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سخن رسدبیر

خداونــدمنــانراشــاکرمکــهتوفیــقســردبیریوایفــاینقشــیکوچــکدرتهیــهیشــمارهبیســتوچهارمنشــریهی
ــانصیــباینجانــبگشتهاســت. دن

بیســتوچهارمینشــمارهیدنــادرحالــیدراختیــارشــماعزیــزانقــرارمیگیــردکــهشــاهدحضــورپرافتخــارچنــد
ــم. ــربودهای ــرآندرجشــنوارههایدانشــگاهیوکشــورینشــریاتبرت ــمارهیاخی ش

ــا«میباشــد. تفــاوتایــنشــمارهبــاهمتایــانپیشــینخــود،درجبخــشمصاحبــهتحــتعنــوان»ســریالیوهــایدن
ایــنمجموعــهمصاحبههــاتحــتحمایــتانجمــنعلمیدانشــجوییزیستشناســیدانشــگاهتهــراندربســترفضــای
مجــازیبرگــزارشــدند.باتوجــهبــهشــیوعکرونــاومجــازیبــودنتمامــیارتباطــات،فرصــتراغنیمــتشــمردهو
ــوت ــارجازکشــوردع ــهدرخ ــهدرداخــلوچ ــقدرحــوزۀزیستشناســیچ ــرادموف ــهازاف ــرآنشــدک ســعیب
ــر ــدگانهموارت ــرآین ــهوراهراب ــودســخنگفت ــیومســیرپیشــرفتخ ــۀتحقیقات ــوردحیط ــادرم ــدت ــلآی بهعم
ــهچــاپمیرســد. ــیب ــنشــمارهوبخشــیدیگــردرشــمارهآت ــنمجموعــهمصاحبههــادرای ســازند.بخشــیازای

ــیار ــالشبس ــرایآنت ــودهوب ــاب ــاردن ــهدرکن ــوارهصمیمان ــههم ــرادیک ــمازاف ــبمیدان ــودواج ــرخ ــاب درانته
ــاری ــهپرب ــزب ــانی ــمارهیدن ــهبیســتوچهارمینش ــمک ــانراده ــناطمین ــموای ــیکن ــکروقدردان ــد،تش کردهان

گذشــتهبهدســتعالقهمنــدانعلــمزیستشناســیخواهــدرســید.
امیداستدناموردتوجهمخاطبانعزیزقرارگیرد.

باسپاسخداآغازکردهوبهپایانمیبریم.

بااحترام؛
میناپوررشیدی
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ــیدرحــوزه ــد،ازدانشــمندانبرجســتهایران ــرحســینبهارون دکت
ــهواســطهی ــادیوپزشــکیبازســاختیاســت؛کــهب ســلولهایبنی
توســعهیمتدهــاینویــنبرایدرمــانبیمــاریپارکینســونوAMD
۱)شــایعتریندلیــلنابینایــیدرســالمندان(درســال۲۰۱۹مفتخــر
ــسو ــت.ویمؤس ــدهاس ــی)ص(ش ــزهیمصطف ــتجای ــهدریاف ب
ــادی ــلولهایبنی ــاوریس ــیوفن ــکدهزیستشناس ــسپژوهش رئی
ــی ــیاریط ــوانبس ــجویانج ــدودانش ــانمیباش ــگاهروی پژوهش
ســالهایپربــارپژوهشــیایشــانازمحضــرایــناســتادفرهیختــه
ــر ــدبرت ــکدرص ــتی ــاندرلیس ــنایش ــد.همچنی ــرهبردهان به
پژوهشــگرانپراســتنادســال۲۰۲۰قرارگرفتــهوجوایــزیهمچــون
ــودداراســت ــهخ ــی،رازیوTWAS۲رادرکارنام ــزهخوارزم جای

.)۲()۱(
ــد ــانمتول ــد،درســال۱۳۵۰درشــهراصفه ــرحســینبهارون دکت
ــدنخســت ــللرســتاناســت.ویفرزن ــاًاه ــااصالت شــدهاســت؛ام
خانــوادهبــودهوبــهگفتــهخــود،دردوراننوجوانــیبــهفعالیتهایی
ــر ــوازمالتحری ــدل ــهبتوان ــهک ــیپرداخت ــردستفروشــیوبنای نظی

خــودراتهیــهکنــد.
ــرد. ــدســختکارک ــودن،بای ــذارب ــرایاثرگ ــداســت:»ب ویمعتق
کاربرایــملذتبخــشاســتوآنرابــرایپــرورشروحخــودالزم

میدانــم.«)۲(.
ــی ــرایبرخ ــه«،ب ــایلنگ ــالپ ــنگه،م ــیس ــا»هرچ ــرایبعضیه »ب
هــم»هرچــیســنگه«چالشــیاســتبــرایپختهتــرشــدن،پیــروزی،
پیشــرفتودرنهایــتمؤثــربــودن.هرچــههــدفبزرگتــر،مســیر
ــابســلولهای ــر...«)ازکت ــرنشــیبوفرازت بســیارســنگالخیوپ

بهــاری(

دکرت حسین هباروند

پدر علم سلول های بنیادی ایران
سید امیررضا موسوی مجد، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، دانشگاه تهران

sam00mb@gmail.com

درســال۱۳7۵مــدرککارشناســیارشــدخــودراازدانشــگاه
ــود ــریخ ــدرکدکت ــزم ــال۱۳۸۳نی ــهیدبهشــتیودرس ش
راازدانشــگاهخوارزمــیدریافــتکــرد.درســال۱۳۸۲بــرای
اولینبــارســلولهایبنیــادیجنینــیانســانومــوشرادر
ــش ــراههمکاران ــههم ــردودرســال۱۳۸7ب ــدک ــرانتولی ای
ــان ــیانس ــوانالقای ــادیپرت ــلولهایبنی ــدس ــهتولی ــقب موف
ــهترتیــب ومــوششــد)۳(.پراســتنادترینکارهــایایشــانب
ــیله ــهوس ــیب ــتعصب ــیباف ــایمهندس ــهدرحوزهه دومقال
پلیمرهــایرســاناوافتــراقســلولهایبنیــادیبــهســلولهای
ــی، ــایپژوهش ــرفعالیته ــت.عالوهب ــدیاس ــیتکب هپاتوس
ــهداشــتهو ــزعالق ــوردیوطبیعتگــردینی ــهکوهن ایشــانب
بــهاشــعارفارســیعشــقمیورزنــد.دکتــربهارونــدبــهشــدت
ازدونفــرکــهمشــوقاوبودهانــدیــادمیکنــد:مرحــومســعید
کاظمــیآشــتیانیودکتــراینگــوماتایــیازاسترالیا.ایشــان
همچنیــنکتــاب»آلبــرتشــوایتزر«رایکــیازتأثیرگذارتریــن
ــراتخــود ــد)۲(.اوخاط ــهخواندهاســتمیدان ــیک کتابهای
درمســیرپرفــرازونشــیبتولیــدوتوســعهســلولهایبنیــادی
درایــرانرادرکتــاب»ســلولهایبهــاری«شــرحدادهاســت.

دکتربهارونددریکمصاحبهگفتهاست:
ــان ــدازهیســهمخودم ــهان ــاب ــدامازم ــانباشــدهــرک »یادم
ــزی ــانباشــدهرچی ــدباعــثرشــددیگــرانباشــیم.یادم بای
ــهآنرســیدهایموخیلــیچیزهایــیکــه کــهدرایــنکشــورب
داریــمحاصــلایــنکشــوراســت.ایــنراهــمبدانیــمکــهمــا
ــاد ــمآنراآب ــازیمومیتوانی ــهکشــورمانرامیس ــتیمک هس

یــاویــرانکنیــم.«

1. Age-Related Macular Degeneration (AMD یا ARMD): 

ــه مســئول ــه زرد چشــم ک ــاری لک ــن بی ــی ای ــد. ط ــروز می کن ــاملندان ب ــه اصــوال در س ــاری  ای اســت ک  بی

ــد و در ــاری دی ــار ت ــرد بی ــه ف ــده و درنتیج ــد تخریب ش ــداری می باش ــات دی ــخیص جزئی ــح و تش ــد واض  دی

پــی آن نابینایــی را تجربــه خواهدکــرد. دژنراســیون ماکــوال یــا تباهــی لکــه زرد نــام دیگــر ایــن بیــاری اســت

2. The World Academy of Sciences (TWAS) Award: 

 جایــزه آکادمــی جهانــی علــوم بــه ارزش ده هــزار دالر کــه هــر دو ســال یک بــار بــا هــدف تجلیــل از محققیــن

.برجســته کشــورهای درحال توســعه در ۹ حــوزه علــوم طبیعــی و تکنولــوژی بــه افــراد برگزیــده اهــدا می شــود

۸
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دکرت عیل اکرب موسوی موحدی

دکتــرعلــیاکبــرموســویموحــدیرئیــسمرکــزتحقیقــاتبیوشــیمیوبیوفیزیــک)IBB(ویکــی
ــت ــالهافعالی ــیس ــانط ــند.ایش ــامیباش ــوزهبیوماکرومولکوله ــاتیددرح ــابقهتریناس ــاس ازب
خــوددرعرصــهپلیمرهــایزیســتی،بیوترمودینامیــکوســینتیکآنزیمــی،تألیفــاتمتعــددیرا
ــه ــک«ک ــیمیفیزی ــک«و»بیوش ــیمیوبیوفیزی ــایبیوش ــای»روشه ــتهاند.کتابه ــایگذاش برج
توســطانتشــاراتدانشــگاهتهــرانچــاپشــدهاند،درکنــارســایرکتابهــایایشــان،جــزو

ــد. ــمارمیرون ــیبهش ــانفارس ــهزب ــوزهب ــنح ــادرای ــنکتابه غنیتری

ازجملــهافتخــاراتویمیتــوانبــهکســبرتبــهاولجشــنوارهرازیدرســال۱۳۸۵،انتخــاببــه
ــهکشــوردرســال ــدگارعرصــهبیوشــیمی-فیزیکدرســال۱۳۸۲،اســتادنمون ــوانچهــرهمان عن
ــال۱۳۳۱و ــدس ــرد.ویمتول ــارهک ــال۱۳۶۸،اش ــیدرس ــدهجشــنوارهخوارزم ۱۳7۶وبرگزی
اصالتــاشــیرازیاســت.ایشــانپــسازاخــذمــدرککارشناســیشــیمیدرســال۱۳۵۴ازدانشــگاه
ــال ــتدرس ــهدادودرنهای ــارجازکشــورادام ــودرادرخ ــیخ ــالتتکمیل ــتی،تحصی ــهیدبهش ش
۱۳۶۵دکتــریخــودرادرحــوزهبیوشــیمیفیزیــکازدانشــگاهمنچســترانگلســتاندریافــتنمود.
ایشــانپــسازکســبتجربــهپژوهشــیدرخــارجازکشــوربــهایــرانبازگشــتندوضمــنتدریــس
دردانشــگاهتهــران،مراحــلآکادمیــکرایکــیپــسازدیگــریطیکردنــدتــااینکــهدرنهایــت،

درســال۱۳7۴بــهدرجــهاســتادینائــلآمدنــد)۱()۲(.

دکتــرموســویموحــدیبــاتوجــهبــهســوابقدرخشــاندررشــتهخــود،نقــشکلیــدیدرپیشــبرد
وگســترشمرزهــادرحــوزهبیوشــیمیایفــاکردهانــدوبــههمیــنســببعضــوانجمــنبیوشــیمی

ایــران،فرهنگســتانعلــومایــرانونیــزانجمــنبیوفیزیــکایــاالتمتحــدهمیباشــند.

ایشاندریکیازمصاحبههایخودچنینبیانکردهاند:

ــم ــامیتوانی ــد.م ــتهباش ــاجداش ــهآناحتی ــاب ــهدنی ــمک ــذاریکنی ــیراپایهگ ــد(علم ــابای »)م
ــنشــعارنیســت.اگــرشــرایط ــم.ای ــدرتراداری ــنق ــم.ای ــرارکنی ــابرق ســلطنتعلمــیدردنی
ایجــادشــود،ایــنقــدرتدرمــاوجــوددارد.بــهلطــفخــدابــاایجــادشــرایطمــاایــنپــروازبلنــد
راانجــامخواهیــمدادوپیــروزبودهایــموپیروزتــرخواهیــمشــد.ایــنبحــثبســیاراساســیاســت
ــرای ــودوب ــیش ــتعال ــشهم ــتازدان ــرایحمای ــزانکشــورب ــربرنامهری ــاننظ ــدامع ــهبای ک

ــد.« ــرمایهگذارینماین ــورس ــشکش پژوه
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ایدکــس، )بینرشــتهای دکتــرا و فوقلیســانس مقاطــع اسکالرشیپ/فلوشــیپهای
اروپــا( مولکولــی )آکادمــیزیستشناســی پســتدکترا و فرانســه(

مقدمه ایدررابطهباتعاریفرایجزیست شناسیمصنوعی

ــناصطــالحدر ــهای ــرایســلولاســتک ــریاصطــالحمحاســبهب ــا،بهکارگی ــنمثاله ــر،ازمهمتری ــنســلولوکامپیوت درمقایســهبی
زمینــهعلــمالکترونیــکوکامپیوتــرهــمبســیاررایــجمیباشــد؛دلیــلاســتفادهازایــنمــدلاصطالحــات،محاســباتمــداومســلولهای
ــهاســتکــهخــودســلول،ورودیهــایگوناگونــیمیگیــرد،ازقبیــل:مــواد ــداراناســت.محاســبهدرســلولاینگون ــواعجان تمــامان
غذایــی،محرکهــاوامثالهــم.ســپس،الگوریتــمیــابــهنوعــیهمــانمدارهــایداخــلســلولیاینگونــهاســتکــهشــبکههایســلولی
ــارا ــنپروتئینه ــایبی ــانژنوبرهمکنشه ــمبی ــبکههایتنظی ــم،ش ــلمتابولیس ــواردیازقبی ــهم ــتندک ــمهس ــانالگوریت ــا،هم م
ــفو ــنتعری ــرســلولمیشــود.ای ــقتکثی ــهباعــثفرآیندهــایتطبی ــدار،خروجــیهســتک ــنم ــت،درای شــاملمیشــود.درنهای
مــدلکامپیوتــربــرایفرآیندهــایســلولیاســت.درایــنبیــن،DNAتمــاممحاســباتداخــلســلولراکدگــذاریمــیکنــد)۱،۲،۳(
ــیو ــینهایپروتئین ــلولها،ماش ــختافزاردرس ــورازس ــهمنظ ــودک ــادمیش ــزارایج ــطنرماف ــمتوس ــختافزاره ــلولها،س درس

ــد)۴،۵(. ــراســاسدســتوراتDNA،کارهــایســلولراانجــاممیدهن ســایرمولکولهــاهســتندکــهب

زیستشناسیمصنوعی۱چیست؟

زیستشناســیمصنوعــی،درتــالشاســتتــاچیزهایــیرابســازدومهندســیکنــدکــهدرطبیعــتوجــودندارنــد.درواقــعایــنعلــم
ســعیبــرآنداردتــازیستشناســیرابــهیــکعرصــهمهندســیتبدیــلکنــد.

مهندسیچیست؟

مهندســیســاختنســازوکارهاییهســتکــهدرطبیعــتوجــودندارنــد.مهندسهــابــرایســاختنهــرچیــز،درابتــداطراحیهــایالزم
راانجــاممیدهنــدومحاســبهمیکننــد؛ســپسوقتیکــهمیخواهنــدآنرابســازند،ازقبــلقطعــاتوابزارهــایمــدوالر۲واســتاندارد
ــهایــنمعناســتکــه ــودنب ــد.مهندسیســازیســلولهاهــمبدیــنطریــقصــورتمیگیــرد.اصطــالحمــدوالرب ــهمیکنن الزمراتهی
ایــنابــزارووســایلاولیــهبــهگونــهایطراحــیشــدهاندکــهبــاتغییــرموقعیــتوجــایآنهــاوعوضکــردننحــوهچینــش،کاربــرد

وخاصیــتجدیــدیبــهدســتمیآیــدونقــشآنابزارهــابــاقبــلتفــاوتمیکنــد)۶،7(.

شروعزیستشناسیمصنوعی

در۲۰ژانویــهســال۲۰۰۰،یعنــیدرشــروعقــرنودهــهجدیــد،دومقالــهدریــکروزمنتشــرشــدندکــهآغــازراهزیستشناســی
مصنوعــیازایــنجــارقــمخــورد.یکــیازایــنمقالههــا۳کــهدررابطــهبــایــکنوســانگرژنــینوشــتهشــدهبــود،بدیــنصــورتکــه

ــاتاثیرگــذاریروییکدیگــر،نوســانداشــتند)۸(. ــدوچطــورب ــامهارکننــده،یکدیگــررامهــارمیکردن ســهت
عنــوانمقالــهدیگــر۴،کــهمحــوراصلــیآن،کوچککــردنژنــوماشرشــیاکــوالیازطریــقحــذفژنهــایغیرضــروریبــرایحیــات

وجابهجایــیآنبــاچنــدژندیگــربــودکــهمنجــربــهتغییــرکاربــریاشرشــیاکــوالیمیشــد)۹(.

 1. Synthetic biology

 2. Modular

3. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators

4. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
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هدفوکارکردها

بــهطــورکلــیهــدفاززیســتشناســیمصنوعــیایــناســت
مختلــف بخشهــای و قطعــات از مجموعــهای یــک کــه
ــعآوری ــژه،جم ــایوی ــاتوکارکرده ــاخصوصی ــازب موردنی
ــم ــاره ــاصدرکن ــیوههایخ ــاش ــاب ــپساینه ــردهوس ک
ــا ــدب ــاختارهایجدی ــاس ــوندت ــیش ــدومهندس ــرارگیرن ق
ــد ــادرطبیعــتنیســتند،پدی کاربردهــایمتفاوتــیکــهعمدت

ــد. آین

چرخهاصلیفرآیندهایزیستشناسیمصنوعی

یــکبحــثمهــمدیگــر،چرخــهایبــهاســمطراحــی-
کــه معنــی بدیــن هســت؛ ســاخت-آزمایش-یادگیری۵
ــدا ــدابت ــم،بای ــدکنی ــدیتولی ــزجدی ــمچی ــیمیخواهی وقت
ــدآن ــازیموبع ــپسبس ــم،س ــادهکنی ــهآنراآم ــرحاولی ط
ــهاولیــهوبررســی راآزمایــشکنیــم.پــسازآزمایــشنمون
از بعــد یــادمیگیریــم؛ مطالــبجدیــد ازآن ایــرادات،
یادگیــری،دوبــارهچرخــهطراحــی،ســاختوآزمایــشو
هــمچنیــنیادگیــریتکــرارمیشــوندتــاجایــیکــههربــار،
بخشــیازایــراداتســازهمــاگرفتــهشــدهوکارکــردتــازهای
بــهآناضافــهمیشــود.ایــنفرآینــددرســتهماننــدســاخت

یــکماشــیناســت)۱۰،۱۱(.

مرحلهاول

ــی، ــایریاض ــامدله ــهب ــتک ــیاس ــاملطراح ــهاولش مرحل
و محاســباتی زیستشناســی ریاضیاتــی، زیستشناســی
مرحلــه ایــن در میشــود. انجــام کامپیوتــری روشهــای
بههمانصــورتکــهمدارهــایالکتریکــیطراحــیمیشــوند،
میتــوانمدارهــایزیســتیومســیرهایمتابولیــکراهــم
ــهدر ــیک ــیاریازچیزهای ــهبس ــیک ــرد.ازآنجای ــیک طراح
ــم،درطبیعــتوجــود ــهســاختآنداری ــمب ــهتصمی ــنزمین ای
ــی،نتیجــه ــوانعملیات ــردنمقیــاس،ظرفیــتوت ــاالب ــد،ب ندارن

میدهــد. دســت بــه مطلوبتــری

مرحلهدوم

ســاختن همچنیــن و ســاخت مرحلــه در کارکــردن بــرای
و کلونســازی۶ قبیــل از هایــی روش بــاال، مقیــاس در
ــه ــهکارگرفت خودکارســازی7وابزارهــایمــدوالرومتعــارفب
آزمایشــگاهها و کمپانــی شــرکتها، از بســیاری میشــوند.
هســتندکــهبــااســتفادهازایــنروشهاوبــهکاربردنبســترهای
ــا ــد.دراینج ــیکنن ــازیم ــهراپیادهس ــنچرخ ــک،کلای رباتی
ازآنزیمهــایمحدودکننــدهاســتفادهنمیشــود.درنهایــت،
ــاو ــدپالزمیده ــال،میتوانن ــوانمث ــهعن ــنکارب ــوالتای محص
ــه ــدهاندک ــاختهش ــهدســتانســانس ــهب ــندک ــیباش ژنومهای
ایــنهــاهــممیتواننــدبــادرکنــارهــمقرارگرفتــن،محصــوالت
ســلولیتــازهراشــکلدهنــد.ازمهمتریــنروشهــامــیتــوان

بــهassemblyDNAوgategoldenاشــارهکــرد.

مرحلهسوم

درایــنمرحلــهآزمایــشهــمنیــازهســتتــاکاردرمقیــاسباال
صــورتبگیــرد.برخــالفگذشــتهبــاباالبــردنظرفیــتوتــوان
ــک ــزارژندری ــده ــاچندص ــیت ــاتحت ــیاوق ــی،گاه عملیات
ــه،مــورداســتفادهقــرارمیگیــرد.ازمهمتریــنروش هــای مقال
ــت ــردنفعالی ــایمتمایزک ــواعروشه ــش،NGSوان ــنبخ ای
باالتــر باعــث ایــنروشهــا یــاآنزیمهاســت؛ پروتئینهــا

ــوند. ــاسمیش ــنمقی رفت

مرحلهچهارم

ــاال ــاب ــداددادهه ــهتع ــهاینک ــهب ــاتوج ــریب ــهیادگی درمرحل
هســت،میتوانیــمازروشهــاییادگیــریماشــین۸وعلــم
ــه ــکنکت ــم.ی ــزکنی ــاراآنالی ــادادهه ــمت ــتفادهکنی داده۹اس
جالــبایــناســتکــهســنتزطبیعــیDNAدرســلول،طــی
فرآینــدپلیمریزاســیوناتفــاقمیافتــدکــهیــکالگــویاز
پیــشتعیینشــدهبــرایآندرطبیعــتوجــوددارد؛امــادر
زیستشناســیمصنوعــیتمرکــزبــرایــناســتکــهبــدونالگــو
ــدهرا ــزارموجــوداتزن ــعنرماف ــوانقطعــاتDNAودرواق بت
ســاخت.درایــنفرآیندهــا،توانایــیDNAبــرایذخیــرهســازی

ــیرود. ــرم ــاتباالت اطالع

5. Design-build-test-learn 

6. Coloning

7. Automation

توضیــحشــکل:مرحلــه»طراحــی«شــاملتعییــناهــداف،انتخــاب
ارگانیســممیزبــان،اســتفادهازمدلهــاوشــبیهســازیهاوبرنامــه
ریــزیطراحــیارگانیســماســت.درمرحلــه»ســاخت«ارگانیســم
بــراســاسطراحــیبرنامــهریــزیشــدهســاختهمیشــود.مرحلــه
»تســت«آزمایــشعمیــقارگانیســمراپوشــشمیدهــد.مرحلــه
نهایــیمرحلــه»یادگیــری«اســتکــهدرآننتایــجتجزیــهو
ــامشــخصاتازپیــشتعییــنشــدهمقایســه تحلیــلمیشــوندوب

میشــوند.

8. Machine learning 

9. Data Science

۱۴



مدارهایزیستی

ــای ــی،بخشه ــایالکترونیک ــدازمداره ــاتقلی ــهدرآنب ــتک ــیاس ــیمصنوع ــایزیستشناس ــیازکارکرده ــتییک ــایزیس مداره
داخلــییــکســلولطراحــیمیشــوندتــابــاقــراردادنآنهــادرکنــارهــمهمچــونمــدار،بــهیــکخروجــیخــاصرســید.ازانــواع
ــای ــوگ۱۲وکنترلکنندهه ــایآنال ــمکنندهه ــا۱۱،تنظی ــوئیچهایدوپای ــانگرها۱۰،س ــهنوس ــوانب ــتیمیت ــایزیس ــروفمداره مع

ناهمگنــیبیــانژن۱۳اشــارهکــرد.)۱۲(.

کاربردها

۱.ســاختژنومهــایمصنوعــی:ایــنژنومهــامیتواننــد
کوچــکشــدهباشــندوبخشهایــیازآنکــهحذفشــان
ــهایاز ــوند.نمون ــتهش ــتبرداش ــندهنیس ــلولکش ــرایس ب
ــر ــررویمخم ــهcrack benter ب ــرد،درموسس ــنکارب ای
ــیدیگــری ــایداروی ــدکاربرده ــهمیتوان ــهک صــورتگرفت

ــد. ــتهباش ــیداش رادرپ
ــایمهندسیشــدهای ــی۱۴:باکتریه ــهســلولهایدرمان ۲.ب
طراحــیمیشــوندتــافرضــادررودهیــکانســانبالــغباعــث
درمــانیــاجلوگیــریازبیمــاریخاصــیبشــوند،درحقیقــت
تولیــد مهندسیشــده پروبیوتیــک باکتریهــای نوعــی

میشــوند.
یــا باکتریهــا توســط زیســت محیــط پاکســازی ۳.

زیســت۱۵ محیــط اصالحگرهــای
ــات ــا،قطع ــتفادهازژنه ــااس ــتی۱۶:ب ــگرهایزیس ۴.حس
ــواد ــودوغلظــتم ــایرونویســی،وج ــافاکتوره زیســتیوی
ــون ــیهمچ ــیومهندس ــکی،محیط ــهپزش ــفدرحیط مختل
وجــودمــوادنگهدارنــدهدرمــوادغذایــیســنجیدهوآزمایــش
ــادر ــمآنه ــاحضــورمیکروارگانیســمهاوتراک میشــودوی

ــرد. ــرارمیگی ــنجشق ــوردس ــط،م ــکمحی ی
۵.واشــکافیبیمــاری:بــهوســیلهیکســریمدارهــایخــاص
ســلولی،میتــوانبــهبررســییــکبیمــاریپرداخــتو
تشــخیصدادکــهچــهعواملــیدستبهدســتهــمدرایجــاد

ــد. ــهآنشــدتدادن ــاب یــکبیمــارینقــشداشــتندی
ــیهمچــون ــتفادهازعوامل ــااس ــان:ب ۶.هوشمندســازیگیاه
میــزانرطوبــتودمــا،میــزانخاصــیمحصــولتولیــدکننــد
ــای ــکســریخودتنظیمیه ــاتکشــاورزی،ی ــرآف ودربراب

خــاصداشــتهباشــد.

ــر ــومکامپیوت ــنکــی،متخصــصعل ــهال ــنجمل ــهای ــاتوجــهب ب
وزیســتســلولیومولکولــیکــهمیگویــدهــرکســیکــه
ــودش ــمخ ــختافزارراه ــت،س ــماس ــرایاومه ــزارب نرماف
ــا ــهب ــکانداردک ــه،ام ــنجمل ــهای ــهب ــاتوج ــاب ــیســازد؛آی م
را ســختافزارهایی مصنوعــی، زیستشناســی تکنیکهــای
ــات ــایحی ــیمعن ــهنوع ــاب ــزاربســازیمی ــتفادهازنرماف ــااس ب
ــه ــاتوجــهب راتغییــربدهیــموســاختارهایجدیــدبســازیم؟)ب
ــه ــزارب ــهازنرماف ــتک ــهاس ــادیاینگون ــتع ــهدرحال اینک
ــر ــمامکانپذی ــسه ــتعک ــاحال ــیم.آی ــیرس ــختافزارم س
هســتکــهایــنرادرفرآیندهــایزیســتیکــهاالنمیشناســیم

ــم؟( ــادهکنی پی

ــباســت.یــکســریشــرکتها ــنبحــثبســیارجال ــهای -بل
ــد؛ ــاختژنوDNAکارمیکنن ــونرویس ــههماکن ــتندک هس

10. Oscillators 

11. bistable switches 

12. analog tuners  

13. cotrollers of gene expression heterogeneity

14. therapeutic cells

15. bio remediation 

16. Biosensors
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موضــوعجدیــدیکــهبــرایکاررویآنبــهتازگــیدرایــن
شــرکتهامطــرحودردســتکاراســت،ســنتزشــیمیاییآنزیمــی
ماشــینهاییدر ایــنموضــوع، بــه توجــه بــا میباشــد.  DNA
ــا ــهب ــدک ــوددارن ــیوج ــاکارکردهای ــدوی ــوددارن ــتوج طبیع
الهــامازآنهــاکــهدرطبیعــتوجــوددارنــد،بتــوانایــنخواســته
را ژنهــا در دخیــل فرآیندهــای اینگونــه کــرد. محقــق را
ــب ــننوترکی ــپروهمچنی ــرکریس ــینظی ــافرآیندهای ــوانب میت
ســازها۱7میتوانبــاانتخــابرنــدومATCGازژنیــاغیــررنــدوم،

ــرد. ــیک ــدفراعمل ــنه ای
یــکتئــوریکــهچنــدســالپیــشدرخصــوصســاختســلولهای
ــوالدو ــهمعم ــودک ــنب ــد،ای ــرحش ــهمط ــنزمین ــیدرای مصنوع
ــهایانــگارهــر ــهگون ــاهــمهســتندوهمــکاریمیکننــدب RNAب
دویکــیهســتند؛یکــیازآنهــافعالیــتمتابولیکــیداردودیگــری
فعالیــتپلیمریزاســیونراکنتــرلمیکنــد.امــروزهکمــیرویایــن
تئــوریکارمیشــودکــهبــاهمــکاریایــندوRNAبتــوانفرآینــد

ســاختلیپــوزومراتکمیــلکــرد.

ــای ــیوتواناییه ــلاصل ــوانعوام ــهعن ــیب ــهمهارتهای چ
ــی ــهعرصــهزیستشناســیمصنوع ــرایورودب ــهب پیشزمین

نیــازهســت؟

-درابتــدا،داشــتنآشــناییکافــیومطالعــهزیــاددرایــنزمینــه
ازطریــقمقــاالتعلمــی،گامــیمهــمبــرایشــروعکاربــه
ــهطــورواضــح شــمارمــیرود.درگامبعــدیبهتــراســتهــدفب
ــا ــوریاســتی ــاانجــامکارتئ مشــخصشــود؛اینکــههــدفصرف
کارعملــیویــاحتــیتلفیقــیازایــندو.گرچــهبهتــراســتایــن
ــج ــا،نتای ــوریتنه ــهکارتئ ــمک ــهشــمابگوی ــهب ــواننکت ــهعن راب
جالــبوکاربــردیبــهدســتنمیدهــد.همچنیــنتســلطبــه
ــت ــزاهمی ــیارحائ ــیبس ــیمولکول ــونزیستشناس ــیهمچ مباحث
ــز ــدامبخــشمتمرک ــرک ــهموضــوعکارب ــهاینک اســتوبســتهب
اســت،نیــازهســتکــهزیستشناســیمولکولــیخــاصآنبخــش
ــه ــهعنــوانمثــالاگــرحــوزهتحقیــقمربــوطب رامطالعــهکــرد؛ب
ــوط ــیمرب ــازهســتکــهزیستشناســیمولکول باکتریهاســت،نی
بــهباکتریهــامطالعــهشــود.جــداازایــنمبحــثکــهبســیاراهمیت
ــی ــهبرنامههای ــردبیشــترب دارد،دربخــشمحاســباتیهــرچــهف
ــد ــرخواه ــبراحتت ــهمرات ــد،کارب ــلطباش ــونمس ــرپایت نظی
ــی، ــیمصنوع ــهزیستشناس ــتک ــوانگف ــیمیت ــد.بهطورکل ش
همــانزیستشناســیمولکولــیاســتکــهمــدرنشدهاســت؛
زیستشناســیدســتگاههاهــمفیزیولــوژیســلولیاســتکــه

مــدرنشدهاســت.

بهترینمراکزفعالیتوتحقیقدراینحوزهکداماست؟


-بحــثزیستشناســیمصنوعــیتقریبــادرهمهجــاگســترده
ــه ــهب ــنزمین ــادرای ــکاواروپ ــیدرآمری ــهطورکل ــیب ــتول اس
از تعــدادی کــه کردهانــد پیــدا پیشــرفتهایخوبــیدســت
مباحــثدرآمریــکاوتعــدادیدیگــردراروپــابــهخوبــیتوســعه
پیــداکردهاســت.اولیــنکشــورودرواقــعکشــورپیشــتازدرایــن
زمینــهدراروپــا،انگلیــسبودهاســت.Empire College London
وEdinburgh UniversityازoxfordوCambridgeدرمباحــث

زیســتمصنوعــیجلوتــرهســتند.کشــورکانــاداهــمبــه
ــامداده ــیانج ــتمصنوع ــهزیس ــیدرزمین ــیفعالیتهای تازگ
پیشــتاز سیســتمها زیستشناســی حــوزه در بیشــتر ولــی
ــنمباحــث ــادرهمــهکشــورها،ای ــاتقریب ــودهاســت.دراروپ ب
ــرفتهای ــمپیش ــوییسه ــانوETHس ــتند.آلم ــرهس فراگی
ســلولهای بخــش در داشتهاســت. زمینــه ایــن در خوبــی
انســانیدرمباحــثمربــوطبــهپســتانداران،مراکــزکمــیبــرای
ــهحســاستر ــنقضی ــونای ــیهســتچ زیستشناســیمصنوع
هســت؛ولــیبهتریــنمرکــزمربــوطدرایــنزمینــهمربــوطبــه
ETHزوریــخســوییسمیباشــد.نکتــهایکــهاهمیــتداردایــن
اســتکــهموضــوعانتخــابمرکــزمعتبــربــرایفعالیــت،بیشــتر
بــهایــنبســتگیداردکــهموضــوعمــوردبررســیشــماچیســت؛
ــا ــانب ــی،آلم ــلولهایمصنوع ــشس ــالدربخ ــوانمث ــهعن ب
فاصلــهبســیارزیــادیدرصــدرجــدولقــراردارد.بــرایمباحــث
محیطــیومتابولیســمهــمموسســهمکــسپالنکپیشــتازاســت.
ــهزیــادخوانــدهشــود؛ ــازهــمتوصیــهمیشــودکــهمقال البتــهب
ــن ــنواولی ــامآخری ــهخصــوصن ــاالتب ــندههایمق ــهنویس ب
نویســنداگــردقــتکنیــد،خواهیــددیــدکــهاســمبعضــی
ــودکــه ــرارمیش ــاصتک ــاتخ ــریموضوع افــراددریکس
نشــاندهندهایــناســتکــهآنافــراددرآنزمینــهتبحــر

ــد. ــتریدارن بیش

و میبینیــد چطــور را مصنوعــی زیستشناســی آینــده
کــدامزمینههــایکاریدرآنســهمبیشــتریخواهــد

داشــت؟

-ایــنحیطــههنــوزخیلــیکوچــکوجــواناســتوبــهشــدت
جــایرشــددارد؛بــهطــوریدرآینــدهمثــلبمــبصــدامیکنــد!
انقــدرمســئلهمهــموجذابــیهســتکــهسیاســتمداراندرمــورد

ــهبحــثمینشــینند. آنب

ــد ــیبگویی ــیمصنوع ــیدرزیستشناس ــردتکامل ازرویک
لطفــا.

-یکــیازایــنمثالهــاایــناســتکــهدانشپژوهــانایــن
ــی ــدکارهای ــدکــهبتوانن ــیراطراحــیکردهان حــوزه،آنزیمهای
ــدارد. ــودن ــتوج ــهدرطبیع ــدک ــدازیکنن ــلولراهان رادرس
همچنیــنتــالشبــرایــنبــودهتــااتمهــایجدیــدیمثــل
ــروژه ــنپ ــمای ــایمه ــد.ازدغدغهه ــاراطراحــیکنن هالوژنه
ایــناســتکــهبتــوانایــنعنصرهــایتــازهســاختراواردDNA
ــا ــرب ــوانداروهــایجدیدت ــاوریمیت ــنفن ــاای وRNAکــرد.ب
ــاواردکــردن بهــرهوریبیشــتریراطراحــیکــرد.همچنیــنب
یــکآنزیــمازیــکموجــودبــهموجــوددیگــر،میتــوان
فرآیندهــایجدیدتــریرادرآنموجــودبــهخصــوصراه

ــت. انداخ

17. Recombinazers
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بیوگرایف دکرت عیل گلباابیی

 تحصیلهمزمانکارشناسیدردورشتۀزیستشناسیسلولیومولکولیوزیستفناوری،دانشگاهتهران)۲۰۱۳(
دانشجویدکتریScienceMedicalدردانشگاهتورنتو،کانادا)۲۰۱۸(

برندۀسهفلوشیپازمؤسسۀScienceMedical،دانشگاهتورنتو)۲۰۱۸و۲۰۲۰و۲۰۲۱(
 دســتیارتحقیقاتــی)AssistantResearch(درآزمایشــگاههایمختلــفدانشــگاهتهــران،ازجملــه:نوروســاینس،

بیوتکنولــوژیمولکولــی،پروتئومیکــس.
 مدالنقرهکشوریالمپیاددانشآموزیزیستشناسی)۲۰۱۲(

 دبیرالمپیادزیستشناسیدرمرکزملیپرورشاستعدادهایدرخشان)۲۰۱۴(
 رتبۀچهارمدرالمپیادعلمیدانشجویی)۲۰۱7(

سردبیرسابقنشریهدنا)۲۰۱۴(

ــه ــهشــماراب ــودک ــبب ــرایشــماجال ــیب چــهمطالب
ــرد؟ ــذبک ــاینسج ــمتنوروس س

زمانــیکــهمــنواردایــنرشــتهشــدمچنــدموضــوعبــرایمــن
جالــببــود؛بگذاریــدازایــنتوضیــحشــروعکنــمکــهزمانــی
ــن ــاای ــرینورونه ــمیکس ــهایکســبمیکنی ــاحافظ ــهم ک
حافظــهراضبــطکــردهوزمانــیکــهبخواهیــمحافظــهیمــورد
نظــررابهیــادبیاوریــم،نورونهــایمذکــوربایــدفعالیــت

کننــد.
فرایندکسبیکحافظهدارایسهمرحلهاست:

Encoding:درایــنمرحلــهبــرایمثــالوقتــیبــرایشــما
ــت ــدثب ــهتول ــوطب ــهیمرب ــود،حافظ ــهمیش ــدیگرفت تول

میشــود.
ــد ــیبع ــدوقت ــالتول ــانمث ــهدرهم ــنمرحل Retrieval:درای
ازتولــدبــهتولدتــانفکــرمیکنیــد،آنرابــهخاطــرمیاوریــد.
Consolidation:درایــنمرحلــهحافظههــایکســبشــده
ــدتوجــهداشتهباشــیم ــهبای دچــارتغییراتــیمیشــوندکــهالبت
تغییــرات ایــن دچــار شــده کســب حافظههــای تمــام
ــال ــممث ــدبازگردی ــالتول ــهمث ــرب ــاردیگ ــرب ــوند.اگ نمیش
ممکــناســتشــمابعــدازگذشــتچنــدســالبــافکــرکــردن
بــهتولــدکادوهــایخــودرابــهیــادبیاوریــد؛امــادیگــربــهیــاد
ــد. ــهلباســیپوشــیدهبودی ــدچ ــهشــبتول ــتهباشــیدک نداش
حــالاگــرکمــیدرمطالعــهینوروســاینسجلوتــربرویــمبــه
دانشــمندیبرخواهیــمخــوردبهنــامRichard Semon.ایشــان
ــد.طبــق ــارتعریــفکردن ــرایاولیــنب اصطــالحEngramراب
ــیمیایی ــی،ش ــراتفیزیک ــامتغیی ــف،Engramتم ــنتعری ای
ــا ــزم ــهدرمغ ــکتجرب ــری ــهدراث ــتک ــیاس وفیزیولوژیک
ــمخاطــرهی ــیکــهمیخواهی ــززمان ایجــادمیشــودوبعــدانی
مربــوطبــهتجربــهیمذکــوررابــهیــادبیاوریــم،مجــدداًایــن
ــه ــاپیشــرفتعلــمب تغییــراتدرمغــزمــاایجــادمیشــوند.ب
Engram CellEngramمیرســیم. تعریفــیتحــتعنــوان
فعالیــت کــه هســتند Engram  ســلولی جمعیتهــای Cell

ــهیخاصــیالزماســت. ــادآوریتجرب ــرایی ــاب آنه
ــرد. ــارانشــانهگذاریک ــدآنه ــابای ــهینورونه ــرایمطالع ب
امــروزهروشهــایمتفاوتــیبــراینشــانهگذارینورونهــا
وجــوددارد؛امــاروشOptogeneticیکــیازنوینتریــنو
حســاس پروتئینهــای آن در کــه آنهاســت رایجتریــن

ــه ــیک ــتفادهمیشــوند.زمان ــراینشــانهگذاریاس ــورب ــهن ب
حافظــهایکســبمیشــودودرنورونهــاپتانســیلعمــل
ــوند.درروش ــانمیش ــابی ــریژنه ــودیکس ــادمیش ایج
میگیــرد صــورت اعمالــی نورونهــا روی Optogenetic
ــتند ــورهس ــهن ــایحســاسب ــنپروتئینه ــهای ــهدرنتیج ک
ــا ــوند.ب ــهمیش ــورونترجم ــلن ــیلعم ــانپتانس ــهدرزم ک
ــمو ــانهگذاریمیکنی ــیرانش ــهپروتئین ــهچ ــهاینک ــهب توج
ــن ــاای ــمب ــم،میتوانی ــتفادهمیکنی ــوریاس ــگن ــهرن ازچ
ــا ــالب ــرایمث ــم.ب ــرلنورونهــارابهدســتبگیری روشکنت
ــمنورونهــای ــنChRمیتوانی ــهپروتئی ــیب ــورآب ــدنن تابان
ــز ــورقرم ــدنن ــاتابان ــردهوب ــالک ــدهرافع نشانهگذاریش
بــهپروتئیــنHaloRنورونهــاراغیرفعــالکنیــم.درواقــعبــا
ایــنروشمیتــواننورونهــاینشانهگذاریشــدهراهــر
زمانــیکــهبخواهیــمخامــوشیــاروشــنکنیــموبدینوســیله

ــم. ــادآوریکنی ــای ــکحافظــهراحــذفی ــمی میتوانی
دریکــیازآزمایشهــایصــورتگرفتــهمحققــانبــاکمــک
موشهــا نــوزادی دوران حافظههــای Optogenetic روش
کــهبــهصــورتطبیعــیدربزرگســالیفرامــوشمیشــوندرا
ــافعالســازیآنهــاموشهــا ــدوب نشــانهگذاریکــردهبودن
قــادربودنــدخاطــراتنــوزادیخــودرابــهیــادبیاورنــد.ایــن
بدیــنمعناســتکــهحداقــلدرتئــوریاثبــاتشدهاســتکــه

ــهیــادآورد. میتــوانخاطــراتدوراننــوزادیراب
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آزمایــشدیگــرینیــزصــورتگرفتــهکــهدرآنبــافعــالکــردننورونهــایخــاص،مــوشمــوردآزمایــشخاطــرهایرابــهصــورت
اشــتباهبــهیــادمــیآوردویــاخاطــرهایرابــهیــادمــیآوردکــههیــچگاهوجــودنداشــتهاســت!

دریــکآزمایــشدیگــرابتــدامــوشرادرجعبــهیآبیرنــگگذاشــتندوحافظــهیمربــوطبــهحضــوردرجعبــهیآبیرنــگ
ــهی ــانحافظ ــدوهمزم ــوکواردکردن ــهآنش ــدوب ــراردادن ــبزرنگیق ــهیس ــوشرادرجعب ــپسم ــد،س ــانهگذاریکردن رانش
ــه ــدک ــنش ــهای ــد.نتیج ــهروشOptogeneticروشــنکردن ــزب ــگرانی ــهیآبیرن ــهحضــوردرجعب ــوطب ــدهمرب نشــانهگذاریش
ــن ــاقبدی ــناتف ــید.ای ــگمیترس ــهیآبیرن ــوشازجعب ــدم ــراردادن ــگق ــهیآبیرن ــدداًدرجعب ــوشرامج ــانم ــهمحقق زمانیک

ــد. ــاکنن ــوشالق ــهم ــتباهراب ــرهایاش ــتهاندخاط ــانتوانس ــهمحقق ــتک معناس
محققــانحتــیتوانســتهاندحافظــهایرابــدونهیــچتجربــهایایجــادکننــد.درآزمایــشدیگــریکــهبــازهــمبــررویموشهــاصــورت
گرفتــهبــود،دوناحیــهازمغــزراکــهیکــیمربــوطبــهدرکبــویمــادهایخــاصودیگــریمربــوطبــهتــرسبــودرافعــالکــردهو
زمانــیکــهمــوشرادرمعــرضبــویموردنظــرقــراردادنــدبــااینکــههیچــگاهقبــالًدرمعــرضایــنبــوقــرارنگرفتــهبــود،میترســید.

تحقیقاتحالحاضرشمادرچهزمینهایاست؟

-مــنرویناحیــهایتحــتعنــوانMPCدرمغــزکارمیکنــمکــهبــرایخاطــراتقدیمــیبســیارمهــماســتوهــدفمــنایــناســت
کــهنشــاندهــمایــنقســمتازمغــزهــمبــرخاطرههــایقدیمــیوهــمبــرحافظههــایکسبشــدهدرزمــاناخیــرتاثیــردارد.تــابــه
ــهنواحــیدیگــرمغــزمتصــلمیکننــدبــرایخاطرههــای اکنــوننیــزتوانســتهامنشــاندهــمکــهنورونهایــیکــهMPCرادرمغــزب

اخیــراًکسبشــدهبــهصــورتجداگانــهکارمیکننــد؛امــابــرایخاطرههــایقدیمــیبــهصــورتیــکشــبکهعمــلمیکننــد.

