و توانسـتند بچه قورباغه هـا را بـا ایـن تزریـق زنـده کننـد. در یـک محیـط 
به شـدت کم اکسـیژن، زماني کـه فعالیت عصبـي به طورکامل متوقف گشـته 
بـود، اکسـیژن فتوسـنتزي به طور حیرت آوري باعث شـروع مجـدد فعالیت 
عصبـي شـد. بـه بیانـي دیگـر، فتوسـنتز ایـن سـیانوباکتري ها بـا افزایـش 
اکسـیژن موضعـي، مغـز را از مـرگ نجـات داد. پـس می تـوان امید داشـت 
بتواننـد  فتوتـروف  میکروارگانیسـم هاي  نه چنـدان دور،  آینـده ای  کـه در 
ابـزار جدیـدي بـراي افزایـش مسـتقیم سـطح اکسـیژن در مغز جانـداران، 
پـی  در  یـا  خـاص  اکوفیزیولوژیـک۳  شـرایط  در  کنترل شـده  به شـیوه اي 

آسـیب هاي ناشـی از بیمـاری را فراهـم کننـد.
بـا وجـود هیجان انگیزبـودن ایـن روش، کارکـرد آن بـر روي مغـز انسـان 
تاحـدي دور از دسـترس اسـت؛ زیـرا جمجمـه انسـان برخـالف قورباغـه 
شـفاف نیسـت و همچنین تزریق سـیانوباکتری ها ممکن اسـت عروق خونی 
را مسـدود کنـد. بااین حال همیشـه این نکتـه را باید درنظرداشـت که انجام 
چنیـن آزمایش هایـی می توانـد ایده هایـی جدیـد بـراي چالش هایـی چـون 
احیـاي مغـز، در ایـن مثـال، ایجادکـرده و زمینـه اي را بـراي پژوهش هـاي 

دیگـر فراهـم کند.

1. transcardial injection
در ایـن روش، پـس از بیهوشـکردن حیـوان، دیـواره قفسـه سـینه بـاز می شـود و قلـب تپنـده در معـرض کار 

قرارمی گیـرد. 
2. Xenopus Laevis

  3. واکنش فیزیولوژی یک موجود زنده نسبت به وضعیت و تغییرات شرایط محیطی

 در مغز
وگاه های اکسيژن سبز نير

عصبـی  فعاليت هـای 
می دهنـد! نجـات  را 

فاطمه نرجس فقیهی
دانش آموز سال دوازدهم مدرسه فرزانگان بوشهر

زیست شناسـی  دانش آمـوزی  المپیـاد  نقـره  مـدال 
1۴۰۰ سـال 

fatemenarjes.f@gmail.com

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2 O2

O2 O2

O2

O2

O2

O2

O2

۱۱7



پیشهنادها

معریف سایت

و  پایـه  علـوم  حـوزه  در  علمـی  مقـاالت  پراسـتنادترین  و  معتبرتریـن  همـواره 
پزشـکی، مقاالتـی هسـتند کـه نتایج آن ها بـا اسـتفاده از آزمایش هـا و راهکار های 
مختلـف اثبـات شده باشـد؛ در حالـي  کـه اجـرا و پیاده سـازی چنیـن شـیوه هایی 
نیازمنـد آمـوزش و تمرین اسـت. حـال اگر به دنبـال راهـي ارزان و کم هزینه براي 
فراگیـري ایـن روش هـا هسـتید، لـب-  اکسـچنج یکـی از گزینه های جـذاب پیش 

روی شماسـت. 

www.labxchange.org :آدرس اینترنتي

ایـن سـایت یـک مرجع برتـر، از ۱0 سـایت  اطالعاتی برتـر جهان، بـا تمرکز بیش 
از ۲0 سـال بـر محتـوای آموزشـی ایجادشـده توسـط متخصصان اسـت کـه جوایز 

مختلفـی را در زمینه هـای آمـوزش عمومـی نیـز دریافت کرده اسـت. 
الهام بخشـی عالـی بـا یـک سـوال شـروع می شـود و اینجـا جایـی اسـت کـه به ۱۳ 
میلیـون کاربـر ایـن امـکان را داده اسـت که هر ماه به پاسـخ سـواالت خود دسـت 
یابنـد؛ سـواالتی کـه می تواننـد در حوزه هـای مختلـف علـم زیست شناسـی و نیـز 
سـایر علـوم ماننـد ریاضیـات، علـوم انسـانی و دینی، معمـاری و هنـر و موضوعات 
دیگـر موردسـوال ذهن هـای کنجـکاو باشـند. مقاالت عمیق این سـایت که توسـط 
به گونـه ای  شده اسـت،  نوشـته  مجـرب  مدرسـان  و  دکترهـا  ماهـر،  نویسـندگان 
طراحـی شـده اند تـا پاسـخ ها و اطالعـات موردنیازتـان را در قالـب یـک مقالـه، 
به صـورت واضـح و بـا قابلیـت پیمایـش آسـان، در اختیـار شـما مخاطبـان عزیـز 