شمابرایمطالعهینوروساینسچهمنابعیراپیشنهادمیکنید؟

-بــهعلــتســرعتبســیارزیــادعلــمپیشــنهادمــنایــناســتکــههــرهفتــهبــامقــاالتمربــوطبــهنوروســاینسدرمجــالتمعتبــر
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ــه ــگاهجامع ــود.ازن ــی اشنب ــهزندگ ــدیب ــشامی ازدرمان
ــا ــدت ــاآم ــهدنی ــهب ــدیک ــوقآنفرزن ــیحق ــیحت شناس
ــردهمیشــود؛ جــانخواهــرشرانجــاتدهــدزیرســوالب
ــه ــارب ــتچندینب ــناس ــافممک ــدن ــربن ــالوهب ــراع زی

ــد. ــازباش ــتخواننی ــزاس ــدمغ پیون
امــروزهبــامســائلیهمچــونمهندســیژنتیــک،کریســپرو

gene editing روبــهروهســتیم.
بــاکریســپرمیتــواندرآینــده،مثــال۶۰یــا7۰ســال
آینــده،baby designerداشتهباشــیم.مثــالمیتــوانرنــگ
چشــمنــوزاد،قــدنــوزادوخیلــیازویژگیهــایدیگــر
ــرادی ــنموضــوعجامعــهشناســانواف ــهای ــردادک راتغیی
ــد؛ ــرانمیکن ــدرانگ ــیکارمیکنن ــائلاخالق ــهرویمس ک
ــع ــیراوض ــرایgene editingقوانین ــدب ــلبای بههمیندلی
ــن ــرپاگذاشــتهنشــود.همچنی ــیزی ــامســائلاخالق ــدت کنن
ممکــناســتایــنکارهــاعــوارضجانبــیداشــتهباشــدکــه

ــارهیآنهــااطالعــینداریــم. مــاهنــوزدرب
ایــنســوالرامطــرحکــرد،آیــامســائلی بایــد حــال
همچــونمهندســیژنتیــک،کریســپروeditinggeneهــم
بــهنوعــیeugenicsهســتند؟تفاوتهــاوشــباهتهای
بیــنeugenicsومهندســیژنتیــکامــروزهچیســت؟خیلــی
ــام ــطن ــهفق ــدک ــاددارن ــاناعتق ــهشناس ــفهوجامع ازفالس
تغییرکردهاســتوهمچنــاندرحــالاصــالحنــژادیهســتیم
ــن ــهباشــد.تشــابهای ــدازهناعادالن ــدبههمــانان کــهمیتوان
ــر ــلبهت ــتننس ــرایداش ــردوب ــهه ــتک دوروشآناس
ــان ــت.تفاوتش ــودهاس ــیب ــانیک ــدهاندوهدفش ــادش ایج
نیــزایــناســتکــهeugenicsروشاشــتباهیداشــته
اســت،درحالیکــهمهندســیژنتیــکزمانــیمیتوانــدروش
ــمو ــتکنی ــیرارعای ــهمســائلاخالق درســتتریباشــدک

ــم. ــتفادهکنی ــاپیشــگیریازآناس ــانی ــرایدرم ب

چگونــهمیشــوددرحــوزهیبیولــوژیروزنامــهنــگار۱
علمــیموفقــیشــد؟آیــابایــدتحصیــالتدیگــری

ــه؟ ــان ــزداشــتی ــوژینی ــربیول عــالوهب

دنیــا سراســر در علمــی نــگار روزنامــه بــه جدیــدا -
اهمیــتدادهمیشــود.درقدیــمافــرادزیــادیبــهایــنکار
عالقهمنــدبودنــد؛ولــیتحصیــالتعلمــیخاصــینداشــتندیا
تحصیالتشــانخیلــیمرتبــطبــهآنعلــمنبــود.مثــالبعضــی
ــی ــانسریاض ــیلیس ــیانگلیس ــایقدیم ــهنگاره ازروزنام

Eugenicsیــککلمــه ییونانــیبــودهوبــهایــنمعنــیاســت
ــاری ــهبیم ــاریازهرگون ــریراع ــژادونســلبهت ــکن ــهی ک
ــر ــدازنظ ــر(.Eugenicsمی خواه ــلبرت ــیم)نس ــتهباش داش
ــردو ــربب ــتانســان هاراباالت ــتزندگــیجمعی ژنتیکــیکیفی
فقــطبــهافــرادیکــهفاقــدهرگونــهبیمــاریهســتنداجــازه ی
تولیــدمثــلدهــدتــانســلبهتــریازانســانهــاایجــادشــود.
وقتــیســاختارDNAکشــفشــد،یــکانقــالببزرگــیدرعلم
بــهخصــوصدرعلــمپزشــکیبه وجــودآمــد.دانشــمندانعلــم
ژنتیــکراگســترشدادنــدتــاوقتــیکــهبــهgenomhuman
projectرســیدندوپــسازآنتســت هایژنتیکــیقبــلاز
ــود ــارداریوdiagnosisgeneticpre-implantationبه وج ب
آمــدوســپسمشــاوره یژنتیــکبــهعنــوانیــکشــغلمطــرح
شــد.هــدفتمامــیاین هــاآناســتکــهمــابتوانیــمفرزنــدان

ســالم تریداشــتهباشــیم.
یــکنمونــهکــهحــدود۲۰ســالپیــشمســئله یمهمــیبــود،
ــشدارای ــهمالی ن ــامanemiafanconiک ــاریبه ن نوعــیبیم
آنبــود.درایــنبیمــاریاگــروالدیــنناقــلباشــندبــهاحتمــال
Fanconi بــود. خواهنــد بیمــار فرزندانشــان درصــد ۲۵
anemiaیــکبیمــاریخونــیاســتکــهدرآنمغــزاســتخوان
ــیرا ــلول هایخون ــداردوس ــردمناســبن ــارعملک ــرادبیم اف
ــل ــندلی ــههمی ــدب ــدکن ــیتولی ــدازه یکاف ــهان ــدب نمی توان
ــن ــدوهمی ــدیددارن ــایش ــمخونی ه ــهک ــرادهمیش ــناف ای
ــه ــبتب ــرینس ــیپایین ت ــبهوش ــهضری ــودک ــثمی ش باع
ســایرافــرادداشــتهباشــند.اولیــنبــار۲۰ســالپیــشبــرروی
ــه یمالی نــشایــنکارانجــامشــدکــهمغــزاســتخواناو نمون
راپیونــدزدنــد.بــرایایــنکاربایــدیــکمغــزاســتخوانیکــه
ــدرو ــاپ ــد؛ام ــدامی کردن مناســبمغــزاســتخواناوباشــدپی
مــادراوناقــلایــنبیمــاریبودنــدونمی توانســتندبــهاومغــز
ــنکار ــرایای ــنشــخصدیگــریب ــد؛بنابرای ــتخوانبدهن اس
وجــودنداشــت؛به همیــندلیــلپــدرومــادراوIVFانجــامدادند
وفرزنــدیســالمرابــاحــذفژنمعیــوببه دنیــاآوردنــدواز
ســلول هایبنیــادیبنــدنــافنــوزادبــهخواهــرشپیونــدزدنــد
تــابتوانــدزنــدهبمانــد.دراصــلادمبــهدنیــاآمــدتــاخواهرش
رانجــاتدهــد.مالــیهمچنــانزنــدهاســتوهــم اکنــون۲۵

ســالســندارد.
یــکســوالخیلــیبــزرگآناســتکــهآیــاکیفیــتزندگــی
مالــیبیشــترشــدهاســت؟دراصــلبایــدگفــتطــولعمــرش
بیشــترشــده؛امــابیمــاری اشکامــلازبیــننرفتــهوهمچنــان
کمــیازبیمــاریرنــجمی بــرد.این درحالــیاســتکــهتــاقبــل

1. journalist
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ــا ــدام ــادرکلscienceکارکردهان ــتهاند؛ام ــکداش ــافیزی ی
درزمینــهیزیستشناســیدرحــالحاضــربهتــراســتشــخص
مثــالیــکدورهیفــوقلیســانسراخبرنــگاریعلمــیبخوانــد.
ــگاری ــدادررشــتهیخبرن ــهکالازابت ــاهــمهســتندک بعضیه
علمــیواردمیشــوندکــهنحــوهیکارمتفاوتــیدارنــد.در
انگلیــسبرخــیwriterscientistمیشــوندکــهدرزمینــهی
ــامــدارسدرارتبــاطهســتندو ــاب علمــیکتــابمینویســندوی
ترویــجعلــمراانجــاممیدهنــدوبــاســخنرانیوبــهزبــانســاده
ــه ــاراب ــاآنه ــدت ــانمیکنن ــابی ــرایبچهه ــیراب مســائلعلم

علــمعالقــهمنــدکننــد.

ــرف ــههســتص ــومپای ــهدرعل ــیک ــایمختلف ازحوزهه
ــنهاد ــکراپیش ــازارکارکدامی ــاظب ــه،ازلح ــرازعالق نظ

میکنیــد؟

ــنســوالســختاســتچــونهرکــساولویــت ــهای -پاســخب
هایــشمتفــاوتاســتولــیبایــدبــهایــننیــزتوجــهکــردکــه
دربــارهیکــدامکشــورصحبــتمیکنیــم.بــرایداشــتنشــغل
ــیداشــت. ــدتحصیــالتتکمیل ــابای درحوزههــایزیســتیحتم
ــا ــزداشــت؛ام ــرانی ــددکت ــابای ــرایپژوهشگرشــدندراروپ ب
ــدارد، ــهاین ــشعالق ــکوپژوه ــایآکادمی ــهکاره ــیکهب کس
ــوم ــهیعل ــدارد.درزمین ــران ــدرکدکت ــنم ــهگرفت ــازیب نی
ــیو ــمتصنعت ــبدرآمد،قس ــرایکس ــکانب ــنم ــهبهتری پای
کمپانیهــایبــزرگژنتیــکوبایوتــکوداروســازیاســت.
اگــرفــردیآکادمیــکباشــدبســتهبــهشــرایطخاصــیدرآمــد
ــار ــکوآم ــروزهبیوانفورماتی ــدداشــت.ام ــیخواه ــیباالی خیل

ــد. ــیدارن ــدبســیارباالی زیســتیدرآم

ــیتوضیحاتــی ــارهیزیســتشناســیســلولیومولکول درب
ــرایوارد ــتیب ــاخههایزیس ــکازش ــد.کدامی رابفرمایی

شــدنبــهحــوزهیژنتیــکبهتــراســت؟

لیســانسگرایشهــاخیلــی اروپــادرمقطــع -درسیســتم
متفــاوتنیســتندودرایــنمقطــعکالسهــایعمومیومشــترک
زیــادیمیــانگرایشهــاوجــودداردوبــرایمقاطــعباالتــر
ــانس ــالیس ــالب ــمنیســتمث ــیمه ــانسخیل ــشلیس ــزگرای نی
میکروبیولــوژیمیتــواندکتــرایژنتیــکگرفــت.رشــتهی
ــران ــتودرای ــیاس ــلسلولشناس ــیدراص ــلولیومولکول س
ــرای ــاب ــت؛ام ــراس ــکنزدیکت ــهژنتی ــهب ــتک ــتهایاس رش
ــرانگرایــش تحصیــلدرمقطــعفــوقلیســانسدرخــارجازای
ــت. ــماس ــهمه ــاعالق ــداردوصرف ــادین ــتزی ــانساهمی لیس

رابطهیمیانروانشناسیوزیستشناسیچیست؟

ــای ــد،گرایشه ــتهایکارکن ــنرش ــدبی ــردیبخواه ــرف -اگ
ــتند. ــرهس ــهبهت ــاینسوgeneticsbehavioralازهم نوروس
رشــتهیدیگــردرایــنزمینــهمشــاورهیژنتیــکاســتکــهدر
مقطــعتحصیــالتتکمیلــیاســتوازهــرگرایشــیدرلیســانس

ــد. ــهآنواردش ــوانب میت

چگونــهارتباطمــانبــادانشــگاهقطــعنشــودوهمــوارهســری
درمحیــطآکادمیــکداشــتهباشــیمبــدونآنکــهنیــازباشــد
ــتخدام ــااس ــمی ــرابخوانی ــدودکت ــانسوارش ــارلیس چندب
شویم؛اســتخدامشــویم؛یعنــیدرهمــانرشــتهایکــه
ــهمشــاغلخــارجازدانشــگاه، ــنب ــارپرداخت هســتیمدرکن
ــته ــاداش ــگاهوپژوهشه ــطدانش ــامحی ــریب ــاطموث ارتب

باشــیم؟

-ایــنکارمقــداریســختاســتبــافــوقلیســانسممکــناســت
ــهایــنداردکــهکارشــانچــهباشــد.اگــر ــیبســتگیب بشــودول
فــردیمیخواهــددرزمینــهیعلومپایــهباشــد،تنهــاراهارتباطــی
بــادانشــگاهپژوهــشاســت.مــنبــهcommunicationscience
وscience educationعالقــهمنــدمودرآنهــاکارمیکنــم؛
بهدلیــل و هســتم درارتبــاط همچنــان دانشــگاهها بــا ولــی
کار  University College London بــا science education
آمــوزش دربــارهی تحقیقــم و میکنــم تحقیــق و میکنــم
ســلولهایبنیــادیدرمــدارسودانشــگاههایانگلیــساســتو
بــرایایــنکاردرگروهــیهســتمکــهرییــسآنمشــاوردولــت
ــن ــیدرای ــاتمختلف ــهتحقیق ــتک ــرورشاس ــوزشوپ درآم

ــود. ــاممیش ــوزشانج ــهیآم ــروهدرزمین گ

مــنبــهزیســتشناســیوفیزیــکعالقهمنــدهســتم.چگونــه
ــندورشــتهکاربیــنرشــتهایانجــامداد؟ ــنای ــوانبی میت
آیــابایــدتــاارشــدبیولــوژیخوانــدوبعــددوبــارهفیزیــک

خوانــد؟

ــنهاد ــوانپیش ــکوastrobiologyرامیت ــایبیوفیزی ــتهه -رش
کــرد.مثــالفــردبایــدلیســانسزیستشناســیبگیــردوبعــددر
مقطــعارشــدرشــتهیastrobiologyراادامــهدهــد.نوروســاینس
ــب ــهترکی ــتندک ــتههاییهس ــزازرش وlearningmachineنی

ــکمیباشــند. ــافیزی شــدهب

رشــتهیNutrigenomicsدرانگلیــسچــهفرصتهــای
شــغلیداردواگــرفــردیبخواهــددرایــنزمینــهپژوهــش

انجــامدهــد،درآمــدخوبــیخواهــدداشــت؟

ــاریــکمحقــقدر ــهایــنرشــتهعالقــهداشــتم.اولیــنب -مــنب
ــنرشــتهرســیدواالنشــرکتNutrigenomicsرا ــهای ــاداب کان
ــنرشــتهعلمــیاســت ــهنظــرمــنحــدودا۶۰درصــدای دارد.ب
ولــیدرحــدود۳۰یــا۴۰درصــدتجــاریاســت.اگــرکســیهــم
بــهتغذیــهوهــمبــهژنتیــکعالقــهداردمیتوانــددربــارهیایــن

رشــتهتحقیــقکنــد.

تــزدکتــرارارویمهندســیبافــتونانــوکارکنــمبهتــراســتیــا
مهندســیژنتیــکباکتــریومخمــرودارو؟

ــران ــارجازای ــهدرخ ــرانوچ ــهدرای ــتههاچ ــنرش ــهیای -هم
ــاط ــد.ارتب ــیدارن ــردصنعت ــدهکارب ــوندرآین ــتچ ــوباس خ
ــرانبیشــتراســت؛درحالیکــهخــارج. ــاصنعــتدرای بایوتــکب
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ازکشــورارتبــاطمیکروبیولــوژیبــاصنعــتبیشــتراســت
همچنیــنزیســتگیاهــیدرخــارجخیلــیبــاصنعــتکارمیکند
وفاندینگهــایزیــادینیــزدارد.انگلیــسرابــرایادامــه
ــز ــسبهج ــراانگلی ــم؛زی ــنهادنمیکن ــسپیش ــلهیچک تحصی
ــرد ــگنمیگی ــهفاندین ــتک ــالاس ــنس ــهچندی ــومپای درعل
ــافاندینــگ ــاانگلیســیباشــندت ــهی ــومپای ــاعل ــدی ــرادبای واف
ــش ــانواتری ــلآلم ــامث ــراروپ ــورهایدیگ ــیکش ــدول بگیرن
ــگاههای ــرقدانش ــد.ف ــگمیدهن ــیفاندین ــهخوب ــانب همچن
ــهخصوصــی ــاآناســتک ــرکشــورهایاروپ ــادیگ ــسب انگلی
ــد. ــهبپردازن ــدهزین ــزبای ــیخــودانگلیســیهانی هســتندوحت

ــه ــاچگون ــوردراروپ ــالحداموطی ــکواص ــتهیژنتی رش
ــت؟ اس

-کســیکــهدامپزشــکباشــدوکلینیــکداشــتهباشــددر
انگلیــسدرآمــدباالیــیدارد،حتــیدرانگلیــسورودبهرشــتهی
دامپزشــکیازورودبــهرشــتهیپزشــکیســختتراســت.
کســیکــهدررشــتهیژنتیــکوداموطیورنیــزکارکند،درآمــد
ــود ــاوج ــادیدراروپ ــزارعزی ــرام ــت؛زی ــدداش ــیخواه خوب
ــس ــزارعانگلی ــروژهیPHDامدرم ــندربخشــیازپ دارد.م
رویخوکهــاکارمیکــردموتحقیقــاتزیــادیدرایــنزمینــه

ــهمیشــود. ــرهزین ــتندامبهت ــرایداش ــراب ــود؛زی ب

صحبتآخر؟

-درزمینــهیعلــوملطفــاطبــقمــدپیــشنرویــدمثــالامــروزه
ــهایــنحیطــه صحبــتازکریســپرزیــاداســتوافــراداکثــراب
واردمیشــوند،درحالیکــهبایــدعالیــقســنجیدهشــود.در
خــارجازایــرانزمینههــایکاریفــرقآنچنانــیباهــمندارنــد.
ــهآناهمیــت ــرب ــرانکمت یکــیازرشــتههاییکــهشــایددرای
دادهمیشــود؛ولــیدراروپــادرآمــدبســیارخوبــیداردومهــم
اســت،بایوانفورماتیــکمیباشــد.بــرایایــنرشــتهتســلطروی
ــم ــیمیمه ــابیوش ــهت ــتیگرفت ــفازآمارزیس ــایمختل حوزهه
اســتوبیــنرشــتهایاســت.ایــنرشــتهلزومــابــهcomputer
ــه ــمک ــرادرامیشناس ــیازاف ــنخیل ــداردوم ــازن scienceنی
ــافــوقلیســانسزیســتشناســیومطالعــهویادگیــری فقــطب

ــد. ــونموفقان ــدهاندوهماکن ــتهش ــنرش ــراوانواردای ف

راههایارتباطیباخانمدکترصدرایی:

m.sadraie80@gmail.comایمیل:
@drmaryamsadraie :اینستاگرام
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چکیده

ــیعیاز ــروزگســترهوس ــهب ــدمنجــرب ــایراعصــابهســتندومیتوانن ــاعوس ــز،نخ ــهمغ ــیناشــيازآســیبب ــالالتعصب اخت
عالئــمشــوند.مــوارديچــونبیمــاریپارکینســون،صــرع،آلزایمــر،بیماریهــایعروقیمغــزیازجملــهســکتهمغــزی،میگــرن،
عفونتهــایعصبــی،تومورهــایمغــزیوســایرمــواردکــهازعالئــمآنهــامیتــوانبــهفلجشــدگي،ضعــفعضالنــی،هماهنگــی

ضعیــفاعضــایبــدن،تشــنج،گیجــی،دردوتغییــرســطحهوشــیاریاشــارهکــرد)۱(.
ــد. ــتهباش ــیتوابس ــنوجنس ــی،س ــایژنتیک ــهنقصه ــدب ــهمیتوان ــتک ــزیاس ــالالتمغ ــیازاخت ــونیک ــاریپارکینس بیم
ــه شــایعتریننشــانهپارکینســون،ناتوانــیحرکتــیاســت.درایــنبیمــاری،نورونهــادرناحیــهجســمســیاه۱ازبینمیرونــدوب

ــد)۲(. ــردکاهــشمییاب ــنترشــحیدرمغــزف ــزاندوپامی ــعآنمی تب
ازآنجاکــهدرمانهــایفعلــیبــرایاختــالالتعصبــیدرمانهایــیکنترلکننــدهبــودهوعــوارضجانبــیزیــادیدارنــد،درمــان
ــاســلولهایآســیبدیده مطمئــنوقطعیتــر،اســتفادهازســلولهایبنیــادیاســتکــهطــیآنســلولهایجدیــدبنیــادیراب
حاصــلازاختــاللمغــزیجایگزیــنمیکننــدکــهدررابطــهبــاایــنبیمــاریهــمانــواعمختلــفســلولهایبنیــادیدرمطالعــات

پایــهوتجربــیمــورداســتفادهقــرارگرفتهانــد)۳(.

پارکینسون،زلزلهمخرببدن

ــهدونــوعتقســیممیشــودکــه ــهکمــکروشهــایپیشــرفتهتصویربــرداری،مشــخصشدهاســتکــهبیمــاریپارکینســونب ب
ــازمیگــردد. ــدنآغ ــیازب ــایمتفاوت ــدامازبخشه ــرک ه

درنــوعاولکــهGut-firstنامیــدهمیشــود،بیمــاریازرودهفــردآغــازمیگــرددوتوســطارتباطــاتعصبــیبــهمغــزگســترش
ــا۲ ــوانمیکروبیوت ــاعن ــی)ترکیبــاتباکتریایــیشناختهشــدهب ــهپارکینســونمیکروبیــوممتفاوت ــالب ــد.دررودهافــرادمبت مییاب

درمقایســهبــاافــرادســالموجــوددارد)۴(.
ــهســاقهمغــز،اعصــابمحیطــیو ــدامب ــنان ــاBrain-first،منشــأپارکینســونمغــزاســتکــهبیمــاریازای ــوعی دردومیــنن

ــبمنتشــرمیشــود)۵(. ــاقل ــلرودهی ــدنمث ــرب اعضــایدیگ
ــهســلولهایعصبــیآســیبمیزنــد-باعــث ــهعلــتانباشــتهشــدنآلفــاســینوکلین۳-پروتئینــیکــهب بیمــاریپارکینســونب
کنــدشــدنعملکــردمغــزوبــروزحــرکاتآراموخشــکیمیشــودوبیمــارانرادرگیــرمیکنــد.کشــفایــننــوعازپارکینســون
ــلتشــخیص ــودهوقاب ــدوننشــانهب ــرادمشــاهدهنشــود،ب ــیدراف ــاللحرکت ــماخت ــیکــهعالئ ــازمان ــرات مشــکلتراســت؛زی

نمیباشــد)۴(.
مطالعــاتاخیــرپارکینســونرانقصــیدرعملکــردمعرفــیکردهانــد.درایــنبیمــاریاندامکــیکــهدرونســلولانــرژیتولیــد
ــامــرگنورونهــایتولیــدکننــدهدوپامیــن،درمحــلجســمســیاهسیســتمعصبــیمرکــزیمیشــود میکنــد،باعــثآســیبی

.)۶(
 ایــن انتقالدهنــده عصــی بــه پیام هــای عصــی اجــازه یم دهــد ات بــه قمست هایــی از مغــز کــه کنــرتل و هماهنــی 
حــرکات را برعهــده دارنــد، برســند. درنتیجــه، ازبینرفــن ســلول های تولیــد کننــده دواپمیــن ابعــث یم شــود ایــن 

بخــش از مغــز قــادر بــه عملکرد عــادی نباشــد )7(.

ــام ــهآکســونودندریــت،هدایتکننــدهوانتقــالدهنــدهپی ــاب ــهحاشــیهســلولمــیرودت میتوکنــدریدرســلولهایعصبــیب
ــیب ــاآس ــرود.ب ــنب ــدوازبی ــتبمان ــدریثاب ــود،میتوکن ــثمیش ــکباع ــناندام ــفای ــاتوق ــدام ــانیکن ــی،انرژیرس عصب
ــهمیتوکندریهــایســالممتصــلشــدهوآنهــارانیــز میتوکنــدریگونههــایمخــربواکنشــیاکســیژنتولیــدمیشــوندکــهب

ــطســلولاســت. ــودیمحی ــاقمعــادلناب ــناتف ــد؛ای ــنمیبرن ازبی
ــدری ــیمیتوکن ــثجابهجای ــرباع ــایدیگ ــاپروتئینه ــراهب ــههم ــک۱۵ک ــن۴وپین ــنپارکی ــایژنتیکــیدردوپروتئی جهشه
درســلولمیشــوند،حرکــتایــناندامــکرامختــلمیکننــد.بهطورمعمــول،بــاایجــاداختــاللدرمیتوکنــدری،پینــک۱،میــرو۶
رانشــاندارمیکنــدتــابــهوســیلهپارکیــنوآنزیمهــایســلولینابــودشــود.بــانابــودیمیــرو،موتــورتحــرکمیتوکنــدریجــدا
میشــود،اندامــکقــادربــهحرکــتنیســتوتوســطســلولازبیــنمــیرود.بــاایجــادجهــشدرپینــک۱وپارکیــن،ازمهــارایــن
ــر ــایدیگ ــهمیتوکندریه ــد،ب ــتمیکن ــلولحرک ــهدرونس ــدهآزادان ــیبدی ــدریآس ــودومیتوکن ــریمیش ــتمجلوگی سیس

متصــلوباعــثمــرگســلولمیشــود)۶(.
ــوان ــهعن ــرراب ــواردزی ــوانم ــتومی ت ــطاس ــزیپارکینســونمرتب ــایمرک ــهمحرک ه ــزب ــندرمغ ــتدوپامی ــشفعالی کاه

ــرد)۸،7(: ــامب ــونن ــیپارکینس ــانه هایاصل نش

1. Substantia nigra

2. Microbiota

3. Alpha synuclein

4. Parkin

5. PINK1
6. Miro : پروتئینی که موتور مولکولی را روی اندامک قرار می دهد

۲۶



لرزش
سفتییاخشکیعضالت

سرگیجه
خمشدنیاقوزکردن

کندشدنحرکات
صورتهاییشبیهنقابچهره

ــاریوبهطــور ــلایجــادبیم ــرعوام ــزب ــرادنی جنســیتاف
بالقــوه،بــرســازوکارهایمولکولــیدرگیــردربیماریزایــی

ــرمیگــذارد. پارکینســوناث
ــان ــهبیمــاریپارکینســوندرمــردانوزن ــالب درصــدابت
از۵۰ بعــد نشــانههامعمــوال، اولیــن اســت. متفــاوت
ســالگیظاهــرمیشــوندواحتمــالپیشــرفتایــنبیمــاری
ــاســرعت ــانب ــاناســتامــادرزن ــرزن درمــردان۲براب
بیشــتریپیشــرفتمیکنــدومیتوانــدباعــثکاهــش

ــرشــود)7(. طــولعم
التهــابعصبــیمهمتریــنتکــهازپــازلبیماریزایــِی
بیمــاریپارکینســوناســت.ازآنجــاکــهاســتروژندارای
خــواصضــدالتهابــیاســت،یکــیازعواملــیميباشــدکــه
ازبــروزایــنبیمــاریدرمــردانوزنــان)بعــدازیائســگی(
جلوگیــریمیکنــد؛بنابرایــنعملکــردآندرطــولعمــر
ــرایپیدایــشواحتمــالابتــال ــدعلتــیب ــاحــدیمیتوان ت
ــهحســاب ــاجنســیتب ــطب ــهبیمــاریپارکیســنوِنمرتب ب

آیــد)۹(.

ســلولدرمانــی،چشــمانــدازینویــنبــرایدرمان
پارکینسون

ــی ــلولدرمانی)جایگزین ــتفادهازس ــهاس ــتک مدتهاس
ــه ســلولها(بــرایدرمــانپارکینســوننظــرمحققیــنراب
خــودجلــبکــردهاســت؛امــانتایــجایــندرمــانبــاتوجــه
ــرمیباشــد. ــادیاســتفادهشــده،متغی ــوعســلولبنی ــهن ب
بیمــاری در ســلولدرمانی از اســتفاده اصلــی هــدف
ــه ــنرفت ــیازبی ــیســلولهایعصب پارکینســون،جایگزین
تولیدکننــدهدوپامیــناســت.انــواعمختلفــیازســلولهای
ــوه ــوانکاندیدهــایبالق ــهعن ــدکــهب ــادیوجــوددارن بنی
بــرایســلولدرمانیدرانــواعاختــالالتعصبــیماننــد

۲7



و مغــزی ســکته ، اســکلروزیس7 مولتیپــل نخاعــی، آســیب
مختلــف انــواع قرارگرفتهانــد. بررســی مــورد پارکینســون
، جنینــی۸ بنیــادی ســلولهای جملــه از بنیــادی ســلولهای
ــی ــهوتجرب ــاتپای ــی۱۰،درمطالع ــوانالقای ــیمی۹وپرت مزانش

مربــوطبــهپارکینســوناســتفادهوبررســیشــدهاند.
ــرای ــادیب ــفســلولهایبنی ــواعمختل ــفان ــهتوصی ــهب درادام
ــک ــایهری ــبومحدودیته ــا،معای ــون،مزای ــانپارکینس درم

.)۳،۱۰،۱۱( میپردازیــم

سلول های بنیادی جنیین 

تــوده از و هســتند پرتــوان جنینــی، بنیــادی ســلولهای
ایــن میآینــد. بدســت بالستوسیســت۱۱ داخلــی ســلولی
ــای ــهنورونه ــلولازجمل ــوعس ــرن ــهه ــدب ــلولهامیتوانن س
دوپامینرژیک۱۲متمایزشــوند.آزمایشهــانشــاندادهانــدکــه
ــه ــدب ــسازپیون ــیپ ــوهجنین ــوانبالق ــادیپرت ــلولهایبنی س
بیمــاران،بهبــودعملکــردیایجــادمیکننــد.بااینحــال،مشــکالت
درمــان بــرای ســلولها، ایــن از اســتفاده مــورد در جــدی،
ــاســایربیماریهــایتخریــبعصبــی،وجــوددارد پارکینســونی

کــهتشــکیلتومــوریکــیازمهمتریــنآنهاســت.

سلول های بنیادی مزانشیمی 

ــتند ــوانهس ــدت ــلولهاییچن ــادیمزانشــیمی،س ــلولهایبنی س
کــهمعمــوالًازمغــزاســتخوانتهیــهمیشــوند.عالوهبرایــن،
میتــوانایــنســلولهاراازمنابــعدیگــریماننــدبندنــاف،
درم۱۳،بافــتچربــی،خــونمحیطــیوهمچنیــنســایرمــواردبــه

ــتآورد. دس
آســیبدیده بافتهــای از مزانشــیمی بنیــادی ســلولهای
ســلولها از وســیعی گســتره میتواننــد و کــرده محافظــت
ــت ــوهدارایخاصی ــوربالق ــهط ــلولهاب ــنس ــد.ای ــدکنن راتولی
جملــه از مختلفــی ســلولهای بــه تمایــز و خودبازســازی
استئوبالستها۱۴،کندروســیتها۱۵،میوســیتها۱۶،ســلولهای
ــای ــوصنورونه ــا،بهخص ــتها۱7ونورونه ــی،فیبروبالس چرب
ســلولهای تولیــد بــا بهعنوانمثــال هســتند؛ دوپامینرژیــک
آســیب ســلولهای جایگزیــن میتواننــد دوپامیــن، ســازنده

دیــدهیــاازدســترفتهدرپارکینســونشــوند.
اگرچــهثابــتشــدهاســتکــهســلولهایبنیــادیپرتــوانبالقــوه
جنینــیوســلولهایبنیــادیعصبــیمیتواننــدبــرایپیونــد
دربیماریهــایتخریــبعصبــیمــورداســتفادهقرارگیرنــد
ــلول، ــمس ــیتنظی ــکالتاحتمال ــدمش ــیمانن ــامحدودیتهای ام
ــیدراســتفادهازآنهــا ــزمســائلاخالق ــیونی احتمــالتومورزای

ــوددارد. وج
بــراســاسمطالعــاتانجــامشــده،ســلولهایبنیــادیمزانشــیمی
مشــکالتذکرشــدهراندارنــدودارایپتانســیلدرمانــیباالیــیدر

ــی ــهراحت ــن،ب ــتند.عالوهبرای ــیهس ــایعصب ــربیماریه براب
دردســترسمیباشــند،گســترشمییابنــدوبــهدلیــلکمبــود

MHC II ۱۸خطــرپــسزدهشــدنتوســطبــدنراندارنــد.

سلول های بنیادی پرتوان القایی 

ــه ــیک ــلولهایبالغ ــی)س ــوانالقای ــادیپرت ــلولهایبنی س
مجــدداًبــهحالــتســلولهایبنیــادیبرنامهریــزیمیشــوند(،
معمــوالًازســلولهایســوماتیک۱۹بالــغماننــدفیبروبالســتها
بــابیــانبیشازحــدفاکتورهــایخودبازســازیوچندتوانــی
بــرای منبعــی بهعنــوان ســلولها ایــن میشــوند. حاصــل
ــی ــلول،دارایمزیتهای ــاس ــدب ــهپیون ــتهب ــایوابس درمانه
ــار ــودبیم ــوماتیکخ ــلولهایس ــدس ــرامیتوانن ــتند؛زی هس
ــی ــدوســلولهایعصب ــزدهن ــوانتمای ــهســلولهایچندت راب
ــد. ــدیاب ــهمغــزبیمــارپیون ــاب دوپامینرژیــکتولیــدکننــدت

پیونــدایــنســلولهابــهجســممخطــط۲۰،عالئــمپارکینســون
ــات ــلولهادرتحقیق ــنس ــتفادهازای ــد.اس ــودمیبخش رابهب
ــرتشــکیل ــاخط ــدارد؛ام ــین ــتاخالق ــیمحدودی ــهوبالین پای
تومــور،مانعــیجــدیبــرایاســتفادهازایــنســلولهادر
ــرایــناســاس،الزماســتقبــلاز آزمایشــاتبالینــیاســت.ب
ــایژنتیکــی ــالجهشه ــی،خطــرواحتم ــشبالین انجــامآزمای

ــاند)۱۲،۳(. ــلرس ــهحداق راب

اپرکینســون  درمــان  در  یم تواننــد  بنیــادی  ســلول های   
و معایــب خــاص خــود  یــک مزایــا  امــا هــر  رونــد  بــهکار 
را دارنــد و ابیــد مــورد بــرریس قــرار گیرنــد؛ اینکــه درهــر 
ــرتی  ــت بیش ــب از اهمی ــا و معای ــک از مزای ــت کدام ی موقعی
ــه  ــکالیت ک ــا مش ــب ی ــوان اب معای ــه یم ت ــد و چگون برخوردارن

هریــک یم تواننــد ایجــاد یم کننــد، مقابلــه کــرد. 

7. Multiple Sclerosis

8. Embryonic stem cells (ESCs)

9. Mesenchymal stem cells (MECs)

10. Induced pluripotent stem cells (IPSCs)

11. Blastocyst
ــت  ــن (لغ ــده دوپامی ــد کنن ــی تولی ــلولهای عصب 12. س
دوپامیرنژیــک بــه معنــای مرتبــط بــا دوپامیــن اســت) .

13. Dermis: الیه ای از پوست که زیر اپیدرم قرار دارد

14. Osteoblast:  سلول های استخوان ساز

15. Chondrocyte: سلول های غرضوف

16. Myocyte: سلول های ماهیچه

17. Fibroblasts:

17. فراوان ترین سلول های بافت پیوندی است که همه 
انواع رشته ها و مواد آلی ماده زمینه ای را سنتز می کند

18. Major histocompatibility complex Class II(MHCII): 

ــدن ــف ب ــلول های مختل ــای س ــی روی غش ــای پروتئین  مولکول ه

ــی ژن ــده آنت ــلولهای پردازن ــر در س ــتند و بیش ــره داران هس  مه

و لنفوســیت ها  بیگانه خــوار،  دندریتیــک،  ســلول های   ماننــد 

  ســلول های اندوتلیــال مشــاهده می شــود

19. پیکری
20. Corpus striatum: یکی از بخش های زیرقرشی مغز جلویی
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ــهراحتــی  همانطورکــهگفتــهشــد»ســلولهایبنیــادیجنینــی«ب
ــد ــررش ــابیشــترینخط ــدام ــزمییابن ــلولتمای ــوعس ــرن ــهه ب
ــدومیتواننــدباعــثایجــادتومــورشــوند. کنتــرلنشــدهرادارن
»ســلولهایبنیــادیمزانشــیمی«ازمغــزاســتخوان،بافــتچربــی
ــوط ــهمیشــوندونگرانیهــایاخالقــیمرب ــافتهی ــدن وخــونبن
ــر ــرآن،خط ــیوعالوهب ــادیجنین ــلولهایبنی ــتفادهازس ــهاس ب
بــاالیتشــکیلتومــورراندارنــدامــادارایتوانایــیتمایــزی

ــیهســتند. ــادیجنین ــلولهایبنی ــهس ــرینســبتب کمت
بــه تبدیــل توانایــی القایــی« پرتــوان بنیــادی »ســلولهای
ــغ، ــایبال ــدوازبافته ــکرادارن ــیدوپامینرژی ســلولهایعصب
ــتفادهاز ــیاس ــراخالق ــوندوازنظ ــتهمیش ــت،برداش ــاًپوس غالب
آنهــابالمانــعاســت؛امــاایــنســلولهامیتواننــدموجــبایجــاد
ورشــدتومــورشــوند.امروزهروشهــایمختلفــیبــاهــدفکاهش
ــنخطــردردســتمطالعــهاســت)۱۱,۳(. ــردنای ــنب ــاازبی ی

تاکنــونبــرایدرمــانپارکینســونروشدرمانــیقطعــیپیشــنهاد
نشدهاســتامــابــرایکنتــرلعالئــمآنشــیوههایمتفاوتــی
وجــوددارد.روشهــایزیــر،نمونههایــیازچندیــنروشــی
اســتکــهبــرایکنتــرلبیمــاریپارکینســونمــورداســتفادهقــرار

میگیــرد:

نگاهیبرروش هایرایجکنترلبیماریپارکینسون

قطعــی   درمــاین  روش  اپرکینســون  درمــان  بــرای  اتکنــون 
پیشــهاد نشدهاســت امــا بــرای کنــرتل عــالمئ آن شــیوه های 
ــن  ــی از چندی ــر، منونه های ــای زی ــود دارد. روش ه ــاویت وج متف
رویش اســت کــه بــرای کنــرتل بیمــاری اپرکینســون مــورد 

اســتفاده قــرار یم گیــرد:

،موثرتریــن لِوودوپــایــاال- دوپــا۲۲ : کاربیدواپ-ِلــوودواپ 21
دارویبیمــاریپارکینســون،مــاده ایشــیمیاییوطبیعــیاســتکــه
بــهمغــزمنتقــلشــدهوبــهدوپامیــنتبدیــلمی شــود.ازعــوارض
ــت ــر)اف ــبکیس ــوع،س ــتته ــهحال ــوانب ــندارومی ت ــیای جانب
فشــارخــونارتوســتاتیک۲۳(یــاحتــیبعــدازمصــرفدوزهــای
باالتــر،حــرکاتغیــرارادیبــدن۲۴اشــارهکــرد.ازترکیــبایــن
ــاکاربیدوپــا،لودوســین۲۵ایجــادمی شــودتــاازتبدیــل داروب
ــنروش ــد.ای ــریکن ــزجلوگی ــارجمغ ــادرخ ــگاملوودوپ زودهن
بــرایکاهــشیــاجلوگیــریازعــوارضجانبــیاســتفادهمیشــود

.)۱۳(
آگونیســت های دواپمیــن :برخــالفلوودوپــا،ایــنداروبــه
دوپامیــنتبدیــلنمی شــودبلکــهاثــراتدوپامیــنرادرمغــزتقلیــد

می کند.
ســلول های در موجــود دوپامیــن گیرنده هــای بــه دارو ایــن

عصبــی ایمتصــلمی شــوندکــهعملکردهــایحرکتــیراتنظیــم
.)۱۳,۱۴( می نماینــد

ــا ــهلوودوپ ــبتب ــرینس ــدرتکمت ــنق آگونیســت هایدوپامی
ــرا ــدهســتندزی ــانبیمــاریپارکینســونمفی ــادردرم ــدام دارن
ــا- ــیازلوودوپ ــیناش ــرجانب ــکینزی-اث ــردیس ــدب می توانن

ــد)۱۴(. ــربیندازن ــهتأخی ــاآنراب ــدی ــهکنن غلب
آنــیت کولیرنژیک هــا 26 :درمغــز،بــهطــورمعمــولتعــادل
ــود ــنوج ــتیلکولینودوپامی ــیاس ــدهعصب ــندوانتقال دهن بی
عصبــی ســلول های مــرگ پارکینســون، بیمــاری در دارد.
انتقالدهنــده دو ایــن بیــن تعــادل دوپامیــن تولیدکننــده
عالئــم از بســیاری بــروز باعــث و ازبینمی بــرد را عصبــی
ــدودکردن ــامس ــاب ــیکولینرژیک  ه ــود.آنت ــونمی ش پارکینس
گیرنده هــایاســتیل کولیندرســلول هایعصبــیبــهکاهــش
اثــراســتیلکولینومتعادلســازیاثــرکاهــشمقــداردوپامیــن

.)۱۵( می کننــد کمــک
ــان ــز،جراح ــقمغ ــکعمی ــز 27 :درتحری ــق مغ ــک عمی تحری
ــا ــد،آن ه ــزقرارمیدهن ــیازمغ ــمتخاص ــارادرقس الکتروده
ــوه ــتخوانترق ــکاس ــینهنزدی ــهس ــهدرقفس ــدیک ــهمول راب
ــز ــهمغ ــایالکتریکــیراب ــدوپالس ه ــرارداردمتصــلمی کنن ق
می فرســتند.ایــنعمــل،ممکــناســت،عالئــمبیماریپارکینســون
راکاهشدهــد؛بــااین حــالبیمــاررادرمعــرضخطراتــیماننــد

عفونــتوســکتهمغــزیقــرارمی دهــد.
ــاری ــهبیم ــالب ــرادمبت ــرایاف ــبب ــز،اغل ــقمغ ــکعمی تحری
ــدار ــیناپای ــخ هایداروی ــهدارایپاس ــرفتهک ــونپیش پارکینس
می توانــد، مغــز عمیــق تحریــک می شــود. انجــام هســتند،
ــش ــرارادیراکاه ــرکاتغی ــد،ح ــتکن ــاناتداروراتثبی نوس
دهــدیــامتوقــفکنــد،لــرزشوســفتیراکاهــشدهدوســرعت
ــاری ــعپیشــرفتبیم ــااین حــالمان ــودبخشــد.ب حرکــترابهب

.)۱۳( نمی شــود پارکینســون

نتیجهگیریوچشمانداز

بــاتوجــهبــهاینکــهپارکینســوناختاللــیعصبــیاســتو
ــن ــد،درای ــتهباش ــتگیداش ــیبس ــلمختلف ــهعوام ــدب میتوان
ــی ــفدرمان ــدمســیرمختل ــهچن ــاب ــالششــدهاســتت ــهت مقال
ــهشــود.هرکــداماز ــژهســلولدرمانیپرداخت پارکینســون،بهوی
ــد ــهپزشــکمیتوان ــدک ــیدارن ــبومزایای ــامعای ــنروشه ای
براســاسمیــزانپیشــرویبیمــارییــکیــاحتــیچندیــنروش

ــد. راانتخــابکن
ــهامــروزتمامــیایــنروشهــادر ــاب بایــدتوجــهداشــتکــهت
ــیرســیدهاند، ــهســطحبالین ــااگــرب ــودهوی ــیب ســطحتحقیقات
مانــعپیشــرفتبیمــارینشــدهاند.بــهامیــدروزیکــهبشــربــه
جایــیرســدتــاقــادربــهمهــارایــنزلزلــهمخــرببــدنباشــد.

21. Carbidopa-levodopa

22. L-dopa

23. Orthostatic hypotension: افت ناگهانی فشار خون بر اثر تغییر حالت ناگهانی

24. Dyskinesia

25. Lodosyn

26. Anticholinergics

27. Deep Brain Stimulation
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تاریخچه

نواختهــایشــبانهروزیبــرایاولیــنبــاردرحــدود۴قــرنقبــلازمیــالدشــناختهشــدند.آندروســتینسدرآنزمــانحــرکاتروزانــۀ
ــژاکدر ــدنواختهــایشــبانهروزیتوســطدانشــمندفرانســویژان بــرگدرخــتتمرهنــدی۳راتوضیــحداد.اولیــنمشــاهدۀجدی
ســال۱7۰۰انجــامشــد.اونوشــتهبــود:»الگوهــای۲۴ســاعتهدرحرکــتبرگهــایگیــاهمیمــوزا۴حتــیوقتــیگیاهــانتحــتتأثیــر

محــرکخارجــینباشــند،ادامــهمییابــد.«
درســال۱۹۱۸زیمانســکیزقنشــاندادکــهحیوانــاتقــادربــهبرقــراریالگوهــای۲۴ســاعتهدرغیــابعوامــلخارجــیازقبیــلنــور
ــدکــهســارهاازتغییــراتنــورخورشــیدبــرایمهاجــرتاســتفاده وتغییــراتدمــاهســتند.درســال۱۹۵۰محققــانمشــاهدهکردن
میکننــد.درســال۱۹7۱اولیــنژنســاعتدرمگــسمیــوه۵ودرســال۱۹7۸اولیــنژنکنتــرلســاعتدرنوروســپورا۶کشــفشــد.

درســال۱۹۹7اولیــنژنســاعتدرپســتاندارانودرســال۲۰۰۱اولیــنژنســاعتدرانســانمــوردشناســاییقــرارگرفــت.

ساعتزیستی

ــد  ــی یم توان ــد آانتومی ــتند، از دی ــق هس ــول و عم ــد، ط ــامل ق ــدی ش ــه بع ــودایت س ــده، موج ــودات زن ــه موج ــدگاه ک ــن دی ای
صحیــح ابشــد؛ امــا از دیــد فیزیولوژیــی و بیوشــیمی، ســاده و گــراه کننــده اســت. در زیســت شــنایس امــروز، زمــان به عنــوان 
بعــد چهــارم موجــودات زنــده در نظــر گرفتــه یم شــود. اکــر رخدادهــای فیزیولوژیــک دارای زمان بنــدی  وقــوع خــایص یم ابشــند. 
ایــن نتیجه گیــری از مطالعــات ابلیــین و آزمایشــگاهی بــرروی تــک ســلول ها و یــا گروهــی از ســلول ها از موجــودات چندســلویل 

ــت. ــل شده اس ــلویل حاص و تک س

ــر ــدتغیی ــه،مانن مکانیســمهایفیزیولوژیکــیدارایمدتزمــانوفرکانسهــاینوســانیمتنوعــیهســتند؛ازتغییــراتدرحــدنانوثانی
کانــالیونــیغشــایی،موجهــایالکتروانســفالوگرافی7یــاالکتروکاردیوگرافــی۸،نواختهــایچنــددقیقــهیــاچنــدســاعته،نواختهــای
شــبانهروزیطوالنیتــر،تــاچرخههایــیکــهیــکمــاه،یــکفصــل،یــکســالیــاحتــیبیشــترطــولمیکشــند.ایــنموضــوعکــهبــروز
ــابهصــورتوابســته ــاشــیوعبســیاریازعفونته ــدوی ــراتســاالنهایرانشــانده ــدتغیی ــادرانســانمیتوان بســیاریازبیماریه
بــهشــرایطآبوهــوا،درطــیماههــایســرد،گــرمیــامرطــوب،تغییــرمیکنــد،بــرایمدتهــاشــناختهشــدهاســت.قرنهــاپیــش
ــان ــددهقان ــرمانن ــرادفقی ــودکــهدراف ــلبهــارب ــیدراوای ــاللبینای ــلاخت ــیدرزمســتان،دلی ــودویتامینهــایغذای درفرانســه،کمب
فرانســویتوصیــفمیشــد.حتــیبعضــیعــوارضواختــالالتمیتواننــدوابســتهبــهزمــانرخیابنــد؛بــهعنــوانمثــال،ســکتهقلبــی
معمــوالًدرســاعاتاولیــهصبــحاتفــاقمیافتــدکــهتمــاماینهــاتحــتکنتــرلیــکســاعتدرونــیوذاتــیزیســتشــناختیمیباشــند

)۱و۲(.

ســاعت زیســت شــناخیت یــک چرخــه تقریبــًا ۲۴ ســاعته در فرآیندهــای فیزیولوژیــی یــا رفتــاری متــام موجــودات زنــده شــامل 
گیاهــان، جانــوران، قارچ هــا و ســیانوابکرت ها  اســت.

ــیاری از  ــح بس ــدن، ترش ــدن،  خوابی ــان بیدارش ــرد؛ زم ــبیه ک ــه  تش ــک رایان ــه ی ــوان ب ــناخیت را یم ت ــت ش ــاعت زیس ــرد س عملک
هورمون هــا و بســیاری از فعالیت هــای زیســیت دیگــر موجــود، تحــت کنــرتل و نظــارت ســاعت زیســت شــناخیت یم ابشــد. مشــا 
معمــوال زمــاین متوجــه وجــود ایــن ســاعت زیســیت یم شــوید کــه برانمــه کاری روزانــه اتن دچــار تغییــرات شــده ابشــد. افــرادی 
کــه به صــورت نوبــیت  کار یم کننــد یــا مســافراین کــه معمــوال چندیــن ســاعت در ســفرهای هوایــی قراریم گیرنــد، ســاعت زیســت 

شــناخیت آهنــا، دســتخوش تغییــر یم شــود.

1. Biological clock

2. Circadian rhythm

3. tamarindus indica

4. Mimosa pudica

5. Drosophila melanogaster

6. neurospora crassa

7. Electroencephalographic wave

8. electrocardiographic wave

چکیده:

ــام ــهبهن ــراســت.ســاعتزیســتیک ــرناخی ــیق ــدهط ــایبهدســتآم ــنیافتهه ــنوعجیبتری ســاعتزیســتی۱یکــیازجالبتری
ــه ــدوب نواخــتشــبانهروزی۲نیــزمعــروفاســت؛بهدلیــلتغییــردرمــوادشــیمیاییوعملکردهــایسیســتمعصبــیبهوجــودمیآی
ــی ــزارانســلولعصب ــدنازه ــد.ســاعتزیســتیب ــگمیکن ــکســاعتمرکــزی،عملکــرددیگــراعضــاءموجــودراهماهن ــدی مانن
ــدنکمــککــردهوپاســخ ــههمگامســازیعملکردهــاوفعالیتهــایب ــرارداردکــهب ســاختهشــدهاســتودرهیپوتاالمــوسمغــزق
بــدنبــهشــرایطنــوروتاریکــیراتنظیــممیکنــد.عــالوهبــرآن،ایــنســاعتدرتنظیــمفعالیتهایــیماننــدبرنامــهخــواب،اشــتها،
ــر ــدب ــکاتخارجــیمیتوانن ــلوتحری ــتدارد.عوام ــهوفشــارخــوندخال ــون،هوشــیاری،عملکــردروزان ــدن،ســطحهورم ــایب دم
نواختهــایزیســتیتأثیــربگذارنــد؛بهعنــوانمثــال،قــرارگرفتــندرمعــرضنــورخورشــید،داروهــاومصــرفکافئیــنمیتوانــدبــر
رویبرنامــهخــوابفــردتأثیــربگــذارد.درکبهتــرازچگونگــيعملکــردایــنســاعتواختــالالتوابســتهبــهآن،کمــکشــایانيبــه

ــد. ــدهاســت،ميکن ــناختــالالتکــهگاهــاتشــخیصآنهــاگمراهکنن ــانای درم
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کیاســمائی فــوق هســته و روزی شــبانه نواختهــای
۹ )SCN (

اســت، پســتانداران در اصلــی زیســتشــناختی SCN،ســاعت
پینــه آل۱۰چنیــن غــده پرنــدگان و درحالی کــهدرخزنــدگان
نقشــیراایفــامــیکنــد.SCNاطالعــاتمربــوطبــهشــرایطنــوریرا
مســتقیماًازشــبکیهچشــمدریافــتمی کنــدوبــرترشــحهورمــون
مالتونیــن۱۱ازغــدهپینــه آلوبســیاریازســاعت هایمحیطــی
دربافت هــایدیگــربه غیــرازمغــزتأثیــرمی گــذارد.درواقــع،
ســاعت هایزیســتشــناختیتقریبــاًدرهمــهبافت هــاوجــوددارد؛
ــف ــایمختل ــدهازبافت ه ــداش ــلول هایج ــهس ــاک ــنمعن ــهای ب
الگــوی آزمایشــگاهی، کشــت محیط هــای در شــده نگهــداری
چرخــه ایازفعالیت هــایبیوشــیمیاییخــودراحفــظمی کننــد.
بنابرایــنیــکسلســلهمراتــبازبرهم کنــشســاعت هاوجــوددارد.
ایــنســاعت هامی تواننــدSCNراازطریــقاثــراتبــازخــوردی۱۲

ــد)۳(. ــمکنن ــاپیشــخوردی۱۳تنظی ی
هنگامــیکــهســلول هایعصبــیSCNدرشــرایطآزمایشــگاهی
جــدامــیشــوند،داراینواخــتخودبه خــودوپایــدارهســتند
ــا ــورونب ــاحــدود۲۴ســاعتاســتوهــرن ــانآنه کــهمــدتزم
نشــانمی دهــد. را مســتقل نوســان کننده۱۴ یــک ویژگی هــای
نواخت  هــایشــبانه روزیناشــیازهماهنگــیســلول هایعصبــیدر
ــوزبهروشــنیدرکنشــده ــنامــرهن ــاچگونگــیای SCNاســت،ام
ــلول های ــیازس ــایخاص ــتگروه ه ــناس ــن،ممک ــت.همچنی اس
ــم ــروهدرتنظی ــرگ ــهه ــند،ک ــتهباش ــودداش ــیدرSCNوج عصب
ــا، ــاســایراندام ه ــدی ــه آل،کب ــدهپین ــلغ ــداممشــخصمث ــکان ی

ــند)۴(. ــتهباش ــشداش نق

مکانیسممولکولیساعتزیستی

اجــزایکلیــدیســاعتمولکولــیکهرفتــارنواختــیدارند،شناســایی
شــدهودرگونه هــایمتعــددیازجملــهمگــسمیــوه،حلــزون،
ــای ــهتفاوت ه ــی ک ــده اند.درحال ــتاندارانمشــخصش ــیوپس ماه
ــر ــالبه نظ ــنح ــاای ــوددارد،ب ــاوج ــردآن ه ــیدرکارک قابل توجه
دارایاصــولمشــابهیهســتند.نواخت هــایشــبانه روزیبه وســیله
ــنژن هــادســتورســاخت ــرلمی شــوند.ای ژن هــایســاعت۱۵کنت
ــا ــشی ــیافزای ــاینواخت ــاالگوه ــهب ــدک ــیرامی دهن پروتئین های
کاهــشمی یابنــد.ایــنپیام هــایبیوشــیمیاییاعمــالمختلفــی
ازقبیــلخــوابواســتراحت،بیــداریوفعالیــت،دمــایبــدن،فعالیت
قلــب،ترشــحهورمــون،فشــارخون،مصــرفاکســیژنومتابولیســم
راتنظیــممی کننــد.درایــنفرآینــدعوامــلرونویســی)TFs(۱۶
به صــورتبازخــوردمثبــتیــامنفــیرویژن هــایســاعتموجــب
ــن ــوند.بنابرای ــامی ش ــیازآن ه ــاررونویس ــامه ــانی ــشبی افزای
فرآینــد )TTFL(۱7 ترجمــه رونویســی- بازخــورد حلقــه یــک
نواخــتشــبانهروزیرابه صــورتمتمرکــزوســازمان یافته،کنتــرل
ــن،ژن هــایچرخــهســاعتدرTTFLباعــث ــرای ــد.عــالوهب می کن
ــم ــهآنفراه ــهنتیج ــوندک ــامی ش ــریازژن ه ــداددیگ ــایتع الق

ــت. ــلولیاس ــایس ــدیفرآینده ــکانزمان بن ــدنام ش

درپســتاندارانازجملــهانســان،عوامــلرونویســیاصلــیشــامل
BMAL۱۸یــاارتولــوگآنپروتئیــنCYC)CYCLE(بــاپروتئیــن
CLOCK(CLK(۱۹یــاپارالــوگآنNPAS۲۰دیمــرCLK-CYC
تشــکیلمیدهــد.دیمــرمزبــوربــاهمراهــیپروتئیــنCBP ۲۱
ــهعناصــر بهعنــوانکمــکفعالســازوازطریــقدمیــنbHLHب
ــایperو ــانژنه ــدهوبی ــلش ــوریPERوtim متص پروموت
ــا ــورب ــرمزب ــنعناص ــوالتبی ــد.محص ــکمیکنن timراتحری
ــاCLK-CYC،آنراغیرفعــالمیکنــد. تشــکیلهتــروتترامــرب
درمــوش،بهصــورتمشــابهBMALبــهCLKمتصــلشــده،
درایــنحالــتنســخهبــرداریعناصــرپروموتــریE-box
ــر ــهمنج ــودک ــبمیش ــایPERوCRY۲۲راموج ــیژنه یعن
میشــود. آنهــا پروتئینــی محصــوالت تولیــد تحریــک بــه
ــده ــلش ــممتص ــمبهه ــایPERوCRYدرسیتوپالس پروتئینه
وفــرمکمپلکــسایجــادمیکننــد.دریــکآســتانهمعیــن،
ــت ــردهوفعالی ــرتک ــتهمهاج ــههس ــسCRY/PERب کمپلک
BMALوCLKوبهدنبــالآنرونویســیPERوCRYرامهــار
ــافسفوریالســیون ــدهCRY/PERب ــد.کمپلکــسمهارکنن میکن
بــهپروتئــازوم CK۲۳وســپسیوبیکوئیتیناســیون توســط
ــارCLKو ــبآنمه ــردد.متعاق ــبمیگ ــدهوتخری ــلش منتق
ــد ــهبازخــورد۲۴ســاعتهجدی ــکحلق ــهوی ــنرفت BMALازبی
ــط ــدهتوس ــالتپیچی ــاتعام ــتمب ــنسیس ــود.ای ــروعمیش ش
ــاناتدر ــود.نوس ــممیش ــرتنظی ــورددیگ ــهبازخ ــنحلق چندی
ــی ــاننواخت رونویســیREV-ERBa۲۴وRORa۲۵موجــببی
BMALمیشــودوکمپلکــسCLK/BMALبهطــورمســتقیم
ــی ــۀفرع ــکحلق ــدوی ــلمیکن ــررویژنREV-ERBaعم ب

بهوجــودمــیآورد)۵,۶()شــکل۱(.

20. Neuronal PAS domain protein2 

21. CREB-binding protein (CBP)

22. Cryptochrome

23. Casein kinase1e

24. Reverse viral erythroblastosis oncogene products

25. Retinoic acid-related orphan receptor

15. Clock genes

16. Transcription factors

17.Transcription-Translation Feedback Loop

18. Brain and Muscle ARNT-Like 1 (ARNTL) or  Aryl hydrocarbon 

receptor nuclear translocator-like protein 1 (ARNTL) 

19. Circadian Locomotor Output Cycles Kaput

9. suprachiasmatic nucleus

10. pineal gland

11. melatonin

12. feedback

13. feedforward

14. oscillator

ــی PER و  ــر، رونویس ــرم هترودایم ــه ف ــی CLK و BMAL ب ــای رونویس ــکل 1- فاکتوره ش

CRY و ROR و REV-ERB را ازطریــق اتصــال بــه E-box در ناحیــه پروموتــری آن هــا فعــال 

ــط  ــد و توس ــع می یابن ــم تجم ــج در سیتوپالس ــای PER و CRY به تدری ــد. پروتئین ه می کن

CK فســفوریله می شــوند. ســپس PER و CRY و CK بــه فــرم کمپلکــس بــه هســته منتقــل 

 PER ــی ژن هــای ــرده و رونویس ــش ک CLK-B میان کن MAL ــر ــا هترودایم ــوند و ب می ش

B به صــورت  MAL را مهــار می کننــد. در ضمــن رونویســی REV-ERB و ،CRY ، ROR

ــود. )7( ــم می ش ــط REV-ERB تنظی ــی توس ــورت منف ــق ROR و به ص ــت ازطری مثب
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26. Synechococcus elongatus

27. Pacemaker

28. (Homotypic) هوموتیپیک: روابط متقابل بین افراد از یک جمعیت گونه ای

29. (Heterotypic) هروتیپیک : روابط متقابل بین گونه های مختلف

30. oscillator

سادهترینساعتزیستیدرسیانوباکتریها

ــیانوابکرتی ها  ــبانه روزی در س ــیت ش ــاعت زیس ــاده ترین س س
ــاعت  ــه س ــد ک ــان داده ان ــات نش ــت. تحقیق ــناخته شده اس ش
زیســیت شــبانه روزی  ســیانو ابکــرت ســنکوکوس االنگاتــوس26  
در آزمایشــگاه یم توانــد تهــا اب وجــود ســه پروتئیــن دوابره 
برقــرار  شــود. ســاعت زیســیت شــبانه روزی در ســیانوابکرتی ها 
 KaiC  و KaiA  ، KaiB توســط یــک خوشــه ژین دارای ســه ژن
ــا  ــن ژن ه ــه ای ــد ک ــان داده ان ــان نش ــود. محقق ــم یم ش تنظی
ــر  ــد و ژن KaiC ازنظ ــر متفاوت ان ــیل ابیکدیگ ــخ تکام ــر اتری ازنظ

ــت. ــر اس ــیل قدیمی ت تکام

کــه ســاز۲7 ضربــان یــک S.elongatus، ســیانوباکتری در
ــبانهروزیkaiB،kaiA ــاعتش ــایس ــوالتژنه ــاسمحص براس
ــردهو ــمک ــانژنراتنظی ــیبی ــت،نواخت ــمشدهاس وkaiCتنظی
ــال،مکانیســم ــااینح ــد.ب ــرلمیکن ــلولراکنت ــیمس ــانتقس زم
اســت. ســلولی چرخــۀ از مســتقل شــبانهروزی، زمانســنجی
ــیرا ــوردمولکول ــهبازخ ــکحلق ــاعتkaiی ــزایس ــهاج اگرچ
بهجــای زمانســنجی اساســی مکانیســم میدهنــد، تشــکیل
و هموتیپــی۲۸ انفعــاالت و فعــل شــامل رونویســی کنتــرل
هتروتیپیــک۲۹درمیــانپروتئینهــایســاعتاســت.ایــناوجدر
شــکلگیرییــکمجتمــعســاعتبــاوزنمولکولــیبــاالبهعنــوان
پریــودوزومشــناختهمیشــود،اجتمــاعوجداســازیقطعــات
ــکل۲(. ــد)ش ــفکن ــبانهروزیراتعری ــتدورۀش ــناس آنممک
دادههــایاخیــرنشــانمیدهــدکــهیــکنواخــتشــبانهروزیاز
فسفوریالســیونKaiCجبــرانشــدهبــادمــارامیتــواندرشــرایط
آزمایشــگاهیبهدســتآورد،کــهفقــطKaiC،KaiB،KaiAوATP
ــور ــایمزب ــنپروتئینه ــند.بنابرای ــاعتباش ــزایس ــواناج بهعن
ذاتــاًتوانایــیانجــاممجموعــهایازفعــلوانفعــاالترادارنــد
ــایر ــدوس ــاز۳۰راحســابکن ــانس ــردنوس ــدعملک ــهمیتوان ک
ــلول ــادیس ــایبنی ــهفرآینده ــاعتراب ــودوزومس ــزایپری اج

)۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲(. میدهنــد پیونــد
ــیونو ــقفسفوریالس ــورروز،ازطری ــدن ــی،مانن ــاتمحیط اطالع
فعــالســازیورودیســیرکادینکینــازA)CikA(منتقــلمیشــود.
CikAبــهنوبــهخــودفســفوریلهشــدهوشــریکاتصالــیپیشبینــی
شــدهخــود،ســیرکادینورودیکینــازR)CikR(رافعــالمیکنــد.
ــن ــاالتپروتئین-پروتئی ــلوانفع ــقفع ــاتازطری ــپساطالع س
ــا ــلمیشــود.KaiAب ــیKaiAمنتق ــده،ســاعتپروتئین ــهگیرن ب

ــد. ــشمیکن KaiCبرهمکن
ــک ــتراتحری ــکاس ــههگزامری ــیونKaiCک واتوفسفوریالس
ــا ــدب ــایKaiCمیتوانن ــفریله،هگزامره ــتفس ــد.درحال میکن
ســایراجــزایســاعتیــکمجموعــهراتشــکیلدهنــد.SasA۳۱
ــریک ــاش ــودت ــکمیش ــهتحری ــلودرنتیج ــهمتص ــهمجموع ب
ــد. ــفریلهکن ــود،SasR۳۲رافس ــدهخ ــیش ــیپیشبین اتصال

شکل۲:مدلپریودوزمسیانوباکتریایی

31. Synechococcus adaptive sensor A (SasA)

32. Synechococcus adaptive sensor R (SasR)

33. apoptosis

34. neuroendocrine

از را موقتــی اطالعــات فعــال، شــدۀ فســفوریله SasR
پریــودوزومبــهبقیــهســلولمیفرســتدتــابیــانژننواختــی
ــر ــد.دراواخ ــالکن ــتقیمفع ــاغیرمس ــتقیمی ــورمس رابهط
ــل ــهKaiCمتص ــامKaiBب ــریبهن ــندیگ ــر،پروتئی عص
شــدهوفسفوریالســیونKaiAراکــهتوســطKaiAتحریــک
اجــزای بــه میکنــد.ســپسمجموعــه مهــار میشــود،
ــود)نشــاندادهنشــدهاســت(و ــلمیش ــهای،تبدی جداگان

ــاند. ــانمیرس ــهپای ــهراب چرخ

ژنهایساعتشبانهروزیدرسرطان

ــه ــرب ــیمنج ــیوۀزندگ ــراتدرش ــدرن،تغیی ــعم درجوام
اختــالالتمتــداولهموســتازیشــبانهروزیدرونــیمیشــود
ــه ــیازجمل ــایمختلف ــشخطــربیماریه ــهموجــبافزای ک
ســرطاناســت.ســاعتشــبانهروزیتوســطژنهــایحلقــه
ــه ــوژیروزان بازخــوردشــبانهروزیعمــلمیکنــدوفیزیول
ــاتکثیــرومتابولیســمســلولی،ترمیــم راازطریــقارتبــاطب
ــرد ــرژی،عملک ــتازیان ــوز۳۳،هموس ــیبDNA،آپوپت آس
کنتــرل موجــود ســطح در ایمنــی و نورواندوکریــن۳۴

میکنــد.

ــای  ــص در ژن ه ــه نق ــد ک ــان داده ان ــر نش ــات اخی مطالع
ــن  ــدی در ای ــک نوکئوتی ــم ت ــا پیل مورفی ــبانه روزی ی ش
ارتبــاط  بــه رسطــان در  ابتــال  ژن هــا اب افزایــش خطــر 
ــوان  ــرا به عن ــبانه روزی اخی ــم ش ــالل سیس ــت. اخت اس
عامــل خطــر مســتقل رسطــان شــناخته شده اســت. 

۳۳



مطالعــاتبیشــتردرمکانیســمســرکوبتومــوربــاکنتــرل
ســرعتمولکولــیدرونــی،بــهبهبــودکارآیــیپیشــگیریو
درمــانســرطانمنجــرمیشــود،کــهایــنموضــوعتأثیــر
ــردو ــهدره ــیک ــاندارد.ژنهای ــالمتانس ــیدرس قابلتوجه
ــرای ــد،ب ــیکارمیکنن ــاعتمولکول ــیازس ــتومنف ــهمثب حلق
ســرکوبتومــوردرin vivoاهمیــتدارنــد.مکانیســمســرکوب
ــاکنتــرلســاعتدرمیــانانســانهاوجونــدگانحفــظ تومــورب

ــت)۱۳(. ــدهاس ش

پژوهشهــایانجــامشــدهبــهمنظــورارتبــاطاختــالالت
درســاعتزیســتیوبیماریهــا

بــراســاسنتایــجپژوهشــيکــهتوســطبرخــيازمحققــان
دانشــگاهوندربیلــترويموشهــاصــورتگرفــت،بــرهــمزدن
نواخــتشــبانهروزیخطــرابتــالبــهســندروممتابولیکــي،چاقــي
ودیابــتنــوع۲راافزایــشميدهــد)۱۴(.تــاقبــلازایــن،
ــودودرطــي ــينشــدهب ــيکارانســولینارزیاب ــديزمان دورهمن
ــبانه ــتش ــمزدننواخ ــهبره ــدک ــادریافتن ــهآنه ــنمطالع ای
ــلدر ــايدخی ــانژنه ــدمبی ــانوع ــربی ــا)دراث روزیموشه
ــدت ــهم ــتب ــورثاب ــرضن ــندرمع ــتيوهمچنی ــاعتزیس س
طوالنــيقــراردادنموشهــايتحــتآزمایــش(رويدورۀ
ــا ــتموشه ــثمقاوم ــذاردوباع ــرميگ ــولیناث ــردانس عملک
ــردد ــولین)IR(۳۵ميگ ــهانس ــتب ــروزمقاوم ــولینوب ــهانس ب
کــهنتیجــۀایــنامــر،بــروزعــوارضبیمــاریهــایوابســتهبــهIR

ــکل۳(. ــود)ش ــاب ــيموشه ــهچاق ازجمل

ــه ســاعتهايزیســتيداراينوســانات۲۴ســاعتههســتندک
تقریبــابــرتمــامبافتهــايبــدناثرگــذاراســت.ســاعتهاي
شــبانهروزیدرســینه،بیــانژنهــايمتعــدديراتنظیــم
ــهمنجــر ــد.برهمخــوردنکارایــنســاعتدرآنناحی ميکنن
ــاميگــرددو ــنژنه ــانای ــمنادرســتونابجــايبی ــهتنظی ب
ممکــناســتباعــثراهانــدازيســرطانشــود.درایــنمقالــه،
ــتي ــمهايزیس ــيومکانیس ــاعتهايمولکول ــنس ــاطبی ارتب
ــاط ــهاســت.چگونگــيارتب ــرارگرفت ــکاشق ــوردکن ســینهم
ــم ــوردنتنظی ــمخ ــابره ــورب ــادتوم ــینهوایج ــرطانس س
بیــانژنهــايمرتبــطبــانواخــتشــبانهروزی،نشــاندهنــده
ــياســتکــهدرنوبیتهــای ــااليایجــادتومــوردرزنان خطرب
تاثیــرات فهمیــدن ميکننــد. کار بيقاعــده کاریهــاي
ســاعتهايســیرکادینبــررويســرطانســینهميتوانــد
ــر ــنب ــود.همچنی ــرايآنش ــريب ــايموثرت ــثدرمانه باع
ــابیافزاید)شــکل۴(. کارآمــدیمالحظــاتســالمتعمومــيم

ــردش ــتگاهگ ــرددس ــهرويعملک ــریک ــاتدیگ درمطالع
مــوادوســاعتهايزیســتيصــورتگرفــت،دومحقــقروي
ــتگاه ــاعترويدس ــنس ــمای ــوردننظ ــمخ ــره ــراتب تاثی
ــي ــرمدل ــۀاخی ــد)۱۶(.درده ــهکردن ــوادمطالع ــردشم گ
ــاعتهايزیســتي ــوادوس ــردشم ــتگاهگ ــاطدس ــرايارتب ب
ارائــهشــدهاســت.دســتکاريژنهــايســیرکادیندخیــلدر
ــي- ــردقلب ــفعملک ــايمختل ــدجنبهه ــه،ميتوان ــنرابط ای
عروقــيرانشــاندهــد.تصویــرزیــرنشــاندهندۀایــنارتبــاط
درســطحيوســیعميباشــدکــهميتــوانبــاایجــاداختــاللدر
هــرنقطــهازآن،دیگــرنواحــيراتحــتتاثیــرقــراردادواثــر

ــد)شــکل۵(. ــراترادرآنهــادی ــنتغیی ــلای متقاب

35. Insulin resistance

شکل۳

شکل۴

ــگاهمنچســتر ــرکــهتوســطمحققــاندانش درپژوهشــيدیگ
ــرطان ــۀس ــکاراناورابط ــنوهم ــابلکم ــد،ویکتوری ــامش انج
ــد)۱۵(. ــانوســاعتهايزیســتيرابررســيکردن ســینهدرزن

۳۴



ســاعتهاي از شــبکهاي : ۵ شــکل توضیحــات
را مــواد گــردش دســتگاه عملکــرد ســیرکادین
هســتههاي در اصلــي نوسانســاز ميکنــد. تنظیــم
آزادســازي تحریــک بــه منجــر فوقکیاســمایي،
ــدد ــا۳7ازغ ــا۳۶وکاتکولآمینه گلوکوکورتیکوئیده
فــوقکلیــويمــیشــود.کــههمیــنامــرموجــببــروز

ميگــردد. عروقــی اثــرات

ــاط درمطالعــهدیگــرتوســطدومحقــقمصــري،ارتب
ــيدر ــيمولکول ــبانهروزیوبیماريزای ســاعتهايش
بیمــاريگلیومــابررســيشــد)۱7(.گلیومــایــکنــوع
ــودو ــادميش ــاعایج ــزونخ ــهدرمغ ــوراســتک توم
ازســلولهايپشــتیبانعصبــي)گلیــا(آغــازميشــود.
آنهــاابتــداارتبــاطبیــنبیــانژنهــايســیرکادینو

گلیومــارابررســيکردنــد.

36. glucocorticoids

37. Catecholamines

ســپسارتبــاطبیــنایــنســاعتهاورگزایــي)مــورديکــهدرســرطان
رخميدهــد(مــوردکنــکاشقــرارگرفــت.درادامــهرابطــۀبیــنســاعت
ومتابولیســمگلیومــامطالعــهشــد.آنهــادرنهایــتســاعتهايزیســتي
ــوان ــدکــهميت ــامطــرحکردن ــرايگلیوم ــيب ــوانهــدفدرمان ــهعن راب
ــاتنظیــمبیــانبرخــيژنهــايایــنســاعت،جلــويایجــادوپیشــرفت ب

تومــورراتــاحــدزیــاديگرفت)شــکل۶(.

نتیجهگیري:

ســاعتهايزیســتيبــهطــورکلــيدرطیــفوســیعيازجانــداراندیــده
ميشــوند.ازایــنســاعتهاونواخــتهــایشــبانهروزیميتــوانبــراي
ــرد. ــتفادهک ــااس ــانبیماريه ــريودرم ــي،پیشگی ــایي،پیشبین شناس
همچنیــنگیاهــاناعمــالوفرایندهــايزیســتيخــودراتوســطایــن
ســاعتهاهماهنــگوتنظیــمميکننــد.امیــداســتدرآینــدهبــااســتفاده
ــم، ــتميآوری ــهدس ــاعتهاب ــنس ــوردای ــهدرم ــتريک ــشبیش ازدان

ــم. ــیعتريبنگری ــدوس ــادی ــاتراب ــفحی ــايمختل ــمجنبهه بتوانی

شکل۶
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چالش های
لزامیر آ

بیمــاریآلزایمــر۱نوعــیاختــاللتخریــبعصبــیورایجتریــنشــکلزوالعقــلاســتکــهمیتوانــد
ــوع ــیازوق ــیطوالن ــتمدت ــسازگذش ــد.)۱(پ ــلکن ــهرامخت ــایروزان ــیکاروفعالیته توانای
تغییــراتمغــزی،عالئــمقابــلتوجهــیماننــدفراموشــیومشــکالتتکلمــیآشــکارمیشــوند.عالئــم
زمانــیبــروزپیــدامیکننــدکــهنورونهــایمرتبــطبــایادگیــریوحافظــهازبیــنبرونــدیــاآســیب
ــرمیشــوند.مراحــلپیشــرفتهبیمــاری ــاپیشــرفتبیمــاری،مناطــقدیگــرمغــزهــمدرگی ــد.ب ببینن
ــرهمیــناســاسازســال۱۹۰۶ ــدکشــندهباشــد)۲(.ب ــهمراقبــتشــبانهروزیداردومیتوان ــازب نی
تاکنــون،تحقیقــاتفراوانــیبــررویایــنبیمــاریصورتگرفتــهوجنبههــایمتفاوتــیازآنروشــن
شــدهاســت.امــاچــراتاکنــونراهــکاریبــرایایــنبیمــاریچالــشبرانگیــزمعرفــینشــدهاســت؟
علــتدقیــقوقــوعایــنبیمــاريوتمــاممکانیســمهایدخیــلمشــخصنیســتند؛زیــرااختاللــیپیچیــده
وچندژنــیاســت.افزایــشســنوپیــری،ژنتیــک،اپیژنتیــک،آســیبســدخونــی-مغــزی،عفونــت
ویروســیوباکتریایــی،التهــابعصبــی،اختــاللعملکــردمیتوکنــدری،فشــارخــونبــاال،چاقــی،دیابــت،
میــزانخــوابوســبکزندگــیفــردیازعوامــلخطرنــاکابتــالبــهآلزایمــراســت.)۳(اندازهگیــری
ــی ــاریراپیشبین ــرفتبیم ــزوپیش ــممتمای ــرراازه ــایآلزایم ــدزیرگروهه ــزمیتوان ــممغ حج
کنــد؛زیــراآتروفــی۲وســیعقشــرمغــزکــهبهدلیــلازدســتدادنســیناپسومــرگنــوروناســت،

ازدیگــرویژگیهــایآلزایمــراســت.

1. Alzheimer’s disease

2. Atrophy: (8)از دست رفنت نورون ها و ارتباط بینشان

مریم فئید، کارشناسی زیست سلولی مولکولی، دانشگاه تهران
faeedmaryam@gmail.com
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شکل۲:فسفریالسیونبیشازحدتائوباعثبههمریختننظممیکروتوبولهامیشود

شکل۱: برشAPPوتجمعسمیآمیلوئید-بتا

رســوبخــارجســلولیپالکهــایآمیلوئیــد۳،
و غیرطبیعــی فیبــری گرههــای تشــکیل
بههمریختــهتائــو۴داخــلمغــزازویژگیهــای
برجســتهآلزایمــراســت.اگــرپروتئیــنپیشســاز
آمیلوئیــد،توســطآنزیمهــایبتــاوگامــاســکرتاز۵
بریــدهشــودباعــثایجــادآمیلوئید-بتــامیشــود.
میکروتوبولهــا نظــم حفــظ در تائــو پروتئیــن
ــشاز ــربی ــشدارد.اگ ــینق ــلولهایعصب درس
حــدفســفریلهشــود،فیبرهــایگرهخــوردهای
دروننــورونتشــکیلمیشــودکــهعملکــردایــن
ســلولهارامختــلمیکنــدونهایتــاموجــبمــرگ

۱و۲(. میشود)شــکل آنهــا

راهحلهایموجود

روشهــایمختلفــیبــرایازبیــنبــردنالیگومرها
ــهآلزایمــروجــوددارد ــالب ــاازمغــزمبت وپالکه
ــا ــیبادیه ــتفادهازآنت ــداس ــرمیرس ــهنظ ــاب ام
انتخــابموثرتــریباشــد.اکثــرواکســنهاییکــه
ــد. ــربودهان ــیتاثی ــدهاند،ب ــشش ــونآزمای تاکن
ایــنشکســتها اســتدر ســهعامــلممکــن
در ایمونوتراپیهــا اول، باشــد. داشــته نقــش
مراحــلانتهایــیبیمــاریاســتفادهشــدند.دوم
ــاد ــثایج ــاصباع ــورخ ــهط ــنهاب ــهواکس اینک
مقادیــرموثــرآنتــیبــادیدربیمــارانمســن
ــط ــدهتوس ــناختهش ــوپش ــوم،اپیت ــدندوس نش
مســیر اســت. نبــوده مناســب بادیهــا آنتــی
ــوص ــهخص ــیوب ــایایمن ــرایدرمانه ــعهب توس
ــن ــودوممک ــیش ــتربررس ــدبیش ــنهابای واکس
ــاالی ــطحب ــبوس ــوپ۶مناس ــباپیت ــتترکی اس
آنتــیبــادیبتوانــدپیشــرفتبیمــاریرابــهتأخیــر
بینــدازد.واکســنیبــرایاســتفادهدرافــرادمســن
ــث ــاریباع ــلدورهبیم ــهدراوای ــتک ــهاس بهین
ــهاپیتــوپ ــادیعلی ــادیآنتــیب ــرزی ایجــادمقادی
بســیاری پژوهشهــای )7( شــود. نظــر مــورد
ــه ــهآبشــارآمیلوئیــدصورتگرفت براســاسفرضی
کــه اســت بــاور برایــن فرضیــه ایــن اســت.
ــود ــکلموج ــنمش ــااصلیتری ــعآمیلوئید-بت تجم
بایــد درآلزایمــراســتوروشهــایدرمانــی
آزمایشــات متاســفانه، باشــد. آن براســاس
داشــتند، تمرکــز برآمیلوئید-بتــا کــه بالینــی
موفقیــتبســیارکمــینشــاندادنــد.اکنــون،تائــو
هــدفدرمانــیاســت.بهطورمثــالمتیلنبلــوو
ــد؛ مشــتقاتآنتوانایــیمهــارتجمــعتائــورادارن
ــی ــراتمثبت ــیاث ــاتبالین ــوزدرآزمایش ــاهن ام
ایجــادنکردهانــد.متیلنبلــوممکــناســتبــا

افزایــشالیگومرهــایدانــهایتائــوباعــثمــرگســلولهایعصبــی
ــور ــهمنظ ــوب ــازتائ ــایکین ــتفادهازمهارکنندهه ــن،اس ــود.عالوهبرای ش
کاهــشفسفریالســیون،کارایــیکمــیدرآزمایشهــانشــانمیدهــد.
روشهــایدرمانــیغیردارویــیاغلــببــاهــدفبهبــودعملکــردشــناختی،
ــدافســردگی، ــره،کاهــشعالئمــیمانن ــیانجــامفعالیتهــایروزم توانای
بیعالقگــی،ســرگردانی،اختــالالتخــوابوپرخاشــگریمــورداســتفاده
ــوشدادن ــهگ ــوانب ــیمیت ــرداروی ــایغی ــد.ازدرمانه ــرارمیگیرن ق
بــهموســیقیمــوردعالقــهبهعنــوانراهــیبــراییــادآوری،بهبــود
افســردگیواضطــرابیــااســتفادهازنــورویــژهبــرایکاهــشاختــالالت
خــوابواثــرورزشبــرعملکــردشــناختیاشــارهکــرد.بررســیهایاخیــر
ــک ــودشــدتتحری ــرایبهب ــیب ــرداروی ــانغی ــهدرم ــدک نشــانمیده
ــنروش ــودنای ــزب ــشبرانگی ــلچال ــراســت.ازدالی وپرخاشــگریموث
میتــوانبــهجامــعنبــودنروشهــایدرمانــی،تنــوعاهــدافدرمانــی)از
بهبــودکیفیــتکلــیزندگــیتــابهبــودعالمتــیخــاص(،مراحــلمختلــف
بیمــاری)ازخفیــفتــامتوســطوشــدید(،انــواعمتفــاوتآلزایمــرونبــود
روشاســتانداردبــرایدرمــانفــردیاشــارهکرد.متاســفانههیــچیــکاز
داروهــایموجــود،آســیبوتخریــبســلولهایعصبــیکــهباعــثبــروز
ــف ــامتوق ــدی ــودراکن ــاریمیش ــودنبیم ــندهب ــروکش ــمآلزایم عالئ

3. Amyloid plaques: (4) متشکل از رسوب آمیلوئید بتا است

4. Tau neurofibrillary tangles: (5) فیربهای حلقوی حل نشده ای که در داخل سلول های مغز یافت می شوند و از پروتئینی به نام تائو تشکیل شده اند

5. β- and γ-secretase: (6) پروتئولیتیک موثر در تشکیل آمیلوئید-بتا  آنزیم

6. epitope
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ــناختیرا ــمش ــتعالئ ــورموق ــی،بهط ــایعصب ــالدهندهه ــشانتق ــکافزای ــاکم ــدب ــهگرفتهان ــهتائیدی ــیک ــد.داروهای نمیکن
بهبــودمیبخشــندویــاگیرندههــایخاصــیرادرمغــزمســدودمیکننــدکــهآنگیرنــدهدراثــرتحریــکبیــشازحــدمیتوانــد

بــهســلولهایعصبــیآســیببرســاند.اثــرایــنداروهــابــرافــرادمختلــفمتفــاوتاســت.)۹(

درمان هــای موجــود منی تواننــد آســیب نــورین و ســیناپیس موجــود در کورتکــس و هیپوکامــپ را جــربان کننــد. عالوه بــرآن، 
بیمــاری   رونــد  در  از اســرتاتژی ها  یــی  بــه  همین دلیــل  اختــالل مواجــه شــد.  نورون زایــی اب  در مدل هــای جانــوری، 
جایگزین کــردن نــورون و یــا جلوگیــری  از تخریــب آن یم ابشــد. درمان هــای مبتــین بــر ســلول های بنیــادی، انســجام 

ــد. ــش یم دهن ــناخیت را افزای ــدرت ش ــه و ق ــن حافظ ــند؛ بنابرای ــود یم بخش ــی را هبب ــبکه های عص ش

ــزی ــیمرک ــیسیســتمعصب ــدســلولهایاصل ــدومیتوانن ــیدارن ــریوچندتوان ــی7پتانســیلخودتکثی ــادیعصب ســلولهایبنی
ــر ــرایآلزایم ــلولهاب ــنس ــتفادهازای ــلاس ــد.بههمیندلی ــدکنن ــیتهاراتولی ــیتهاوالیگودندروس ــا،استروس ــاملنورونه ش
ــهنظــرمیرســد.تحقیقــاتنشــاندادهاســتکــهپیونــدســلولهایعصبــیبنیــادی،میتوانــدازطریــقفاکتــور امیــدوارکننــدهب
ــجنشــانمیدهــدکــه ــننتای ــهراافزایــشدهــد.آخری ــورونزایــیمشــتقشــدهازمغــز۸توانایــیشــناختیمدلهــایتراریخت ن
پیونــدســلولهایعصبــیبنیــادیعــالوهبــرجایگزینــینورونهــایآســیبدیــدهوازدســترفته،دربهبــودارتباطــاتسیناپســی
ــط ــن،محی ــنراهاســت.همچنی ــعای ــهانســانیکــیازموان ــکب ــوریمناســبونزدی ــدلجان ــمکمکرســاناســت.انتخــابم ه
بیمــاریزابهویــژهتجمــعآمیلوئید-بتــادرمغــز،تأثیــرمنفــیبــرموفقیــتپیونــددارد.بقــا،مهاجــرتوتمایــزعصبــیســلولهای

بنیــادیعصبــیپیونــدیوهمچنیــنادغــامعملکــردآنهــادرمدارهــایعصبــیمیزبــان،همچنــانیــکچالــشاساســیاســت.

ــهنظــرمیرســد.تحقیقــاتنشــاندادهاســتکــهپیونــدســلولهایعصبــیبنیــادی،میتوانــدازطریــقفاکتــور امیــدوارکننــدهب
ــه ــجنشــانمیدهــدک ــننتای ــهراافزایــشدهــد.آخری ــیشــناختیمدلهــایتراریخت ــیمشــتقشــدهازمغــزتوانای ــورونزای ن
پیونــدســلولهایعصبــیبنیــادیعــالوهبــرجایگزینــینورونهــایآســیبدیــدهوازدســترفته،دربهبــودارتباطــاتسیناپســی
ــط ــن،محی ــنراهاســت.همچنی ــعای ــهانســانیکــیازموان ــکب ــوریمناســبونزدی ــدلجان ــمکمکرســاناســت.انتخــابم ه
بیمــاریزابهویــژهتجمــعآمیلوئید-بتــادرمغــز،تأثیــرمنفــیبــرموفقیــتپیونــددارد.بقــا،مهاجــرتوتمایــزعصبــیســلولهای

بنیــادیعصبــیپیونــدیوهمچنیــنادغــامعملکــردآنهــادرمدارهــایعصبــیمیزبــان،همچنــانیــکچالــشاساســیاســت.

در صــورت اســتفاده از ســلول های بنیــادی عصــی پیونــدی، نیــاز بــه توســعه اســرتاتژی های ابلیــین کــه بتوانــد تکثیــر، بقــا، 
متایــز عصــی و ادغــام عملکــردی ســلول های بنیــادی  عصــی پیونــدی و شــبکه های عصــی مغــز میــزابن را افزایــش دهــد.

ــحعملکــردســلولهای ــیصحی ــلســلولهاوارزیاب ــنوتحوی ــننحــوهتأمی ــی،تعیی ــظایمن ــهحف ــوانب ــناســتراتژیهامیت ازای
بنیــادیدرمحیطهــایمبتــالاشــارهکــرد.تــالششــدهاســتســلولهادرمــوادبیولوژیکــیترکیــبشــوندکــهممکــناســتبــه
ــابقــا،تکثیــروتمایــزســلولراتســهیلکنــد.یــکمــادهبیولوژیکــیایــدهآلبایــد بازیابــییــکمحیــطســهبعدیکمــککنــدت
ازیــکمــادهبیولوژیکــیمصنوعــیبــاترکیبــاتمعیــنشــدهســاختهشــود.)۱۱(درمــانایــدهآل،یــکاســتراتژیچنــدوجهــی
ــدیخواهــد ــیپیون ــیســلولهایعصب ــانوجایگزین ــوروندرمیزب ــایتشــکیلســیناپسون ــارالق ــیدرکن ازتکنیکهــایداروی
بــود.یکپارچگــیعصبی-عروقــیبــراینورونزایــیورگزایــیحیاتــیاســت.ممکناســتاســتفادههمزمــانازســلولهایعصبــی
ــدهباشــد.)۲۱( ــرایعــروقمغــزیونورونهــایآســیبدی ــرب ــکاســتراتژیموث ــیی ــادیوســلولهایپیشســازعروق بنی

7. Neural stem cell

8. Brain-derived neurotrophic factor

ــرای  ــورون ، کــه ب ــری ن ــد و در شــکل پذی ــی عمــل می کن ــده عصب ــده انتقــال دهن ــل کنن ــوان یــک تعدی ــه عن ــد ، ب ــازی می کن ــی ب 8. نقــش مهمــی در بقــا و رشــد ســلول های عصب

ــد(10)0 ــت می کن ــت ، رشک ــه رضوری اس ــری و حافظ یادگی

۳۹



سیستمایمنی،تیغیدولبه

ــی ــابعصب ــشالته ــهنق ــوطب ــایمرب ــهیافتهه ــودهم ــاوج ب
ــده ــلنش ــیح ــکلاساس ــاری،مش ــرویبیم ــادوپیش درایج
اســت.بیمــاریآلزایمــرماننــدبســیاریدیگــرازبیماریهــای
شــروع  پروتئوستاســی در اختــالل بــا عصبــی، تخریــب
میشــود.ایــنرونــد،پــسازآغــازنمیتوانــدخودبهخــود
ــهتجمــعپروتئیــنبیمــاریزاوتخریــب حــلشــودومنجــرب
عصبــیمیشــود.ناتوانــیدرحفــظکارآمــدپروتئوستاســی
ــود ــیونب ــیذات ــصایمن ــلنق ــهدلی ــادب ــالزی ــهاحتم ــزب مغ
ایمنــیاکتســابیدرپارانشــیممغــزنســبتبافتهــایمحیطــی
ــدازد. ــهخطــرمیان اســتکــهمکانیســمپاکســازیمغــزراب
ــازی ــشپاکس ــرایافزای ــزب ــیدرمغ ــتایمن ــتفعالی تقوی
بــدونآســیبرســاندنبــهســلولهایعصبــییــکاســتراتژی
جایگزیــناســت.میکروگلیــانقشــیاساســیدرمیانجیگــری
ــش ــرایافزای ــزیآنب ــزدارد.بازبرنامهری ــیمغ ــیذات ایمن
بــدون آمیلوئید-بتــا پالکهــای و زیرواحدهــا پاکســازی
تحریــکاســترسالتهابــی،درمــانبــاآنتــیبــادییــااســتفاده
ازســلولهایT،زمینههــایامیــدوارکننــدهایهســتندکــه
بایــدبــااحتیــاطکارشــودتــاازعــوارضجانبــیآنجلوگیــری

ــود.)۱۵( ش

ــای  ــن مکانیم ه ــی از مهم تری ــین ی ــم ایم ــه سیس اگرچ
دفاعــی بــدن اســت؛ امــا اکنــون بــه خــویب پذیرفتــه شــده 
اســت کــه الهتــاب مزمــن نقــش مهمــی در رشوع و پیرشفــت 

آلزایــر دارد.

آلزایمــرمی توانــد التهــابعصبــیدر و نــورون تخریــب
ــر ــالوهبرتأثی ــیع ــیذات ــیباشــد.ایمن ــیذات ــهایمن ــوطب مرب
ــرتشــکیل ــنب ــی،همچنی ــایســلول هایعصب ــربق مســتقیمب
به نوبه خــود کــه می گــذارد تأثیــر تائــو و  β آمیلوئیــد-
می توانــدبــرتخریــبعصبــیتأثیــربگــذارد؛بنابرایــنایمنــی
ذاتــییــکجــزضــروریدربیمــاریآلزایمــراســتوممکــن
اســتنیــرویمحــرکپیشــرویبیمــاریباشــد.التهــاب
ــیومــرگ ــیمــدتممکــناســتآســیبعصب ــیطوالن عصب
راازطریــقچنــدراهایجــادکنــد.مثــالگلیــایفعــالگونه هــای
ــد ــرواکســیدنیتریــکراتولید میکن اکســیژنواکنــشپذی
ــهســلول هایعصبــیآســیبمی رســانند. کــهبهطورمســتقیمب
ــدنورون هــارادرمعــرض ــیمی توان همچنیــن،اســترسالتهاب
ســیگنالهــای»مــنرابخــور«قــراردهــدکــهباعــثفاگوســیت
ــک ــظی ــادرحف ــشمیکروگلی ــود.نق ــیش ــلول هایعصب س
محیــطنورونــیســالمجداناپذیــراســت.میکروگلیاهــایفعــال،
تشــکیلپــالکآمیلوئیــدرادرمراحــلاولیــهتســریعکنــد؛امــا
ــیحاصــلازرســوبآنرا ــایعصب ــالکوآســیبه رشــدپ

ــارمی کند. مه

درمراحــلآخــربیمــاری،هنگامی کــهتائــومجتمــعو
میکروگلیا  هــای می یابــد، افزایــش نورون هــا مــرگ
فعــالبــهعنــوانیــکنیــرویمحرکهاصلــیبــرایتخریب
ــی، ــیذات ــرایمن ــدب ــزجدی ــد.تمرک ــلمی کنن ــیعم عصب
میکروگلیــاوالتهــابعصبــیدرآلزایمــرزمینــهتحقیقاتــی

ــردهاســت)۱۶(. ــدیایجــادک جدی

نتیجهگیری:

پیچیدگــیمســیرهایســیگنالینگدخیــلدرآلزایمــر
باعــثشــدههنــوزیــکاســتراتژیدرمانــیموثــرایجــاد
ــر ــم.دره ــودراازدســتدهی ــدخ ــدامی ــانبای نشــود؛ام
فــرد،دلیــلوقــوع،نــوعوســطحبیمــاریمیتوانــدمتفاوت
باشــد.بههمیــندلیــل،پزشــکیشــخصیشــدهدرآلزایمــر
کمکرســاناســت.شــایدبتــوانبــابررســیژنتیکــی،
ســابقهبیمــاریهــرفــردوهمینطــورســابقهخانوادگــیاش
ــر ــدمعالجــهرازودت ــیکــردوفرآین ــانصرفهجوی درزم
آغــازکــرد.شناســاییعوامــلورونــدمشــترکبیــنایــن
شــرایطمیتوانــددرکمــاازآلزایمــرراافزایــشدهــدو
منجــربــهتوســعهدرمانهــایموثــرشــود.بــرایرســیدن
ــی ــیمناســبوکارامــد،تالشهــایفراوان ــهروشدرمان ب
صــورتگرفتــهاســت.ژنومیکــسســاختاریوکاربــردی
وپروتئومیکــسممکــناســتدرجســتجوینشــانگرهای

ــند. ــانباش ــادکمکرس ــلاعتم زیســتیقاب

هــدف  اتئــو  برعلیــه  ابدی  آنــیت  اثــر  حــارض  حــال  در 
آزمایشــات ابلیــین اســت. ات زمــان اتئیــد رویش واحــد، 
ــوین  ــای گوانگ ــب روش ه ــتفاده از ترکی ــوان اب اس یم ت
ــار، از  ــاص بیم ــط خ ــه رشای ــه ب ــد و اب توج ــد ش ــه قی ک
ــیب های رواین  ــرد، آس ــری ک ــاری جلوگی ــت بیم پیرشف
ــدیگ را  ــت کیل زن ــاند و کیفی ــل رس ــه حداق ــل را ب حاص

افزایــش داد.

9. پروتئوستاســی یــا هومئوســتازی پروتئین هــا بــه تعــادل درون ســلولی ظریفــی بیــن تولیــد پروتئین هــای تــازه ســنتز شــده و دفــع بــه موقــع پروتئین هــای آســیب دیــده و اشــتباه 
تاخــورده اشــاره دارد کــه قابــل تعمیــر نیســتند. (13)

10. ماکروفاژهای مستقر در مغز هستند و نقشی اساسی در التهاب عصبی دارند. (14)
11. ROS

12. NO
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چکیده

ــاوجــود هرســاله،ســرطانمنجربــهمــرگمیلیونهــانفــردرسراســرجهــانمیشــودوب
ــد ــودایــنفرآین ــرايبهب ــادیب ــوزهــممــواردزی ــاددردرمــانآن،هن پیشــرفتهایزی
وجــودداردکــهبایــدمــوردتوجــهقــرارگیــرد.بــههمیــندلیــل،تحقیقــاتوتالشهــای
زیــادیدرجهــتیافتــنروشهــایدرمانــیجدیــدوکارآمــدصــورتمیگیــردکــهبتوانــد
عــوارضجانبــیحیاتــیناشــیازدرمانهــایمعمــولراکاهــشدهــد.درحالحاضــر

ــتند. ــیهس ــیتحــتارزیاب ــایبالین ــيدرآزمایشه ــایمختلف فناوریه

نانوذرات

ــددارو ــالهدفمن ــرایانتق ــدب ــهمیتوانن ــتندک ــوهس ــدازهنان ــیدران ــوذراتذرات نان
ــاتخــودرادر ــتمحتوی ــتشــوندودرنهای ــتســرطانیخاصــیهدای ــهباف طراحــیوب
آنجــاآزادکننــد.نانــوذراتکوچکتــرمیتواننــدراحتتــردررگهــایخونــِیتومورهــا
جمــعشــوند.ازطــرفدیگــر،نانــوذراتبزرگتــرنمیتواننــدبــهآســانیازبیــنرگهــا
عبــورکننــدوبنابرایــنتوزیــعآنهــادرجریــانخــونبســیارمتغیــراســت.بهینــهســازی

انــدازهنانــوذراتدربهبــودجــذبخــاصبافــتتومــوراثرگــذاراســت)۱(.

انواعنانوذرات

۱(نانوذراتپروتئینی۱حاملمواددارویی

متصــل دارو مولکولهــای بــه مســتقیم بهطــور کــه هســتند پروتئینهایــی شــامل
میشــوند.ایــنسیســتمامــکانتحویــلدقیــقوکنترلشــدهرافراهــممــیکنــدواثــرات
ســمیدرمــانبــررویبــدنراکاهــشمیدهــد.اخیــراًآنتیبادیهــابــهنانــوذراِتمتصــل
ــاشــدهاند. ــریآنه ــیهدفگی ــودتوانای ــزودهشــدهوباعــثبهب ــنودارواف ــهپروتئی ب

۲(نانوذراتمبتنیبرلیپوزوم

ایــننانــوذراتبالفاصلــهبعــدازآنکــهآببــهلیپیــددوگانــهدوســتیــامایعــاتآبگریــز
دیگــراضافــهشــود،ایجــادمیشــوندوکرههایــیتقریبــاًبیــن۵۰تــا۵۰۰نانومتــرشــکل
میگیــرد.ایــنروشامــکانمحصورکــردنمولکولهــایدارویــیآبدوســترابــهســادگی

بــاحــلکــردندارودرمایــعمــورداســتفادهبــرایتشــکیلنانــوذراتفراهــممیکنــد.