دهند.  قـرار 

 )IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers( آي تریپل اي
فنـاوری  پیشـرفت  راسـتای  در  جهـان  فنی حرفـه ای  سـازمان  بزرگتریـن  نـام 
می باشـد و »آي تریپـل اي اِکسـپلور« دسترسـی بـه بیـش از پنـج میلیـون سـند 
)مقالـه، کتـاب، دوره هـای آموزشـی و اسـتانداردهای فنـی( را از پراسـتنادترین 
رو  ایـن  از  می کنـد؛  فراهـم  مختلـف  در حوزه هـای  بـرق  مهندسـی  نشـریات 
می تـوان بـه حجـم وسـیعی از اسـناد بین رشـته ای میان رشـته برق با شـاخه های 
مختلـف دیگـر علـم ازجملـه زیست شناسـی و فناوری هـاي زیسـتي دسترسـی 

داشت.

حسین شاهسواری، کارشناسی زیست فناوری، دانشگاه آزاد اسالمي - واحد یادگار امام خمینی شهر ری
hossein.sh.1899@gmail.com

امین آزاد، کارشناسی زیست فناوری، دانشگاه تهران
Aminazad1380@gmail.com

امیر آزاد، کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(
Amirazad1380@gmail.com

)labexchange( َلب  ِاكسِچنج

)thoughtco( َثؤت کو

)ieeexplore( آي تريِپل ای ِاکسپلور
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معریف اپدکست

اسـکافوس برگرفته شـده از نام یک پزشـک یونانی در تاریخ باستان و نیز استخوان اسکافوئید 
دسـت مي باشـد و به معنی قایق یا کشـتی اسـت. رادیو اسـکافوس به عنوان پادکسـتی با جنبه 
یـک تجربـه هم نشـینی بـا طـب نویـن، از دهـم فروردین مـاه ۱400 فعالیـت خـود را آغـاز 
کرده اسـت و اعضـای خانـواده آن را تعـدادی دانشـجوی علـوم پزشـکی تشـکیل داده اند. این 
گـروه به منظـور ایجـاد سـهولت در فهـم بهتـر دانش پزشـکی و بـا به کارگیری روشـی جدید، 
اطالعـات زیـادی را در زمینـة حوزه هـاي تخصصـی پزشـکی جمـع آوری می کنـد و حاصل همة 
ایـن تالش هـا، در بیسـت و پنجـم هـر ماه در قالـب پادکسـت از طریق صفحات مجـازی رادیو 

و اپلیکیشـن های پادکسـت منتشـر می شود.
تیـم تولیـد محتـوا با اسـتفاده از مقـاالت روز دنیا به بررسـی موضوعـات مختلفی می پـردازد و 
موضوعـات و بیماری هـای شـایع در حیطـه علـوم پزشـکی را به صورت تخصصی مورد بررسـی 
قـرار می دهـد. در هر قسـمت از این پادکسـت، عالوه بـر خالصه هایي از منابـع معتبر و مقاالت 
پزشـکی، گفتگو با پزشـکان و اسـاتید مطرح نیز دیده  مي شـود؛ بررسـی و بیان نمونه بیمارها 

و تجربـه دانشـجویان مقطـع بالینـی هم یکی دیگر از بخش های هر قسـمت اسـت. 