۲(نانــوذراتدندریمــری۲ازدندریمرهــاتشــکیلشــدهاند.دندریمرهــاماکرومولکولهایی
ــن ــد.ای ــکنقطــهمرکــزیمنشــأگرفتهان ــهازی ــادیهســتندک ــاشــاخههایزی کــرویب
نانــوذراتبــهصــورتالیــهالیــهایجــادمیشــوند.هســتهاولیــهدندریمــرقبــلازتشــکیل
ــابرنامهریــزیدقیــقطــرحهســتهها شــاخههابــررويالیــهقبلــيقــرارگرفتــهاســت.ب
وواحدهــایشــاخهای،میتــوانوزنمولکولــی،انــدازه،تراکــمشــاخه،انعطــافپذیــریو

حاللیــتآبرامشــخصکــرد)۲(.

تکنولوژیترانوستیک۳


اتحــادویکپارچگــیمیــاندرمــانوتشــخیصبــهنــامترانوســتیکشــناختهوبــرایدرمــان
ــننگرشهــا ــوانیکــیازجدیدتری ــهعن ســرطاناســتفادهشــدهاســت.ترانوســتیکهاب
درحــوزهنانــومطــرحشــدهکــهعمــلشناســایی،درمــانوحتــیردیابــیپــسازدرمــان
ــرایپزشــکی ــیمناســبب ــرد.پــسنوعــیراهبــرددرمان درآنهمزمــانصــورتمیگی
ــت ــیدرجه ــوانراه ــابت ــیاســتت ــرداریمولکول ــکوتصویرب شــخصی،فارماکوژنومی

1. Protein nanoparticles

2. Dendrimer nanoparticles

3. theranostics

۴۲



پیشــرفت بــا آورد. بدســت نویــن درمانهــای توســعه
ــی ــایدرمان ــیداروفراینده ــتمطراح ــکیوسیس نانوپزش
بیشــماریپیشــنهادشــدهوگــروهجدیــدیازداروهــایافــت
شــدکــهبــراییــکمنطقــهخــاصعملکــردداشــتهباشــند.
درنتیجــه،ایــنانتقــالهدفمنــدمیــزانســمیتداروهــارادر
ــان ــالمدرام ــلوِلس ــردوس ــنمیب ــالمازبی ــلولهایس س

ــود)۳(. ــدب خواه

محرکهاینانوذرات

ــه ــهمحــرک،ممکــناســت،مواجه سیســتمهایپاســخگوب
غیــراختصاصــیبــاداروهــایشــیمیدرمانــیراکاهــش
در میتواننــد وخارجــی داخلــی دومحــرک هــر دهــد
ــردرpH، ــوذراتباعــثآزادســازیداروهــاشــوند.تغیی نان
ــی ــدفنمونههای ــایه ــترسدربافته ــیواس ــدرتیون ق
ــونو ــوعpHخ ــاوتدرن ــد.تف ــیمیباش ــرکداخل ازمح
اندامکهــایدرونســلولممکــناســتبــهنانــوذراتاجــازه
دهــدکــهداروهــارابهطــورخــاصهنــگامرســیدنبــهبافــت
ــامل ــی(ش ــی)فیزیک ــایخارج ــد.محرکه ــورآزادکنن توم
ــای ــیومیدانه ــرویمغناطیس ــونوگرافی،نی ــور،س ــا،ن دم
الکتریکــیهســتند.افزایــشدمــا،تغییــردمــابــادامنــهبیــن
۳7تــا۴۲درجــهســانتیگراد،ممکــناســتباعــثافزایــش
ــوذرات ــلنان ــیوافزایــشتحوی ــریرگهــایخون نفوذپذی
ــت ــناس ــیممک ــیوالکتریک ــایمغناطیس ــردد.میدانه گ
ــد ــدکــهمیتوان ــوذراترادرمکانهــایخــاصجمــعکن نان

ــهدرمــانهدفمنــدشــود)۴(. منجــرب

ایمنیدرمانی

ــان  ــن در درم ــای نوی ــواع روش ه ــی از ان ــاین ی ایمین درم
بــدن  ایمــین  سیســم  کمــک  بــه  کــه  اســت  رسطــان 
ــد )5(.  ــک یم کن ــان کم ــان رسط ــه آن در درم ــد و ب یم آی
ایمــین درمــاین رسطــان شــامل رویکردهایــی اســت کــه 
ــزای  ــا از اج ــد و ی ــزابن را تغییریم ده ــین می ــم ایم سیس
ــتفاده  ــان اس ــان رسط ــراي درم ــدن ب ــین ب ــم ایم سیس

یم کنــد )6(. 

ــرطان ــرس ــردرادربراب ــیف ــخهایایمن ــیپاس ایمنیدرمان
تعدیــلوتقویــتمیکنــد.ســلولهاینئوپالســتیک۴بــه
طــورطبیعــیازکنتــرلسیســتمایمنــیبــدنفــرارمیکننــد
وهــدفاصلــیازایمنیدرمانــیبازگردانــدنکنتــرلاســت.
ازنتایــجرضایــتبخشــیکــهپــسازدرمــانمالنومــای
ــه ــدندک ــهش ــد،متوج ــلش ــهحاص ــرطانری ــرفتهوس پیش
ایــنروشتوانایــیزیــادیبــرایدرمــانتومورهــایدیگــر
بهنظرمیرســد اولیــه، بالینــی آزمایشــات از پــس دارد.

بــه نســبت متفاوتــی جانبــی عــوارض ایمونوتراپــی کــه
شــیمیدرمانیدارد)7(.امــروزهآنچــهدردرمانهــایســرطان
طبقهبنــدیشــود،محبوبیــتبیشــترینســبتبــهروشهــای
و رادیوتراپــی جراحــی، ماننــد غیراختصاصــی درمانــی

دارد)۸(. شــیمیدرمانی

انواعروشهایایمنیدرمانی:

۱(مهارکنندههایوارسیایمنی۵
رشــدوپیشــرفتســرطانبــاســرکوبسیســتمایمنــیبــدن
مرتبــطاســت.ســلولهایســرطانیتوانایــیفعالکــردن
مســیرهایمختلــفوارســیایمنــیرادارنــدکــهباعــث

ســرکوبسیســتمایمنــیمیشــوند.
ــی ــتبازرس ــایایس ــوانمولکوله ــهعن ــولب ــنمولک چندی
ــی ــتمایمن ــدازهسیس ــتبیشازان ــریازفعالی ــرایجلوگی ب
عمــلمیکننــد.ازجملــهقویتریــنمولکولهــاِیایســت
ــیژنلنفوســیتT ــهآنت ــوانب ــِیســلولTمیت بازرســِیایمن
ــزی ــلولیبرنامهری ــرگس ــیک۴)CTLA4(۶وم سیتوتوکس
شــده۱)PD1(7اشــارهکردکــهدراینجــابــهنحــوهعملکــرد

CTLA4 اشــارهمیکنیــم.
T لنفوســیت ۴ آنتــیژن بالککننــده آنتیبادیهــای
سیتوتوکســیک)α-CTLA4(۸،هنگامیکــهبــهیــکگیرنــده
ارائهدهنــدهآنتــیژن)APC(متصــل )Fc )FcRدرســلول
ــادی۹را ــهآنتیب ــتهب ــلولیوابس ــمیتس ــدس ــود،میتوان ش
تقویتکنــد.ســلولهایTregمقادیــربیشــتریازCTLA4
ــن ــدوبنابرای ــانمیکنن ــهســایرســلولهایTبی رانســبتب
درمقایســهبــاســلولهایTتمایــلبیشــتریبــهADCC
بــه میتوانــد α-CTLA4 عالوهبرایــن، دارنــد. α-CTLA4
CTLA4درســطحســلولTregمتصلشــودومانــعتنظیــم
مســیرهاییشــودکــهدرفعالســازیســلولTنقــشدارنــد.
ــرای ــیب ــدهمنف ــکتنظیمکنن ــهCTLA4ی ــوعک ــنموض ای
فعالیــتســلولهایTاســتایــنایــدهرابهوجــودآوردکــه
ازبالککــردنآنمیتــواندردرمــانســرطانبهرهبــرد

ــکل۱(. )۹()ش

۲(واکسنهایدرمانیسرطان
ــلولهای ــخهایس ــتپاس ــرایتقوی ــرطانب ــنهایس واکس
ــور۱۰طراحــیشــدهاند)۱۰(واکســنهای Tمخصــوصتوم
درمانــی و پیشــگیریکننده دســته دو در ســرطان

. نــد رمیگیر ا قر
ــه ــنهاعلی ــنواکس ــگیریکننده:ای ــنهایپیش ــف(واکس ال
هپاتیــتBوویــروسپاپیلومــایانســانیبــهترتیــبدر
ــه ــدیوســرطاندهان ــروزســرطانســلولهایکب کاهــشب
ــیکی ــنهایکالس ــاواکس ــد.آنه ــیدارن ــشمهم ــمنق رح
هســتندکــهبــرایجلوگیــریازعفونــتتوســطویروسهــای

ــوند. ــتفادهمیش ــرطانزااس س
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4. Neoplastic cells

5. Immune checkpoint inhibitors

6. Cytotoxic T lymphocyte antigen 4 (CTLA4)

7. programmed cell death 1 (PD1)

8. Cytotoxic T lymphocyte antigen 4 (CTLA4)-

blocking antibodies (α-CTLA4)

9. antibody-dependent cellular 

cytotoxicity (ADCC)

10. tumor-specific T cell

۴۳



ــار ــی،مه ــنهایدرمان ــدفواکس ــی:ه ــنهایدرمان ب(واکس
سیســتمایمنــیبــدنبــرایازبیــنبــردنســلولهایبیمــاریزا
ــن ــتفادهازواکس ــوارداس ــنم ــهازای ــهاولی ــکنمون ــت.ی اس
باســیلGuérin–Calmette،شــاملمایکوباکتریــومبویــس
ــی ــبواکســنهایســرطاندرمان ــف۱۱اســت)۱۱(.ترکی ضعی
بــاســایرروشهــایدرمانــیماننــدپرتودرمانــی،هورمــون
درمانــی،ایمونوتراپــیویــاشــیمیدرمانیبهعنــوانابــزاری
بــرایافزایــشپاســخایمنــیواثربخشــیدرمــانمــوردبررســی
قرارگرفتهاســتوبهنظــرمیرســدکــهترکیــبواکســنهای
ــترین ــیبیش ــیایمن ــایوارس ــامهارکنندهه ــیب ــرطاندرمان س

ــیدارد)۱۲(. ــجبالین ــودنتای ــرایبهب ــیراب توانای

11. Micobacterium Bovis

12. Adoptive cell transfer

13. Autologous tumor cells

ســلولهایTمیتواننــدبــامهندســیژنتیکــی،آنتیژنهــای
ــات ــفدرآزمایش ــایمختل ــهروشه ــورراب ــاتوم ــطب مرتب
ــط ــیژنمرتب ــکآنت ــاری ــربیم ــد.اگ ــخیصدهن ــیتش بالین
ــود ــدهموج ــهتوســطســاختارگیرن ــدک ــانکن ــوررابی ــاتوم ب
بــرای میتواننــد اتولــوگ T ســلولهای شناختهشدهاســت،
مهندســی ژنتیکــی صــورت بــه موردنظــر، گیرنــده بیــان
ــر ــواعدیگ ــیاریازان ــهبس ــبتب ــنروشنس ــوند)۱۴(.ای ش
ایمنــیدرمانــیبســیارپیچیدهتــراســتواغلــببهدلیــل
ــترده ــردگس ــرایکارب ــادب ــهزی ــودنوهزین ــردیب غیرکارب

.)۱۵( قرارگرفتهاســت انتقــاد مــورد

۱(آنتیبادیهایمونوکلونال

آنتیبادیهــایمونوکلونــالبهعنــوانعوامــلدرمانــیموثــر
دربســیاریازبدخیمیهــایانســانیظاهــرشــدهاند.تولیــد
آنتیبادیهــایضــدســرطانیمیتواننــدپاســخهایایمنــی
ــد)۱۶(. ــککنن ــانراتحری ــورمیزب ــیژنتوم ــیآنت اختصاص
تفاوتهــای از بهرهگیــری بــرای آنتیبادیهــا توانایــی
ــت ــشدق ــموافزای ــایطبیعــیوبدخی ــنبافته ــیبی آنتیژن
انــواعپاســخهایضدتومــوری،مزایــایقابلتوجهــیبــرای
ــادی ــنآنتیب ــونچندی ــاکن ــیدارد.ت ــداولدرمان ــکالمت اش
از بســیاری درمــان در موثــر نســبتا )mAb( مونوکلونــال
ــال، ــااینح ــت.ب ــیدهاس ــاترس ــهاثب ــمب ــایبدخی بیماریه
ــهســطحســلول ــرایدسترســیب ــالب آنتیبادیهــایمونوکلون
هــدفبایــدازموانــعزیــادیعبورکنــدوارزشدرمانــیداشــته
ــک ــهی ــیدنب ــرایرس ــدب ــنبای ــاهمچنی ــند.آنتیبادیه باش
تــودهتومــوریبــرموانــعجســمیزیــادی،همچــوناندوتلیــوم
عروقــی،موانــعاســترومایی،فشــاربینابینــیزیــادوموانــع

ــد)۱7(. ــهکنن ــال،غلب اپیتلی

نتیجهگیری

ــوزبهطــورگســتردهدر ــیمذکــورهن گرچــهروشهــایدرمان
ــاپیشــرفتهایمتعــدد ــیاســتفادهنمــیشــوندام حــوزهبالین
اینزمینــهمیتوانــدعلــمدرمــانوپیشــگیریوحتــی در
پیشــگوییســرطانرابهبــودبخشــیدهودرآینــدهاینزدیــک
شــاهدبهکارگیــریآنهــادربیمــارانمبتــالبــهســرطانباشــیم.
ــودهو ــرفتب ــالپیش ــهروزدرح ــدهروزب ــرش ــایذک روشه
امیــداســتکــهبتواننــددرمــانبســیارکارآمدتــرینســبتبــه

ــجباشــد. ــِدرای جراحــیواســتفادهازداروهــایغیرهدفمن

۳(انتقالسلولانتخابی۱۲

ایــننــوعدرمــان،کــهدرآنســلولهایTاتولــوگبــهبیمــاران
ســرطانیتزریــقمیشــود،درســالهایاخیــربســیارمــورد
ــی ــهدرنیم ــال۱۹۶۶،هنگامیک ــت.درس ــهقرارگرفتهاس توج
ــتق ــیتهایمش ــرفتهلوکوس ــرطانپیش ــهس ــالب ــارانمبت ازبیم
ــد ــوگ۱۳رابههــمپیون ــوراتول ــاروســلولهایتوم شــدهازبیم

زدنــد،عقــبگــردتومــوررامشــاهدهکردنــد)۱۳(.

AUTISM

شکل۱
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شناخت عوامل ژنتیکی
دخیل در بیماری اوتیسم

چکیده:

اختــاللطیــفاوتیســم)ASD(۱یــکبیمــاریشــایعتکویــنعصبــیاســتکــهبــااختــاللدرتعامــالتاجتماعــیوهمچنیــن
رفتارهــایتکــراریمشــخصمیشــود.اوتیســمازاجــزاءژنتیکــیقــویتشــکیلشــدهوالگــویوراثــتخانوادگــیدارد؛
تخمیــنزدهشدهاســتکــهبیــشاز۱۰۰۰ژنبــهطــوربالقــوهدرایجــاداوتیســمنقــشدارنــد.طــییــکدهــهگذشــته،
ــهاوتیســمرافراهــمکردهانــد.در فناوریهــایپیشــرفتهژنومــیامــکانشناســاییســریعژنهــایخطرنــاکدرابتــالءب
ــدمطالعــاتپیوســتگی ــارياوتیســم،ازمطالعــاتســنتیژنتیکــیمانن ــلدربیم ــهبررســیژنهــایدخی ــننوشــتار،ب ای
ــاال۲و ــیب ــابازده ــگب ــونژنوتایپین ــیچ ــایژنوم ــتفادهازفناوریه ــااس ــر،ب ــاتجدیدت ــامطالع ــهت ــیگرفت وهمراه

ــمپرداخــت. ــزومخواهی ــیاگ توالییاب

مقدمه

اختــاللطیــفاوتیســمنوعــیاختــاللناهمگــوندرتکویــنعصبــیاســتکــهعمدتــاًبــاپریشــانیدرتعامــالتاجتماعــیو
رفتارهــایتکــراریوکلیشــهایبــروزمینمایــد)۲(.نــرخوقــوعاوتیســمتقریبــاً۱مــوردازهــر۶۸نفــربــودهومــردان
ــهدیگــراختــالالترشــد ــاندرگیــرمیکنــد)۳(.ازفنوتیپهــایایــنبیمــاریمیتــوانب ــربیشــتراززن ــی۵براب را۴ال
عصبــیماننــدناتوانــیذهنــی،مشــکالتعصبــیماننــدصــرعوهمچنیــنآســیبهایغیرعصبــیماننــدمشــکالتگوارشــی
ــااوتیســمحتــیبیــندوقلوهــایتکتخمــی، وقلبــیاشــارهنمــود.درمســیرهایتکوینــیاصلــیشــناختهشــدهمرتبــطب

میــزانزیــادیازناهمگنــیبالینــیوجــودداردکــهبــرنقــشهــردوعامــلژنتیــکومحیــطتاکیــدمیکنــد)۴(.

عوامــل ژنتیــی دخیــل در ایجــاد اوتیــم بســیار متنــوع هســتند؛ از تفــاوت در فــراواین آللهــا و الگو هــای وراثــیت 
ــکIndels( 5( و  ــای کوچ ــذف و دخول ه ــرارCNV( 4(، ح ــداد تک ــوع در تع ــوزویم3 ، تن ــای کروم ــه ات ابزآرایی ه گرفت

نیــز تغییــرات تکنوکلئوتیــدیSNV( 6( را یم تــوان از جملــه ایــن عوامــل دانســت.

وراثــتیکــیازعوامــلتاثیرگــذاردرایجــاداوتیســمبــودهونوزادانــیکــهدرخانوادههایــیبــاخواهــریــابــرادربــزرگ
تــرمبتــالبــهاوتیســمبــهدنیــامــیآینــد٪۲۰بیشــترازســایریناحتمــالابتــالبــهاوتیســمدارنــد)۵(.ازســویدیگــر
ــهم ــهس ــدهک ــتهش ــردهبرداش ــمپ ــیدراوتیس ــاغیرارث ــور7ام ــینوظه ــایژنتیک ــرازجهشه ــالهاياخی ــيس درط
ــطنقشــی ــهمحی ــودک ــهتصــورمیش ــود)۶(.اینگون ــنزدهمیش ــا۲۵درصــدتخمی ــن۱۵ت ــدبی ــایجدی ــنجهشه ای
جزئــیدرایجــادوپیشــرفتایــنبیمــاریداشــتهباشــدولــیباایــنحــالنقــشعوامــلمحیطــیهنــوزبــهخوبــیمشــخص
نشدهاســت)7(وصرفــامثــالهایــیماننــدارتبــاطمســتقیمقرارگرفتــندرمعــرضوالپــروات۸درزمــانقبــلازتولــدو

ــهاوتیســمگــزارششــدهاند)۸(. ــالب افزایــشخطــرابت
ــعآوریو ــاجم ــهب ــیDNAک ــنتوال ــایتعیی ــهدرفناوریه ــورتگرفت ــرفتهایص ــته،پیش ــهگذش ــکده ــیی درط
ــای ــیرادرشناســاییژنه ــودهدســتاوردهایعظیم ــراهب ــارانبســیاریهم ــاتازبیم اشــتراکگــذاریگســتردهاطالع
دخیــلدراوتیســمبــهارمغــانآوردهاســت.درایــنمقالــهمــامرزهــایکنونــیعلــمرادررابطــهبــاانــواععوامــلژنتیکــی

ــم. ــردرایجــاداوتیســمبررســیمیکنی موث

اسما سبحانی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تربیت مدرس
a_Sobhani@modares.ac.ir
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1. Autism spectrum disorder

2. High-throughput genotyping

3. Chromosomal rearrangements

4. Copy number variants

5. Insertion/deletion

6. Single-nucleotide variants

7. De novo mutation

8. Valproate
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پیوستگیژنتیکی۹

مطالعــاتپیوســتگیژنتیکــیدرخانوادههــا،اولیــنمطالعــات
ــاهــدف ــودوب ــراوتیســمب ــرب درشناســاییعوامــلژنتیکــیموث
ــور ــهط ــالب ــرادمبت ــهتوســطاف ــیک شناســاییمناطــقکروموزوم
مشــترکبــهارثمیرســند،صــورتپذیرفــت)۹(.بــهدلیــل
ــهنشــانگرهای ــناســتفادهازمجموع ــهوهمچنی ــمنمون ــدادک تع
پراکنــده،تنهــامطالعــاتاندکــیانجــامشــدکــهبــهیافتــن
مکانهایــیکــهبــهطــرزآشــکاربــااوتیســممرتبــطبودنــد،منجــر
شــدندوبســیاریازایــنمــکانهــادرمطالعــاتبعــدیبــهعنــوان
هــدفشناســایینشــدندوتنهــادومــکانبــاموفقیــتدرمطالعــات
دیگــرتکرارشــدندکــهعبــارتبودنــدازناحیــهکروموزومــی
۲۰p۱۳)۱۰(وهمچنیــنناحیــهکروموزومــی7q۳۵)۱۱(کــه
ــاژنCNTNAP2نیــزدرارتبــاطباشــد ناحیــهدومممکــناســتب
ــاط ــرارتب ــیب ــواهدیرامبن ــرش ــیهایاخی ــالوهبررس )۱۲(.بع
کرومــوزوم۸بــاایجــادبیمــاریاوتیســمنشــاندادهاند)۱۳(.

تغییراتشایع۱۰
ســهمانــواع)واریتــههــای(رایــجژنــومدرایجــاداوتیســمعمدتــاً
بــااســتفادهازمطالعــاتگســتردههمراهــیژنــوم)GWAS(ارزیابی
ــوان ــهعن ــهب ــراتک ــنتغیی ــهای ــرایمطالع ــود.GWASب میش
ــدهاند، ــفش ــتتعری ــل۵% جمعی ــیدرحداق ــکلیژنتیک چندش
ازتکنیــکژنوتایپینــگبــابازدهــیبــاالاســتفادهمیکنــد.اینگونــه
ــااختصــاص%۴۰-۶۰ ــراتب ــنتغیی ــنزدهمیشــودکــهای تخمی
ازســهمعوامــلدخیــلدرایجــاداوتیســمبــهخــود،نقــشمهمــی
ــت ــهعل ــال،ب ــنح ــد)۱۴(.باای ــاریدارن ــنبیم ــهای ــالب درابت
ــا ــمت ــاتGWASدراوتیس ــیمطالع ــا،تمام ــهه ــمنمون ــدادک تع
ــرات ــکازتغیی ــری ــره ــدازهاث ــدوان ــفبودهان ــروزضعی ــهام ب
کامــالًناچیــزمیباشــد.بــرایدســتیابیبــهقــدرتتشــخیصکافــی

بــرایشناســاییآللهــایخطرنــاکوخــاصتعــدادبســیارزیــاد
نمونــهمــوردنیــازاســت.)۱۵,۱۶(درنتایــجحاصــلازمطالعــات
همراهــی،فقــطدوجایــگاهمرتبــطبــااوتیســمکــهعبارتنــد
ناحیــه در CDH10 و CDH9 میــاندوژن بینژنــی تنــوع از
کروموزومــی۵p۱۴,۱)۱7(وهچنیــنتغییــراتموجــوددرژن
ــی۲۰p۱۲,۱)۱۸(شناســایی ــهکروموزوم MACROD2درناحی
ــج ــاکرای ــایخطرن ــرآلله ــخیصبهت ــرایتش ــت.ب ــدهاس ش
ــدرتوصحــت ــرایق ــدهGWASب ــاتآین ــم،مطالع دراوتیس

ــد.. ــازدارن ــایبیشــترینی ــهنمونهه ــترب بیش

آللهایارثینادر۱۳

بیــشاز۱۰۰ســندرمنــادرمندلــیبــااوتیســمدرارتبــاطهســتند
ــاحــدی،اوتیســم ــلت ــیدهــدکــهحداق ــرنشــانم ــنام ــهای ک
ــاســوگیری ــادراســت.درمقایســهب ــالالتن ــهایازاخت مجموع
قــویمردانــهدرابتــالبــهاوتیســم،مــواردســندرومیاوتیســم،زن

ــد)۱۹(. ــرمیکن ــردرگی ــانســبتیبراب ومــردراب

ــکننده   ــندروم X ش ــد س ــی مانن ــن عص ــندروم های تکوی  س
از  )انیش  ِرت   ســندروم   ،)FMR1ژن در  جهــش  از  )انیش 
جهــش  از  )انیش  توبر اســکلروز   ،)MECP2 ژن  در  جهــش 
از  )انیش  تیمــویت   ســندروم   ،)TSC2 و   TSC1 ژن هــای  در 
جهــش در ژن CACNA1C ( و ســندروم مضاعفشــدیگ ابزوی 
بلنــد کرومــوزوم ۱۵  همــی در ارتبــاط اب اوتیــم شــناخته 

شــده اند. 

جهشهــاینــادرمرتبــطبــاX دردوعضــوازخانــوادهژنــی
بــه مبتــال مــردان در NLGN4 و NLGN3 نورولیگیــن۱۴
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9. Genetic linkage

10. Common variants

11. Genome-wide association study

12. polymorphism

13. rare inherited alleles
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اوتیسموعقبماندگیذهنیدرچندگروهازخانوادههاشناساییشدهاست.)۲۰(.
ــد ــاج ــایب ــرداریهموزیگوزیســیتیدرخانوادهه ــانقشــهب ــیی ــتگیژنتیک ــلپیوس ــهوتحلی ــتفادهازتجزی ــااس ب
ــندرSLC9A9وBCKDK ــادردرCNTNAP2ازخانوادههــایآمیــش۱۵وهمچنی ــوبن مشــترک،جهشهــایمغل
ــهاوتیســموصــرعشناساییشدهاســت.)۲۱,۲۲(.همچنیــنتغییــرات ــهدرافــرادمبتــالب ازخانوادههــایخاورمیان
نــادرارثــینیــزدرســهعضــوازخانــوادهپروتئینهــایداربســتی۱۶SHANK1،SHANK2وSHANK3وهمچنیــن

ــزتشــخیصدادهشــدهاند)۲۳,۲۴(. ــوادهنورکســین۱7،NRXN1وNRXNنی دوعضــوخان

ــایب  ــکان ارزی ــوم( ام ــن در ژن ــذار پروتئی ــق رمزگ ــام مناط ــوایل DNA در مت ــن ت ــزوم  )تعیی ــایب اگ ــور توایل ی ظه
ــت. ــاد کرده اس ــر ایج ــزاران نف ــن  در ه ــده پروتئی ــب کنن ــای تخری ــایی جهش ه ــرای شناس ــدی ب قدرمتن

ــیاز ــدترکیب ــوند؛مانن ــاییمیش ــزومشناس ــیاگ ــنتوال ــقتعیی ــمازطری ــااوتیس ــطب ــدمرتب ــندرومهایجدی س
ــرای ــکب ــنتکنی ــردد)۲۵(.ازای ــمميگ ــهاوتیس ــرب ــهمنج ــشدرژنANDP ک ــورت۱۸وجه ــکلیهایص بدش
مطالعــهتغییــراتمغلــوبارثــیدرژنهــایPEX7،AMT،SYNE1،PAH،VPS13BوPOMGNT1درخانوادههــای
بــاجــدمشــترکهــماســتفادهشده اســت)۲۶(وبطورکلــينیــزمــيتــوانگفــتکــهآینــدهتوالییابــیوتوالییابــی
ــی ــایارث ــارادرشناســاییآلل ه ــشم ــلتوجهــیدان ــزانقاب ــهمی ــوم)WGS(۱۹ازخانوادههــایمتعــدد،ب کلژن

نــادرمرتبــطبــااوتیســمگســترشخواهــدداد.

جهش هاینوظهور۲۰


جهش هــاینوظهــوریکــهدرســلولهایوالــدیتولیــدکننــدهگامــت۲۱بــهوجــودمیآینــددلیــلاصلــیبســیاری
ــنجهش هــاینوظهــورکــهدراوتیســممشــاهدهشــد،جهش هــایCNV۲۲بزرگــی ــوارداوتیســماســت.اولی ازم
ــااســتفادهازتکنیکهــایســیتوژنتیک، ــومفــرددرطــولخــودتکــرارمیشــود.ب بودندکــهطــیآنقســمتیازژن
ــه ــذفناحی ــوزوم۱۵)۲7(،ح ــزرگکروم ــازویب ــدنب ــدمضاعفش ــیمانن ــدنهایبزرگ ــامضاعفش ــذفی ح
ــه ــاحــذفناحی ــوزومX )۲۹(ومضاعــفشــدگیی ــهp۲۲,۳ازکروم ــوزوم۲۲)۲۸(،حــذفناحی q۱۱,۲ازکروم

ــرایاوتیســمشناساییشــدند. ــهســازژنتیکــیب ــوانعوامــلزمین ــهعن p۱۱,۲ازکرومــوزوم۱۶)۳۰(ب

ــپ اب   ــن ژنوتی ــرای تعیی ــدی 23 ب ــای الیگونوکلئوتی ــتفاده از آرایه ه ــک اس ــته، تکنی ــه گذش ــک ده ــول ی در ط
ــت. ــن کردهاس ــا را ممک ــخیص CNV ه ــی ابال، تش ابزده

بــااســتفادهازروشدورگــهســازیآرایههــایمقایســهایژنومــی۲۴،Sebat وهمکارانــشنشــاندادندکــهوقــوع
جهش هــایCNVنوظهــورارتباطــیتنگاتنــگبــاابتــالبــهاوتیســمدارنــد.)۳۱(.بــهســرعتآشــکارشــدکــهبیمــاران
اوتیســمنســبتبــهافــرادســالمبــهمیــزانقابــلتوجهــیدارایجهشهــایCNVنوظهــورهســتندوچندیــنجهــش
CNVرایــج،ماننــدمضاعفشــدگیناحیــهq۱۱,۲۳ازکرومــوزوم7وحــذفکوچــکدرناحیــهp۱۱,۲ازکرومــوزوم
ــیهســتند،برخــی ــاراناوتیســمشــایعاســت)۳۲(.جهش هــایCNVنوظهــوردارایاندازههــایمختلف ۱۶دربیم
ازآنهــابــهانــدازهایکوچــکهســتندکــهمــیتواننــدصرفــاًبــرعملکــردیــکژنتأثیــربگذارنــدوبرخــیبــه
ــراددارای ــهاف ــدک ــینشــانمیده ــاتبالین ــد.مطالع ــرمیگیرن ــنژنرادر ب ــهچندی ــزرگهســتندک ــدازهایب ان

ــد)۳۳(. ــزنشــانمیدهن ــایشــدیدترینی ــاًفنوتیپه ــددعموم ــایCNVمتع جهش ه
براســاستحقیقــاتصورتگرفتــهبــررویایــنتوالیهــا،مشخصشدهاســتکــهژنهــایدرگیــرشــدهبــه
واســطهجهشهــایCNV،بــاعملکردهــایخــاصســلولماننــدپیــامرســانیعصبــی،عملکــردسیناپســیوبازســازی

کروماتیــنمرتبــطهســتند)۳۴(.
ــارویکــردتعییــنتوالــیاگــزوم،بســیاریازجهشهــاینوظهــوریکــهمنجــربــه درســال۲۰۱۲،درمطالعاتــیب
ــادیازتغییــراتتــکنوکلئوتیــدیتخریــب ازبیــنرفتــنعملکــردمحصــولژنمیشــدندوهمچنیــنتعــدادزی
کننــدهژنهــاشناساییشــدند)۳۵(کــهازجملــهژنهــایموردمطالعــهقرارگرفتــهمیتــوانبــه،POGZ،DYRK1A
ــای ــهجهشه ــاندادک ــوعنش ــاتدرمجم ــرد.مطالع ــارهک CHD8،NTNG1،KATNAL2،GRIN2BوSCN2Aاش
CNVنوظهــوردارایریشــهایعمدتــاًوالــدیاســتونــرخوقــوعآنهــابــاافزایــشســنوالدیــنبیشــترمیشــود

.)۳۵(

15. Amish families

16. Scaffolding proteins

 17. خانــواده ای از پروتئیــن هــای چســبندگی ســطحی ســلول

 هــای پیــش سیناپســی کــه دراتصــال نــورون و در شــکل گیری

ــیناپس نقش دارند  س

22. Copy number variation

23. Oligonucleotide arra

24. Array comparative genomic 

hybridization

18. Facial dysmorphism

19. Whole-genome sequencing

20. De novo mutations

21. Parental germline

۴۸



ــر  ــزوم، منج ــایب اگ ــتفاده از توایل ی ــدی اب اس ــات بع مطالع
بــهشناســایی تعــدادی از ژن هــای دخیــل در اوتیــم 
شــده اند  یافــت  اتکنــون  کــه  ژن هایــی  اگرچــه  شــد. 
ــه  ــا ب ــیاری از آن ه ــا بس ــد؛ ام ــی دارن ــای متنوع عملکرده
ــم  ــیناپس، تنظی ــری س ــکل گی ــی در ش ــل توجه ــور قاب ط
ــن  ــد. تخمی ــش دارن ــن نق ــازی کروماتی ــیس و ابزس رونوی
اب  مرتبــط  خطــرانک  ژن   1000-400 کــه  زده  شده اســت 

اوتیــم وجــود داشــته ابشــد.

امــروزهتحقیقــاتمرتبــطبــاتوالــییابــیکلژنــومدرحــال
شناســاییگســتردهتمامــیجهشهــاینوظهــوردربیمــاری

ــماست. اوتیس

ژنــوم کل یابــی توالــی اگــزوم، توالییابــی برخــالف
رمزگــذار نواحــی در جهشهــا بــر عــالوه میتوانــد
ــز ــذاررانی ــررمزگ ــایغی ــادرتوالیه ــن،جهشه پروتئی

. ییکند ســا شنا

پروسه زیستیژن
KMT2E,KMT2C,WAC,KMT5B,KDM5B,KDM6B,PHF2

KMT2E,KMT2C,KMT5B

KDM5B,KDM6B,PHF2

ARID1B,TNRC6B,PHF2

TCF7L2,TNR.C6B.CHD8,CUL3

DYRK1A,SYNGAP1,CUL3

GR1N2B.SYNGAP1,ADNP,TBR1

ADNP,KDM5B,DYRK1A

 CACNA2D3,SCN2A,ANK2

تغییرات هیستون
متیالسیون
متیل زدایی

تنظیم بیان ژن، اپی ژنتیک

WNT مسیر پیام رسانی
تنظیم منفی القای پیام رسانی بین سلولی

تنظیم انتقال گذارغشایی یونی

رفتارشناختی
روندموزون25

مسیرهای زیستی مشترک در ژن هایی با جهش های نوظهور یا جهش های نادر ارثی در افراد مبتال به اوتیسم

DSCAM,SYNGAP1,RIMSI,ADNP,BCL11A,TBR1

NCKAP1,ADNPDSCAM

تنظیم ریخت زایی سلول

تنظیم اندازه اجزا سلولی

سهمعواملژنتیکیمختلفدرجمعیتافرادمبتالبهاوتیسم:

ــاکو ــهاوتیســمآللهــایژنتیکــیمســئولبیمــاریمشــخصنشــدهاند.اگرچــهصدهــاژنخطرن دراکثــربیمــارانمبتــالب
زمینهســازمربــوطبــهاوتیســمشناســاییشــدهاند،امــاســهمهریــکازژنهــایخــاصبــهتنهایــیدرجمعیــتاوتیســمبســیار
ناچیــزاســتوهیــچکــدامدربیــشاز٪۲بیمــارانیافــتنمیشــود.بــزرگتریــنگــروهازعوامــلژنتیکــیخطرآفریــندر
ــجژنتیکــیهســتند.٪۱۰-۵ ــراترای ــیدرحــدود٪۵۰ازکلتخمیــنزدهشــدهاند،تغیی ــافراوان ــهاوتیســمکــهب ــالءب ابت
عوامــلخطرآفریــنژنتیکــیمربــوطبــهتغییــراتنــادرارثــیونوظهــورو٪۴۰دیگــرتاکنــونموردمحاســبهقــرارنگرفتهانــد

)۱۴()شــکل۱(.

آزمونهایبالینیژنتیک

اگرچــهمطالعــاتبالینــیمرتبــطبــاتحقیقــاتژنتیکــیبیمــاریاوتیســمدرحــالپیشــرفتاســتبــاایــنوجــودتــابــهامــروز
ایــنمطالعــاتمحــدودبــودهونیــازبــهایــناســتکــهدریابیــمچگونــهمــیتــوانازایــناطالعــاتدرزمینــهبالینــیاســتفاده
کــرد.غربالگریهــایژنتیکــیکــهابــزاریقدرتمنــددربررســياختــالالتمندلــیاســتعمومــاًاختــاللمربــوطبــهیــکتــک
ژنرانشــانمــیدهــدکــهبــاارتبــاطمســتقیمبیــنژنوتیــپوفنوتیــپبیمــاریمشــخصمیشــود)۱(.امــادرمــورداختــالالت
ــهدلیــلپیچیدگــیعلــت ــهتنهــاگــرانووقتگیــراســت،بلکــهب پیچیــده،ماننــداوتیســم،آزمایشــاتگســتردهژنتیکــین

بیمــاریاغلــبناموفــقاســت.

25. Rhythmic process 
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درحــالحاضــر،میــزانبازدهــیتشــخیصناهنجاریهــای
ســاختاریبــزرگ،توســطآزمــونریزآرایــهبالینــی۲۶در
ــندروم ــاس ــطب ــایمرتب ــاران٪۱۰-۵ودرآزمونه ــهبیم هم
Xشــکنندهدرمــردان٪۲اســت)۳۶(.همچنیــنبراســاس
تشــخیصهای در منتشرشــده، گزارشهــای و مطالعــات
ــریانتظــار ــازدهباالت ــیاگــزومب ــنتوال ــهروشتعیی ــیب بالین

مــیرود)۳7(.

در اختــالالت تکویــن عصــی، عملکــرد تعییــن تــوایل اگــزوم 
قدرمتندتریــن  زمــره  در  را  آن  کــه  اســت   %۳۰ حــدود  در 
آزمایش هــای تشــخییص موجــود قــرار یم دهــد. عــالوه  
برایــن در مــوارد خــاص، تشــخیص ژنتیــی بــه واســطه 
تعییــن تــوایل اگــزوم، ســایر اســرتاتژی های درمــاین را نیــز 

)37( در بر یم گیــرد. 

بــهعنــوانمثــال،جهشهــايمغلــوبدرژنBCKDKکــه
ــره ــازنجی ــازب ــازکین ــیددهیدروژن ــمکتواس ــدهآنزی ــدکنن ک
ــوع ــکن ــادی ــهایج ــرب ــدمنج ــيتوان ــتم ــعب۲7اس منش
ــی ــدهمنف ــمکنن ــمتنظی ــنآنزی ــود.ای ــندرميش ــمس اوتیس
ــن،لوســین ــدوالی ــهشــاخهدار۲۸)مانن ــهاســیدهایآمین تجزی
وایزولوســین(اســت،ایجــادجهشهــایمغلــوبارثــیدر
بــا اســیدهایآمینــه بــهآن،موجــبکمبــود ژنمربــوط
ــردد.در ــارانوایجــاداوتیســمميگ ــرهمنشــعبدربیم زنجی
ــت، ــوششدهاس ــاخام ــهژنBCKDKدرآنه ــیک موشهای
ــره ــازنجی ــهب ــشاســیدهایآمین ــهافزای ــیب ــایغذای مکمله
منشــعبوبهبــودفنوتیپهــایعصبــیمنجــرمیشــودو
BCKDKیــکراه بــاجهشهــای اوتیســم بیمــاران بــرای
ژنتیکــی آزمونهــای بنابرایــن میدهــد. نویــد را درمانــی
ــد ــزوم،بای ــياگ ــالآنتواليیاب ــهدنب ــاوب ــطریزآرایهه توس
ــا ــهشــوندت ــهکارگرفت ــاریکدیگــرب ــهطــورمکمــلودرکن ب
بتواننــدبــهتشــخیصدرســتبیمــارانمبتــالبــهاوتیســممنجــر

شــوند)۲۲(.

نتیجهگیری

ــترده ــایگس ــکوتالشه ــایژنومی ــتفادهازفناوریه ــااس ب
بــرایبــهاشــتراکگــذاریدادههــا،مطالعــاتژنتیکــیانســان
درشناســاییژنهــایخطرنــاکوزمینهســازاوتیســمبــه
ســرعتدرحــالپیشــرفتاســت.علــیرغــمناهمگنــیمیــان
نتایــجکلینیکــیوژنتیکــیمربــوطبــهایــنبیمــاری،همبســتگی
بهــایژنوتیپ-فنوتیــپبــاگــروهبندیهــایانجــامشــده
ــال ــادرح ــیآنه ــایژنتیک ــهه ــاسزمین ــراس ــارانب دربیم

شــناختهشــدنهســتند.