قسمت هایی که تابه حال از این مجموعه منتشر شده اند شامل موارد زیر می باشند: 
۱. اگزما و درماتیت ها

۲. سرطان های پوستی 
۳. بیماری های مو و ناخن

4. آنژین های صدری
 MI .۵

6. بیماری پرفشاری خون 

زیست شناسـی و تکامل، دو علم بسـیار گسـترده و عمیق هسـتند که تعامل 
و پیونـدی انکارناپذیـر بـا یکدیگر دارنـد. تلفیق یافته های زیست شـناختی 
زیسـتی  پرسـش های  از  قابل اتکاتـر  و  همه جانبـه  درکـی  بـه  تکاملـی  و 
»تئودوسـیوس  از  را  خـود  نـام  کـه  تئودوسـیوس  پادکسـت  می انجامـد. 
دوبژانسـکی «، ژنتیـک دان و تکامل شـناِس متولـد اوکراین که البته بیشـتر 
عمـر مفیـد خـود را در آمریکا سـپری کرده، گرفته اسـت، پادکسـتی علمی 
می باشـد کـه بـر مسـائل مرتبط بـا زیست شناسـی، تکامـل، ژنتیک و سـایر 
علـوم مرتبـط تمرکـز دارد. موضـوع اصلـی ایـن پادکسـت چیزهایی اسـت 
کـه تکامـل بـه مـا می فهمانـد و یا در تالشـیم کـه از زاویـه تکاملـی آن ها را 
درک کنیم. در واقع این پادکسـت با زبانی سـاده سـعی دارد تا رخدادهای 
روزمـره انسـانی را از زاویـه تکاملی پی بگیرد و مخاطب را با مسـیر تکاملی 

پیچیـده مسـائلی کـه به نظـر پیش پاافتـاده می آینـد، آشـنا کند.

در ضمن مسابقات جذاب همراه با جوایز ویژه نیز در هر ماه برای مخاطبان این پادکست درنظر گرفته شده است

فاطمه قدیری، دانشجوی مقطع فیزیوپات رشته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
Fateme.Ghadiri1999@gmail.com

محمدمهدی رضوانی، کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه آزاد اسالمی- واحد رشت
morezvanii@gmail.com

تئودوسیوس

رادیو اسکافوس
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حسـین  دکتـر  به روایـت  بنیـادی  سـلول های  توسـعه  و  تولیـد  خاطـرات  کتـاب،  ایـن 
بهارونـد، پـدر علـم سـلول های بنیـادی ایـران اسـت. ایشـان که اسـتاد ممتاز و موسـس 
پژوهشـکده زیست شناسـی و فنـاوری سـلول های بنیـادی پژوهشـگاه رویان مي باشـند، 
در سـال ۱۳74 به این مجموعه پیوسـتند و پس از چند سـال پژوهش، در سـال ۱۳۸۲، 
بـرای اولیـن بـار در ایـران، سـلول های بنیادی رویانـی انسـانی را تولید کردند. در سـال 
۱۳۸7 نیـز به همـراه همکارانشـان موفـق بـه تولیـد سـلول های بنیـادی پرتـوان القائـی 
انسـانی شـدند. ایـن فعالیت هـا، ایشـان و همکارانشـان را قـادر سـاختتند تـا شـاخه های 
مختلـف پزشـکی بازسـازی را در ایـران پایه گـذاری کننـد. دکتـر بهارونـد تاکنون بیش 
از سـی جایـزه ملـی و بین المللـی، ازجملـه جایـزه رازی، خوارزمـی، آیِسسـکو ، آکادمی 
علـوم جهـان، یونسـکو و جایـزه مصطفـی )نشـان عالـی علـم و فنـاوری جهان اسـالم( را 

دریافـت کرده انـد.

تاریـخ طبیعـی  از سـوی مـوزه ملـی  از کتابـی کـه  ایـن دانشـنامه کـه در واقـع ترجمـه ای اسـت 
اِسمیتسـونیَن  در واشـنگتن آمریـکا منتشـر شده اسـت، کتابـی جامـع و مفیـد برای آشـنایی با تاریخ 
طبیعـی اسـت؛ موضوعـی کـه شـاید کم تریـن فایده شـناخت آن، کمک به حفـظ و نگهبانـي از محیط 
زیسـت و میـراث طبیعـی مي باشـد. در ایـن کتاب، همان طـور کـه در کتاب های تاریخ طبیعی سـنتی 
رایـج بوده اسـت، در ابتـدا بـه کانی هـا و سـنگ ها و سـپس بـه موجـودات زنـده پرداختـه شده اسـت 
)رده بنـدی و ترتیـب گروه هـای جانـداران در ایـن کتـاب مبتنـی بـر آخریـن نظریـات علمـی و 
بروز تریـن تغییـرات در دانـش طبیعـی می باشـد(. دایـره المعـارف مصـور آفرینش بـا معرفی بیش 
از 6000 گونـه مختلـف از موجـودات زنـده، گسـتردگی و تنـوع زیـادی از حیـات را بـه نمایـش 
گذاشـته اسـت و آن را بـه منبعـی تبدیـل کرده اسـت که هیـچ دانش آموز، دانشـجو یـا عالقه مند به 
دانـش طبیعـی، از آن بی نیـاز نیسـت. تمـام نمونه هـای معرفی شـده در این کتـاب، اعـم از کانی ها و 
جانـداران، همـراه بـا تصویرهایی شـگفت انگیز می باشـند کـه همین امر، لـذت مطالعه ایـن کتاب را 

چندیـن برابـر کـرده و هم پایـه بـا کشـف و شـهود زنـده در دل طبیعـت نموده اسـت.