شکل۱: سهم عوامل ژنتیکی مختلف در جمعیت افراد مبتال به اوتیسم

26. Clinical microarray testing

27. Branched chain Keto acid dehydrogenase Kinase

28. Branched chain amino acid

ــق، ــیدقی ــناختابزارهای ــهش ــدب ــدماولبای ــندرق بنابرای
ــی ــاال)توالییاب ــیب ــابازده ــیب ــایتوالییاب ــونتکنیکه چ
توانایــی از و پرداخــت اگــزوم( توالییابــی و ژنــوم کل
ــل ــقعوام ــهمنظــورشناســاییدقی ــاب ــنابزاره گســتردهای
ــر ــدمآخ ــد،درق ــدش ــاریبهرهمن ــلدربیم ــیدخی ژنتیک
ــناطالعــاتژنتیکــی ــنای ــحبی ــاطصحی ــاایجــادارتب ــزب نی
ــا ــیفنوتیپه ــوربالین ــهظه ــوطب ــایمرب ــنیافتهه وهمچنی
ــک ــیواپیژنتی ــدرونویس ــیمانن ــایرفرآیندهایژنتیک وس
ــیدر ــمهایمولکول ــریازمکانیس ــهدرکبهت ــرب ــهمنج ک
ــور ــهمنظ ــیب ــیبالین ــوانراهکارهای اوتیســممیشــود،میت

ــهداد. ــاریارائ ــنبیم ــودای بهب
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شامپانزه ها
وابستگان تکامیل ما

ــان ــیانس ــامفارس ــان ــاب ــهیم ــمگون ــهمیدانی ــورک همانط
هوشــمندهوشــمندوبــانــامعلمــیsapienssapiensHomo
تمــام میباشــدکــهشــامل ازراســتهینخســتیها جزئــی
ــد ــنباش ــرای ــورب ــایدتص ــند.ش ــانهامیباش ــاوانس میمونه
ــدودومشــخص ــیارمح ــتهبس ــنراس ــایای ــدادگونهه ــهتع ک
ــا ــهازآنه ــدود۳۵۰گون ــروزدرح ــهام ــاب ــات ــد؛ام میباش
انســانهوشــمند میــانگونــهی مــادر شــمارششــدهاند.
ــادی ــباهتهایزی ــا،ش ــایپریماته ــایرگونهه ــمندوس هوش
ازنظــرژنتیکــی،ســاختارهایفیزیولوژیکــی،ریختــیورفتــاری
میتوانیــمبیابیــم؛امــایــکگونــهیخــاصازآنهــادردرخــت
ــه ــرمیباشــدوب ــانزدیکت ــهم فیلوژنتیکــیازســایرگونههــاب
ــزمحســوبمیشــود:شــامپانزه! ــانی ــیم نوعــیوابســتهتکامل

.)۱(

گروهــی   Pan troglodytes علمــی  انم  اب  شــامپانزه ها 
از پریمات هــا یم ابشــند کــه در ســاختار بــدین آن هــا دیم 
مشــاهده منی شــود، در حــدود ۹۸ درصــد اشــرتاک ژنــویم 
ــش اب  ــال پی ــون س ــاین ۶-۸ میلی ــد و در ابزه ی زم ــا دارن اب م

جنــس انســان دارای جــد مشــرتک بوده انــد. 
شــامپانزه ها از منظــر علــم رفتارشــنایس بســیار قابــل توجــه 
و مــورد اهمیــت یم ابشــند. آن هــا تواانیــی اســتفاده از ابــزار 
ــال از  ــرای مث ــد. ب ــدود دارن ــاده و مح ــیل س ــورت خی ــه ص را ب
ــا  ــا و مورچه ه ــکار موریانه ه ــرای ش ــک ب ــای دراز و ابری چوب ه
از  اســتفاده  اب  و  یم برنــد  هبــره  النه هایشــان  درون  از 
ــای  ــن دانه ه ــه شکس ــدام ب ــنگین اق ــبتا س ــنگ هایی نس س

ــد. ــفت یم مناین س

ــود ــجب ــمندانرای ــاندانش ــوردرمی ــنتص ــتهای درگذش
کــهایــنرفتارهــاارثــیمیباشــندوازطریــقوالدیــن
بــهفرزنــدانخــودمنتقــلشــدهاند؛امــادربررســیهای
ــه ــدک ــنموضــوعمشــخصش ــیای ــمرفتارشناس ــرعل اخی
ــه ــادرب ــایم ــقآموزشه ــاازطری ــبکازرفتاره ــنس ای
ــامپانزهدر ــهش ــکبچ ــری ــوندواگ ــلمیش ــدانمنتق فرزن
موقعیتــیبــهدورازمــادرخــودوســایرهــمگونههــایخــود
ــدداد ــروزنخواه ــاراب ــنرفتاره ــچگاهای ــودهی ــزرگش ب

ــت. ــتهاس ــارانداش ــریآنه ــتیادگی ــرافرص زی
ــورد ــیارم ــزبس ــهاینی ــمتغذی ــررژی ــامپانزههاازمنظ ش
میــان در غالــب تصــور ســالها تــا میباشــند. توجــه
زیستشناســانرژیــمگیاهخــواریصــرفایــنگونــهبــود؛
امــابــابررســیهاییکــهدرســالهایاولدهــه۱۹7۰
صــورتگرفــتایــنموضــوعمشــخصشــدکــهشــامپانزهها
ــرایتامیــنپروتئیــنمــورد ــهازگیاهــانب ــرتغذی عــالوهب

ــد. ــممیکنن ــکاره ــهش ــدامب ــوداق ــدنخ ــازب نی
ــن ــهای ــاتغذی ــبدررابطــهب ــنازموضوعــاتجال هــمچنی
ــرای ــهب ــهومورچ ــدموریان ــراتیمانن ــهازحش ــهتغذی گون

ــد. ــدنمیباش ــازب ــوردنی ــنم ــنپروتئی تامی
ــد ــاچــرابای شــایدســوالیدراینجــامطــرحمیشــودکــهم
ــدشــامپانزهمطالعــهداشــتهباشــیم. ــهایمانن ــارهیگون درب
ایــنموضــوعدخیــل دربــارهی کــه عاملــی مهمتریــن
میباشــد،ارتبــاطتکاملــینزدیــکآنهــابــاگونــهیانســان
هوشــمندهوشــمندمیباشــدکــهبــامطالعــهیآنهاشــناخت
ــودو ــددگرگشــتانســانبســیارآســانترخواهــدب فرآین
همچنیــندربســیاریازمــوارددرمــرودابهامهــایموجــود

ــاکمــکخواهــدکــرد. ــهم ــهانســانریختهــاب درزمین

عرفان باری، کارشناسی زیست شناسی جانوری دانشگاه تهران، 
erfanbari079@gmail.com

Primates.1

relativesEvolutionary.2
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ــامپانزههارامیتوانیــم ــانوش ــسانس ــرشــباهتهاییبیــنجن ــورتمختص ــهص درابتــداب
ــماریم: برش

ــیو ــورتگروه ــهص ــردنب ــکارک ــا،ش ــتفادهازآنه ــزارواس ــاختاب ــلس ــیازقبی رفتارهای
ــای ــدت،تفاوته ــقودرازم ــیعمی ــایخانوادگ ــروه،پیونده ــایگ ــناعض ــتراکگذاریبی اش
فــردیوشــخصیتهایمنحصــربــهفــردووجــودفرهنگهــایخــاصدرهــرجمعیــتوگــروه.
ــه:در ــلاینک ــت،ازقبی ــراس ــلذک ــزقاب ــامپانزههانی ــانهاوش ــنانس ــیدربی ــاتفاوتهای ام
ــد ــدووال ــادرمیباش ــدهیم ــرعه ــودکب ــداریازک ــتونگه ــدمراقب ــامفراین ــامپانزههاتم ش
ــرعهــدهنمیگیــرد؛زیــرافرآینــدرشــدوبلــوغدر ــهوظیفــهایرادرایــنزمینــهب ــرهیچگون ن
ــرهوریدر ــنموضــوعازلحــاظبه ــرای ــدن ــرایوال ــرمیباشــدوب ــدوهزینهب ــابســیارکن آنه
مصــرفانــرژیمفیــدوقابــلتوجــهنمیباشــد.افــرادنــردرشــامپانزههاتنهــابــهدنبــالبــاردار
ــدخــود ــوزادوفرزن کــردنافــرادمــادهبیشــتریازگــروهخــودهســتندودربــزرگکــردنن
هیــچکمکــیرابــهفــردمــادهنمیکننــد؛امــادرانســانعالوهبــروالــدنــر،مــاشــاهدکمکهــای
مســتقیموغیــرمســتقیمازطــرفپدربــزرگ،مادربــزرگ،خالههــا،عمههــاوســایرافــراددیگــر
خانــوادهبــرایبــزرگکــردنفرزنــدانهســتیمکــهایــنموضــوعباعــثتولیدمثــلســریعترو

ــهانســانمیشــود. بیشــتریدرگون
ــنانســانوشــامپانزههامطــرحمیباشــد،ایــنموضــوعاســت ــاتفــاوتواضــحدیگــرکــهبی ام
کــهانســانرویدوپــایخــودحرکــتمیکنــد؛امــادرشــامپانزههاحرکــترویدســتوپاهــای

ــد. ــارخمیده آنه
ــکاری ــانهادارایهم ــهانس ــدک ــنمیباش ــردای ــرحک ــوانمط ــهمیت ــیراک ــوعنهای وموض
ــهشــامپانزههامیباشــند ــرینســبتب ــروعمیقت ــایکدیگــردرســطوحبســیارباالت اجتماعــیب
وحتــیایــنهمــکاریبــاافــرادغریبــهنیــزدرموقعیتهــایبحرانــیکــهجــانافــراددیگــردر
ــلصــدق ــهصــورتکام ــنموضــوعب ــامپانزههاای ــادرش ــد.ام ــزرخمیده ــیباشــدنی ــرم خط
نمیکنــدوعلــیرغــمســاختارهایاجتماعــیقــویآنهــادربســیاریازمواقــعآنهــابــهصــورت

ــد. ــلمیکنن ــردیعم ــهوف خودخواهان
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شــاهدتغیــراتفراوانــیدرتعــدادوســاختارهایجنســیتیدو
ــمبود. زیرگــروهخواهی

ــاده ــرادم ــامپانزههااف ــاختاراجتماعیش ــیدرس بهصورتکل
ــان ــدانخــودزم ــافرزن ــاوهمــراهب ــهصــورتتنه معمــوالب
ــارهی ــهدرب ــوردتوجــهایک ــهم ــانکت ــد.ام راســپریمیکنن
شــامپانزههامشــاهدهشــدهاســت،ایــنموضــوعمیباشــدکــه
درزمانهایــیکــهغــذافــراوانباشــد،شــامپانزههابهصــورت
گروهــیزیســتخواهنــدداشــت؛امــادرزمانهایــیکــهغــذا
ــیتکــی ــاحت ــری ــهزیرگروههــایکوچکت ــرادب کــمشــوداف
تقســیمخواهنــدشــدتــادرگیــریواصطحــکاککمتــریبیــن

آنهــابــرســرغــذاشــکلبگیــرد.
ــوند، ــدمیش ــهدرآنمتول ــیک ــوالدرگروه ــرمعم ــرادن اف
ــوغدر ــهبل ــیدنب ــسازرس ــاپ ــامادهه ــد؛ام ــیمیمانن باق
حــدودســن۱۲ســالگیگــروهخــودراتــرکوواردجوامــع
جدیــدمیشــوند.دلیــلایــنموضــوعهــمایــنمیباشــدکــه
افــرادحاضــردریــکجامعــهدارایهــمبســتگیهایبســیار
نزدیــکمیباشــندودرصــورتتولیــدمثــلبــایکدیگــر
اختــالالتژنتیکــیفراوانــیپیــشخواهــدآمــدوافــرادمــاده
ــری ــوعجلوگی ــنموض ــارازرخدادنای ــنرفت ــروزای ــاب ب

مینماینــد.
ــدام ــراق ــرادن شــایدایــنپرســشمطــرحشــودکــهچــرااف
بــهتــرکگروههــایخــودنمیکننــدوافــرادمــادهایــن
ــالمشــخص ــنپرســشکام ــد.پاســخای کارراانجــاممیدهن
نیســت؛امــاپاســخینســبیمیتــوانبــرایآنمطــرحکــرد.
ــرشــد ــرذک ــهدرپیشت ــورک ــامپانزههاهمانط ــعش درجوام
ــند. ــتمیباش ــلاهمی ــقوقاب ــیاردقی ــتی،بس ــایزیس مرزه
ــاوبو ــهصــورتمتن ــاب ــاعنره ــراجتم ــهدره ــهایک بهگون
بــهعنــوانمرزبــانازمرزهــایخــودسرکشــیمیکننــدتــااز
ــت ــد.بههمینعل ــرینماین ــهآنجلوگی ــهب ــرادبیگان وروداف
ــت ــلاهمی ــیارقاب ــاعبس ــراجتم ــرایه ــرب ــرادن ــدداف تع
میباشــدواززمــانکودکــیفــردنــرپــدر،بــرادر،عمــو
ــدو ــازیمیکنن ــااوب ــاب ــودکدائم ــهک ــکب ــرادنزدی واف
ــادر ــدت ــممینماین ــرایاوفراه ــیراب ــایمتنوع آموزشه

بررسیساختارهایاجتماعیشامپانزهها

شــامپانزههارابــهچهــارزیرگونــهتقســیممیشــوندکــه
شــامل.Pan. t. verus, P. t. elliotti, P. t. troglodytes, P. t

میباشــند. schweinfurthii
ایــنزیرگونههــادرنواحــیمختلفــیازقــارهیآفریقــابــا
ــد. ــوددارن ــودوج ــردخ ــهف ــرب ــیمنحص ــاختارهایژنتیک س
مــا شــامپانزهها: اجتماعــی ســاختارهای دربــارهی امــا و
توصیــف اجتماعــی بســیار موجوداتــی را شــامپانزهها
میکنیــم.آنهــادرواحدهــایجمعیتــیبــهنــامجامعــه
ــغ، ــانبال ــغ،زن ــردانبال ــهشــاملم ــرجامع ــد.ه زیســتدارن
ــعشــامپانزهها ــتجوام ــانمیباشــد.جمعی ــوزادانونوجوان ن
ــادارای ــعتنه ــنجوام ــیازای ــیالمیباشــد.برخ ــروس متغی
ــزرگ ــیارب ــمبس ــیه ــابرخ ــند؛ام ــرمیباش ــادون ــکی ی
ــی ــیاوگانــداجمعیت ــهگونــهایکــهدرپــارکمل میباشــندب
ــد. ــردهان ــمارشک ــردش ــداد۲۰۰ف ــهتع ــامپانزههاراب ازش
هرکــدامازایــناجتماعهــادارایمرزبندیهــایمشــخص
ــک ــوانی ــهعن ــعب ــودمیباشــندودرواق ــرایخ ــیب ومعین
ــای ــلمرزه ــادرداخ ــد.آنه ــلمیکنن ــتقلعم ــورمس کش
خــودســفرمیکننــدودرنواحــیمختلــفبــرایتغذیــه
ــه ــروهازشــامپانزههاک ــهدوگ ــیک ــد.زمان ــفدارن ــودتوق خ
متعلــقبــهجمعیتهــایمتفــاوتمیباشــند،بایکدیگــر
برخــوردداشــتهباشــند،جنــگودرگیــریپیــشخواهــدآمــد
ــردو ــرادیازه ــاکشــتهشــدناف ــندرگیریه ــهحاصــلای ک

طــرفمیباشــد.
هــراجتمــاعدرطــولروزبــهزیرگروههــایمختلفــیتقســیم
متفاوتــیســفر نواحــی بــه تغذیــه بــرای کــه میشــود
ــا ــولروزباره ــادرط ــنزیرگروهه ــاختارای ــاس ــد؛ام میکنن
ــامپانزهها ــیدرش ــتماجتماع ــنسیس ــهای ــد.ب ــرمیکن تغیی
بــرایمثــالدر ایــنروش fission-fusionمیگوینــد.در
ابتــدایروز،زیرگــروهیــکدارایســهنــرویــکمادهمیباشــد
وزیــرگــروهدودارایدونــرودومــادهمیباشــد؛امــااگــردر
ــی طــولروزآنهــارازیرنظــربگیریــم،شــاهدتغیــراتفراوان

3. Community

4. Uganda National Park

5. Subgroup
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درآینــدهوزمانــیکــهفــردبالــغشــدارتباطــاتعمیقــیدر
بیــنآنهــاشــکلگرفتــهباشــد.شــامپانزههاازایــنطریــق

بــهتقویــتقــدرتدفاعــیگــروهخــودمیپردازنــد.
درزمانهایــیکــهافــرادکلجامعــهدرکنــاریکدیگــرجمــع
میشــوند،فرصتهــایمناســبیبــرایکــودکانفراهــم
ــد ــرمیپردازن ــایکدیگ ــردنب ــازیک ــهب ــاب میشــود.آنه
تعقیــب و گرفتــن کشــتی در غالبــا بازیهــا ایــن کــه
کــردنیکدیگــررویشــاخهوبــرگخالصــهمیشــود.
ایــنفعالیتهــانقــشبســیاراساســیومهمــیرابــرای
شــامپانزههادارنــد؛زیــراازایــنطریــقبــهیادگیــری
مهارتهایــیمیپردازنــدکــهدرادامــهیزندگــیبــرای
بقــایفــردوگــروهبســیارمهــممیباشــند.همچنیــنروابــط
ــهمــرورزمــان اجتماعــیبیــنفــردوســایرافــرادجامعــهب
ازایــنطریــققــویوپایــدارمیشــود.گاهــیاوقــات
ــد. ــازیمیکنن ــودب ــاخ ــیب ــورتتنهای ــهص ــامپانزههاب ش
افــراددرایــنزمــاناشــیائیماننــدیــکتکــهچــوب
ــود ــاخ ــازیب ــهب ــاآنب ــدوب ــودمیگیرن ــتخ رادردس
ــرای ــریب ــییادگی ــعنوع ــاردرواق ــنرفت ــد.ای میپردازن

ــد. ــالحمیباش ــزاروس ــواناب ــهعن ــیاب ــتفادهازاش اس
امــارفتــاریجالــبوقابــلتوجــهدرافــرادمــادههمــراهبــا
ــد ــنمیباش ــدهاســتوآنای ــامشــاهدهش ــایآنه زادهه
کــهافــرادمــادهایکــهدارایفرزنــدباجنســیتنرمیباشــند
زمانهــایبســیاربیشــتریرانســبتبــهمادرهایــیبــافرزنــد
مــادهدربیــنافــرادجامعــهســپریمیکننــدکــهایــنموضوع
نماینگــراهمیــتزیــادافــرادنــربــرایجوامــعمیباشــد.)۲(

جینگودال۶قهرمانشامپانزهها

۱۹۳۴ ســال زادهی مطــرح نخســتیشــناس گــودال جیــن
زمینــه در متخصــص مطرحتریــن عنــوان بــه وی میباشــد.
ــرای ــالب ــدت۶۰س ــهم ــنب ــود.جی ــناختهمیش ــامپانزههاش ش
مطالعــهســاختارهایاجتماعــیوروابــطدرونخانوادگــیدر
شــامپانزههازمــانصــرفکــردهاســت.اودردهــهی۶۰میــالدی
ــی ــیگامب ــنالملل ــارکبی ــرادیدرپ ــیانف ــافعالیت کارخــودراب
آغــازکــرد.اولیــنبــاربــودکــهتوســطجیــنرفتارهــایمتشــابه
ــط ــتوضب ــلحانهثب ــریمس ــددرگی ــامپانزههامانن ــاندرش انس
شــد.اوبنیانگــذارموسســهجیــنگــودال)۳(وبرنامــهRoot
ــات ــاهحیوان ــهحفاظــتورف Shootand)۴(میباشــدودرزمین
درحــالفعالیــتمیباشــد.درآوریــلســال۲۰۰۲جیــنگــودال
بــهعنــوانپیــامآورصلــحســازمانملــلانتخــابشــد.ویعمدتــا
در حیــرتآور اکتشــافات و شــجاعانه فعالیتهــای بهعلــت
ــن ــد.جی ــدهمیباش ــناختهش ــامپانزههاش ــهرفتارشناســیش زمین
درســالهایاخیــرعمــدهیتمرکــزخــودرابــرفعالیــتدرزمینــه
ــت.)۳( ــتهاس ــامپانزههاگذاش ــتازش ــیوحفاظ ــیبخش آگاه

شامپانزههادرایران

ــوعزیســتیوپراکندگــیشــامپانزههابســیار متاســفانهتن
محــدودمیباشــدوآنهــاراتنهــادرچنــدناحیــهازقــاره
آفریقــامیتــوانپیــداکــرد.درکشــورمــانیــزبــهصــورت
طبیعــیشــامپانزهایوجــودنــدارد؛امــابهصــورتمحــدود
ــهداری ــامپانزههانگ ــور،ش ــشدرکش ــاغوح ــدب درچن
ارم بــاغوحــش میشــوند.معروفتریــنآنهــاهــم

میباشــد.
نــامشــامپانزههادرایــرانبــهگونــهایبــانــامبــارانگــره
خــوردهاســت.بــاران،بچــهشــامپانزهایمعــروفکــهبــه
ــورد ــیارم ــودوبس ــارب ــراخب ــرتیت ــیدرس ــدتطوالن م
ــالهای ــت.درس ــرارگرف ــهق ــرادجامع ــوماف ــهعم توج
از نامطلــوب نگهــداری علــت بــه متاســفانه گذشــته
ــمند ــاتارزش ــنحیوان ــاغوحــشارمای ــامپانزههادرب ش
ــهایکــه دچــارمشــکالتروانــیفراوانــیشــدهاند،بهگون
ــت ــنجمعی ــهای ــدیب ــوزادجدی ــتهن ــالگذش در۱۹س
اضافــهنشــدهاســتوتمــامکــودکانمتولــدشــدهتوســط
ــارانتوســط ــد.ب ــیدهان ــلرس ــهقت ــروهب ــرادگ ــایراف س
مســئوالنبــاغوحــشازمــادرخــودبــهعلــتبیتجربگــی
وعــدمتوانایــیمراقبــتازاوواحتمــالبــاالکشــتهشــدن
ــر ــاردکت ــدودراختی ــداش ــامپانزههاج ــایرش ــطس توس

ــت. ــرارگرف ــاغوحــشق دامپزشــکب
ــف ــالشمســئوالنبخشهــایمختل ــات ــهب ــداســتک امی
در شــامپانزهها بهتــر و بیشــتر حضــور شــاهد مــا
مجموعههــایمختلــفخــودباشــیموفرصــتمطالعــه
ــه ــرایعالق ــزب ــگفتانگیزنی ــهیش ــنگون ــیای وبررس

ــم. ــمآوری ــهفراه ــنحیط ــدانای من

باران،شامپانزهمعروفباغوحشارم

6. Jane Goodal
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ــاو ــیوخزهه ــند،بیابان ــانشورپس ــات،گیاه ــتدرارتفاع ــشیاف ــیروی ــانوحش ــوعگیاه ــرتن ــالهایاخی درس
ــت.)۱( ــهاس ــرارگرفت ــهق ــوردتوج ــیارم ــابس ــیآنه ــردداروی ــهخصــوصکارب ــیب ــایاحتمال کاربرده

ــون ــایســردۀگلمیم ــایبرخــیازگونهه ــاتفیتوشــیمیاییدرجمعیته ــنقســمتازپژوهــشمطالع هــدفدرای
ارزیابــیمحتــویومیــزانترکیبــاتمؤثــرهبــهعنــوانمــوادزیســتیفعــالاســت،اســتخراج،مشــتقســازیوبدســت
ــاره ــتگاهGC MS،عص ــتفادهازدس ــااس ــاسروشRodríguez-Ruiz،ب ــرببراس ــیدهایچ ــایاس آوردنآنالیزه
گیــریبــرایســنجشمیــزانفنــولکل،فالوونوئیــدوفالوونــولبــهروشMarinova،ســنجشمیــزانکربوهیــدرات
هــاازروشDubois،ســنجشمیــزانپروتئیــنوقنــدبــهروشBradfordهمــراهبــامطالعــهخــواصآنتــیاکســیدانی
ــیگازیاز ــوریوکروماتوگراف ــنجین ــفس ــتگاههایطی ــتفادهازدس ــااس ــاب ــیازاندامه ــاروشDPPHدربرخ ب

اهــدافاصلــیگونههــایســردهگلمیمــوناســت.
راســتهیBromheadLamiales)نعناســانان(براســاسردهبنــدیIVAPGشــاملدوازدهتیــرهازدولپهایهــادرایــران
اســتودومیــنراســتهبــزرگایــرانازنظــرتعــدادتیــرهبــهشــمارمیرود.تیــرهیگلمیمــون)Scrophulariaceae(
ــردهو ــامل۲۲۲س ــتوش ــاناس ــادرجه ــنتیرهه ــیازبزرگتری ــت)۵(یک ــهاس ــتهقرارگرفت ــنراس ــهدرای ک
ــا ــهاســت)7(.ایــنتیــرهدرسراســرمنطقــهمعتــدلنیمکــرهشــمالییافــتمیشــود،امــادرآســیاواروپ ۴۵۰۰گون

متمرکزاســتوفقــطچنــدگونــهازایــنتیــرهدرآمریــکایشــمالیوجــوددارد)۸(.
ســردۀگلمیمــونیکــیازبزرگتریــنســردههایتیــرۀگلمیمــوناســت.ایــنســردهدرایــرانشــامل۶۰گونــه
وزیرگونــهبــهصــورتدوســالهیــاچندســاله،بــهنــدرتیکســاله،علفــییــانیمــهدرختچــهای)چوبــی(،تعــدادمعــدودی
درختچــهاییــادرختــیوبعضیباالرونــدههســتندکــه۲۸گونــهآنانحصــاریایــراناســتودارایگونههــايبومــی
نواحــیزاگــرسمــیباشــد.تاکنــونتحقیقــاتگســتردهایپیرامــونخــواصداروییآنهــاانجامشــدهومــوردبازنگری
 Scrophularia farinoseقرارگرفتــهاســت)۶(.ایــنگونههــابیشتــردرمناطــقکوهســتانیپراکنــشدارنــد؛ماننــد
 Scrophulariaــد ــوند؛مانن ــتمیش ــدرتیاف ــهن ــاب Boiss.وBenthamplexicaulisScrophulariaودربیابانه
ــل ــهدلی ــانب ــنگیاه ــد.ای ــوعدارن ــادهمتن ــریفوقالع ــکلوظاه ــونش ــردۀگلمیم ــانس deserti Delile .گیاه
ــهمحیطهــایمختلــفدارند)عکــس۱و۲(. تغییــراتزیســتگاهوعوامــلاکولوژیکــیســازشهایمتنوعــینســبتب
ــراســتفاده ــیبیشت ــایداروی ــاهــدفکاربرده ــاهب ــنگی ــایای ــدهازقابلیته ــمدرآین ــابتوانی ــالشهســتیمت درت
کنیــموظرفیتهــایاحتمالــیآنهــارابســنجی؛بــرایمثــالازکاربردهــایدارویــیشناختهشــدۀســردۀگلمیمــون
میتــوانبــهدرمــانالتهــابوعفونــتدرانــواعمختلــفبیماریهــایرایــجاشــارهکــرد.قابلیــتدرمانــیســردۀگل
میمــونباعــثشــدتــامحققــاندرایــنمطالعــهرویجداســازیوتعییــنترکیبــاتفعــالزیســتیآنبیشتــرتمرکــز
ــد، ــلپروپانوئی ــایفنی ــاگلیکوزیده ــدی ــترهایگلیکوزی ــطاس ــرتوس ــردهبیشت ــنس ــایای ــیازگونهه ــد.برخ کنن
ــدو ــلپروپانوئی ــقبرخــیازیافتههــایدیگــر،گلیکوزیدهــایفنی ســاپونینهاوایریدوئیدهــامشــخصمیشــوند.طب
ایریدوئیدهــاقســمتاصلــیگهرمایههــایپســینســردۀگلمیمــونهســتندکــهدرتحقیقــاتمتعــددقابلیــتدرمانــی
آشــکاریازخــودنشــانمیدهنــد.طــیچنــدســالگذشــتهچندیــناثــرمفیــدوزیســتیازســردۀایــنگیــاهمــورد
مطالعــهقــرارگرفتــهاســت.ایریدوئیدهــاگــروهاصلــیدیگــریازگهرمایههــایپســینهســتندکــهبیشتریــنتنــوع
شــیمیاییوزیســتیدرســردۀگلمیمــوندارنــد.فعالیتهــایزیســتیمتعــددگزارششــدهازایــنترکیبــاتمنجــر
بــهجداســازیایــنگــروهازترکیبــاتشــیمیاییشــدهاســت.بــراســاسدادههــایاستخراجشــدهازمطالعــاتمختلــف،
ــیوضــدســرطانیاســت.درایــنمطالعــه ــرفعالیتهــایزیســتیایریدوئیدهــاشــاملفعالیتهــایضــدالتهاب بیشت

مــواردمختصــریازکاربردهــایدارویــیوخصوصیــاتفیتوشــیمیاییســردهۀگلمیمــونارائــهشــدهاســت)۲(.

مطالعات فيتوشمييايي
برخي از گونه هاي رسدۀ گل میمون

) Scrophularia L.( در ایران
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ــهمنظــورانجــاممطالعــاتفیتوشــیمیایی،تشــریحیوریختشناســی،جمعیتهــایگونههــای ب
Scrophularia و ،.Scrophularia frigida Boiss.  Scrophularia variegata Boiss
ــد. ــاهســال۹۹ازرویشگاههــایطبیعــیآنهــاجمــعآوریگردی megalanthaدرخــردادم
ــعدر ــۀمرج ــواننمون ــهعن ــاییب ــسازشناس ــوهپ ــاگلومی ــراهب ــاههم ــلگی ــایکام نمونهه

ــدند. ــهداریش ــرانTUHنگ ــزیدانشــگاهته ــوممرک هرباری
بــرایانجــاممطالعــاتفیتوشــیمیاییبخشهــایمختلــفگیــاهشــاملگل،بــذر،بــرگوســاقه

درشــرایطســایهوخشــکنگــهداریشــدند.

عصارهگیریبرایسنجشمیزانفنولکل،فالونوئیدوفالونول:

ــا ــهروشMarinovaب ــولب ــدوفالون ــولکل،فالونوئی ــزانفن ــرایســنجشمی ــریب عصارهگی
ــدرا ــول۸۰درص ــرمتان ــدار۵میلیلیت ــدامق ــورابت ــنمنظ ــد.بدی ــامش ــدکانج ــیان تغییرات
ــهنمــودهوســپس ــرگوســاقهاضاف ــذر،گل،ب ــودرنمونههــایخشکشــدۀب ــه۰/۱گــرمپ ب
نمونههــابــهمــدت۱۰ثانیــهورتکــسشــدند.درادامــهنمونههــابــهمــدت۲۰دقیقــهدرحمــام
اولتراســونیکوبعــدازآنبــهمــدت۲۴ســاعتدرفضــایآزمایــشگاهقــرارگرفتنــد.بعــداز
ــادور۳۵۰۰دوردردقیقــهســانتریفیوژ ــهمــدت۲۰دقیقــهوب گذشــت۲۴ســاعتنمونههــاب
شــدندوروشــناورحاصــلازســانتریفیوژبــرایســنجشمیــزانفنــولکل،فالونوئیــدوفالونــول

مــورداســتفادهقــرارگرفــت.
ســنجشمیــزانفنــولکلبــهروشFolin Dennisانجــامشــد.بدیــنصــورتکــهابتــدابــه۱۰۰
میکرولیتــرعصــارۀگیاهــیمقــدار۲/۵میلیلیتــرمعــرففولیــن٪۱۰اضافــهوبعــدازگذشــت
ــد ــهبع ــد.درادام ــهگردی ــدیمکربنات٪7اضاف ــرس ــل۲میلیلیت ــولحاص ــهمحل ــهب ۵دقیق
ــوج7۶۵ ــادرطــولم ــهمــدت۱/۵ســاعتدرتاریکــی،جــذبآنه ــاب ــراردادننمونهه ازق
ــا نانومتــرتوّســطدســتگاهطیفســنجینــوریاندازهگیــریشــد.درنهایــتمیــزانفنــولکلب
اســتفادهازمنحنــیاســتانداردگالیکاســیدوبــرحســبمیلیگــرمگالیــکاســیدبــرگــرموزن

خشــکمــادۀگیاهــیمحاســبهشــد.
ــرایتعییــنمقــدارفالونوئیــدازروشرنگســنجیکلریدآلومینیــوماســتفادهگردیــد.بدیــن ب
منظــورابتــدابــه۱/۵میلیلیتــرمتانــول۸۰درصــد،بــهترتیــبمقــدار۰/۰۱میلیلیتــر
ــد.ســپس ــهگردی ــراستات-پتاســیم۱مــوالراضاف ــوم۱۰درصــدو۰/۱میلیلیت کلریدآلومینی
بــهمحلــولحاصــلمقــدار۲/۰میلیلیتــرآبمقطــرودرنهایــت۰/۱میلیلیتــرعصــارۀ
ــه ــاب ــدازآننمونهه ــد.بع ــزودهش ــداف ــول۸۰درص ــرمتان ــراه۰/۴میلیلیت ــههم ــیب گیاه
ــوج۴۱۵ ــولم ــادرط ــذبآنه ــپسج ــدندوس ــراردادهش ــیق ــهدرتاریک ــدت۳۰دقیق م
نانومتــراندازهگیــریشــد.درادامــهبــااســتفادهازمنحنــیاســتانداردکوئرســتینمیــزان
فالونوئیــدبرحســبمیلیگــرمکوئرســتینبــرگــرموزنخشــکمــادۀگیاهــیمحاســبهگردیــد.
ــوم۲ ــولکلریدآلومینی ــرازمحل ــه۰/۵میلیلیت ــداب ــول،درابت ــزانفالون ــنجشمی ــرایس ب
ــارۀ ــرعص ــت۲۵۰میکرولیت ــدودرنهای ــتات۵درص ــرسدیماس ــدار۱/۵میلیلیت ــد،مق درص
ــول۸۰٪اضافــهشــد.ســپسمحلــولحاصــلتوســط ــههمــراه۲۵۰میکرولیتــرمتان گیاهــیب
ورتکــسهــمزدهشــد.درادامــهبعــدازقــراردادننمونههــابــهمــدت۲/۵ســاعتدرتاریکــی،
ــی ــتفادهازمنحن ــااس ــتب ــد.درنهای ــدهش ــرخوان ــوج۴۴۵نانومت ــولم ــادرط ــذبآنه ج
اســتانداردکوئرســتینمیــزانفالونــولبــرحســبمیلیگــرمکوئرســتینبــرگــرموزنخشــک

مــادۀگیاهــیبدســتآمــد.

استخراجکربوهیدراتها:

ــه۰/۰۱ ــداب ــا،ابت ــزانکربوهیدراته ــرایســنجشمی ــازب ــوردنی ــهعصــارهم ــهمنظــورتهی ب
گــرمازنمونــههــایپــودرشــدهگیاهــیمقــدار۳میلــیلیتــرآبمقطــراضافــهگردیــدوســپس
بــهمــدت۳۵دقیقــهدردمــایاتــاقســاکنمانــد.بعــدازآندردمــای۱درجــهوبــهمــدت۲۰
دقیقــهبــادور۵۰۰۰دوردردقیقــهســانتریفیوژانجــامشــدوازروشــناورحاصــلازآنبــرای

ســنجشمیــزانکربوهیــدراتاســتفادهشــد.

استخراجپروتئین:

بــرایاســتخراجپروتئینهــا،۲میلیلیتــرTris-Hclبــه۰/۰۵گــرمپــودرخشــکنمونــۀ
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گیاهیاضافهگردیدوسپسدرونیکهاونچینیوروییخعملساییدننمونهگیاهیصورتگرفت.
ــۀ ــای۴درج ــهدردم ــدت۲۰دقیق ــهم ــاب ــدولولهه ــلش ــدورفمنتق ــهدروناپن ــاونب ــاتدرونه ــاممحتوی ــدازآنتم بع
ــنجش ــورس ــهمنظ ــلب ــناورحاص ــانتریفیوژروش ــامس ــدازانج ــدند.بع ــانتریفیوژش ــهس ــا۱۳۰۰۰دوردردقیق ــانتیگرادب س

ــد. ــتگردی ــمآنیادداش ــداوحج ــاج ــزانپروتئینه می

اینگیاه)عکسشماره۳,۴(ازاستانتهراندرهفرحزادبهسمتامامزادهداووددرارتفاع۲۵۰۰متر.عکسشمارۀ۳:درتصویرراست
نمونهگل،کپسولوچپنمونۀکلیگیاهازگونۀBoissfrigidaScrophularia.رانمایشمیدهد.

ــیو ــانگلده ــایدرحــالرشــدآن.زم ــاهScrophularia nodosa. وگیاهکه ــهچــپ:گی ــبازراســتب ــهترتی عکــس:شــمارۀ۱و۲ب
میوهدهــی:فروردیــنتــاآبــانمــاه.گیــاهمنطقــۀایــرانوتورانــی.پراکندگــیجغرافیایــی:انحصــاریایــران.پراکندگــیدرایــران:شــمال،
شــمالغــرب،غــرب،مرکــز،شــمالشــرقوشــرق.گیــاهBoissScrophularia frigida.درارتفــاع۲۵۰۰متــر،امــامزادهداوودجمــعآوری

شــد.
ــا ــریی ــلضدباکت ــکعام ــوانی ــهعن ــاهب ــنگی ــوناســت)عکس۳(.ازای ــهســردۀگلمیم ــقب ــۀScrophularia frigida Boiss.متعلّ گون

ــود)۸(. ــتفادهمیش ــماس ــابوزخ ــانالته درم

ــتخراج ــالاس ــگاهدرح ــگاهدانش ــادرآزمایش ــزانعصارهه می
وارزیابــیاســت.)عکــسشــماره۴(.ســنجشمیــزانمحتــوی
پنــجگــروهازترکیبــاتشــیمیاییشــامل:فنــولکل،فالونوئیــد،
ــول،کربوهیــدرات،پروتئیــنواســیدچــربدراندامهــای فالون
گونــۀ جمعیتهــای بــه مربــوط ســاقه و بــرگ بــذر، گل،
و گلدهــی فصــل و )زمــان Scrophularia frigida Boiss.
Scrophularia میوهدهــیفروردیــنتــاآبــانمــاه(،گونــۀ
میوهدهــی و گلدهــی فصــل و )زمــان variegata. Boiss
فروردیــنتــامــردادمــاه(وگونــۀmegalanthaScrophularia
)زمــانوفصــلگلدهــیومیوهدهــیاردیبهشــتتــاتیرمــاه(بــا
اســتفادهازدســتگاهطیفســنجینــوری)spectrophotometry(

ــد. ــامش ــدلuv۲۶۰۱انج م
ایــنمطالعــهومطالعــاتتکمیلــیدر بــا رتــالشهســتیم
ــازل، ــاطمن ــیرادرحی ــانوحشــیوداروی ــیگیاه ســالهایآت
ــیدر ــهراحت ــاب ــاوپارکه ــرافخانهه ــیاط ــایطبیع محیطه
دســترسقــراردهیــمتــابــهآســانیاززیبایــیوخــواصگیاهــان

ــویم)۸(. ــدش ــونبهرهمن ــاارزشگلمیم ب

عکسشماره۴:عصارهگیریfrigidaScrophularia
Boiss.)گیاهانوحشیگلمیمون(.
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پرونده
.آیاکرونامیتواندسیستمعصبیراهمدرگیرکند؟

COVID19وPCRتست.

COVID19روشهایجایگزینبرایتشخیص.

.کووید۱۹برنسلآیندهچهتأثیریمیگذارد؟

۶۲

۶۵

۶7

۶۸





ــیرا ــممتفاوت ــوع،عالئ ــایمتن ــلجهشه ــهدلی ــد۱۹ب کووی
درافــرادمختلــفازخــودبــروزمیدهــد.اگرچــهدربیمــاران
ــرازعــوارضتنفســی ــاعــوارضعصبــی،کمت ــهکرون ــالب مبت
ازجملــهســکته امــاعــوارضعصبــی مشــاهدهمیشــود؛
ــوارض ــیازع ــوانیک ــهعن ــاب ــاریی ــولبیم ــزیدرط مغ

ــد. ــروزکن ــدب ــامیتوان ــاریکرون بیم
ــان ــفنش ــیمختل ــروستنفس ــنوی ــالها،چندی ــیس درط
عصبــی سیســتم بــه میتواننــد کــه اســت شــده داده
میتواننــد آنهــا اکثــر کننــد. نفــوذ مرکــزیCNS(۱(
ســلولهایعصبــیوســلولهایگلیــالراآلــودهکــردهو
منجــربــهالقــایبیماریهــایعصبــیشــوند.برخــیازعوامــل
بیمــاریزایرایجشــامل:ویــروسانســدادیتنفســی۲)RSV(،
ویــروسســرخک۳)RV(،ویــروسنیــلغربــی۴)WNV(وبــه

تازگــیویــروسکرونــامیباشــد.)۱(
ــال ــیرهایانتق ــقمس ــدازطری ــامیتوانن ــایکرون ویروسه
ــیرهای ــونومس ــردشخ ــیرهایگ ــت)مس ــتقیمعفون مس
ســایر و ۵ ACE2 ایمنــی، آســیب هیپوکســی، عصبــی(،

ــوند.)۲( ــیش ــیبعصب ــثآس ــا،باع ــمه مکانیس

دربررســیهاینخســت،دانشــمنداندریافتنــدکــهویــروس
ــان ــاهداتنش ــتینمش ــت.نخس ــزاس ــهمغ ــهورودب ــادرب ق
ــزرا ــایمغ ــدنورونه ــامیتوان ــروسکرون ــهوی ــدک میده
ــودهکنــد. ازراهغشــاهایمخاطــیپــسازعبــورازبینــی،آل

سیســم بویایــی، مهمرتیــن راه ورود ویــروس بــه 
مغــز اســت. )1(

ســلولهایبویایــیبســیارحســاسبــهحملــهویروســی
هســتندوبهویــژهتوســطSARS-CoV2۶مــوردهــدف
قــرارمیگیرنــدوبــههمیــندلیــلیکــیازعالئــم
برجســتهکوویــد۱۹،ازدســتدادنبویاییاســت.پیــاز
ــههیپوکامــپ۸،ســاختارمغــزیکــهمســئول بویایــی7ب
ــود. ــلمیش ــت،متص ــدتاس ــاهم ــهکوت ــیحافظ اصل
گیرنــدهویــروس،هنگامیکــهبــهمغــزحملــهکنــد
تقریبــاًمســتقیماًبــهســمتهیپوکامــپمــیرود.بــه
ــی ــا۹)کاهــشتوانای نظــرمیرســدســردرد،هیپوژئوزی
ــل ــی(قب ــتدادنبویای ــمی۱۰)ازدس ــایی(وآنوس چش
ــروز ــمتنفســیدراکثــربیمــارانمبتــالب ازشــروععالئ
SARS-CoV2رامیتــواندرمغــز،پــساز میکنــد.

ــت.)۳( ــرگیاف م

بــاایــنحــال،حــذفپیــازبویایــیدرمــوشهــا،منجــر
میشــود. CNS بــه ۱۹ کوویــد محــدود حملــه بــه
مشــاهداتنشــانمیدهــدکــهکوویــد۱۹میتوانــدبــه
طــورغیرمســتقیمازطریــقمســیرهایعصبــیبــهCNS

ــد.)۴( ــهکن حمل

یکتا عرفانی فرد، کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی
دانشگاه تهران شرق

yk.erfanifard@gmail.com

آیاکرونامیتواند
سیستم عصبیراهمدرگیرکند؟

1. Central nervous system

2. Respiratory Syncytial Virus

3. Rubeola virus

4. West Nile virus

5. Angiotensin-converting enzyme2

6. Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus

7. Bulbus olfactorius

8. Hippocampus

9. Hypogeusia

10. Anosmia
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دادههــایحاصــلازاســتفادهازمدلهــایآزمایشــگاهیموشــینشــانمیدهــدکــهویــروس
ــردهو ــز۱۲راتشــدیدک ــیبایســکمیکمغ ــیتوکین۱۱،آس ــارس ــادآبش ــاایج ــدب ــزامیتوان آنفلوان
ــش ــیپالســمینوژن۱۳)tPA(،افزای ــدهبافت ــالکنن ــافع ــانب ــسازدرم ــزیراپ ــزیمغ خطــرخونری
ــژهSARS-CoV2باعــثایجــادســندرم ــد۱۹،بهوی ــتکووی ــهعفون دهــد.گــزارششــدهاســتک
طوفــانســیتوکینمیشــودکــهممکــناســتیکــیازعواملــیباشــدکــهدرمبتالیــانبــهکوویــد۱۹

ــود.)۵( ــزیمیش ــادمغ ــاریح ــثبیم باع

نتیجهگیری:

ــاد ــراردهــدودرحــالحاضــراعتق ــرق ــیراتحــتتأثی ــدسیســتمعصب ــد۱۹میتوان ــتکووی عفون
ــن ــانممکــناســتای ــیمیزب ــایایمن ــامکانیســمه ــد۱۹درهماهنگــیب ــهکووی ــناســتک ــرای ب
ــی ــایعصب ــهبیماریه ــهممکــناســتمنجــرب ــدک ــلکن ــداومتبدی ــایم ــهعفونته ــاراب عفونته
ــه ــی،ازجمل ــمعصب ــداازنظــرعالئ ــدابت ــد۱۹بای ــتکووی ــهعفون ــالب ــارانمبت ــن،بیم شــود.بنابرای
ســردرد،اختــاللهوشیاری،پارســتزی۱۴وســایرعالئــمپاتولوژیــکارزیابــیشــوند.تجزیــهوتحلیــل
مایــعمغــزینخاعــیوکنتــرلعــوارضعصبــیمرتبــطبــاعفونــت،منجــربــهدرمــانبهموقــعمیشــود.
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11. Cytokinin cascade

12. Brain ischemia:

 12.آســیب ایســکمیک مغــز زمانــی اتفــاق میفتــد کــه بــدن، خــون رســانی بــه مغــز را متوقــف کنــد و بــه دلیــل انســداد عــروق اطــراف مغــز .

ایجــاد مــی شــود

13. Tissue plasminogen activator 

14. Paresthesia:

 احســاس گزگــز، بــی حســی یــا مورمــور شــدن بــی دلیــل پوســت را خــواب رفتگــی یــا پارســتزی گوینــد کــه اغلــب در انگشــتان دســت هــا و 

ــد ــاق می افت پاهــا اتف
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نرگس موسوی، کارشناسی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
nj4444mo@gmail.com
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و فناوریهــا پیدایــش بــا PCR اخیــر پیشــرفتهای
تکنولوژیهــایجدیــدامکانپذیــرشــدهاســت.البتــهPCR
 19-COVIDــهلطــف ــوژیبلکــهب ــهازطریــقپیشــرفتتکنول ن
ــرایتشــخیص ــیب ــنمــردمشــناختهشــد.دوروشاصل دربی
آلودگــیبــهویــروسSARS-CoV2)ویروســیکــهســببابتــال
ــای ــرمبن ــنروشب ــوددارد.اولی ــود(وج ــهCOVID19 میش ب
ســنجشایمنــیاســتکــهبــهآنELISAگفتــهمیشــود؛
بــه پاســخ در بــدن توســط شــده تولیــد آنتیبادیهــای
ویــروسبررســیمیشــوندومیتواننــدبهعنــوانمعیــاری
ــود. ــتفادهش ــروساس ــهوی ــردب ــیف ــخیصآلودگ ــرایتش ب
ــه ــددقیق ــشدرعــرضچن ــنآزمای ــجای ــماینکــهنتای علیرغ
آمــادهمیشــود،نگرانیهایــیدرمــوردقابلیــتاطمینانبخشــی

ــدهاســت. ــودآم ــهوج ــشب ــنآزمای ای
ــروس ــیوی ــادهژنتیک ــشم ــخیصیدوم،آزمای ــشتش آزمای
ــرای ــنروشب ــود.ای ــتفادهمیش ــهدرآنازPCRاس اســتک
تشــخیصزودهنــگامعفونــتبــاســویهCoV2SARSویــروس
ــراســت ــهذک ــهالزمب ــعشــود.البت ــدواق ــدمفی ــامیتوان کرون
کــهبهدســتآمدننتایــجایــنآزمایــشممکــناســتچندیــن
ــورد ــیدرم ــارینگران ــالج ــلس ــولبکشــدواوای ــاعتط س
ــش ــنآزمای ــامای ــرایانج ــازب ــوردنی ــایم ــودمعرفه کمب
ــعه ــهتوس ــرکتهاب ــیاریازش ــنروبس ــدازای ــودآم ــهوج ب
ــامآن ــرایانج ــاتالزمب ــرایطوامکان ــازیش PCRوآمادهس

ــد. پرداختن

PCRاطمینانپذیریآزمایش

تشــخیص در PCR، آزمایشهــای مهــم نقــش وجــود بــا
SARSCoVصحــتایــنآزمایــشدربســیاریازکشــورهازیــر
ســؤالرفتــهاســت.دراوایــلســالجــاری،تحقیقــاتنشــانداد
در کاذب منفــی آزمایشهــای بهدســتآمدن احتمــال کــه
ــن ــاای ــورداســت،ب ــجم ــرپن ــوردازه ــکم PCRبیشــترازی

ــیرود. ــرهــمم ــرخباالت ــنن ــعای حــالدربعضــیمواق
درروزاولعفونــت،احتمــالبهدســتآمدنآزمایــشمنفــی
کاذبCOVID19از٪۱۰۰بــه۶7٪ کاهــشمییابــدودرروز
چهــارمابتــال،ایــناحتمــالکمتــرهــممیشــود.ســهروزپــساز
شــروعاحتمالــیعالئــمCOVID19بیمــار،نــرخبهدســتآمدن
نتیجــهکاذب٪۲۰دیگــرنیــزکاهــشمییابــدکــهنشــان
ــان ــدزم ــروسمیتوان ــنوی ــهای ــالب ــتمابت ــدروزهش میده

ــشPCRباشــد. ــرایانجــامآزمای ــیب ایدهآل
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روش های جایگزین برای تشخیص

COVID19

ســندرمSARS-CoV2 ۱بهســرعتدرسراســرجهــانگســترشیافــتو
ــگاهو ــکازمایش ــهکم ــاییب ــد.روششناس ــیش ــریجهان ــثهمهگی باع
جداســازیافــرادآلــوده،بــرایجلوگیــریازشــیوعبیشــترویــروس،بســیار
مهــماســت.واکنــش)RT-qPCR(۲،روشاســتانداردبــرایتشــخیصبیماری
ــه ــامRT-qPCRب ــال،انج ــاناســت.بااینح ــرجه ــادرسراس ــروسکرون وی
آزمایشــگاههایمرکــزیمحــدودمیشــودزیــرابــهتجهیــزاتآزمایشــگاهی
ــد ــاتمیتوان ــیاوق ــرآن،گاه ــازدارد.عالوهب ــرنی ــنلماه ــرفتهوپرس پیش
نتایــجاشــتباهمنفــییــانامطمئــندهــد.بهتازگــی،روشهــایجدیــدی
ــااســتفاده ــرایشناســاییاســیدنوکلئیــکوتشــخیصعوامــلبیمــاریزاب ب
ــای ــیاریازروشه ــت.بس ــعهیافتهاس ــتمهایCasCRISPR۳توس ازسیس
ــاًتمامــیروشهــای ــرCRISPRوتقریب ــیب تشــخیصاســیدنوکلئیــکمبتن
تشــخیصSARS-CoV2مبتنــیبــرCRISPR،ازفعالیــتتجزیــهجانبــی
اندونوکلئازهــایcas۴بهــرهمیبرنــد.ایــنروشهــاسیســتمعاملهای
تشــخیصیســریعومقرونبهصرفــهراارائــهمیدهنــدکــهبــدوننیــاز
ــرای ــد.ب ــهمیدهن ــاالراارائ ــاحساســیتب ــده،پاســخهاییب ــزارپیچی ــهاب ب
ــوان ــهعن ــت؛ب ــهاس ــیصورتگرفت ــنروشاقدامات ــیتای ــشحساس افزای
مثــال:اســتفادهازدوCRRN۵مختلــفمنجــربــهافزایــشحساســیتشــده
وآزمایــشدربرابــرجهشهــایاحتمالــیRNAویروســیمقاومــتبیشــتری
پیــداکــردهاســت.عــالوهبــرایــن،بســیاریازبهینهســازیهابــرایافزایــش
ــزودنمولکولهــای ــهاصــالحcrRNA،اف ــهازجمل حساســیتصــورتگرفت
کوچــکبــرایافزایــشســینتیکواکنــش،افزایــشورودیRNAوتقویــت
حجــمواکنــشوافــزودنRNase H ۶ بــهRT_RPA 7.بــااســتفادهاز
روشهــایتشــخیصSARS-CoV2مبتنــیبــرCRISPR،میتــوانتعــداد
آزمایشهــایروزانــهدرآزمایشــگاهراافزایــشداد،وهمینطــورنــرخنتیجــه

ــد)۱(. ــشمییاب ــاRT-qPCRکاه ــنب ــانامطمئ ــیی کاذبمنف

1. Sars-covid2

2. Reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR)

3. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)

4. collateral cleavage activity of Cas endonucleases

یاسمن بهاروند، کارشناسی زیست سلولی مولکولی، شهید چمران
yaasaamaanbaharvand@gmail.com

5. Crispr RNA

H ریبونوکلئاز .6

7. reverse transcription - recombinase polymerase amplification (RT-RPA)
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ــد۱۹، ــهکووی ــدنب ــات،مبتالش ــنمطالع ــاسآخری براس
ــد ــوزمتول ــههن ــرادیراک ــریاف ــالمتیوپی ــدس میتوان
نشــدهاند،بــهخطــربینــدازد.تــاپایــانســال۲۰۲۰،
تقریبــاً۳۰۰۰۰۰نــوزادازمــادرانآلــودهبــهCoV2SARS
ــی ــردرخانوادههای ــردیگ ــانف ــد.میلیونه ــامیآین بهدنی
متولــدمیشــوندکــهبهدلیــلبیمــاریهمهگیــر،اســترسو
تحــوالتشــدیدیراتجربــهکردهانــد،حتــیاگــرخودشــان

ــودهنشــدهباشــند)۱(. آل
فیزیولوژیکــی و ایمنــی تغییــرات دارای بــاردار زنــان
ــرعفونتهــای ــارادربراب ــهممکــناســتآنه هســتندک
ــد. ــاسترکن ــد۱۹حس ــهکووی ــی،ازجمل ــیویروس تنفس
ــاافــراد ــاردارهمچنیــنممکــناســتدرمقایســهب ــانب زن
ــرار ــادق ــایح ــهبیماریه ــالب ــرابت ــتردرخط ــربیش دیگ

ــد. گیرن
ــای ــایرکروناویروسه ــاس ــتب ــهعفون ــالب ــواردابت درم
مرتبــطSARS-CoVوMERS-CoV2دردورانبــارداری،
ــانزودرسمشــاهده ــنوزایم ــقطجنی ــدس عوارضــیمانن
شــدهاســت.تــببــاال،درســهماهــهاولبــارداریمیتوانــد
خطــربــروزنقایــصخــاصهنــگامتولــدراافزایــشدهــد.
محققــان،نوزادانــیراکــهمــادرانآنهــادرحیــنبــارداری
ــد، ــتبودن ــرCoV2SARSمثب ــانازنظ ــانزایم ــادرزم ی

ــد: ــجنشــانمیده ــد.نتای بررســیکردن

ویــروس متولــد  بــه  آلــوده  از مــادراِن  کــه  نــوزاداین 
یمشــوند بــه احمتــال زیــاد زود بهدنیــا یمآینــد؛ امــا 
ــتند )2(. ــوده هس ــد 19 آل ــه کووی ــی ب ــیار کم ــداد بس تع

ــروس ــهوی ــادرب ــالیم ــهابت ــودداردک ــالوج ــناحتم ای
ــد۱۹ ــرکووی ــااســترسناشــیازبیمــاریهمهگی ــای کرون
بــررویجنیــندرحــالتکویــندررحــم،تأثیــراتطوالنی

مــدتداشــتهباشــد.
۱۹ کوویــد مــدت طوالنــی اثــرات هنــوز درحالیکــه
بــرروینــوزاداندرحــالبررســیاســت،محققــانبــر
اســاسمطالعــاتگذشــتهوتحقیقــاتاخیــردریافتنــد
بیمــاریآنفلوانــزاکــهدرســال۱۹۱۸همهگیــرشــدو
ازنظــرعالئــموهمهگیــریمشــابهکوویــد۱۹میباشــد
ــهدر ــیک ــررویجنین ــودراب ــرخ ــدتتاثی ــیم درطوالن
ــت ــتهاس ــته،گذاش ــرارداش ــمق ــریدررح ــانهمهگی زم
واغلــبدربزرگســالیدچــارمــرگزودرس،دیابــت،
ــب۱وافســردگیمیشــوند.اگرچــه ــاریایســکمیکقل بیم
تحقیقــاتهنــوزادامــهداردامــاایــناثــراتدرهمهگیــری
ــای ــت)۱(.عفونته ــیاس ــلپیشبین ــزقاب ــد۱۹نی کووی
ویروســیمــادرمیتوانــدازطریــقمســیرهایمختلــف،
بــهطــورمثــالپاســخهایالتهابــیکــهدرمتابولیســمرحــم
باعــثایجــاداختــاللمیشــود،بــهطــورمســتقیمازطریــق
ــررشــدآن ــدودرنتیجــهب ــهجنیــنانتقــالمییاب جفــتب

اثــرمنفــیمیگــذارد.)۳(

1. ischemic heart disease

2. Cohort Study: 

 2.در یــک مطالعــه هم گروهــی، گروهــی از افــراد مواجهــه  یافتــه بــه همــراه گروهــی از افــراد مواجهــه نیافتــه، در طــول یــک دوره زمانــی پیگیــری می شــوند و در پایــان دوره بــروز بیــاری

در 2 گــروه بــا یکدیگــر مقایســه می گــردد

ــارداری ــد۱۹وب ــوردکووی ــاتدرم ــهمطالع درحالیک
ــران ــجنگ ــد،نتای ــراردارن ــیق ــلابتدای ــوزدرمراح هن
ــانزودرس ــرخزایم ــشن ــوددارد.افزای ــدهایوج کنن
مــادر  SARS CoV2 عفونتهــای بــا اســت ممکــن
ــه ــدک ــانمیده ــاتنش ــایرمطالع ــدوس ــطباش مرتب
ــردهدر ــوزادم ــدن ــاالیتول ــرب ــاخط ــاریشــدیدب بیم
ارتبــاطاســت.ســایرخطــراتاحتمالــیازجملــهافزایــش
خطــرلختــهشــدنخــوندردورانبــارداریوابتــالبــه

کوویــد۱۹شــدیدمیباشــد.)۲(

نتیجه:

عــالوهبــرخطــراتمســتقیمناشــیازعفونــت،بیمــاری
ــدم ــکاری،ع ــترس،بی ــزاناس ــد۱۹می ــرکووی همهگی
امنیــتغذایــیوخشــونتخانگــیرانیــزافزایــشداده
یــا داده کاهــش را بــارداری دوران مراقبتهــای و
مختــلکــردهاســت.بــههمیــندالیــل،محققانپیشــنهاد
ــادرانو ــاملم ــی۲ش ــاتهمگروه ــهمطالع ــدک میکنن
ــا ــودهراب ــودهوهمچنیــنمــادرانآل کــودکانغیــرآل
ــدشــده ــابعــدازهمهگیــریمتول ــلی ــیکــهقب کودکان
ــد. ــاتالزمراصــورتدهن ــردهواقدام ــدمقایســهک ان

)۳(

۶۹
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”بیمــاريشــمارۀ۴۵:تــودهایدرســینهکــهدرســطحوعمــقآنپخش
ميشــود.تــبنــدارد،دردنــدارد،مایــعترشــحينــداردو،درمــانهــم

.)۱( ندارد...”
ــي ایــنکلمــاتروزگاريتنهــاداشــتۀمــاازقدیميتریــنشــرحدرمان
جراحــيســرطانبــودکــهرويیــکپاپیــروسبازمانــدهاز۱۶۰۰ســال
ــهقــرن ــد.امــاامــروزدرمیان پیــشازمیــالدمســیحنقــشبســتهبودن
ــه ــودب ــنموج ــدۀای ــهآین ــیمب ــدوارباش ــمامی ــتویکمیتوانی بیس

ظاهــراشــرفمخلوقــات....
ــه ــیدررتب ــااینکــهامــروزهســرطانپــسازبیماریهــایقلبیعروق ب
ــر ــود،اگ ــناختهميش ــردرانســانهاش ــلمرگومی دومبیشــترینعام
قدمــتتاریخــيایــنبیمــاريرادرنظــربگیریــم،بهراحتــيميتوانیــم
ــل ــترازعوام ــاریبیش ــنبیم ــانای ــدادقربانی ــهتع ــمک ــدسبزنی ح
قلبیعروقــیاســتیــاشــایدهــمبــهاشــتباهفکرکنیــمعلــتافزایــش
نــرخابتــالبــهایــنبیمــاريدرســالهاياخیــربــهعلــتمــدرنشــدن

ــااا...! ــراداســت؛ام ــداف ــیجدی رژیمغذای

رسطــان همــواره جــزِء جدايي  انپذيــر حيــات انســان ها بــوده و عامــل 
ــوب  ــی و رسک ــوان پزش ــن ت ــاری، ابالرف ــن بیم ــرخ ای ــن ن ــیل ابال رف اص
دیگــر بیماری هاســت؛ درواقــع؛ در گذشــته به دلیــل کنــدی بــروز عــالمئ و 
فاصلــة زیــاد بیــن ابتــالی فــرد بیمــار ات مــرگ او، میــزان مرگ ومیــر انیش 
از رسطــان در مقایســه اب بیمار ی-هــای عفــوین كــه عــالمئ در آن هــا رسيعــًا 
بــروز مي كــرد اي بــه عبــارت هبــرت، رسعــت مرگ ومــر ابالتــری داشــتند، 

پهــان شــده بــود... . و ايــن يعــي ات اينجــا يــك هيــچ بــه نفــع رسطــان!  