و  ژنتیـک  میکروب شناسـی،  علـوم  بیـن  تنگاتنگـی  رابطـه  و  شـده  کمتـر  علـوم  بیـن  مـرز  امـروزه 
نانوفنـاوري وجـود دارد؛ به صورتي کـه مي تـوان گفـت نانوفنـاوري، خـود نیـز بـا شـیمی و فیزیـک در 
ارتبـاط مسـتقیم اسـت. ایـن علـم بین رشـته ای کـه بـر زیست شناسـی و نانوفنـاوری متمرکـز شده اسـت 
و اصول زیست شناسـی را بـا روش هـای فیزیکـی ترکیـب نمـوده و واحد هـای سـاختمانی نانومقیـاس بـا 
عملکردهـای خـاص و خـواص جدیـد به وجـود آورده اسـت، خـود دربرگیرنـده مـواردی اسـت کـه از 
میـان آن هـا می تـوان بـه توسـعه روش هایـی بـر پایـه زیست شناسـی، اسـتفاده از سیسـتم ها و اجـزای 
زیسـتی، طراحی اجزا و سیسـتم های سـازگار زیسـتی و اسـتفاده از نانوفناوری برای حمایت فرآیندهای 

زیسـت فناوری اشـاره نمـود. 
بـه اعتقـاد نویسـنده این کتـاب، این راهـکار در واقـع ظرفیتی طبیعـی برای شـکل دادن نانوسـاختارهای 
مولکولـی اسـت. در کتـاب »نانوبیوتکنولـوژی مولکولـی«، ابزارهـا و روش هـای تولیـد نانو ذرات زیسـتی، 
بررسـی، و پیشـرفت های اخیـر علـم ژنتیـک بـرای تولیـد آن هـا تشـریح شده اسـت. به عنـوان مثـال، در 
یکـی از فصـول ایـن کتـاب بـه DNA به عنـوان ابـزاری بـرای نانوزیسـت فناوري پرداختـه شده اسـت؛ 
بزرگ مولکولـي کـه جنبه هـای مختلـف زیسـتي آن،  از عملکـردش به عنـوان مـاده ژنتیکـی تـا کاربـرد 
زیست نانوسـاخت  زمینـه  در  به خصـوص  زیست حسـگرها،  طراحـی  و  ژن درمانـی  در  آن  بالقـوه 

)bionanofabrication) ، توجـه محققـان بسـیاری را بـه  خـود جلـب کـرده اسـت.

امین آزاد، کارشناسی زیست فناوری، دانشگاه تهران
Aminazad1380@gmail.com

احمدرضا قیاسي، کارشناسي میکروبیولوژي، دانشگاه تهران
Ghiyasi.ahmadreza99@gmail.com 

سلول های هباری

دایره املعارف مصور آفرینش

اننوبیوتکنولوژی مولکویل

معریف کتاب
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ای دان که بر قله ی کوه یم درخیش
تو نگاره ای از این همه حیات وحیش

آمسان به تو نزدیک است، در جوارت
ابال رود ارزش همه، نزد و کنارت

تو نور شدی و یم کین بر همه اتبش
یب نور تو اتریک شود جهان دانش

هر زمان که در عامل تو کم سیاحت
انگار که رفته ام به یک »زیست ضیافت«!

یم خورم ز هر غذای مطلوب و لذیذی!
پر یم شوم از شوق تو از علم غریزی

گویی که شوم فراتر از خوِد کنومن
آغاز دوابره ی سامت درومن

در ذهن من انگار که یک جرقه ای خورد
از همان زمان که چمش من به جلد تو خورد!

ات سخن ز تو هست دان، زمانه را بست
تو اضافه کردی به جهان زیست، یک دست!

امین آزاد

biologysa.ir

dena.twentyfive@gmail.com

@UTBiologyAssociation

utbiology Association