عامــلدیگــرایــنافزایــشنــرخ،مجموعــهایازتحــوالتاجتماعــيبــود
ــال ــد.مث ــداکنن ــواعســرطانگســترشپی کــهباعــثشــدبعضــيازان

بزنیــم؟مثــالًســیگار!
اگــربرگردیــمبــهســال۱۸7۰،ســرانهیمصــرفســیگاردرآمریــکا
کمتــرازیــکنــخدرســالبــودیعنــيبهطورمیانگیــنهــرنفــرکمتــراز
یــکنــخدرســالســیگارميکشــید؛حــاالبریــمبــهمثــال۱۹۵۳یعنــي
ــراز ــنســرانۀکمت ــدای حــدودهشــتادوســهســالبعــد.فکــرميکنی

ــهچــهعــدديرســیده؟حتمــاًاشــتباهميکنیــد!۳۵۰۰ یــکنــخب

ایــناتفــاقموجــبشــدکــهیــکســريازانــواعســرطانمثــل
ــل ــلودالی ــندودلی ــود..ای ــایعترش ــالهاش ــهدرآنس ــرطانری س
ــم ــاگاهــيفکــرکنی ریزودرشــتدیگــریاحتمــاالًباعــثميشــودم
ــن ــالًازای ــهاص ــمک ــاالميدانی ــاح ــتام ــدياس ــزجدی ــرطانچی س
ــي ــگیعن ــانفلمین ــدازآنکشــفدرخش ــازهبع ــتوت ــانیس خبره
جنــاببنزیــلپنيســیلین،ایــنزنجیــرهیتغییــرعــاداتآدمهــاوالبتــه
ــواره ــههم ــرطانک ــو،س ــلتنباک ــيمث ــعبزرگ ــدنصنای ــودآم بهوج
ــت،رخنشــانداد. ــودرامیگرف ــانخ ــیقربانی ــالهابصــورتمخف س

سیدین فاربر منجی یا مهتم؟
رواییت متفاوت از فلسفه ظهور شیمی  درماین ات حقیقت گریزانپذیر میرایی

اندکیآنطرفتریعنیدقیقاًتاکجا؟

تــاقــرونوســطیهمچنــاننظریــهعــرف،نظریــه
هومــورالبــود.نظریــهايکــهدرآنبقــراطمعتقــدبــود،
بــدنازچهــارنــوعمایــعبــهوجــودآمــدهاســت:خــون،
ــان ــاهم ــیاهی ــرايس ــاًصف ــرايزردونهایت ــط،صف خل

ــودا. س
هومــورالمیگفــتعــدمتعــادلبیــنایــنمایعــاتبــدن
منجــربــهبــروزبیمــاریمیشــودودرصورتیکــهدر
ــرایســیاهوجــود ــداریبیــشازحــدازصف عضــویمق
داشــتهباشــد،آنفــردبــهســرطانمبتــالميشــود.الزم
ــهدرقــرون ــهاخــالطچهارگان ــهذکــراســتکــهنظری ب
ــاقــرن ــهمــدتبیــشاز۱۳۰۰ســالیعنــیت وســطيب
نوزدهــموکشــفســلولدارايارزشبــودوآنچــهکــه
اجــازهمــيداددانــشســرطانبشــردرجایــيازتاریــخ
بــهمــدتیــکهــزاروســیصدســالمتوقــفشــودچیزي
نظرســنتهای از کالبدشــکافي ممانعــت جــز نبــود

ــان. مذهبــيیون
ــتان ــانباس ــییونانی ــهوقت ــودک ــنب ــدای ــرب ــاخب ام
فکرکردنــدریشــۀســرطاننشــأتگرفتــهازسوداســت
از امــا و راریشــهکنکننــد تــالشکردنــدکــهآن
ــرا؟چــون ــانتیجــهايحاصــلنشــد.چ ــایآنه تالشه
عمــالًتــانیمــهيقــرننــوزدهچیــزيبــهعنــوانبیهوشــي
درصنعــتپزشــکيوجــودنداشــتوهمــهابــزارآنهــا

سحر ذوالفقاری، کارشناسی ژنتیک، دانشگاه محقق
Saharzlf@yahoo.com
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ــهاینهــاهــمبیهوشــي ــاک.البت ــودوتری ــکلب درآندورانال
ــي ــيمدت ــيطوالن ــیبيحســيموضع ــهحت ــینداشــتندون دقیق
ــالوه ــتند.بهع ــينداش ــيجالب ــدندودرکلکارای ــرميش رامنج
ــت ــهدرآندورانبهداش ــودک ــنب ــمای ــره ــمدیگ ــلمه دلی
ــش ــزاريبرای جراحــيمفهــومنســبتاًخاصــينداشــتچــوناب
ــهاز ــهســرطانن ــالب ــارمبت ــردبیم ــاتف ــياوق ــتندوخیل نداش
ســرطانوگسترشــشدربــدنکــهاتفاقــاًازعفونتهــايناشــي

ازعملهــایجراحــيازبیــنميرفــت.
ــرن ــرق ــااواخ ــوت ــمجل ــدآمدی ــايناکارآم ــنروشه ــاهمی ب
ــتد۱بــا ــامویلیــاماستوارتهالس ــوزده،یــکجراحــیبــهن ن
پژوهشــشخصوصــاًرويمبتالیــانســرطانســینهفهمیــده
بــودکه:»بعــدازجراحــيوبرداشــتنیــکغــدهیســرطاني،آن
غــدهباگذشــتمــدتنســبتاًکوتاهــيدوبــارهشــروعمیکنــداز
همــانمــرزجراحــيشــدهیدفعــهپیــشتکثیــرشــدن،ایجــاد

ــو« ــو،روزيازن ــردنوروزازن ــدک ــد،رش ــدهیجدی غ
ــادگرنشــینی ــتازی ــوانمتاس ــروزازآنبهعن ــاام ــهم ــزیک چی

ــم. ــادميکنی ی
ــارا ــريجراحيه ــکس ــتدی ــايهالس ــف،آق ــدازآنکش بع
ــهدر ــیک ــکال.اتفاق ــوانجراحــيرادی رويکارآوردتحــتعن
عملهــایجراحــیرادیــکالمیافتــادایــدهیویبــودکــه
ميگفــتبایــدازمــرزرشــدآنتومــورفراتــربرویــموحتــياز
ــا ــمت ــداریبرداری بافتهــاياطــرافغــدهیســرطانيهــممق

ــودشــود. ــرايهمیشــهناب ریشــهيســرطانب

مســـئله ايــن بــود كــه ات كجــا؟ اینکــه ات کجــا ابیــد شــخص بیمــار 
ابفــت بــدن خــودش را تقدیــم رسطــان یم کــرد، ســؤایل بــود 
وحشــت،  از  بودنــد  حــارض  كــه  آدم  هایــي  اذهــان  در  یب  جــواب 
ــد ات  ــراح كنن ــلمي ج ــان را تس ــري از خودش ــاي زايد و زايدت بخش  ه
بــرای همیشــه از ســايه شــوم ایــن بیمــاری درامــان ابشــد اگرچــه 
امــروزه مي  دانیــم جراحــي و برداشــن تومــور بــراي غده هــاي 
ــاًل  ــرده عم ــرتش پيداك ــاي گس ــراي غده ه ــررضوری و ب ــك غی كوچ
يب  فايدســت. عالوه  بــرآن ايدمــان نرفتــه كــه ايــن آزمايش هــا 
همــی روي رسطان هايــي بودنــد كــه درشــان غــده اي وجــود 
ــری  ــان همه  گی ــف رسط ــا تكلي ــينه؛ ام ــان س ــل رسط ــت مث داش

ــد؟ ــه مي  ش ــون چ ــل خ مث
ایــن انکارآمدی هــا موجــب شــد یــک نفــر در آزمايشــگاه محقــرش 

بــه ايــن فكــر كنــد شــايد راه ديگــري وجــود داشته ابشــد.

یکمشاهدهیمهم...

زیســت نظریــه کــه بــود نــوزده قــرن نیمههــاي تقریبــٌا
. شــد عرضــه شناسيســلولي

ــارا ــابیماريه ــتت ــمگرف ــتانيتصمی ــوف۲لهس رودلفویرچ
براســاسمشــاهداتســلوليطبقهبنــديونامگــذاريکنــد
چراکــهدرآنزمــانبیماريهــاصرفــٌاطبــقاینکــهریشــه
ميشــدند دســتهبندي باشــند داشــته درونــي یــا بیرونــي
ــورد ــهدرم ــکنکت ــهی ــرشب ــش،نظ ــيتحقیقات ــوفط .ویرچ

ســلولهاجلــبشــد.

وامــانکتــهچــهبــود؟رودلــفمتوجــهشــدســلولهابــهدوگونــه
ــد؛ رشــدميکنن

ــش ــاملافزای ــهش ــيک ــالحتکامل ــدبهاصط ــقرش ــکازطری ی
سیتوپالســم،اندامکهــاومــادهژنتیکــيآنميشــودودو،از
ــف ــورتمتوق ــهدرص ــدنک ــلوليوتکثیرش ــیمس ــقتقس طری

ــدهخواهدشــد. ــهایجــادغ نشــدنمنجــرب
ایــنمشــاهدۀاوتبدیــلشــدبــهابــزاريبــراياولینشــناختهاي
منطقــيبشــردربــارهيســرطان.بنابرایــنســرطانچیــزينبــود

جــز،بیمــاريِتقســیمغیرقابــلکنترلســلول.

۱۹۴7-آمریکا:

و تحقیــق از آمریکایــی فاربــر وقتــیســیدنی ســال۱۹۴7
ــم ــود،تصمی ــدهب ــتهش ــلوليخس ــايس ــیکردننمونهه بررس
گرفــتواردکاربالینــيودرمــانشــود.ایدههایــيهــمداشــت.
ــي ــایاصل ــوانپایهه ــهعن ــاب ــروزازآنه ــاام ــهم ــيک ایدههای

علــمشــیميدرمانيیــادميکنیــم.
ــن ــیميدرمانیای ــعفلســفهيش ــادرواق ــری ــايفارب نقشــهیآق
بــودکــهمــادهايروواردبــدنکنــدکــهدرمواجهــهباســلولهای
ســالمواکنشــیازخــودنشــاننــدادهودرعــوضهدفــشفقــطو
بهطورخــاصســلولهايســرطانيباشــد.حــاالســوالاصلــیایــن

بــودکــهآیــاایــنمــادهشــگفتانگیزرامیتــوانپیــداکــرد؟
چهکسیفکرشرامیکرد؟

درقــرننــوزدهدرانگلســتانصنعــتنســاجیبــهطــورانفجــاری
رشــدکــرد؛یعنــيمراحــلمختلــفتولیــدپارچــهخیلــيســریع
ــکبخــش،بخــش ــهجــزی ــاب ــهيبخشه ــيشــدند.هم صنعت

رنــگرزي.
ــوز ــههن ــردچراک ــنتیکارمیک ــورس ــهط ــوزب ــنبخــشهن ای
ــن ــازهيای ــیمیاییاج ــایش ــیمیوفراینده ــدودش ــشمح دان
صنعتيشــدنرونمــیداد؛بههمینعلــتیــکعــدهايچــهدر
خــودانگلســتانوچــهدرنقــاطدیگــراروپــادرتــالشبودنــدکــه
ــان! ــهداددرآلم ــانتیج ــنتالشه ــازند.ای ــيبس ــگمصنوع رن
ــي ــایبزرگ ــا،کارخانهه ــنکشــفدرخشــانآلمانيه ــدازای بع
شــروعبــهتولیــدرنــگمصنوعــيکردنــددرهمینحیــندریکــی
ــی ــایعن ــهبعده ــادک ــیافت ــازياتفاق ــگاههايرنگس ازازمایش
دراوایــلقــرن۲۰ودرمیانــهجنــگجهانــياولآلمانهــااز
ســالحشــیمیایياســتفادهکردنــد.ســالحيکــهبعدهــااســمآنرا
گازخــردل۳گذاشــتند.نکتــهجالــباینجاســتکــهایــنگازهــم
ــودکــه دقیقــاًمحصــولجانبــيهمــانکارخانههــايرنــگرزيب

تغییــرکاربــريدادهشــدهبــودبــرايجنــگ.
ــي ــيپزشــکاننظام ــياولتمــامشــدوبعــدازمدت جنــگجهان
متوجــهشــدندکــهمجروحــانگازخــردلوقتــیجراحــات
ــک ــاری ــممیشــود،دچ ــانترمی ــاگذشــتزم ــاب ســطحیآنه
کمخونــيشــدیدميشــوند؛آنهــابعــدازبررســيرويبیمارهــا
ــاناز ــزاستخوانش ــلولهايمغ ــدتس ــدم ــهدربلن ــدک فهمیدن
ــا ــازهب ــمت ــاداری ــيم ــد!یعن ــازينميکنن ــادهوخونس کارافت
مــادهايآشــناميشــویمکــهواردبــدنشــدهوبهطوراختصاصــي
نــهبــههمــهیســلولهابلکــهفقــطبــهســلولهايمغزاســتخوان

1.  William Stewart Halsted

2. Rudolf Ludwig Karl Virchow

3. Mustard
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کردهوآنهارانابودميکند.
»مــادهايکــهبتوانــدواردبــدنشــدهوبــدونآســیببــه
انتخابــي بهطــور را خاصــی ســلولهاي ســالم، ســلولهاي

شناســایيونابــودکنــد«
ــود ــادهايب ــنهمــانم ــدای ــارتآشــنایي!فکــرنميکنی چــهعب
ــشميگشــت؟ ــدهاشدنبال ــقای ــرايتحق ــرب ــهســیدنيفارب ک

ازدلجنگبرایپیروزی...

حــاال چالــش پيــش  روي فاربــر ايــن بــود كــه آاي مي  توانــد اب كنــرتل 
مقــدار مــرف، از ايــن گاز کــه ات دیــروز بــرای کشــن آدم  هــا 
ــان از  ــات جانش ــرای نج ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــاال ب ــد ح ــی یم ش طراح

ــد؟ ــتفاده کن ــان اس ــگال رسط چن

فاربــرشــروعکــردبــهآزمایــشکــردنرويانواعــيازبیمــاران
ــاراولیــه،کمکــم ســرطانخونيوبعــدازچندیــننتیجــهفاجعهب
ــع ــیاریازمواق ــاًدربس ــدوعلن ــتدی ــجمثب ــرينتای ــکس ی
ــا ــدام ــفکن ميتوانســترشــدســریعگلبولهايســفیدرامتوق
نکتــهيتاریــکاینجــابــودکــهایــنجــوابگرفتنهــابازههــاي
کوتاهــيداشــتندوبــازهــمســرطانبرميگشــتواینبــار
ــر ــمدیگ ــده ــرميکردن ــيراقويت ــايداروی ــدرپایهه هرچق
ــهشــشماه ــرادب ــازهدربعضــياف ــنب ــيای ــود.حت چارهســازنب
هــمرســیدهبــود.باالخــرهیــکنفــرموفــقشــدهبــودبهوســیلهي
ــلســرطان یــکدارويشــیمیایينبــردخــوبوموقتــيدرمقاب

داشــتهباشــد.

تالقیعلموثروت

ــدوقپژوهــشســرطانکــودکان ــرصن ــايفارب ســال۱۹۴۸آق
راپایهگــذاريکــردومشــغولپــولجمعکــردنبــرايایــن
ــول ــهق ــدب ــولدرآوردن،بای ــرپ ــرايبیشت ــدوب ــدوقش صن
ــئلۀســرطاندرگیــرميکــرد. ــامسـ ــکاراب خــودشمــردمامری
ــه ــهراهخــودشادام ــانب ــرهمچن ــايفارب ــيگذشــتوآق مدت
ــایــکروزخــوب مــيداداگرچــهُکنــد؛امــاآنقــدرجلــوآمــدت
ــابانویــيبــهنــامَمــريلســکر! باالخــرهمســیرشتالقــيکــردب
ــودبســیارمتمــّولوبانفــوذکــهبخشــياز ــومفــرديب ــنخان ای
کارهایــيکــهميکــردپشــتیبانيازفعالیتهــايپزشــکيو
درمانــيبــود.ترکیــبنفــوذ،قــدرتوثــروتخانــوملســکربــا
ــهتاســیسموسســهايشــد ــرمنجــرب ــايفارب دانــشعلمــيآق
تحــتعنــوانانجمــنکنتــرلســرطانامریــکایــا)ACS(۴قــرار
بــودیــکجنــگنــرمهمهجانبــهعلیــهســرطاندررادیــو،
تلوزیــونومطبوعــاتراهبندازنــدوســرطانراتبدیــلبــه

ــد. ــهکنن ــوعروزجامع موض
یــکآگهــيمعــروفروزنامــهايهــمداشــتندخطــاببــه

امریــکا: نیکســون،رئیــسجمهــوروقــت

درنتیجــۀهمــهایــنپویشهــا،خزانهمالــيایــنمؤسســهافزایــش
پیــداکــرد؛امــاخــبســیرمرگومیــربــاافزایــشبودجــهطبعــاً
ــتداشــت، ــرایطثاب ــکش ــالهایاولی ــيس ــدوط ــننیام پایی
افزایــش ازگروههــايســني یــکســري ســپسحتــيدر
پیداکــرد؛امــامجموعــاًازســال۲۰۰۰نمــودارســیرنزولــي
ــد. ــدوارميکنن ــدهامی ــهآین ــاراب ــجم ــاننتای ــتهوهمچن داش

خاکستریبارگههایامید..

بعدازمدتــيپژوهشــگرانموسســهفاربــرفهمیدنــدراهبهتــر
مبــارزهبــاایــنبیمــارياســتفادهازترکیــبچنــدمــادهي
شــیمیایيبــرايدرمــاناســت.مــوازيایــناتفاقــاتدرگوشــهي
ــن۵ ــرادرونگت ــمُکن ــابویله ــانجن ــیآلم ــایعن دیگــريازدنی
موفــقشــدهبــوددر۱۸۹۵اشــعهایکــسروکشــفکنــد.
اشــعهيایکســيکــهبــهخاطــرتوانایــياشدرتحتتاثیــرقــرار
دادنتومورهــايمناطــقخاصــيازبــدنومتوقفکــردنیــا
ــوددرعرصــهي ــدتکثیرشــانانقــالبدیگــريب ُکندکــردنرون
پزشــکيوبعدهــابنیانگــذارروشــيشــدکــهامــروزهمــاازآن
بــهعنــوانپرتودرمانــيیــادميکنیــم.باگذشــتزمــانفهمیدیــم
درمــانســرطاننــهفقــطبهوســیلهيیــکراهــکارمثــالجراحــي
ــیاري ــوالًدربس ــهمعم ــت،بلک ــیميدرمانيامکانپذیراس ــاش ی
ــتنداز ــيهس ــيترکیب ــايدرمان ــق،پروتکله ــایموف ازالگوه

و...)۲(. جراحــي پرتودرمانــي، شــیميدرماني،

مسکوب!

گاهــيعمیقــاًفکــرمیکنــمچــرابشــرهمیشــهتالشکــرده
فرامــوشکنــد،پشــتهمــهيایــنسیســتمهايتنفســيوبــوق
ــه ــکاریمهم ــاهرخمســکوب،»ش ــولش ــک،بهق ــايریتمی بوقه

یــکســرپیــشمــرگ«...
چــرابــهمغــزهیــچگونهخردمنــدیخطــورنمیکنــدبیــن
ــوژیکــههمــه ــموتکنول ــاوری،عل ــش،فن ــتنامتناهــیدان رقاب
آنهــاتــالشميکننــدبقــايمــارابیشــترتضمینکننــد،درحــق
مفهــومعظیــموعزیــزيبــهنــاممــرگبــهچــهانــدازهبیمهــری
ــن ــاای ــتیمب ــت،میخواس ــينداش ــنراهپایان ــرای ــهاگ ــده؛ک ش
ــون ــدچ ــينميده ــزمعن ــچچی ــهدرآنهی ــيک ــيِته جاودانگ

ــم؟ همیشــههســت،چــهکنیم؟همیشــههســت،چــهکنی

4. American Cancer Society

5. Wilhelm Conrad Röntgen

Mr. Nixon!
You Can Cure Cancer.
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ــازل ــودن،آخریــنتکــهیگــمشــدۀپ ــۀمــاوپذیــرایمرگاگاهــیب ــاداشزیســتآگاهان خبرخــوبایــناســتکــهمــرگ،پ
ــت. ــیماس خوشبخت

اززبانآتولگاواندی

دررشتهپزشــکیخیلــیچیزهــایــادگرفتــم؛امــامیرایــیدرمیــانآنهــانبــود.دریکــیازهمــانمقالههــایابتدایــیام،ماجــرای
ــم ــهشش ــودودرده ــهریب ــرانش ــیازمدی ــودم.اویک ــتهب ــوزفالزاروفگذاش ــمشراج ــهاس ــردمک ــفک ــردیراتعری م
ــرل ــکاندهــدودفعــشراکنت ــایراســتشرات ــدپ ــودنمیتوان ــدهب ــودودی ــدارشــدهب ــرارداشــت.یــکروزبی زندگــیاشق
ــردم. ــهک ــاباورامعاین ــزواعص ــیمغ ــمجراح ــرنتی ــوانانت ــنبهعن ــام ــود.درآنج ــدهب ــتانآم ــهبیمارس ــنب ــد.بنابرای کن
ــا ــم.ام ــشکنی ــاتپزشــکیکنترل ــااقدام ــمب ــمبتوانی ــدواربودی ــیامی ــالجاســتول ــهســرطاناوالع ــدک ــلآم ــهعم کاشــفب
پرتودرمانــیاورژانســینتوانســتســلولهایســرطانیراازبیــنببــردبنابرایــنجــراحمغــزواعصــابدوگزینــهبــرایاومطــرح
کــرد:مراقبتهــایتســکینییــاعمــلجراحــیبــرایآنکــهتــودهتومــوِردرحالرشــدراازســتونفقــراتخــارجکننــد.الزاروف

جراحــیراانتخــابکــرد.
عمــلجراحــیبــاموفقیــتفنــیهمــراهبــود؛امــاهیچوقــتنتوانســتازریــکاوریبیــرونبیایــد.دربخــشمراقبتهــایویــژه،
ــزیمواجــهشــد. ــاخونری ــودب ــقشــدهب ــهاوتزری ــریازلختگــیب ــرایجلوگی ــهب ــررقیقکنندههایخــونک ــتبهخاط درنهای
هــرروزدســتمانبســتهترمیشــدونهایتــاًپذیرفتیــمکــهاوداردمی-میــرد.چهاردهمیــنروز،پســرشبــهتیــمجراحــیگفــت

کــهدیگــربــساســت.
ــدا ــاراج ــزاتولولهه ــنتجهی ــهای ــادک ــنافت ــامم ــهن ــهب ــزقرع ــارنی ــود.اینب ــتهب ــوابس ــهه ــزاتولول ــهتجهی ــاتاوب حی
کنــم.ابتــدابررســیکــردمومطمئــنشــدمکــهدوزورودیمورفینــشباالســتتــاهنــگامکمشــدنهــواواکســیژن،دردورنــج
زیــادیمتحمــلنشــود.بعــدخــمشــدمجلــو،جــوریکــهبتوانــدصدایــمرابشــنود.گفتــممیخواهــملولــههــواراازدهانــتجــدا
کنــم.وقتــیداشــتملولــهرابیــرونمیکشــیدم،چنــدبــارســرفهکــردومختصــریچشــمهایشراگشــودوبعــددوبــارهبســت.
نفسهایــشبــهشــمارهافتــادونهایتــاًمتوقــفشــد.گوشــیپزشــکیامرارویســینهاشگذاشــتموشــنیدمکــهقلبــشآرامآرام

ازحرکــتایســتاد)۳(.

کالمآخر

اغلــبدرآسایشــگاههاو بــودکــه بیمــارانالعالجــی یــادآوریروزهــایواپســینعمــِر ایــنســطرها هــدفهمــهی
ــه ــدک ــشمیبرن ــیراپی ــم،درمانهای ــارعل ــهاعتب ــاعب ــناوض ــکاندرای ــذرد.پزش ــتانهامیگ ــژهبیمارس بخشمراقبتهایوی
مغزهایمــانراگیجومنــگکــردهوشــیرهبدنهایمــانرامیکشــد؛تــاشــایدشــانسنصفهونیمــهایبــرایزندهمانــدنببخشــند

ــد. ــهنبای ــادک ــیافت ــاناتفاق ــههم ــمک ــرافســوسمیخوری ودرآخ
پزشکیمدرنبهچیزیجزدرمانفکرنمیکند؛غافلازاینکهمرگدرمانندارد.

آتــولگاوانــدی،جــراحونویســندهآمریکایــی،درپــیایــناســتکــهریشــههایناتوانــیپزشــکیمــدرندرمواجهــهبــامــرگ
راپیــداکــردهوراههایــیرابــهبیمــارانوپزشــکانپیشــنهاددهــدکــهچگونــهنگاهــیتــازهبــهوظیفــهپزشــکیداشــتهباشــندو

روزهــایواپســینرابگذراننــد.

حــاال فکــر یم کــم بحمثــان ات همین جــا بــه حــدی رســیده ابشــد کــه بتوانیــم ایــن ســؤال را مطــرح کنیــم. ابالخــره ســیدین 
فاربــر منجــی بــود یــا مهتــم ردیــف اول روشــن  کردن مشــعل امیدهــای واهــی بیمــاراین کــه درگــذر از ســخت ترین 

ــد؟! ــج یم برن ــل  رن ــودی کام ــای هبب ــار رؤی ــا، در انتظ درمان ه
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معمای  خواب
محیا اسد علیزاده 

زیست سلولی و مولکولی، مقطع لیسانس پیوسته دانشگاه تهران 
ma.alizade@ut.ac.ir

 هلیا اسد علیزاده 
پزشکی، دکترای حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی البرز

helia.alizadeh82@gmail.com 



تمــامخاطــراتواتفاقــاتروزمــرۀزندگــیمــا،دربخشــیبــه
نــامهیپوکامــپ۴درمغــزذخیــرهمیشــوند.بــههنــگامخــواب
ــپ ــوابازهیپوکام ــیگنالهایخ ــروجس ــۀREM(۵،خ )مرحل
بــه خوابدیــدن بههنــگام مــا یعنــی میشــوند؛ متوقــف
ــی ــددسترس ــتهرویدادهان ــهدرگذش ــراتمشــخصیک خاط
ــرات، ــیازخاط ــاملکلیات ــطش ــافق ــایم ــموخوابه نداری
رخ مــا زندگــی روزمــرۀ در کــه مکانهایــی و اشــخاص
ــی ــدنبخشهای ــالش ــافع ــهب ــند،بهطوریک ــدمیباش دادهان
ازمغــزکــهدرفرآیندهــایعاطفــیدخیلانــد،بــاایجــادیــک
داســتانبســیارعاطفــیوتخیلــی،ایــنخاطــراترابهیکدیگــر
ــریاز ــشدیگ ــهبخ ــتک ــیاس ــندرحال ــد.ای ــدمیده پیون
ــامکورتکــسپیــشپیشــانیکــهقــدرتاســتدالل ــهن مغــزب
ــال ــد،غیرفع ــرلمیکن ــاراکنت ــایم ــیوتصمیمگیریه منطق
میشــود.روزالنــدکارترایــت۶درمرکــزاختــالالتخــوابدر
ــد ــوکاسمعتق دانشــکدهپزشــکیراشپرســبتارینســینتل
اســتکــهخوابهــاماننــدخاطرههایــیدرپــییکدیگــر
ازطریــق نــه و احســاس، ازطریــق کــه ميگیرنــد قــرار
ــامطــول ــردرتم ــکار،بهیکدیگــرمتصــلهســتند.شــمااگ اف
ــه ــردک ــممیگی ــانتصمی ــد،مغزت ــازیکنی ــس7ب روزتتری
تتریــسرادرخــوابببینیــدویــااگــرشــماراجــعبــهچیــزی
نگــرانومضطــربباشــید،مغزتــانتصمیــمبــهخلــقخوابــی
بــاغالــببــودنحالــتاضطــرابرامیگیــرد.طیــفوســیعی
ــد ــانمیده ــرادنش ــواباف ــوایخ ــارۀمحت ــاتدرب ازتحقیق
کــهتجربــۀشــمادرطــولروزمیتوانــددرمحتــوایخوابتــان
دخیــلباشــد.بااینحــالمــواردنامربــوطزیــادیهــمبــه
ــانفــوذمیکننــدکــهناشــیازفعالیــتمغــزمــا خوابهــایم

ــد.)۱( ــیمیباش ــتانتخیل ــکداس ــاختنی درس

چرا خواب های ما عجیب هستند؟

خوابهــاورویاهــایمــاخیلــیعجیــبهســتند،آنچــهمــا
بهعنــوانخــوابمیبینیــمتصاویــررنگــیهســتندواغلــب
تمــامحــواسپنجگانــۀمــارابــهکارمیگیرنــد.خوابهــاآنقــدر
بــرایمــااهمیــتدارنــدکــهاغلــباحســاسنیــازمیکنیــمتــا
ــم ــارادرخــوابمیبینی ــهآنه ــایشــبانهایک ــارۀماجراه درب

ــم.)۱( ــادیگــرانصحبــتکنی ب
بــه افــرادیرامیبینیــمکــهمیگوینــد،درخــواب گاهــی
آنهــاالهامــاتميشــود؛مثــالپــالمــکآرتــی۱،خواننــدۀ
بیــدارشــدن، از انگلیســی،ميگویــدپــس وآهنگنویــس
آهنــگ»دیــروز«رابهصــورتالهــامدرخاطــرهامداشــتمو
یــامــریشــلی۲،رمــاننویــسانگلیســی،ميگویــدکتــاب
ــااســتفادهاز ــیازدانشــمندیکــهب ــاخواب ــکاشــتاینراب فران
دســتگاهیهیوالیــیراخلــقمیکــردشــروعبــهنوشــتنکــردم
ویــادیمیتــریمندلیــف۳،شــیمیدانمعــروفروســی،میگویــد
ســاختارجــدولتناوبــیعناصــررادرخــوابدیــدهوازآنالهــام

ــت.)۱( ــهاس گرفت
ــوده انســانهمــوارهدرصــددفهمیــدنپدیــدهخــوابدیــدنب
اســتودراینبــارهاعتقــاداتمختلفــیشــکلگرفتهاســت؛
ــا ــدخوابه ــدبودن ــانورممعتق ــتانیون ــالدانشــمندانباس مث
ــاب ــادرکت ــدی ــراهدارن ــانرابههم ــبخدای ــیازجان پیامهای
ــورد ــهوداســتاندرم مقــدسمســیحیانبیــشازهفتصــدگفت
خــوابدیــدنوجــودداردیــادرچیــنمــردممعتقدنــدخــواب
ــا ــتگانمیباشــدوی ــادرگذش ــدارب ــرایدی ــیلهایب ــدنوس دی
ــد ــورمیکردن ــیطانیتص ــدنراش ــوابدی ــردمخ ــام دراروپ
ــد. ــتکن ــدهدای ــهانجــامکارهــایپلی ــردمراب ــدم کــهميتوان
حــالاگــربدانیــدکــهچــهاتفاقاتــیبــههنــگامخــوابدیــدندر
مغزتــانرخمــیدهــد،منطــقآنراراحــتتــردرکمیکنیــد.

1. Sir James Paul McCartney

2. Mary Wollstonecraft Godwin

3. Dmitri Ivanovich Mendeleev

4. Hippocampus: قسمتی از دستگاه لیمبیک مغز است که مرکز یادگیری است

5. Rapid eye movement 

6. Rosalind Cartwright

 7. نوعــی بــازی ویدئویــی، معامیــی و مصــور رایانــه ای شــبیه بــه یــک پــازل بی انتهــا اســت کــه در آن از قطعــات

 یــا مهره هــای چهارگوشــی بــه نــام ترومینــو اســتفاده می شــود. طــراح و برنامه نویــس ایــن بــازی در اصــل توســط

.طــراح بــازی روســی الکســی پاژیتنــوف انجــام شده اســت. ایــن بــازی در ۶ ژوئــن ۱۹۸۴ منتــرش شــد
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چرا اکر اوقات خواب های خود را فراموش یم کنیم؟ 

اکثــرمــااندکــیپــسازبیــدارشــدنازخــواب،نمیتوانیــمخوابهــایخــودرابــهیــادبیاوریــم؛بههمینعلــتبهاشــتباهتصــور
میکنیــمکــهاصــالخــوابندیدهایــم.آزمایشهــایانجــامشــدهبــررویافــرادمختلــفوبیدارکــردنآنهــادرمراحــلمختلــف
ــت ــزانفعالی ــهمی ــاقب ــناتف ــد.ای ــادنمیآورن ــهی ــۀآنراب ــاهم ــدام ــوابمیبینن ــرادخ ــۀاف ــههم ــدک ــانمیده ــواب،نش خ
مغــزافــراددرطــولخــواببســتگیدارد؛افــرادیکــهمعمــوالخوابهــایخــودراپــسازبیــدارشــدنبهیــادمیآورنــددارای
فعالیــتمغــزیبیشــتریدردوبخــشازمغزشــانکــهدرگســترشتصاویــروذخیرهســازیخاطــراتدرطــولخــوابوبیــداری
ــد ــد،اســتادروانشناســیدربخــشپزشــکیخــوابدانشــکدهپزشــکیهــارواردمعتق ــرتاســتیکگول نقــشداردهســتند.راب
اســتکــهوقتــیچشــمانماندرزیــرپلکهــادرهنــگامخــواببــهســرعتحرکــتمیکنــد،مــادرتــالشبــرایخلــقاتفاقــات

ــانهســتیم.)۱( ــددرخوابهایم جدی

و اما چه اتفایق میافتد وقیت مشا خواب هستید؟

دکتــرجانــزهاپکینــز،متخصــصخــوابواعصــاب،میگویــد:»قبــلازدهــه۱۹۵۰،اکثــرمــردمبــاورداشــتندکــهخــوابیــک
فعالیــتغیــرفعــالبــودهکــهدرآنبــدنومغــزدراســتراحتوســکونقــراردارد.«امــامدتــیبعــدمشــخصشــدکــهخــواب
ــاکیفیــت ــاطنزدیکــیب ــرایزندگــیاســتکــهارتب ــرتعــدادیفعالیتهــایضــروریب ــهایاســتکــهدرآنمغــزدرگی مرحل

زندگــیدارنــد.)۳(
ــد،مغــزشــما ــهخــوابمیروی ــهب ــیک ــدتزمان ــامم ــهایتکــرارمیشــودودرتم ــا۱۱۰دقیق ــکچرخــه۹۰ت ــدندری خوابی
ــوابNon-REM. ــم(وخ ــریعچش ــتس ــوابREM)حرک ــت:خ ــدگذش ــاوتخواه ــوابمتف ــوعخ ــبازدون بهطورمرت
ــریــک ــهتغیی ــدکــهب ــاقمیافت ــانســریعاتف ــهخــوابآرامچن ــالب ــنچرخــهخــوابNon-REM۸اســتوانتق بخــشاولای
ــهخــوابمیرویــدســوئیچخامــوشاســت. ســوئیچتشــبیهمیشــود؛هنگامیکــهبیــدارمیشــویدســوئیچروشــنوهنگامیکــهب
ــه، ــنمرحل ــد.درای ــرکنامیدهان ــدنمتح ــکب ــتدری ــزبیحرک ــکمغ ــاNon-REMرای ــوابآرامی ــواب،خ ــانخ متخصص
قــدرتتفکــروبیشــترعملکردهــایفیزیولوژیــکبــدنکاهــشمییابــدامــاحرکــتانــدامهــاهمچنــانمیتوانــدرخدهــد.)۴(
ــوارمغــزی(فعالیــتنامنظمــیراثبــتمیکنــدوالگــویمــوجآلفــامشــخصۀاصلــی اگــربهطــورکامــلبیــدارباشــید،EEG۹)ن
ــا۱۰ ــکتقریب ــتوریتمی ــکالگــویثاب ــهی ــواجمغــزیب ــد،ام ــهخــوابمیروی ــهب ــابهمحــضاینک ــداریاســت؛ام ــتبی حال

ــد)شــکل۱(. ــهمیرس ــیکلدرثانی س

خواب Non-REM از چهار مرحله ) مراحل 3 و 4 یک مرحله محسوب یم شوند ( تشکیل 
شده است: )3و4(

مرحله N1 -  خواب سبک11

ایــنمرحلــهحالتــیبیــنبیداربــودنوفرورفتــنبــهخــواباســتکــهحــدودپنــجدقیقــهطــولمیکشــد.درEEGامــواجغالــب
مغــزبــه۴تــا7ســیکلدرثانیــهکاهــشمییابنــدکــهایــنیــکالگــوبــهنــامامــواجتتــااســت)شــکل۱(.درایــنحالــتدمــای
بــدنشــروعبــهافــتمیکنــد،انقبــاضماهیچههــاکاهــشمییابــدوممکــناســتدچــارانقباضــاتوتکانهــایناگهانــیشــویم
وچشــمهااغلــببــهآرامــیبــهچــپوراســتحرکــتمیکننــد.انســانهادرمرحلــهN1،آگاهــیازمحیــطاطــرافخــودرااز

ــوند. ــدارش ــیبی ــگوبهراحت ــدبیدرن ــامیتوانن ــدام ــتمیدهن دس

مرحله N2 -  خواب واقعی12

ــا۲۰دقیقــهطــولمی کشــدوارد ــۀدومخــوابکــهحــدود۱۰ت ــهمرحل ــۀخــوابســبک،ب ــازه۱۰دقیقــه ایپــس ازمرحل درب
ــان ــداریاســتوفعالیــتالکتریکــیمغز ت ــانبی ــانآهســته تراززم ــانقلــبوتنفس ت ــه،الگــویضرب ــنمرحل می شــویم.درای
نامنظــماســت.امــواجبــزرگوآهســتهبــاانفجار هــایمختصــریازفعالیــتبــهنــاماســپیندلخــواب۱۳،بــرایحــدودنیــمثانیــه

یــاطوالنی تــربــایکدیگــرادغــاممی شــوند.

8. Rapid Eye Movement 

9. non-REM 

10. Electroencephalography:

 10.نــوار مغــزی یــا الکروانســفالوگرافی ، ثبــت فعالیــت الکریکــی مغــز اســت، ایــن تکنیــک شــامل 

 اخــذ ســیگنال توســط الکرودهــای ســطحی، بهبــود ســیگنال (معمــوالً تقویــت و حــذف نویــز)، چــاپ

.ســیگنال و آنالیــز آن می شــود

11. Light sleep

12. True sleep

13. Sleep spindle: 

ــز در خــال مراحــل ۴-۱ خــواب و در  ــا بســامد ۱۴-۱۲ هرت ــه ب ــواج کوتاهــی هســتند ک 13.ام

فاصلــه زمانــی ۵-۲ دقیقــه پیــدا می شــوند. ایــن امــواج منایانگــر فعالیــت مکانیســمی اســت کــه 

حساســیت مغــز را در برابــر اطاعــات حســی کــم می کنــد و در اســتمرار خــواب شــخص نقــش 

دارنــد. در اشــخاص ســاملند ایــن موج هــا کمــر دیــده می شــود و بــه همیــن دلیــل ســاملندان در 

طــول شــب چندیــن بــار از خــواب بیــدار می شــوند.
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دانشــمندانمعتقدنــدزمانی کــهاســپیندلرخمی دهــد،مغــزاز
ورودیحســگرهایخارجــیجــدامی شــودوفرآینــدتثبیــت
مرتبکــردن و تنظیــم )یعنــی آغــازمی کنــد را حافظــه
ــن ــز(.همچنی ــدتدرمغ ــیم ــتطوالن ــورثب ــهبه منظ حافظ
ــهنشــان ــودداردک ــامK-ComplexدرEEGوج ــیبه ن الگوی
دهنــدۀیــکسیســتمبی خوابــیداخلــیاســتکــهدرصــورت
لــزوممی توانــدشــمارابیــدارنگــهدارد.ایــنK-Complexها
ــاســایرمحرک هــای ــدتوســطصداهــایمشــخصی می توانن
خارجــییــاداخلــیتحریــکشــوند.آهســتهصــداکــردننــام
ــک ــدنی ــدارش ــثپدی ــوابN2باع ــگامخ ــخصدرهن ش

ــردمی شــود. ــنف K-ComplexدرEEGای

مرحلــه N3 -  خــواب عمیــق یــا خــواب مــوج 
آهســته14

بلنــدوفرکانــس بــادامنــه امــواجمغــزی در این حالــت
ــل ــیEEGتبدی ــخصه هایاصل ــیازمش ــهیک ــاب ــندلت پایی
می شــود.دراین مرحلــهتنفــسمنظم تــرمی شــود،فشــار
خــونوضربــانتــاحــدود۲۰تــا۳۰درصــدکاهــشمی یابــد
ــزانخــود ــنمی ــسدرکم تری ــبوتنف ــانقل والگــویضرب
قــرارمیگیرنــد.مغــزنســبتبــهمحرک هــایخارجــی
ــن ــراددرای ــردناف ــودوبیدارک ــد ب ــخگوخواه ــرپاس کمت

مرحلــهازخــوابســخت تراســت.)۳و۴(
ــد ــدننمیتوان ــدارشــویم،ب ــقبی ــردرطــولخــوابعمی اگ
بــهســرعتبــهحالــتتعــادلخــودبازگــرددومعمــوالچنــد
دقیقــهپــسازبیــدارشــدن،احســاسگیجــیمی کنیــم.
بعضــیازکــودکاندرایــنمرحلــهازخــواب،شــبادراری،
وحشــت هایشــبانهویــاراهرفتــندرخــوابراتجربــه

می کنند)عکــس۱(.

14. Deep sleep

15. Pulsatile

16. هورمــون رشــد (Growth hormone)نوعــی هورمــون پپتیــدی اســت و در بخــش قدامــی غــدۀ هیپوفیــز تولیــد، ذخیــره و ترشــح می شــود. میــزان ترشــح ایــن هورمــون تحــت تاثیــر تحریــکات عصبــی، 

ــزی، ترشــح هورمــون رشــد یــک  ــد بیشــر هورمون هــای هیپوفی ــر شــود. هامنن ــد دقیقــه 10 براب ــن هورمــون، ممکــن اســت در ظــرف چن ــداری می باشــد. به طوری کــه غلظــت پاســامیی ای خــواب و بی

جریــان دامئــی و یکنواخــت را نــدارد بلکــه به صــورت جریانــات رضبانــی (Pulsatile) انجــام می پذیــرد.

خواب عمیق، فرصیت برای ترمیم و ابزسازی 
بدن

بهصــورت هیپوفیــز، غــدۀ مرحلــه، ایــن ابتــدای در
ــی۱۵وغیریکنواخــتیــکتــپهورمــونرشــد۱۶را ضربان
تولیــدمیکنــدکــهرشــدبافــتوترمیــمعضــالتراتحریــک
میکنــد.همچنیــندانشــمندانمتوجــهشــدندکــهبــدن
ــر ــرایمحافظــتازخــوددربراب ــقب ــگامخــوابعمی ــههن ب
ــتم ــهسیس ــیمیاییک ــوادش ــریازم ــطحباالت ــتازس عفون
ــه ــرد.زمانیک ــکمیگی ــدکم ــالمیکنن ــدنرافع ــیب ایمن
بعــدازیــکدورهمحرومیــتازخــوابمیخوابیــدســریعتر
ــهمراحــلعمیقتــرخــوابواردمیشــوید ازحالــتعــادیب
ومــدتزمــانبیشــتریازخــوابرادرایــنمرحلــهســپری
میکنیــد.ایــننشــانمیدهــدکــهخــوابعمیــقنقــش
ــش ــالونق ــتنرم ــهحال ــیاریب ــیهوش ــیدربازگردان مهم

ــد.)۴( ــامیکن ــردایف ــوبف ــردمطل ــیدرعملک اساس

مرحله  REM – مرحله ی رویا دیدن در خواب

ــا ــوابوروی ــبخ ــهاغل ــتک ــهایاس ــانمرحل ــۀREMهم مرحل
دیــدنرادرآنتجربــهمیکنیــم.وقتــیشــمابــهخــوابREMوارد
میشــوید،چشــمهابهســرعتپشــتپلکهــایبســتهحرکــت
میکننــدوامــواجمغــزیشــبیهآنهایــیهســتندکــهدرطــول
ــدن،فشــارخــون، ــایب ــه،دم ــد.دراینمرحل ــاقمیافتن ــداریاتف بی
ــت ــورموق ــهط ــدنب ــدوب ــشمییاب ــسافزای ــبوتنف ــانقل ضرب
ــرای ــنیــکراهطبیعــیب ــهمیشــودکــهای ــجمیشــودکــهگفت فل
جلوگیــریازحرکــتبــدنحیــنخوابدیــدناســت.سیســتم
عصبــیســمپاتیککــهپاســخســتیزیــاگریــزراایجــادمیکنــد،دو
برابــرفعالتــرازحالــتبیــداریاســت.)۳(درایــنمرحلــه،اگرچــه
مــاهوشــیارنیســتیمامــامغــزمــابســیارفعــالاســت،حتــیبیــشتــر

اززمانــیکــهبیــدارهســتیم!
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 REM اهمیت خواب

ــود ــنمیش ــازیذه ــثبازس ــوابREMباع ــهخ ــدک دانشــمندانمعتقدن
واحتمــاالبــهپــاککــردناطالعــاتنامناســبکمــکمیکنــد.طبــق
ــازل ــرایحــلیــکپ ــوزانب ــیدانشآم ــیکــهدربررســیتوانای تحقیقات
پیچیــدهبــااشــکالانتزاعــیانجــامشــد،نشــانمیدهــدکــهدانشآموزانــی
کــهبعــدازدیــدنپــازلیــکخــوابشــبانهخــوبراســپریکردهانــد،در
حــلآنبســیاربهتــرازافــرادیکــهمیخواســتندبالفاصلــهپــازلراحــل

کننــدعمــلکردنــد.
پــسازخــوابREM،کلایــنچرخــهدوبــارهتکــرارمیشــودامــادرهــر
ــه ــلس ــیمراح ــریعن ــلعمیقت ــریرادرمراح ــانکمت ــمازم ــهش چرخ
وچهــارخــوابوزمــانبیشــتریرادرمرحلــۀخــوابREMســپری
میکنیــد.دریــکشــبمعمولــیشــماچهــاریــاپنــجبــارچرخــهخــوابرا

تکــرارخواهیدکــرد.)۳(

تغییرات قطر مردمک در طول خواب

ــواب ــتخ ــوشدرحال ــررویم ــیب ــومطالعات ــگاهژن ــمنداندانش دانش
انجــامدادهانــدکــهنشــاندهندهتغییــراتقطــرمردمــکدرطــولخــواب
ــد. ــقمحافظــتمیکن ــزمازمغــزدرطــولخــوابعمی ــنمکانی اســت.ای
ــان ــوابراچن ــولخ ــزدرط ــتمغ ــکفعالی ــرمردم ــاناتقط ــننوس ای
ــقخــوابرا ــهدقی ــادقــتباال،مرحل ــوانب ــدکــهمیت ــالمیکن ــقدنب دقی
ــر ــرباشــد،خــوابعمیقت تشــخیصداد؛هرچــهقطــرمردمــککوچکت

اســت.
ــش ــکچال ــهی ــوابهمیش ــنخ ــکدرحی ــرمردم ــدازهقط ــاتان مطالع
بودهاســت؛چــونهمــهمــاوحیوانــاتعمومــاًبــاچشــمانبســتهمیخوابیم.
موشهــای اینکــه کشــف از بعــد همکارانــش و او میگویــد هابــر
ــازمیخوابنــد،بــرایمطالعــهانــدازه ــاچشــمهایب آزمایشــگاهیگاهــیب

ــبشــدند. ــگامخــوابترغی قطــرمردمــکدرهن
آنهــایــکسیســتمردیابــیمردمــکنــوریجدیــدبــرایموشهــاایجــاد
ــک ــدهنزدی ــزقراردادهش ــورمادونقرم ــکن ــاملی ــتگاهش ــد.دس کردن
ــد ــتمیکن ــزحرک ــهومغ ــیازجمجم ــورنامری ــت.ن ــواناس ــرحی بهس
تــاپشــتچشــمراروشــنکنــد.هنگامــیکــهچشــمهابــادوربیــن
ــهشــکلحلقههــای ــرداریشــوند،مردمــکچشــمب مادونقرمــزتصویرب
درخشــاندیــدهمیشــود.بــهکمــکایــنروشجدیــد،تغییــردرانــدازه

ــود. ــرب ــقامکانپذی ــهطــوردقی ــکب قطــرمردم
ــواب ــولخ ــوشدرط ــایم ــرمردمکه ــهقط ــدک ــاندادن ــرنش تصاوی
ــن ــهای ــتندبلک ــینیس ــورتصادف ــهط ــاناتب ــننوس ــدوای ــرمیکنن تغیی

ــد. ــاطدارن ــوابارتب ــهازخ ــرمرحل ــاه ــراتب تغیی
آزمایشهــایبیشــترنشــاندادکــهتغییــراتدرقطــرمردمــکتنهــایــک
پدیــدۀغیرفعــالنیســت،بلکــهبهطــورفعــالتوســطسیســتمعصبــیخــود
مختــارکنتــرلمیشــوند.شــواهدنشــانمیدهنــدکــهدرمــوش،مردمــک
ــات ــدنحیوان ــاازبیدارش ــودت ــرمیش ــقباریکت ــوابعمی ــمدرخ چش
دراثــرنــورناگهانــیمحافظــتکنــد.مردمــکبــامســدودکــردنورودی
حســیودرنتیجــهمحافظــتازمغــزدرزمانــیکــهخاطــراتبایــدیکــیو
ادغــامشــوند،درمراحــلخــوابعمیــقنقــشمهمــیراایفــامیکنــد.)۱(
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اشتیاق خواب

اشــتیاقخــوابیکــیازفرآیندهــایتنظیــمخــواببهشــمارمــیرود.بــدنشــماهمانطورکــهبــرای
غــذامشــتاقاســت،بــرایخــوابنیــزاشــتیاقدارد.درطــولروزتمایــلشــمابــهخــوابشــروعبــه
ایجادشــدنمیکنــدووقتیکــهبــهیــکنقطــهمشــخصبرســد،شــمابایــدبخوابیــد.یــکتفــاوت
عمــدهبیــنخــوابوگرســنگیایــناســتکــهوقتــیگرســنههســتیدبــدنشــمانمیتوانــدشــمارا
مجبــوربــهخــوردنغــذاکنــدامــاوقتــیخســتهمیشــویدبــدنمیتوانــدشــمارابــهخــوابببــرد؛
حتــیاگــردریــکجلســهیــاپشــتفرمــانیــکماشــینباشــید.وقتــیکــهشــماخســتههســتید
ــود،در ــرش ــهدرگی ــادوثانی ــکی ــمتهایmicrosleep۱7ی ــددرقس ــیمیتوان ــماحت ــدنش ب

حالیکــهچشــمانشــمابــازهســتند.)۳(

ژن خواب!

ــان ــب،ومحقق ــارکوو۱۸،متخصــصقل ــرم ــواب،دکت ــابوخ ــز،متخصــصاعص ــزهاپکین جان
ــبانهروزی ــوابش ــدیخ ــمزمانبن ــهدرتنظی ــدک ــاییکردهان ــکژنراشناس ــراًی ــکار،اخی هم
ــوممگــس ــدهمیشــودازژن ــهWideawakeنامی ــنژنراک ــانای شــرکتدارد.زمانیکــهمحقق
میــوه۱۹حــذفکردنــد،مگسهــامشــکالتبــهخوابرفتــنوبیدارمانــدنراتجربــهکردنــد.ژن
خــوابمشــابهینیــزدرانســانوموشهــاوجــوددارد.دانشــمندانبــامطالعــهایــنژنبــهامیــد
درکبیشــتردرمــورداینکــهچگونــهفرآیندهــایدرونســلولهایمــابــرتوانایــیمــادرخــواب

ــد.)۳( ــهمیدهن ــدادام ــرمیگذارن تاثی

microsleep.17

.Mark Nan Wu, M.D., Ph.D.18

drosophila melanogaster.19
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پمساند

ــه ــدونزبال ــیب ــهزندگ ــروزب ــهام ــاب ــات آی
الزم دیگــر اینکــه بــه کردهایــد؟ فکــر
ــارادمدر ــهزبالهه ــاعتن ــبهاس ــدش نباش
ســطلهای دیگــر اینکــه یــا بگذاریــد؟
ــاال ــاح ــود؟ت ــعش ــانجم ــهازخانههایم زبال
در شــنیدهاید؟ پایــدار زندگــی مــورد در
ــه ــعب ــمراج ــمارهمیخواهی ــنش ــیای پاورق
چیزهایــیصحبــتکنیــمکــهمطمئنــمکامــال
ــاســالیانســال ــاورد.م ــهوجــدمی شــماروب
اســتکــهمــداوموبهطــورشــگفتآوری
بســیار ســالهای میکنیــم! تولیــد زبالــه
کــردن جمــع فهمیــد بشــر تــا گذشــت
زبالههــاوریختــنآنهــادرآباقیانوسهــا
ــل ــاک،راهح ــرخ ــانزی ــنکردنش ــادف وی
ــرایرهــاشــدنازآنهــانیســت؛ مناســبیب
و اقیانوسهــا آب تمــام بهتدریــج چــون
ــس ــرد.پ ــرمیک ــهپ ــنروزبال ــرزمی سراس
چــارهچــهبــود؟اینگونــهبشــرمتوجــه
شــدکــهســبکزندگــیاشــتباهیداردو
زندگــی خودخواهانــه آنقــدر نمیتوانــد
ــرد. ــدهبگی ــشرونادی ــطاطراف ــدومحی کن
ــا ــۀم ــرازهم ــیزودت ــیخیل ــعاروپای جوام
ــه، ــیزبال ــزرگ،یعن ــنبحــرانب ــهفکــرای ب
افتادنــدوکارهــایزیــادیرودرایــنزمینــه
ــتآنرســیده ــونوق ــااکن ــد؛اّم انجــامدادن
کــهمــاهــمبــاآگاهکــردنجامعــهبــهســمت
ــل ــم.قب ــتکنی ــیحرک ــتانداردهایجهان اس
شــما بــا را آمــار یکســری شــروع، از
بــهاشــتراکمیگــذارمتــادرکدرســتی
مواجــه آن بــا کــه بحرانــی و شــرایط از
هســتیمبهدســتبیاوریــد.جهــانســاالنه
ــهری ــدش ــماندجام ــنپس ــاردت ۲/۰۱میلی
ــدآن ــل۳۳درص ــهحداق ــدک ــدمیکن تولی
بــهروشــیایمــنازنظــرمحیــطزیســت
مدیریــتنمیشــود.درسراســرجهــانزبالــۀ
ــور ــردرروزبهط ــرنف ــهازایه ــدهب تولیدش

متوســط۰/7۴کیلوگــرماســت)۱(.

•ســاالنه۱۰۰میلیــونحیــواندریایــیفقــطبــه
ــد)۲(. ــاتپالســتیکیمیمیرن ــلضایع دلی

ــر ــیازدرگی ــواندریای ــاالنه۱۰۰۰۰۰حی •س
ــد)۲(. ــتیکمیمیرن ــاپالس ــدنب ش

•ســاالنه۳۰۰میلیــونتــنپالســتیکایجــاد
میشــودوایــنوزنماننــدوزنکلجمعیــت
انســانیاســتو٪۵۰آنفقــطیکبارمصــرف

اســت)۲(.
•۵/۲۵تریلیــونقطعــهزبالــۀپالســتیکیوجــود
ــای ــوددراقیانوسه ــنزدهمیش ــهتخمی داردک
مــاباشــد.۲۶۹۰۰۰تــنشــناوراســت،۴میلیــارد
ــر ــعدرزی ــرمرب میکروپالســتیکدرهــرکیلومت

ــد)۲(. ــیمیکنن ــازندگ ــطحاقیانوسه س
•7۰٪اززبالههــایمــادراکوسیســتماقیانــوس
ــرومــیرود،٪۱۵شــناوراســتو٪۱۵دیگــر ف

ــد)۲(. ــرودمیآی ــاف درســواحلم
ــن ــونت ــاالنه۸/۳میلی ــتیک،س ــرپالس •ازنظ
دردریــادورریختــهمیشــود.ازایــنتعــداد
ــه ــلهضــماســتک ــتیکقاب ۲۳۶۰۰۰ریزپالس
موجــوداتدریایــیآنرابــهعنــوانغــذااشــتباه

.)۲( میگیرنــد
ســال ۱۰۰۰-۵۰۰ پالســتیکها تخریــب •
ایــن از ٪7۹ درحالحاضــر میکشــد. طــول
ــاوارد ــالوی ــنزبالــهارس ــلدف ــهمح ــوادب م
فقــط٪۹ کــه اقیانوسهــامیشــود،درحالــی
میشــود ســوزانده ٪۱۲ و میشــود بازیافــت

.)۲(
ــق ــوانمناط ــونبهعن ــیاکن ــکاندریای •۵۰۰م

ــتشــدهاند)۲(. ــانثب ــردهدرســطحجه م
طریــق از جهانــی دریایــی آلودگــی ۸۰% •
ــده، ــایتصفیهنش ــاورزی،فاضالبه ــابکش روان
تخلیــۀمــوادمغــذیوســمومدفــعآفــاتناشــی

.)۲( میشــود

رسطاین از جنس

زینــب اســماعیل خانی، کارشناســی ارشــد سیســتماتیک و اکولــوژی گیاهــی، دانشــگاه تهــران
esmailkhani.ze@ut.ac.ir
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أتثیر زابله های پالستیی در زندیگ جانوران

پــسحتمــااکنــونبــهایــننتیجــهرســیدیدکــهمــابــافاجعــهیبزرگــی
روبــهروهســتیم.فاجعــهایکــهاگــرنتوانیــمهرچــهزودتــرجلــویآن
رابگیریــم،ممکناســتبــهنابــودیمــاوهمــۀموجــوداتکــرۀزمیــن
ختــمشــود.مشــخصامــابایــدبتوانیــمدروهلــۀاّولزبالههــایخودمــون
روبــهحداقــلبرســانیمودرمرحلــۀبعــدیبتوانیــمآنزبالههــای
ــش ــم.کاه ــنببری ــتانداردازبی ــیوۀدرســتواس ــهش ــدهراب تولیدش
درتولیــدزبالــهحّتــیشــاملمــوادغذایــیهــممیشــود.مــابــهمقــدار
زیــادیدرمصــرفمــوادغذایــیاســرافمیکنیــموبخــشزیــادیاز
آنرابــهراحتــیدورمیریزیــم.غافــلازاینکــهبــرایآنتیّکــهنــان
ــدار ــپاریممق ــهمیس ــهســطلزبال ــهلانگارانهب ــاس ــهم ــوهایک ــامی ی

زیــادیانــرژیوآبیــامــواداولیــهمصــرفشــدهاســت.

در مســتند »فقــط بخوریــد«  نشــان یم داد کــه یــک زن و شــوهر طــی 
ــد و  ــتفاده کردن ــز اس ــی دورری ــواد غذای ــط از م ــه فق ــش 6 ماه ــک آزمای ی
جالــب این جــا بــود کــه در روزهــای اّول غــذای زیــادی بــرای خــوردن پیــدا 
ــط  ــه توّس ــی ک ــواد غذای ــع آوری م ــاه اب جم ــک م ــد از ی ــا بع ــد؛ ام منی کردن
دیگــران دور ریختــه شــده بــود و کامــاًل ســامل و قابــل اســتفاده بــود، 
آن قــدر غــذا بــرای خــوردن داشــتند کــه دیگــر حــیّت جایــی بــرای نگــه داری 

ــد. ــدا منی کردن ــا پی آن ه

حــاال اّمــا اســت! اســفبار و وحشــتناک زمینــه ایــن در آمارهــا
میخواهــمبــهشــماراهکارهایــیروبگویــمکــههــمبــهکاهــش
ــت ــدراهدرس ــممیگوی ــدوه ــکمیکن ــاکم ــهیم ــایروزان زبالهه

واســتاندارددفــعزبالــهچیســت:

1.تولید کمپوست:

ــر ــایت ــعزبالهه ــرایدف ــمب ــایمه ــدکمپوســتیکــیازروشه تولی
اســت.خیلــیســادهاســت!بــرایتولیــدکــوددرخانــهدوروشوجــود
دارد:روشاولهمــانروشســّنتیاســت؛شــمادرحیــاطخانــهچالــهای
ــدود ــدح ــد.بع ــالمیکنی ــانرادرآنچ ــوادموردنظرت ــدوم میَکنی
یــکســالصبــرمیکنیــدتــادرنهایــتکــودخانگیتــانآمــادهشــود.
ایــنروشآســانترینروشاســت،بهطــوریکــهطبیعــتتمــام
ــاایــن مراحــلتبدیــلزبالــهبــهکــودرابــرایشــماانجــاممیدهــد؛اّم
ــاط ــاحی ــهایب ــاخان ــاغی ــهب ــداســتک ــرایکســانیمفی ــطب روشفق
ــی ــیزندگ ــایآپارتمان ــراددرخانهه ــراف ــروزهاکث ــد.ام ــزرگدارن ب
میکننــدوروشدفــندرزمیــنبــهکارشــاننمیآیــد.اگــرشــما
هــمجــزوایــندســتههســتیداصــالًنگــراننباشــید.درونیــکســطل
ــرد. ــدک ــیتولی ــتخانگ ــوانکمپوس ــممیت ــزیه ــافل ــتیکیی پالس
ــوددارد ــازاروج ــیســطلهایمخصوصــیدرب ــرایکمپوســتخانگ ب
کــهمیتوانیــدآنهــاراتهیــهکنیــد؛اّمــااگــرنمیخواهیــدزیــادهزینــه
کنیــد،یــکســطلمعمولــیهــمکارتــانراراهمیانــدازد.فقــطبــهایــن
توّجــهکنیــدکــهســطلرااّوالًبایــددرمحلــیمســّطحقــراردهیــدوثانیــاً
بایــددرجایــیباشــدکــهبتوانیــدهــرچنــدروزبهآنســربزنید.پشــت
بــامیــابالکــنگزینههایــیمناســببــرایجاگــذاریســطلکمپوســت
هســتند.حــاالوقــتپرکــردنســطلفــرارســیدهاســت.کــفســطلرا
ــهنوعــیســطلکمپوســتتانزهکشــی ــاب ــدت ــرکنی ــدشــاخهپ ــاچن ب
ــرگروی ــهب ــانهــوادرآنبرقــرارشــود.بعــدیــکالی شــدهوجری
آنبریزیــد.ازاینجــابــهبعــدبــهصــورتیکالیــهدرمیــانســطلرا

ازمــوادســبزومــوادقهــوهایپــرکنیــد.

ــتتان ــطلکمپوس ــهس ــتیدب ــتخواس ــدههروق درآین
ــه ــهگفت ــدیک ــهالیهبن ــاًب ــد،حتم ــهکنی ــوادیاضاف م
شــدتوّجــهکنیــدودّقــتکنیــدکــهزیــرزبالههــای
جدیــدیکالیــهمــوادقهــوهایوجــودداشــتهباشــد.
درغیراینصــورترطوبــتتــودهبــاالرفتــهوباعــث

کندشــدنســرعتتجزیــۀمــوادمیشــود)۳(.

NATURE
IS THE BEST
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از چه موادی برای تولید کمپوست خانی استفاده کنیم؟

بــرایتولیــدکمپوســتخانگــیتنهــابــهآشــغالهایآشــپزخانهتاننیــازداریــد.مــوادمورداســتفادهدرایــن
فرآینــدبــهدودســتهتقســیممیشــوند:۱.مــوادســبز)موادیکــهنیتــروژندارنــد(و۲.مــوادقهوهای)مــوادی

کــهکربــندارنــد(.
مــوادســبزماننــدبرگهــایســبزگیاهــان،گلهــا،زبالههــایبــاغ،ســبزیجات،پوســتمیوههــا،تفالــۀچــای

وقهــوه،پوســتۀتخممــرغومــوادمشــابه.
مــوادقهــوهایماننــدبرگهــایســوزنیدرختــانهمیشهســبز)مثلکاج(،برگهــایخشکشــده،شــانۀ
تخــممــرغ،دســتمالوحولــۀکاغــذی،روزنامــهوکاغذ)غیــرازکاغذهــایگالســه(،پوســتدرخــت،کاه،مقــّوا،

ــابه)۳(. ــوادمش ــدهوم ــایکوتاهش ــای،چمنه ــوهوچ ــههایقه کیس

چه موادی کمپوست منی شوند؟

گرچــهکمپوســتخانگــیراهــیبــرایتبدیــلآشــغالهای
ــه ــدک ــدبدانی ــابای ــت؛اّم ــوداس ــهک ــماب ــپزخانۀش آش
تولیــد بــرای آشــغالهایتان همــۀ از نمیتوانیــد
ــواد ــیازم ــهبرخ ــهب ــد.درادام ــتفادهکنی ــتاس کمپوس
غیــرقابــلکمپوســتاشــارهمیکنیــم؛فرآوردههــای
لبنی)ماننــدشــیر،کــره،ماســتو...(:ایــنمــوادبــوی
بــدیایجــادکــردهوحشــراتمــوذیراجــذبمیکننــد.
مــواد ایــن ضایعــاِتهــرِسدرختــانِسمپاشیشــده:
ارگانیســمهایمفیــد بیــنرفتــن از باعــث میتواننــد
کمپوســتشــوند.ضایعــاِتحیوانــاِتخانگی)مثــلمدفــوع
ــواد ــاویم ــتح ــناس ــوادممک ــنم ــه(:ای ــگوگرب س
ــند. ــاهباش ــانوگی ــرایانس ــنب ــاریزاوخطرآفری بیم

خاکســترزغــال:چــونمــوادموجــوددرآنبــرایگیاهــان
مفیــدنیســت.

آبــیکــهبــرایشستوشــودرآشــپزخانهاســتفادهشــده:
تنهــادرصورتــیکــهفاقــدمــوادشــیمیاییشــویندهباشــد

میتــوانبــرایافزایــشرطوبــتازآناســتفادهکــرد.
ــایهــرزو ــزات،علفه ــدپالســتیک،فل ــوادمانن ســایرم
ســمی،مــوادشــیمیاییوگیاهــانبیمــاروحشــرات)۳(.

چطور از سطل کمپوست نگهداری کنیم؟

بــراینگــهداریازســطلکمپوســتبایدبــهچندمــوردتوّجه
کنیــد:هــربــارکــهمــادهایجدیدبهســطلاضافــهکنیــدحتماً
ــرمخلــوطمیشــود. ــاالیههــایپایینت مطمئــنشــویدکــهب
ــه ــد،ب ــدیمتســاعدمیکن ــویب اگــرســطلکمپوســتتانب
ــهصــورتبیهــوازی ــوادب ــۀم ــیاســتکــهتجزی ــنمعن ای
انجــاممیشــود؛بــرایرفــعایــنایــرادبایــدحداقــلیــکبــار
ــرل ــد.کنت ــروروکنی ــوطکمپوســتتانرازی ــهمخل درهفت
رطوبــتســطلکمپوســتنیــزاهمیــتباالیــیدارد؛رطوبــت
تــودۀمــوادشــمابایــدماننــداســفنجیباشــدکــهآبرابــه
ــت ــرآنرادردس ــیاگ ــت؛یعن ــردهاس ــذبک ــودشج خ
گرفتیــدنبایــدقطــراتآبازآنچّکــهکــردهیــارطوبتــش
ــوادرا ــتم ــوارهرطوب ــسهم ــد.پ ــسکن ــتتانراخی دس
ــر ــهآنآبواگ ــد،ب ــوادخشــکبودن ــرم ــد.اگ چــککنی
ــه ــوادخشــکاضاف ــهآنم ــد،ب بیــشازحــدمرطــوببودن
کنیــد.بــرایکاهــشزمــانرونــدتولیــدکــودخانگــیبایــد
بــهشــرایطمحیطــیهــمتوّجــهکنیــد.مثــالًاگــردرمنطقــهای
سردســیرزندگــیمیکنیــد،بایــدســطلکمپوســتتانرادر
معــرضتابــشنــورخورشــیدقــراردهید؛زیــراعمــلتجزیۀ
ــهای ــردرمنطق ــااگ ــازدارد،اّم ــانی ــداریگرم ــهمق ــوادب م
ــراســتســطلرادرســایه ــد،بهت گرمســیرزندگــیمیکنی
بگذاریــد.بدیــنترتیــبازتبخیــرآبوخشــکشــدنمــواد

ــد)۳(. ــریمیکنی جلوگی

۸۵



۸۶



2. خشک کردن زابله های تر

خشــککــردنزبالههــایتــریــکراهکمهزینــهوبهصرفــهاســت.بــرایایــن
کارشــمابــهچنــدعــددســبدمثــلســبدهایمیــوهیــاســبدهایآبکشــیبرنــج
ــۀچایــیوقهــوه، نیــازداریــد.مــواددورریــزتــرماننــدپوســتمیوههــا،تفال
دورریــزســبزیجات،پوســتتخــممــرغو...راداخــلایــنســبدهاریختــهوآن
رادرمکانــیکــهجریــانهــوابرقــراراســتقــراردهیــد.اگــرمــکانقرارگیــری
ــیدر ســبدهاکمــیگــرمباشــدبــهخشــکشــدنزبالههــاکمــکمیکنــد.حّت
ــیاســت. ــابخــاریهــمفکــرخوب ــراردادنســبدهارویشــوفاژی زمســتانق
اصــالًنگــراننباشــید!خشــککــردنایــنزبالههــاهیــچبــویبــدیــامتعّفنــیدر
فضــایخانــۀشــماایجــادنمیکنــد؛چــونخشــککــردنزبالههــایتــرجلــوی
کپــکزدنوایجــادبــویبــدآنرامیگیــرد.فقــطدّقــتکنیــدکــههــرروزیــا
هــردوروزیــکبــاربــاتــکاندادنیــاجابهجــاکــردنمحتویــاتآن،ســبدها
ــس ــتپ ــود.درنهای ــهش ــوادگرفت ــکزدنم ــویکپ ــاجل ــدت ــیکنی راهواده
ــیرادر ــنمحصــولنهای ــمای ــامیتوانی ــرم ازخشــکشــدنکامــلپســماندت
ــاازآن ــمی ــراردهی ــانق ــاورزیاطرافم ــایکش ــازمینه ــاردامداریی اختی
بــهعنــوانیــکمــادۀمغــذیوطبیعــیبــرایارتقــایکیفیــتخــاکباغچــهی

منــزلخودمــاناســتفادهکنیــم.

3. زابله های قابل ابزیافت

ــا ــونم ــالًمشــّخصه؛چ ــرکام ــایتجزیهپذی ــفزبالهه ــبتکلی خ
ــز ــهمراک ــهوب ــهریخت ــطلهایجداگان ــلس ــاراداخ ــدآنه بای
ــت ــۀبازیاف ــارهدرمرحل ــادوب ــمت ــلبدهی ــهتحوی ــتزبال بازیاف
ــهلانگاری ــهس ــچوج ــههی ــاًب ــرد.لطف ــراربگی ــتفادهق ــورداس م
بازیافــت قابــل و تجزیهپذیــر زبالههــای از چــون نکنیــد،
ــه ــیب ــکبزرگ ــودوکم ــتمیش ــادیدرصنع ــتفادههایزی اس
اقتصــادجامعــهمیکنــد.درکشــورهاییمثــلآلمــان،مــردمحّتــی
ــت ــوندریاف ــد!چ ــبمیکنن ــولکس ــانپ ــلزبالههایش ازتحوی
زبالههــایقابــلبازیافــتوتجزیهپذیــرصرفــۀاقتصــادیزیــادی

ــتدارد. ــرایدول ب

4. زابله های غیرقابل ابزیافت و ساخت بنا !

درمــوردزبالههــایغیــرقابــلبازیافــتراهکاریکــهوجــودداردتبدیــلآنهــابــهاکوبریــکاســت.اکوبریــکنوعــی
بلــوکیــاآجــرســاختمانیاســتکــهبــهطــورکامــلاززبالههــایغیــرقابــلبازیافــتســاختهمیشــود.اکوبریــکبــاپــر
ــهعنــوانیــکبلــوک ــاپالســتیکخشــکوتمیــزایجــاد،محکــمبســتهبندیشــدهوب کــردنیــکبطــریپالســتیکیب
ــتفاده ــداراس ــازیپای ــایساختمانس ــواعپروژهه ــواندران ــکمیت ــرد.ازاکوبری ــرارمیگی ــتفادهق ــاختمانیمورداس س
کــرد.ایــنامــرآنهــارابــهراهــیعالــیبــرایدفــعزبالههــایپالســتیکیتبدیــلمیکنــدکــهدرغیراینصــورتازمحــل
ــک ــورداکوبری ــتدرم ــناس ــهممک ــؤالیک ــنس ــردرمیآورند)۴(.اّولی ــاس ــوهازاقیانوسه ــوربالق ــهوبهط ــنزبال دف
پیــشبیایــد،ایــناســتکــهاگــرســازههایساختهشــدهتوســطاکوبریــکدچــارآتشســوزیشــوند،آیــافاجعــهایرخ
ــن ــمنیســتوای ــهتصــورمیکنی ــکدرحــدیک ــواراکوبری ــر.اشــتعالپذیریدی ــه:خی ــناســتک ــد؟پاســخای میده

هــمچنــددلیــلدارد:
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الــف.یکــیازخصوصیــاتاکوبریــککــهنقطهضعــفآنرادربرابــرآتــشبســیارکــممیکنــد،فشــردگیآناســت.ایــنفشــردگی
ــزرگدر ــهچــوبب ــکتّک ــشزدنی ــهآت ــورک ــننشــود؛همانط ــازاســتتأمی ــرایاشــتعالنی ــهب ــااکســیژنیک باعــثمیشــودت
مقایســهبــاتّکههــایکوچــکبســیارســختتراســت؛اّمــاواضــحاســتکــهدرنهایــتهــردومیســوزند.جلــویســوختنرانمیتــوان
گرفــت،اّمــامیتــوانایمنــیآنرابــهحداکثــررســاند.حداقــلاســتانداردچگالــیاکوبریــک%۰/۳۳گــرمبــرمیلیلیتــراســت.هرچــه

ــرمیشــود)۴(. ــدرتاشــتعالبیشت ــرباشــد،ق ــنعــددکمت ای
ــا۵ســانتیمتردفــنخواهندشــد؛بنابرایــندر ــهقطــرحــدود۳ت ــامخلوطــیازِگل،ســیمانوماســهب ــوارب ب.اکوبریکهــادروندی
صــورتبــروزآتشســوزیزمــانزیــادیطــولمیکشــدتــاآتــشبــهدروندیــوارنفــوذکنــد،کــهتــاآنزمــانقطعــاًتخلیــهانجــام

خواهــدشــد)۴(.
ج.ســاختمانهاییکــهبــاایــندیــوارســاختهمیشــود،یــکطبقــهدرابعــادمحــدودوبــاپــالنســادههســتند؛بــههمیــندلیــلدرهنــگام

بــروزآتــشســوزیتخلیــۀآنهــابــهســرعتانجــاممیشــود)۴(.
ــه ــد،یکپارچ ــرارمیگیرن ــادرشق ــهآنه ــیک ــهفضای ــتک ــیاس ــهصورت ــودیب ــاروشعم ــکب ــواراکوبری ــرایدی ــوۀاج د.نح

ــود)۴(. ــلش ــرمنتق ــهقســمتدیگ ــدازقســمتیب ــینمیتوان ــهراحت ــشب ــسآت نیســت؛پ

از چه موادی برای ساخت اکوبریک استفاده کنیم؟

۱.انواعکیسههایفریزروغیرقابلتجزیه
۲.انواعفومویونولیت

۳.بستهبندهایچیپس،پفک،بستنی،کیک،بیسکوییتو...
۴.فیلترسیگار)بدونپوششکاغذیدورآن(

یــا آشــپزخانه پالســتیکی)مخصوص دســتکشهای انــواع ۵.
یکبارمصــرف ماســکهای و تمیــز( کامــالً بهداشــتی

۶.تّکهپالســتیکهایرنگارنــگمخصــوصتزئیــندرجشــنهاو
ــک بادکن

ــل ــرقاب ــرفغی ــروفیکبارمص ــاظ ــتیکیی ــایپالس ــواعنیه 7.ان
ــه ــلتجزی ــرقاب ــتوغی بازیاف
۸.سلفنورپهایپالستیکی

۹.انواعچسبهاینواریوبرچسبهایپالستیکی
ــدانو... ــتیکیخمیردن ــیپالس ــاریترکیب ــایفش ــواعتیوپه ۱۰.ان

ــلبازیافــت غیــرقاب
۱۱.بستهبندیهایپالستیکیماکارونییاحبوباتکارخانهای

۱۲.ورقههایبستهبندیقرص)۴(.
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حجم بطری ها چقدر ابشد؟

نکات تکمییل:

۱.حتماًقبلازواردکردناینموادبهداخلبطری،ازتمیزوخشکبودنآنهااطمینانحاصلفرمایید.
۲.حتمــاًازپســماندمــواردیادشــدهاســتفادهکنیــد؛اســتفادهازمــوادنــویــابازیافتپذیــرمثــلفلــزات،شیشــهیــاحّتــی

ــیبــهحســابمیآیــد. پالســتیکهایقابــلبازیافــتبــرایتولیــداکوبریــکهــدردادنمنابــعملّ
۳.بههیچوجــهازپســماندتــریــاتجزیهپذیر)مثــلدســتمالکاغــذی،ظــروفگیاهــییــاکاغــذ(اســتفادهنکنیــد؛چراکــه

ممکــناســتبــهمــرورزمــانازحجــمآنهــاکاســتهشــودوســازهرادچــارمشــکلکنــد)۴(.

به کجا تحویل بدیم؟!

ســامانۀآنالیــنجمــعآوریپســماندخشــکوکمپوســتپذیراســپه)espe(یــکتیــمدوســتدارمحیــطزیســتاســت
ــاجمــعآوریاکوبریکهــااقــدامبــهســاختمــدارسدرمناطــقمحــرومکــرده کــهدرایــنحــوزهفعالیــتمیکنــدوب
ــه ــاب ــجاینســتاگرامیآنه ــاپی ــایتespegroups.com/greenی ــهس ــهب ــامراجع ــدب ــمامیتوانی ــهش اســت.درنتیج
ــورت ــابهص ــدت ــداکنی ــهرتانراپی ــکش ــعآوریاکوبری ــروهجم ــداول،گ ــؤاالتمت آدرسgreen.espeازقســمتس
ــاایــنکارنقشــیدرســاختمــدارسداشــته رایــگاندمِدِرمنــزلاکوبریکهــایشــماجمــعآوریشــوندوشــماهــمب

باشــید.

چطور اکوبریک بسازیم؟

ــری ــهبط ــدک ــتکنی ــزبردارید)دق ــتیکیتمی ــریپالس ــکبط ــدای .ابت
پالســتیکیمــورداســتفادهترجیحــاًازنــوعپــتباشــد؛ماننــدبطــریآب
ــی،نوشــابه،دلســتر،دوغوبطریهــایشــّفافشــیر(.بهتــراســت معدن
ــتفادهاز ــیاس ــود،ول ــتفادهش ــریاس ــم۵/۱لیت ــهحج ــیب ازبطریهای

ــعاســت)۴(. ــاســایزهایدیگــرهــمبالمان ــیب بطریهای
۲.مــوادغیرقابــلبازیافــترابهوســیلۀقیچــیبــهقطعاتکوچکتقســیم
وآنهــاراواردبطــریپالســتیکیکنید)بــرایایــنکارمیتوانیــدازیــک
میلــهیــاچــوببــرایهدایــتقطعــاتپالســتیکیبــهدرونبطــریکمــک

بگیرید()۴(.
ــوران ــهمأم ــدهآلآنراب ــدازۀای ــهان ــسازرســیدنوزنبطــریب ۳.پ

ــد)۴(. ــلدهی ــعآوریتحوی جم

۲۵۰میلیلیتری:۱۰۰گرم
۵۰۰میلیلیتری:۱۸۰گرم
۶۰۰میلیلیتری:۲۰۰گرم

۱لیتری:۳7۰گرم
۱/۵لیتری:۵۰۰گرم

۲لیتری:۶۵۰گرم)۴(
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بیوشگفت

کادوضدیخ
سموردریاییولباسغواصی
هشتپادرعلمزیستتقلید
خرسآبیوانتقالواکسن

۹۲
۹۵
۹۹
۱۰۲
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مقدمهبخشبیوشگفت

همــانابتــدایتــرمدوبــودکــهدربخــشســاختاروتنــوعدرس
جذابتریــن از مــن بــرای حداقــل کــه جانــوری زیستشناســی
موضوعــاترشــتهزیستشناســیهســت،اســتادمان،جنــابآقــای
دکتــررحیمیــان۱،بــرایپــروژهنمــرهمثبــتایــندرسبــهمــاپیشــنهاد
ارائــهبخشهــایمختلــفپادکســت»۳۰جانــوریکــهمــاراهوشــمندتر
کردنــد«۲رادادنــد.ازهمــانابتــدایآشــناییبــاایــنمجموعــهودیــدن
نــامهــربخــش،تقریبــابرایمــنمشخصشــدهبودکــهدرحــالآشــنایی
بــاچــهمجموعــهبینظیــروبکــریازتنــوعزیســتیدرحــوزهجانــوری
ــا هســتم؛امــاهرچــهکــهبیشــتردرایــنمســیرپیشرفتــمودرانتهــاب
ارائههایــیکــههمــراهبــاســایردوســتانمدرکالس»زیســتفناوری۹۸
ــیواهمیــت ــهزیبای ــندرسداشــتیم،بیشــترب دانشــگاهتهــران«درای
ــم ــنشــدکــهتصمیمگرفت ــردم.وای ــیب ــنمجموعــهپ ــاای آشــناییامب
بــهبقیــهدوســتانمپیشــنهادبدهــمتــابــاهمراهــیوهمــکاریهــم،ایــن
مجموعــهصوتــیرابهصــورتخالصــه،وبــاکمکگرفتــنازســایر
ــاهــمکــهحتمــاازعالقهمنــدان منابــعمعتبــربــرایمخاطبــانمجلــهدن
ــی ــتهزیستشناس ــفرش ــایمختل ــیازدانشــجویانگرایشه ــاحت وی
مجلــه شــماره چندیــن در »بیوشــگفت« بخــش قالــب در هســتند،
ــورد ــارم ــاملچه ــماره،ش ــنش ــشرودرای ــشپی ــشبدهیم.بخ پوش
ازایــن۳۰مــوردجــذابهســتکــهآغــازیخواهدبــودبــرورودایــن

ــا۳. ــهدن ــشرویمجل ــمارههایپی ــهدرش مجموع

امیــدوارمازخونــدنایــنبخــشوپــیبــردنبــهقابلیــتوکاربردهــای
شــگفتانگیزیکــهجانــورانمیتواننــددرزندگــیمــاوبهبــودآن

ــد. ــذتببری ــند،ل داشتهباش

امینآزاد،دانشجویزیستفناوریدانشگاهتهران،ورودی۹۸

1. عضو هیئت علمی و استاد دروس زیست شناسی جانوری در دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

20 Animals That Made Us Smarter

3. بــرای رسی اول ایــن مجموعــه، آقــای دکــر رحیمیــان قبول زحمــت  فرمــوده و مســئولیت ویراســتاری علمــی ایــن بخــش رو 

برعهده گرفتنــد کــه جــا داره از همین جــا یــک بــار دیگــه ازشــون نهایــت تشــکر و سپاســگزاری را داشته باشــم.
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کاد و ضدیخ

معرفیجانور

ــهزرد ــلب ــبِزمای ــایس ــهرنگه ــهب ــنک ــیروغ ــاماه کاد۱ی
روشــنوزیتونــیتــاقرمــزهمــراهبــالکههــایتیــرهروی
،دیــدهشدهاســت، بــدن،بجــزشــکم۲ بخشهــایمختلــف
بهطــورمعمــولدرآبهــایســرداقیانــوسآرامواطلــسو
یافــتمیشــود)۳()۱۶(.محــدودهمطلــوب بالتیــک دریــای
ــن۰.۵- ــهطــورمتوســطبی ــدارب ــنجان ــرایای ــیزندگــیب دمای
تــا۱۰درجــهسلســیوساســتکــهمیتوانــدبــاتوجــهبــهزمــان
ــد ــاوتباش ــیمتف ــدازهماه ــزان ــیونی ــتجغرافیای ــال،موقعی س
)۵(.ویژگــیظاهــریاصلــیایــنماهــیکــهبدنــیتوپــربــاســری
ــر ــیشــالقماننددرزی ــاموی ــزرگوآروارهصــافدارد،خــاری ب
ــوددرآن ــاییموج ــیچش ــایحس ــهازگیرندهه ــتک ــهاس چان
بــرایتشــخیصغــذاویــامــواردخطــراســتفادهمیکنــد)۳()7(.
ــول ــاط ــردهوت ــالزندگیک ــشاز۲۰س ــابی ــدت ــامیتوانن کاده
۱۳۰ســانتیمترووزن۳۵کیلوگــرمرشــدنماینــد.ایــنجانــداران
ــا۴۰ســانتیمترطــول ــن۳۰ت ــهبی ــیک ــا۳ســالگی،زمان در۲ت
ــا ــنماهیه ــوغای ــسازبل ــند.پ ــوغجنســیمیرس ــهبل ــد،ب دارن
اززمســتانتــااوایــلبهــاردرنزدیکــیکــفاقیانــوستخمریــزی
میکننــد.افــرادمــادهبــزرگ،بســتهبــهانــدازه،درهــردورهتولید
ــان ــنماهی ــد)۳(.ای ــممیگذارن ــونتخ ــا۹میلی ــن۳ت ــیبی مثل
کــهازشــکارچیانباالدســتدرجوامــعکــفاقیانــوسمحســوب
میشــوند،ازبیمهرگانــینظیــرپاروپایــان۳،الروبارنــاکل،یــا
ــاماهیهــای همــانکشتیچســب،ونیــزســایرسختپوســتانوی
متنوعــیچــونکاپلیــن۴طــیدورانمختلــفزندگــیخــودتغذیــه
ــزعــالوهبراینکــهتوســط ــاننی ــنماهی ــد)۳()۵(.خــودای میکنن
ــا ــیب ــوانغذای ــدمیشــوند،بهعن ــوسصی ــراقیان ــانبزرگت ماهی
گوشــتمطلــوبجایــگاهمهمــیدرصنعــتشــیالتدارنــد.بعــالوه
ازروغــنکبــدایــنماهــیبــهعنــوانمنبعــیغنــیازویتامینهــای
محلــولدرچربــیوامــگا۳درتولیــدمکملهــایغذایــیاســتفاده

.)۱۶( میشــود

صفاتخاص

پروتئینوگلیکوپروتئینهایضدیخ

همــان  یــا  خــون  رسم  پروتئینهــای  از  زیــادی  بخــش 
پالمســای کادهــای ســاکن قطبمشــال را در فصــل رسمــا، 
پروتئینهــای ضدیــخ 5 و یــا بــه طــور دقیقتــر در مــورد این 
ــد  ــکیل یمدهن ــخ 6تش ــای ضدی ــدار گلیکوپروتئینه جان

.)۱۱()۴()۲(

ــاشــاملتعــدادمتنوعــی ــنگلیکوپروتئینه هــرکــدامازای
ــا ــن،ب ــن-ترئونی ــن-آالنی ــایتکرارشــوندهآالنی ازواحده
ــف ــواعمختل ــانان ــیدرمی ــبتوال ــنترتی ــوعکمــیدرای تن
آنهــاونیــزدیســاکارید»بتــادیگاالکتوزیــل)یــکبــهســه(
ــد ــهصــورتگلیکوزی ــااِناســتیلدیگاالکتوزآمین«کــهب آلف
بــهاکســیژنگــروههیدروکســیلریشــههایترئونیــنمتصــل
ــد ــاداشــتنایــنپیون میشــود،میباشــند.ایــنپروتئینهــاب
کــهمیــاندوگــروهقطبــیبرقــرارمیشــود،بــاقابلیــت
پیونــدهیدروژنــی،بــهشــکلبســیارمناســبیبــهنواحــیرشــد
کریســتالهاییــخمتصــلشــدهوآنهــارابهوجــوهخمیدهای
تقســیممیکننــدکــهمانــعپیشــرویوگســترشمجــددآنها
ــاایجــادســدیدر ــناتصــاالتب ــنترتیــبای می شــوند.بدی
مقابــلاتصــالمولکولهــایآببــهیکدیگــرمنجــربــهمهــار

امین آزاد، کارشناسی زیست فناوری، دانشگاه تهران
aminazad1380@gmail.com

1. به نظر می رسد که ریشه واژه کاد (Cod) به معنی کیسه است و منشا این نام گذاری به ظاهر این ماهی برمی گردد (۱۵).
2. شکم این ماهی به رنگ روشن و معموال بدون لکه است (۳). 

3. Copepod

4. Capelin

5. Antifreezing Protein (AFP):

 5. البته امروزه ISP یاIce Structuring Protein  نام مورد قبول تری است که برای نامیدن این ساختارها به کار می رود زیرا ویژگی های آن ها را بهر توصیف می کند (۱۰).

6. Antifreezing Glycoprotein (AFGP)
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وکنتــرلرشــدآنهــابــهشــکلیغیرکولیگاتیــو7میشــودکــهزندگــی
دراقیانوسهــایپوشــیدهازیــخزیرصفــردرجــهرابــرایایــنماهــی
ممکــنمیســازد)۲()۶()۸()۱۲(.شــرایطیکــهدرحالــتعــادی،آب
ــا ــدنآنه ــیبوترکی ــهآس ــرب ــدومنج ــخمیزن ــلولهای ــلس داخ
میگــردد.همچنیــنبــاپاییــنآوردننقطــهانجمــادآبدرایــن
ــهذوب ــاننقط ــیمی ــهدمای ــظفاصل ــادوحف ــهایج ــرب ــرایط،منج ش
ــای ــاختارهادردماه ــادس ــکلازانجم ــدهوبدینش ــادآبش وانجم

ــد)۲()۹(. ــریمیکنن ــبیجلوگی ــدمناس ــاح ــنت پایی

افزودنیهــایغذایــیشــدهاســت.بهعــالوهموثربــودن
آنهــادرحفــظموادغذایــی،بهویــژهگوشــتوماهــی،
و بافتهــا ذخیــره هنــگام نیــز و انجمــاد حالــت در
مشــخص پاییــن دمــای در اســپرم چــون ســلولهایی
ــه ــهب ــادیک ــطوحضدانجم ــتفادهازس ــت)۲(.اس شدهاس
ــوز۸وســپس ــاترهال ــیب ــهآلومینیوم کمــکپوشــاندنالی
ــول ــشط ــهافزای ــرب ــدمنج ــدهاند،میتوان ــاختهش AFPس
ــرما، ــیآندرس ــروطجلوی ــاومخ ــایهواپیم ــرباله عم
ــردش ــرقوتســهیلگ ــیمهایب ــدنس ــریازترکی جلوگی
ــه ــیب ــکانجراح ــود)۱(.ام ــزرش ــالوفری ــوادریخچ ه
ــااســتفادهازنیتــروژن ــاد۹کــهب کمــکســرمایبســیارزی
و میگــردد ایجــاد آرگــون و کربندیاکســید مایــع،
میتوانــدبــهتخریــببافتهــایغیرعــادیوتومــوری،
ــزاز ــودنی ــرش ــالم،منج ــايس ــهبافته ــیبب ــدونآس ب
ــت)۱۴(.از ــااس ــنپروتئینه ــروزیای ــتفادهام ــوارداس م
دیگــرکاربردهــایمهمــیکــهدررابطــهبــاایــنپروتئیــنو
یــاپروتئینهــایمشــابهدرســایرجانــداران۱۰ونیــزانــواع
ــوان ــدهاند،میت ــیش ــتیعمل ــاختارزیس ــنس ــیای مصنوع
ــهایجــادقابلیــتجابجایــیاندامهــایاهدایــیدرفواصــل ب
ــد، ــاننگهــداریبیشــترپیــشازعمــلپیون ــازم ــیب طوالن
جلوگیــریازپیشــرفتبیمــاریهیپوترمــیکــهبخاطــردر
معــرضدماهــایبســیارپاییــنقرارگرفتــناندامهــایبــدن
ــه ــواععفونتهــایحســاسب ــاان ــهب ایجــادمیشــود،مقابل
ســرمادرعیــنحفــظســلولهایبــدندرشــرایططبیعــی،
جلوگیــریازیخزدگــیگیاهــانزراعــیبــاانتقــالژن

کاربردهایاینصفات

توانایــیتغییــرشــکلونــرخرشــدکریســتالهاییــخونیــزمحافظت
ازغشــاهایســلولیحیــنجابجایــیفــازلیپیــدی،منجــربــهشــناخت
ــوان ــهعن ــاب ــنگلیکوپروتئینه ــوهای ــایبالق ــدادیازکاربرده تع

ــر برخــاف ویژگی هــای  ــن ام ــه ای ــد داشــت ک ــر فشــار اســمزی نخواهن ــادی ب ــر زی ــه غلظــت وابســته نیســت و در نتیجــه تاثی ــه خــواص آن هــا ب ــن معناســت ک ــه ای ــو ب 7. غیرکولیگاتی
ــد (۶).  ــول می باش ــن گلیک ــون اتیل ــی چ ــای مصنوع ضدیخ ه

8. علت استفاده از ترهالوز، برقراری پیوند هیدروژنی گروه های هیدروکسیل آن با آمینواسیدهای قطبی پروتئین و مامنعت از دناتوره شدن آن می باشد (۱).
 9.  cryosurgery

10. این ماده در جانداران دیگری چون دوزیستان، حرشات، مناتودها، گیاهان و نیز دیاتوم و سایر میکروارگانیسم هایی که در رشایط مشابه محیطی زندگی  می کنند هم دیده شده و به 
منظور کاربردهای مختلف از آن ها استخراج شده است (۱).

شکل۱:ساختارپروتئینضدیخوچگونگیبرهمکنشآنباسطحیخ
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شکل۲:باال)جراحیباسرمایبسیارزیاد(،پایین)ذخیرهسلولوبافتدردمایپایین(

ــان ــیگیاه ــریازیخزدگ ــی،جلوگی ــرایططبیع ــدندرش ــلولهایب ــظس ــنحف ــرمادرعی ــهس ب
زراعــیبــاانتقــالژنمربــوطبــهتولیــدایــنپروتئینهــابــهگیــاهوتولیــدگیاهــانتراریختــه،تولیــد
خمیــرنــانبــاکیفیــتوقابلیــتمانــدگاریبــاالدردمــایپاییــن،تولیــدژلهــایمقــاومبــهانجمــادو
ــاتخلخــلزیــادونیــزحفــظشــکلبســتنیوجلوگیــریازکریستالهشــدنیــخبــر ســرامیکهاییب

ــوبآناشــارهکرد)۱()۱۳(. ــرمومطل ــتن ــظباف رویآندریخچــالودرنتیجــهحف
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معرفیجانور

و راســوها تیــره از دریــازی پســتانداری ســموردریایی
زیرخانــوادهســمورهامیباشــدکــهدرآبهــایبســیارســرداز
جملــهنواحــینزدیــکبــهســاحلاقیانــوسآرامشــمالیســاکن
اســت.ایــنجانــورکــهدرچرخــۀزندگــیخــودپیوســتهبیــن
ســاحلوکــفدریــادررفــتوآمــدمیباشــد،درحالــتبالــغ
ــا۴۵کیلوگــرموزنداشــتهوطــولمتوســط ــن۱۴ت ــابی غالب
آنهــابیــن۹۲تــا۱۶۸ســانتیمتراســت؛امــابــااینحــال
ــیرود! ــازیبهشــمارم ــنپســتانداراندری یکــیازکوچکتری
همچنیــنجالــباســتبدانیــدکــهشــواهدحاکــیازآناســت
ــودهو ــینب ــانقدیم ــیآنچن ــرتکامل ــورازنظ ــنجان ــهای ک
تنهــااز۱.۶میلیــونســالقبــلواردچرخــهاکوسیســتمدریــا

.)۲()۱( شدهاســت

صفاتخاص

مکانیسمگرمکردنبدن

ســموردریاییبرخــالفبســیاریازپســتاندارانفاقــدالیــه
چربــیبــرایحفاظــتبــدندربرابــرســرمااســتوبــاداشــتن
ــش، ــاوموهای ــوادرســطحخزه ــایه ــدحفرهه ــدیمانن زوائ
هــوایمحیــطراماننــدکتــیبــهدامانداختــهوحبــسمیکنــد.
ــعازتمــاسمســتقیمآب همچنیــنایــنهــواماننــدعایــقمان
بــابــدنجانــورشــدهوبــاحفــظگرمــایبــدندرصرفهجویــی

ــد. ــکمینمای ــرژیکم ان
ــموردریایــیرا ــدنس ــایرویب ــواعموه ــربخواهیــمان اگ
ــوع ــهدون ــیب ــمبهطورکل ــم،میتوانی ــوردبررســیقراردهی م
مــویمختلــفکــهوظایــفمتفاوتــیراهــمدارامیباشــند

ــم: ــارهکنی اش
۱.موهــایمحافظــتکننــده۲کــهبلنــدونازکانــدوبــا
ــوذآب ــعنف ــد،مان ــدهوســپرمانن داشــتننقــشمحافظتکنن

ــد. ــهداممیاندازن ــواراب ــدهوه ــنش ــایزیری ــهخزه ب
ــدودرحقیقــتســاختاری ۲.خزهــایزیریــن۳کــهضخیمترن

ــورمیباشــند. ــرایحفــظگرمایــشجان ب
ــردوو ــدودادره ــورح ــنجان ــهای ــزودک ــداف ــالوهبای بهع
ــا نیــمســانتیمترمربــعســطحبــدنداراییــکمیلیــونمــوب
ــوانیکــیازپرموتریــنپســتاندان ــاداســتوبهعن تراکــمزی

شــناختهمیشــود)۱()۲(.

کاربردهایاینصفات

چالــشپژوهشــگرانوطراحــیلبــاسغواصــی
ــد جدی

ابفــت  از  الهامگرفــن  اب   MIT دانشــگاه  محققــان 
مسورهــای  متعــدد  و  مرتاکــم  خزهــای  و  موهــا 
مــوی  ســیلیکوین  انزک  الیــه  طراحــی  اب  دریایــی، 
مصنوعــی در  لباس هــای غــوایص، رویش نویــن و 

ابداعکردنــد.   را  کارآمــد 

ایــنبافــتخــزدارپالســتیکی،بــاحبــسهــوابیــنالیــۀ
نــازکخــودولبــاسزیریــنغواصــی،مزایــایجدیــدی
ــاد ــولایج ــیمعم ــایغواص ــایرلباسه ــهس ــبتب نس

ــداز: ــاعبارتن ــنویژگیه ــیازای ــهبرخ ــدک میکن
مــدت در را بیشــتری عمــق میتوانــد غــواص ۱.

طیکنــد. طوالنیتــری
۲.گرمــارابــرایمــدتطوالنیتــریحفظکــردهو

ــود. ــواصمیش ــدنغ ــایب ــلدم ــثتعدی باع
۳.ازخیسشدنبدنغواصجلوگیریمیکند.

۴.ســبکترشــدن)دهبرابــر(وکاهــشضخامــت
ــواص ــرخ ــرازدیگ ــکمیلیمت ــهی ــیب ــاسغواص لب

ــت)۱()۴(. ــداس ــاسجدی ــنلب ــنای نوی

مسور دریایی1  و
 لباس غوایص

شمیم شایان، کارشناسی زیست فناوری، دانشگاه تهران
Shamim.Shayan@ut.ac.ir

شکل1: نمایی از انواع خزهای سموردریایی

1. Sea otter

2. Guard Hair

3. Underfur
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ساختحفراتهوایمصنوعیومنفذدار۴

درابتــداســطوحخــزداربــاکمــکفنــاوریلیــزربهدقــت
ــتفادهاز ــااس ــپسب ــدند.س ــانهگذاریومشــخصش نش
ــا ــررویآنه ــرهکوچــکب ــزارانحف ــب،ه ــنقال چندی
ایجــادگردیــد.درادامــهنیــزبــرایتعییــندقیــقطــول،
فاصلــه،انــدازهوآرایــشموهــایمصنوعــیازبرنامههای
ــسازآن ــد.پ ــکگرفتهش ــیکم ــزاریوریاضیات نرماف
ــد ــتبع ــدودرنهای ــذابPDMSاضافهگردی ــرم پلیم
ــدا ــدهج ــبتشکیلش ــی،قال ــدنوفرمده ازخشــکش

گردیــد)۴(.

PDMS

ایــنپلیمــرمعدنــینســبتبــهگرمــامقــاومبــوده،
ــوا ــرآبوه ــتهودربراب ــیداش ــریباالی ــافپذی انعط
ــنپژوهــش، ــتفادهشــدهدرای ــقاســت.PDMSاس عای
الســتیکســیلیکونیمایــع)LSR(۵بــودکــهپیــشاز
پخــتبهصــورتمایــعمیباشــدوپــسازآنفــرم

)۳( میگیــرد. بهخــود )جامــد( الســتیکی

ــهضخامــت ــرایتهیــهحفــراتمصنوعــیهــوا،ازPDMSب ب
ســهمیلیمتــراســتفادهمیشــودکــهبــهالیــهنــازکالســتیکی
نیــزمتصــلمیگــردد.بــابرخــوردآببــهایــنفیبرهــا،وزن
ــت ــریهدای ــکمیلیمت ــایی ــمتموه ــهس ــواراب ــعه مای
ــطح ــیدرس ــراتکوچک ــار،حف ــزودنفش ــااف ــدوب میکن

ــد. ــهداممیاندازن ــواراب ــهه ــوندک ــادمیش ــهایج الی
ــداد، ــنرخ ــتای ــانازصح ــباطمین ــشوکس ــرایآزمای ب
ــهایاز ــودیدرونمحفظ ــنبهصــورتعم ــداســطحمویی ابت

ــاهدات؛ ــرمش ــاب ــکل۴(.بن ــت)ش ــیلیکونی۶قرارگرف ــنس روغ
هــوایبــهدامافتــادهدرالیههــایضخیمتــر،بیشــترازمناطقــی
بــودکــهفاصلــهالیههــابیشــتربــودهوضخامــتکمتــریداشــتند.
ــاخزهــایمصنوعــی ــوی بدینترتیــبمشــخصشــدکــههرچــهم
ضخیمتــرومتراکمتــرباشــد،هــوایبیشــتریرادرخــودمحبــوس

میکننــد)۴(.

شکل4: سطح مویین درون محفظه ای از روغن سیلیکونی

PDMSشکل3: آرایش اتم های

4. Deep Pockets

5. Liquid Silicone Rubber

6. برای مشاهده بهر شکل گیری حفرات هوا از روغن سیلیکونی استفاده  شد

PDMSشکل۲:بلوکهایاکرولیکیپرشدهبا
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شکل 5: فرم نهایی الیه نازک سیلیکونی موی مصنوعی

درنهایــتبــاطراحــیشــرایطیدقیــقوریاضیاتــیبــرایمحاســبهتعــادلفشــاربیــنالیههــایهــواومایــع،
نشاندادهشــدکــهوزنآبمنجــربــهواردشــدنفشــارهــوامیشــودامــاویســکوزیتهمایــعدربرابــرجریانــیکــهاز
ــوذآببهالیههــای ــا،ازنف ــنموه ــهســطحای ــاچســبیدنآبب ــرد،مقاومــتکــردهوب ــقفیبرهــاشــکلمیگی طری

زیریــنجلوگیــریمیکنــد.بهاینترتیــبازخیسشــدنلبــاسغــواصجلوگیــریخواهدشــد)۴(.
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هشت پا در علم زیست تقلید

سینا عابدینی، کارشناسی زیست فناوری، دانشگاه تهران
 sinaabrdini@gmail.com
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معرفیجانور

ــژهای ــگاهوی ــاجای ــاالیلیســتم ــاًدرب ــم،هشــتپاقطع ــتمیکنی ــتصحب ــورانطبیع ــارهشــگفتانگیزترینجان ــهدرب ــیک هنگام
ــانرا ــاخهنرمتن ــرپایاندرش ــوس،ردهس ــکوئیدهاونوتیل ــپیداجها،اس ــارس ــوسدرکن ــاناختاپ ــاهم ــتپای ــت.هش ــدداش خواه
ــگ، ــونآبیرن ــاخ ــتهب ــونبس ــردشخ ــتمگ ــب،سیس ــهقل ــتنس ــهداش ــوانب ــورمیت ــنجان ــایای ــد.ازویژگیه ــکیلمیدهن تش
توانایــیســاختوترشــحمرکــبیــاهمــانجوهــربــرایمقابلــهبــاشــکارچیانودارابــودنهشــتبــازوبــاتوانایــیتغییرشــکلوطــول
ــدا ــازشپی ــیس ــرافبهراحت ــطاط ــامحی ــدب ــاختارهایســختمیتوان ــدانس ــففق ــهلط ــدنهشــتپاب ــارهکرد.شــکلب ــااش آنه
ــهانــدازهســرشیــابزرگتــراســت کنــد.ایــنتوانایــیدرحــدیاســتکــهجانــورمیتوانــدکلبــدنخــودراازهــرحفــرهایکــهب
عبــوردهــد)۱(.عــالوهبــرایــنویژگیهــا،ســلولهاواندامهــایتخصصیافتــهپوســتیوعضالنــیدرسرتاســربــدنهشــتپاســبب
ــی ــدتمام ــد.برآین ــودداشتهباش ــرافخ ــطاط ــامحی ــدنب ــتتاروآمیختهش ــردیدراس ــتمنحصربهف ــورقابلی ــنجان ــهای ــدهاندک ش
ســازشهاوقابلیتهــایذکرشــدهتــوأمبــاهــوشنــادرهشــتپاســببشدهاســتکــهایــننرمتــندریــازیبــهیکــیازماهرتریــن
شــکارچیانطبیعــتودرعینحــالمدافعــیهوشــمندوبالمنــازعتبدیــلگــردد.درایــنبیــندوویژگــیهشــتپابیشــترازبقیــهمــورد

توجــهمحققیــنقــرارگرفتهانــدکــهموضــوعاصلــیمــوردبحــثوبررســیدرایــنگفتــارهســتند.

کاربردهایاینصفات

ــازویهشــتپاکــهدرویژگــیاولمــوردبررســی خصوصیــاتب
ــرم۴ ــاســاخترباتهــاین ــطب ــد،درتحقیقــاتمرتب قرارگرفتن
بــرایایجــادبــازوانمکانیکــیبــاقابلیــتنفــوذدرمنافــذو
محفظههایــیکــهدسترســیبــهآنهــامشــکلمیباشــد،بهمنظــور
ــت)۱()۲(. ــرارگرفتهاس ــهق ــوردتوج ــامم ــردناجس جابهجاک
ــای ــتپا،ورقهه ــتهش ــامازپوس ــااله ــمندانب ــندانش همچنی
ــه ــدک ــوریابداعکردهان ــاین ــفدارایگیرندهه ــۀمنعط چندالی
بــهصــورتخــودکاررنــگمحیــطخــودراتشــخیصداده،بــاآن
سازگارشــدهودرآنمســتترمیشــوند)۴(.ایــنقابلیــتاســتتار
بــاورقــهپوششــیمیتوانــداســتفادههــایامــدادی،صنعتــیویــا

حتــینظامــیداشــتهباشــد.

صفاتخاص

اولیــنویژگــیمــوردبحــث،حــرکاتپیچیــدهونیمهخودمختــار
نامیــده عضالنــی هیدروســتاتهای کــه بازوهــا عضــالت
و حرکــت۱ قابلیــت هشــتپا بــه کــه هســتند میشــوند،
ــهای ــازودارایمجموع ــرب ــد)۱(.ه ــناجســامرامیدهن گرفت
پیچیــدهازعصبهــایموضعــیاســتکــهبــاوجــودارتبــاطبــا
ــازورا ــارب ــهصــورتنیمهخودمخت ــیمرکــزی،ب سیســتمعصب
ــادر ــتپاراق ــژههش ــازماندهیوی ــنس ــد.ای ــرلمیکنن کنت
ــادرجــهآزادی ــازوراب ــادیب ــاهمزمــانتعــدادزی میســازدت
ــریاز ــبتاًمحدودت ــتفادهنس ــااس ــالب ــیدرعینح ــترول بیش
ــرکات ــتپاح ــذاهش ــد.ل ــیکنترلکن ــردازشذهن ــدرتپ ق
پیچیــدهمثــلگرفتــناجســامبــاشــکلهایمختلــفوشــکاررا
بــادقــتوســرعتبــاالانجــاممیدهــد.دومیــنویژگــیمــورد
بحــثکــهمهمتریــنقابلیــتهشــتپامحســوبمیشــود،
اســت.هشــتپامیتوانــد اســتتار بینظیــرآندر توانایــی
ــااز ــودوی ــامش ــرافادغ ــطاط ــامحی ــریب ــورتبص ــهص ب
ــت ــاختارپوس ــگوس ــهرن ــورتک ــد؛بهاینص ــزیاب آنتمای
خــودراتغییــرمیدهــد.کروماتوفورهــا۲انــدامهایــیعصبــی-
ــوده ــهب ــادارایرنگدان ــلولهایآنه ــهس ــتندک ــیهس عضالن
وبــاانقبــاضوانبســاطخــودســببتغییــررنــگپوســت
ساختهشــده پاپیــالی۳ همچنیــن )۳(. میشــوند هشــتپا
تــا میشــوند ســبب پوســت در تخصصیافتــه عضــالت از
ــودرا ــتپوســتخ ــاختارباف ــکلس ــیتغییرش هشــتپاتوانای
ــه ــوندک ــببمیش ــمس ــندودرکناره ــد)۳(.ای ــزداراباش نی

ــود. ــتترش ــیمس ــرمحیط ــددره ــتپابتوان هش

1. locomotion

2. Chromatophores

3. papillae

4. Soft robotics
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از  درهنایــت ابیــد افــزود کــه متــایم الهامــات ذکرشــده مثــایل از حــوزه زیســت تقلید5 هســتند. حــوزه ای گســرتده 
زیستشــنایس نویــن کــه در آن  از اصــول کلیــدی ســاختاری و فیزیولوژیــک مــدل زیســیت در جهــت هببــود رشایــط و یــا حــل 

ــود. ــه یمش ــک گرفت ــان کم ــدیگ انس ــکالت زن مش

ــرسیســتمهــایاســتتارانطباقــیکــهدارایویژگــیهــایاساســیطراحــیموجــوددر ــرشــماتیکوتصاوی شــکل۱ســمتراســت:تصاوی
پوســتســرپایانهســتند.

A(تصویرنمایبزرگشدهازیکسلولواحدکهاجزایمختلفومعماریچندالیهرابرجستهمیکند.
الیههــایاولودومازبــاالمربــوطبــهکامپوزیــتleucodye)کروماتوفــورمصنوعــی؛artificial chromatophore(وزمینــهبازتابنــدهســفید

leucodye) Agمصنوعــی؛al(اســت.
ــه ــیک ــتههایعضالن ــارش ــابهب ــانقشــیمش ــد،ب ــتیبانیمیکن ــوانمحــرکپش ــهعن ــازکب ــادهن ــوقالع ــیلیکونف ــودس ــومازدی ــهس الی

.)artificialmuscleکروماتوفــورســرپایانراتعدیــلمیکننــد)عضلــهمصنوعــی؛
ــد،شــبیه ــممیکن ــهرافراه ــعشــدهوچندگان ــوریتوزی ــتتشــخیصن ــهســومجــداشــدهوقابلی ــهوســیلهPDMSازالی ــن،ب ــهزیری الی
.))artificialopsinــی؛ ــرپایان)opsinمصنوع ــتس ــرپوس ــوددرسراس ــین)proteinsopsin(موج ــایاپس ــیازپروتئینه ــردیفرض عملک

B(تصویرنوریازترموکرومیکمعادلکروماتوفور.
C(میکروگرافنوریالیهAgودیودسیلیکون.

D(تصویرنوریدیود.
E(تصویرنوریازیکدیودنوریویکدیودمسدودکنندهمرتبطبرایمالتیپلکس.

F(نمایبزرگشدهازنمایشآرایه۱۶×۱۶سلولواحدبههمپیوستهدریکپوستاستتارکاملوسازگار.
G(تصویرنمایباالیچنیندستگاهی.

H(تصویریازمنطقهکهتوسطجعبهقرمزدرGبرجستهشدهاست.
I(تصویردستگاهدرحالتخمشده.

شــکل۲ســمتچــپ:کروماتوفورهــااندامهایــیهســتندکــهدرپوســتبســیاریازســرپایانوجــوددارنــدوحــاویکیســههایرنگدانــهای
هســتند.عضــالتشــعاعیکوچــکبــاکشــیدنکیســهها،ســبباتســاعوبیشــتردیــدهشــدنآنهــامیشــوندکــهباعــثگســترشرنگدانــه
ــه ــورب ــیشــعاعیکروماتوف ــورباعــثمیشــودکــهرشــتههایعضالن ــتالکتریکــیدرونعصــبکروماتوف ــرپوســتمیشــود.فعالی درزی

ســمتبیــرونکشــیدهشــوندوکیســهرنگدانــهمرکــزیاتســاعیابــد.

  5. Biomimetics
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معرفیجانور

و خرسآبــی نامهــای بــه کــه تاردیگریــد
ــتین ــراینخس ــود،ب ــناختهمیش ــزش ــزهاینی خوکچهخ
آلمانــی، جانورشــناس توســط ۱77۳ ســال در بــار
ایــن توصیفگردیــد. ، یوهانآگوســتافرایمگوواز۱
کــه میباشــد بندبنــد و پــفدار بدنــی دارای جانــدار
ــوع ــددرمجم ــربن ــادره ــتپ ــکجف ــنی ــرارگرفت ــاق ب
هشــتپــادارااســت.همچنیــنچشــمهاییابتدایــیو
ــدود۰/۰۵ ــمح ــدنآنه ــدازهب ــعهنیافتهداردوان توس
ــت ــدارمیکروســکوپیقابلی ــنجان ســانتیمترمیباشــد.ای
حیــاتدرهرگونــهزیســتگاهیبــررویکــرهزمیــنرادارد
امــااکثــراًدرآبهــایراکــدودریاچههــایافــتمیشــود

.)۱(
ــن ــدهوای ــاییش ــدشناس ــهتاردیگری ــزارگون ــونه تاکن
درحالــیاســتکــهســاالنهبیســتگونــهجدیــدنیــز
ــی ــادارایحرکات ــوند.تاردیگریده ــهمیش ــااضاف برآنه
ازهمیــن نیــز نــامخــودرا بســیارکنــدمیباشــندو
ــهشــکار ــد.آنهــاازطریــقاتصــالب ویژگیشــانگرفتهان
وســپسمکیــدنمایعــاتحــاویموادمغــذیازآن،تغذیــه
ــا ــانوی ــا،گیاه ــوالباکتریه ــهمعم ــکاریک ــد؛ش میکنن

ــتند)۲(. ــههس ــاهمگون ــایراعض ــیس حت

صفاتخاص

ــت ــک،قابلی ــورانکوچ ــنجان ــتای ــزاهمی ــیحائ ویژگ
ــه ــیب ــالمتابولیک ــرمغیرفع ــهف ــدنب ــادرتبدیلش آنه
ــد ــامیتوانن ــعتاردیگریده ــد.درواق ــان«۲میباش ــام»ت ن
ماننــد محیطــی نامســاعد شــرایط در کــه هنگامــی
ــاال ــافشــارب ــتوی ــاد،حــرارت،رطوب خشــکیبســیارزی
ــه ــیک ــدزمان ــن،مانن ــیارپائی ــایبس ــودم ــاازآنس وی
قــرار قطبــیســاکنهســتند، اعمــاقدریاچههــای در

میگیرنــد،متابولیســمخــودراتــا۰/۰۱درصــدحالــت
طبیعــیپاییــنآوردهوتــا۹۹درصــدآببــدنخــودرانیــز

ازدســتبدهند.

بدیــن صــورت درهنایــت بــه فــرم غیرفعــال اتن دریمآینــد. 
یمتواننــد  جانــوران  ایــن  ویــژیگ،  ایــن  بــه  توجــه  اب 
را  ســانیتگراد  درجــه   150 ات   -200 بیــن  دماهایــی  حــیت 
تحملمنــوده و در فشــاری بیــش از شــش برابــر فشــار 

زنــده مباننــد )2()3(! اقیانوسهــا  اعمــاق 

1. Johann August Ephraim Goeze

2. tun

3. tardigrade-specific intrinsically disordered protein ( TDP )

4. Trehalose

ســلولهای بررســی بــا بیوشــیمی حــوزه متخصصــان
تاردیگریــددرحالــتتــان،متوجــهدوعامــلتأثیرگــذار
پراهمیــتدرایجــادایــنقابلیتهــایخارقالعــادهشــدهاند.
عامــلاولپروتئیــنشیشــهاییشــکلیبــهنــامپروتئیــن
نامنظــمذاتــیویــژهتاردیگریــد۳اســتکــهجایگزیــنآب
ازدســترفتهجانــدارمیشــود.بــاوجــودایــنپروتئیــن،
شــکلســلولهادرفقــدانحضــورآبحفــظمیگــردد.
ــج ــدیرای ــهقن ــدک ــوز۴میباش ــدترهال ــزقن ــلدومنی عام
ــندیســاکاریدمتشــکلاز ــفحشــراتاســت.ای درهمولن
ــکمیباشــد ــای ــهآلف ــکب ــای ــااتصــالآلف ــزب دوD-گلوک
کــهدرافزایــشتحمــلتاردیگریــددرشــرایطفــوقســرماو

ــشدارد)۴(. ــودآبنق کمب

شکل1: تبدیل به فرم تان

خرس آیب و انتقال واکسن
فاطمه یکه یزدان دوست

کارشناسی زیست فناوری ورودی 98، دانشگاه تهران
fatemehyyazdandoost@gmail.com
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کاربردهایاینصفات

بــاتوجــهبــهویژگیهــایخــاصتاردیگریــدزیستشناســانبرآنشــدندتــاازایــنویژگیهــاجهــتکاهــشمحدودیتهــای
ــد.درفرآینــدانتقــالخــون،خــونپــسازگرفتهشــدنازفــردو موجــوددرانتقــالخــونوجابهجایــیواکســنبهــرهببرن
ــداریمیشــود.ســپسخــون ــایمخصوصــینگه ــکســاعتدریخچاله ــای ــایبعــدیرویآن،ت ــلازانجــامفرآینده قب
اهدایــیســانتریفیوژشــدهوســهجــزءگلبــولقرمــز،پالســماوپالکــتازیکدیگــرجــدامیشــوند.جهــتاســتفادهازگلبــول
قرمــز،ابتــداگلبولهــایســفیدراتــاحــدمعینــیکاهــشمیدهنــدتــاپــسازورودبــهبــدنفــرددریافتکننــده،واکنــش
ــایشــشدرجــهســانتیگراددر ــویآنرادردم ــهاصطــالحپسزدگــیخــونرخندهــدوســپسپاکــتمحت ــاب ــیوی ایمن
ــدنمیباشــد،بهتریــنشــرایط ــد.ازآنجاییکــهخــونمســئولحفــظوتعــادلدمــایب ــژهنگهــداریمیکنن یخچالهــایوی
تزریــقخــوندردمایــیمتناســببــادمــایبــدنیعنــیهمــان۳7درجــهاســت.ازنظــرمــدتزمــاننگهــدارینیــزانتقــال
خــونبــهبعضــیمناطــقممکــناســتبیــشازحداکثــرمقــدارممکــنفعلــیآنیعنــی۴۲روزطولبکشــدویــادرفرآینــد
ــن ــادرنظرگرفت ــوانب ــکالترامیت ــنمش ــالای ــد.ح ــرنباش ــیرمیس ــاممس ــهدرتم ــشدرج ــایش ــظدم ــیحف جابهجای
ــن ــدهدرای ــاتدادهش ــیازفرضی ــالیک ــوانمث ــهعن ــود.ب ــیحلنم ــیوحت ــدبررس ــدهتاردیگری ــزکنن ــایمتمای ویژگیه
رابطــهاســتفادهازمهندســیژنوانتقــالژنمقاومــتبــهدمــاوحفــظآبتاردیگریــددرشــرایطتــانبــهســلولهایبنیــادی
ســازندهخــوندرفــرداهداکننــدهاســت)۵(.درفرآینــدانتقــالواکســننیــزواکســنبایــدحتمــادرشــرایطدمایــیبســیار
ــهمقصــدمنتقــلشــود.پــسدر ــدب ــاهازمحــلتولی ــیبســیارکوت پاییــندرکیفهــایخنککننــدهخــاصودرمــدتزمان
اینجــانیــزبــااســتفادهازهمــانروشمیتــوانواکســنهارادردمــایمحیــطودربــازهزمانــیطوالنیتــریحفــظنمــودهو

ــزممکنســاخت)۶(. ــادهرانی ــهواکســندرنقــاطصعبالوصــولودورافت ــاایــنکاردسترســیب ب

شکل 2 و 3: شکل سمت راست : پروتئین نامنظم ذاتی - شکل سمت چپ: ترهالوز

شکل 4 و 5: اهدای خون و واکسیناسیون
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اتزه های زیسیت

کشفپاشنهآشیلباکتری

سمزداییبهکمکژنربایی!

ردپایژنومویروسیدرتکوین
قلبانسان

کشفرازتغییررفتارسلولهای
توموریخوشخیموبدخیم

۱۰۵ژنهایزامبی
۱۰۶
۱۰۸
۱۱۰

۱۱۲
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ــد ــاتجدی ــراســاستحقیق ــالهســتند.ب ــوزفع ــزانســانهن ــاســلولهایخاصــیدرمغ ــرگم ــسازم ســاعاتیپ
ــد ــادیرش ــبتزی ــهنس ــشدادهوب ــودراافزای ــتخ ــیفعالی ــلولهاحت ــیازس ــیکاگو،برخ ــزش ــگاهایلینوی دانش
ــالReportsScientificمنتشــرشدهاســت،محققــانUIC۲بیــانژنرا میکننــد.درمطالعــهایکــهاخیــرادرژورن
ــه ــرایشبیهســازیفاصل ــارب ــنب ــزبرداشتهشــدهبود،چندی ــولمغ ــیجراحــیمعم ــهدرط ــزک ــازهمغ ــتت درباف
قبــلازمــرگومــرگ،تجزیــهوتحلیــلکردنــد.آنهــادریافتنــدکــهبیــانژندربرخــیســلولهاپــسازمــرگدر
واقــعافزایــشمییابــد.ایــن»ژنهــایزامبــی«کــهپــسازمــرگافزایــشمــییابنــد،مخصــوصیــکنــوعســلول

بودنــد:
ســلولهایالتهابــیبــهنــامســلولهایگلیــال.محققــانمشــاهدهکردندکــهســلولهایگلیــال۳ســاعتهای
ــن ــایای ــد.ازپیامده ــهمیزنن ــودجوان ــدیراازخ ــدبازومانن ــایبلن ــدکردهوزائدهه ــرگرش ــسازم ــادیپ زی
کشــفبــراییافتــندرمانهــایبالقــوهبــرایاختالالتــیماننــداوتیســم،اســکیزوفرنیوبیمــاریآلزایمــراســتفاده

.)۱( میشــود

بهار گلستانی، دانشجوی کارشناسی رشته سلولی مولکولی، دانشگاه اصفهان
bahar.golestani13@gmail.com

ژن های زامبی1

1. Zombie genes

2. University of Illinois at Chicago

3. Glial cells
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اپشنه آشیل ابکرتی

مبینا نصیری
کارشناسی زیست سلولی مولکولی دانشگاه تهران

nasirimobi6789@gmail.com



اپشنه آشیل ابکرتی

مبینا نصیری
کارشناسی زیست سلولی مولکولی دانشگاه تهران

nasirimobi6789@gmail.com

اکنونکــهباکتریهــایمقــاومبــهدارودرحــالتبدیلشــدن
ــتند؛در ــرن۲۱امهس ــایق ــننگرانیه ــیازبزرگتری ــهیک ب
ســالهاياخیــرمحققــاندانشــگاهکپنهاگــنیکــیازنقــاطضعــف
ناشــناختهباکتــرییــابــهعبارتــی،پاشــنهآشــیلایــنموجــودات
راکشــفکردهانــد.ایــنکشــفکــهمربــوطبــهیکــیازمراحــل
ــه ــدب ــیرود،میتوان ــمارم ــابهش ــمباکتریه ــیمتابولیس اساس
ــود. ــامنجــرش ــدیازآنتیبیوتیکه ــالجدی ــروهکام ــدگ تولی

ــهداخــلوخــارجاز ــهصــورتمــداومپروتــونراب باکتریهــاب
ــادل ــدمتع ــاع ــالفی ــااخت ــدت ــپمیکنن ــودپم ــلولهایخ س
بســیارظریــفودقیقــیرا،میــانpHدرونخــودومحیــطخــارج،
حفــظکننــد.ایــنعــدمتعــادل،منبــعتولیــدATPدرباکتریهــا
ــاز ــوردنی ــرژیم ــهخــود،ان ــهنوب ــز،ب ــیرود.ATPنی بهشــمارم
بســیاریازفرایندهــایزیســتیباکتــریراتامیــنمیکنــد.
بنابرایــن،توانایــیبرهــمزدنایــنعــدمتعــادل،ابــزارقدرتمندی

ــهشــمارمــیرود. درازکارانداختــنباکتــری،ب
ــمزدن ــوهبره ــق،نح ــاتدقی ــسازمطالع ــگرانپ ــنپژوهش ای
ــی، ــوازنpHراازطریــقدســتکاریدرپمپهــایپروتون ایــنت
کشــفکردنــد.آنهــادریافتنــدکــهوقتــیمحیــطدرونباکتــری
ــن ــتدرای ــالنش ــود،احتم ــیدیمیش ــیاس ــوخطرناک ــهنح ب
ــر،زمانــیکــهایــن ــازیــادمیشــود.بــهعبــارتدیگ پمپه
ــاد ــدازهزی ــریبیشازان ــارجباکت ــلوخ ــانداخ ــاوتpHمی تف

میشــود،ایــنپمپهــانشــتیپیــدامیکننــد.
ــد ــهفرآین ــاورمک ــنب ــرای ــد:»ب ــسمیگوی ــوسهاتزاکی نیک
ــد. ــلمیکن ــانعم ــهاطمین ــددریچ ــا،همانن ــتدرباکتریه نش

ایــن عملکــرد کــه کنیــم طراحــی دارویــی بتوانیــم اگــر
بســیار آنتیبیوتیــک کنــد، مختــل را ایمنــی دریچههــای
ــوان ــهعن ــت،ب ــدنش ــنفراین ــهازای ــاختهایمک ــدیس قدرتمن
ــیل ــنهآش ــنپاش ــد.ای ــتفادهمیکن ــا،اس ــفباکتریه ــهضع نقط
ــته ــنهنداش ــاپاش ــرآنه ــیاگ ــود،حت ــامحســوبمیش باکتریه
باشــند!«پمپهایپروتونــیآنزیمهایــیهســتندکــهتنهــا۵
ــای ــاغش ــطحی ــارویس ــنآنزیمه ــد.ای ــرضدارن ــرع نانومت
ــننشــتی ــریوتشــخیصای ــد.اندازهگی ــرارمیگیرن ــریق باکت
کارآســانینیســت.بــرایمشــاهدهآن،محققــانایــنپمپهــارا
ــردهوآنراروی ــداک ــریج ــهروش»جراحــی«ازغشــاءباکت ب
ــد.ســونجرگنســون،کــه ــکاســالیدمیکروســکوپقراردادن ی
ــد ــامدادهاســت،میگوی ــارکانج ــارادردانم ــنکاره بیشــترای
»مــا میدهــد: توضیــح او نبــود. کافــی مشــاهده تنهــا کــه
میخواســتیمقــادرباشــیمتــاایــنپمپهــاراکنتــرلکنیــم:
آنهــاراخامــوشیــاروشــنکنیــم.بــرایانجــامایــنکار
الکترودهــایبســیارریــزیســاختیم.مــااســالیدمیکروســکوپرا
ــایــکروکــش۳۰نانومتــریطــالپوشــاندیم.بدینترتیــبدر ب
عیــنحفــظشــفافیتاســالیدآنرابــهیــکرســانایالکتریســیته
ــی ــایالکتریک ــاپالسه ــتیمب ــهتوانس ــم؛درنتیج ــلنمودی تبدی

پمپهــاراروشــنوخامــوشکنیــم.«

ــس، ــوسهاتزاکی ــرنیک ــطدکت ــیتوس ــنکارپژوهش ــهای مقال
اســتادیارمرکــزعلــومنانــوودانشــکدهشــیمیدانشــگاهکپنهاگن
بــههمــراهدکتــرالرسجوکــن،اســتادیاردانشــگاهلیــدزانگلیس

ــکا۱منتشرشدهاســت. ــهانجمــنشــیمیآمری درمجل

JACS.1
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گیاهــانبــهعلــتداشــتنطیــفگســتردهایازگهرمایههــایپســینســمیمیتواننــدازخــوددرمقابــلآفــاتمحافظــت
نماینــد.بــاایــنوجــودبــازهــمبیشــترآنهــاتوســطحشــراتخــوردهمیشــوند.امــاتاکنــونآندســتهازفرآیندهــای
ــادیناشــناخته ــاحــدزی ــانمیشــود،ت ــیگیاه ــعدفاع ــرموان ــتحشــراتعلفخــواردربراب ــهســببمقاوم ــیک تکامل

باقــیمانــدهاســت.
ــروس ــنوی ــالچندی ــهانتق ــیوســیعیداردومنجــرب ــهغذای ــیاســت،دامن ــتکشــاورزیجهان ــکآف مگــسســفیدی
ــیدخیــلدر ــرایبررســیســازوکارهایمولکول ــیب ــهعال ــلیــکنمون ــههمیــندلی ــزمیشــود.ب بیمــاریزایگیاهــینی
غلبــهموانــعدفاعــیگیاهــانبهشــمارمــیرود.ایــنحشــرهدرطــولتکامــلخــود،ژنBtPMaT1رابــهکمــکیــکرویــداد
اســتثناییانتقــالژنازگیاهــانبهدســتآوردهاســت.ایــنژنمربــوطبــهآنزیــمفنولیکگلوکوزیــدمالونیلترانســفراز

اســتوحشــرهراقــادرمیســازدتــاگلوکوزیدهــایفنولــیراخنثــینمایــد.

ــن ــدهاندازفراوانتری ــونتشکیلش ــولآ-گلیک ــکفن ــهی ــلب ــدیمتص ــدقن ــکواح ــهازی ــیک ــایفنول گلیکوزیده
ــارحشــراتگیاهخــواربســیار ــررشــد،تکامــلورفت ــاتب ــنترکیب ــد.ای ــهشــمارمیرون گهرمایههــایپســینگیاهــانب
تأثیرگذارنــد.مالونیالســیونگلیکوزیدهــایفنولــیدرگیاهــانتغییــرمهمــیاســتومالونیــلترانســفرازهایگلیکوزیــد-
فنولــیآنراتنظیــممیکننــد.ایــنآنزیمهــامیتواننــدانتقــالیــکگــروهمالونیــلراازکوآنزیــممالونیــلآبــه

ــیســرعتبخشــند.. ــایفنول گلیکوزیده

شکل مگس سفید

زینب اسماعیل خانی. سیستماتیک و اکولوژی گیاهی. کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
esmailkhani.ze@ut.ac.ir  

سم زدایی
 به کمک ژن ربایی!

1. Secondary Metabolites

2. Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
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ســمزدایی ماننــد مختلــف فرآیندهــای در بنابرایــن،
ــاص ــراتخ ــد.حش ــامیکنن ــی۳ایف ــشمهم ــتنق بیگانهزیس
ــد، ــهمیکنن ــد۴تغذی ــرهبی ــانتی ــهازدرخت ــیک ــژهآنهای بهوی
ــد ــلنماین ــیراتحم ــایفنول ــیگلیکوزیده ــهراحت ــدب میتوانن
ــه ــایتغذی ــوانمحرکه ــهعن ــاب ــیممکــناســتازآنه وحت
از اســتفاده بــا همچنیــن اســتفادهکنند. تخمکگــذاری و
ــا، ــتبتاگلوکوزیدازه ــایخــاصســمزدا،کاهــشفعالی آنزیمه
ــل ــاتبدی ــیوی ــایفنول ــاگلیکوزیده ــبشــدنمســتقیمب ترکی
آنهــابــهسالیســیلآلدئید،گلیکوزیدهــایفنولــیدفاعــیرا
ــا ــیب ــراتعموم ــهحش ــهب ــازوکاریک ــاس ــد.ام ــیمیکنن خنث
ــار ــرآث ــاب ــاناجــازهمیدهــدت ــفوســیعیازگیاهــانمیزب طی
ــی ــناختهباق ــانناش ــد،همچن ــهکنن ــیغلب ــایفنول گلیکوزیده

ــت. ــدهاس مان

BtPMaT1یــکژنفنولگلیکوزیــدمالونیلترانســفرازاســت
کــهبــهصــورتافقــیازگیاهــانبــهمگــسســفیدمنتقــل

میشــود.

ــویل  ــای فن ــیون گلیکوزیده ــش مالونیالس  BtPMaT1 واکن
را در بــدن ایــن حــرشه رسعــت یم بخشــد و بــه ایــن ترتیــب، 
گلیکوزیدهــای فنــویل تولیــد شــده در گیــاه خنــی یم شــود. 
ایــن یافته هــا الگویــی را معــریف یمکنــد کــه توســط آن 
از گیاهــان میــزابن خــود,  حــرشات علفخــوار یمتواننــد 
ــان را  ــیمیایی گیاه ــاع ش ــل، دف ــد ات در مقاب ــالحی بگیرن س

ــد. ــی کنن خن

ترکیبــات از ســمزدایی در علفخــوار حشــرات توانایــی
ــهطــور ــاه،بحــثمهمــیدرتکامــلآنهــااســتوب دفاعــیگی
فزاینــدهایآشــکاراســتکــهاصــالحگهرمایههــایپســین
ــرای ــرب ــیارمؤث ــردبس ــکراهب ــمزدای ــایس ــطآنزیمه توس
ــزازآن ــفیدنی ــسس ــتومگ ــیاس ــمومگیاه ــازیس خنثیس
اســتفادهمیکنــد.آزمایشهــایاخیــر،یــکمســیرتکاملــی

غیرمعمــولرانشــانمیدهــدکــهدرآنمگسهــای
ســفیدبــاجــذبیــکژنســمزداازگیــاه،توانایــی
تولیــدگروهــیازترکیبــاتدفاعــیگیاهــیرابهدســت
ــت ــرایتقوی ــیژنBtPMaT1ب ــالافق ــد.انتق آوردهان
مگــسســفیدبــاتوانایــیاتصــالیــکگــروهمالونیــلبــه
گلوکوزیدهــایفنولــیرخمیدهــدکــهگهرمایههــای
پســینتولیدشــدهدرگیاهــانراکامــالًبیضــررمیکنــد.

فرآینــد مس زدایــی در مگــس ســفید بــه احمتــال زیــاد 
بــه واکنــش مزدوجــی شــبیه بــه دگرگشــت علف کــش 
بنابرایــن  اســت،  وابســته  خــاص  گیاهــان  در 
مالونیلترانســفراز یم توانــد اب اتصــال بــه علف کــش 
مالونیل کــوآ،  کمــک  بــه  پســین،  گهرمایــه   یــا 

مس زدایــی را رسعــت بخشــد.

عــالوهبــرایــن،مالونیالســیونBtPMaT1ممکــناســت
باعــثحلشــدنوانتقــالگلیکوزیــدفنولــییــاممانعــت
ازعمــلگلوکوزیــدازبــررویگلیکوزیدهــایفنولــی
نیــزشــود.انتقــالافقــیژنBtPMaT1بــهمگــسســفید
ــیآن ــیدفاع ــاازعنصــراصل ــدت ــکانرامیده ــنام ای
ــای ــرگهرمایهه ــوددربراب ــتازخ ــرایمحافظ ــاهب گی
همــانگیــاهاســتفادهکنــد.همچنیــن،ایــنحشــرهعــالوه
بــرســرکوبســاختگهرمایههــایپســیندفاعــی
ــی ــهتوانای ــی،ب ــکژنگیاه ــهی ــتیابیب ــادس ــاه،ب گی
ســمزداییازترکیبــاتدفاعــینیــزدستیافتهاســت.
مگسهــای در BtPMaT1 ژن خاموشکــردن بــا
ســفیدبالــغبــهکمــکروشهــایمختلــفRNAi ۵،
ــبت ــارانس ــیآنه ــوانایمن ــهمیت ــدک ــاندادهش نش
بــهگلیکوزیدهــایفنولــیغیرفعــالکنیــم.ایــنکار،
عملکــردمگــسســفیدرابســیارکاهــشمیدهــدو
را ســفید مگــس کنتــرل راهبــردی چشــماندازهای

فراهــممیکنــد.
بهطورکلــییافتههــایاخیــرحاکــیازآناســتکــه
مگــسســفیدتوانپذیــرشژنهــایانتقالافقــیرادارد
ــهدورزدنصفــاتمقاومــت وایــنامــرممکــناســتب
گیاهــانمیزبــانکمــککنــد.همچنیــننشــاندهنده
یــکفرآینــدتکاملــیتــوأماســتکــهســازگاریبــاگیاه
میزبــانرادرحشــراتتســهیلمیکنــدوبیانگــرآن
ــد ــهافقــی،میتوان اســتکــهتداخــلژنهــایانتقالیافت

روشبســیارمؤثــریبــرایمبــارزهبــاآفــاتباشــد.

نمای کلی از نحوه جذب ژن گیاهی BtPMaT1 به مگس سفید برای 
خنثی سازی گلیکوزیدهای فنولی گیاهی.

3. Xenobiotic Detoxification:

فرآیندی که طی آن مواد محلول در لیپید به گهرمایه های قابل حل در آب تبدیل می شوند. 

4. Salicaceae

5. (RNA interference (RNAi:

 فرآیندی زیستی که در آن مولکول های RNA، توالی های خاصی از ژن را رسکوب می کنند.
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کشف راز تغییر رفتار

خوش خیم و بدخیم
سلول های رسطاین

مبینا نصیری
مقطع: کارشناسی زیست سلولی مولکولی دانشگاه تهران

nasirimobi6789@gmail.com

ــترااز ــهدارپوس ــوریرنگدان ــلولهایتوم ــلس ــیتبدی ــانچگونگ محقق
ــن ــاتهمچنی ــممشــخصســاختهاند.درمطالع ــهبدخی ــمب ــتخوشخی حال
ــان ــطاطرافش ــلولهاومحی ــنس ــدهبی ــایپیچی ــراتبرهمکنشه ــهتاثی ب
ــط ــاسمحی ــوژینانومقی ــهمورفول ــدهک ــارهش ــرطاناش ــکلگیریس درش

ــت. ــفرازآنبودهاس ــرایکش ــزاریب ــلولی،اب س

خوش خیــم  تومــوری  ســلول های  شــعاعی  رشــد  الگــوی  از  گــذار 
ــوری  ــلول های توم ــودی س ــد عم ــای رش ــه الگوه ــت ب ــه دار پوس رنگدان
ــناخته  ــک راز انش ــورت ی ــه ص ــه ب ــت ک ــادی اس ــان زی ــدت زم ــم م بدخی

بــرای دانمشنــدان و محققــان ابیق ماندهاســت.

موسســه مدیــر و  پزشــکی زیســت مهندســی اســتاد لوچنکــو امــا 
زیستشناســیسیســتمهادردانشــگاهYaleمتوجــهشــدکــهخشــکیو
ــانی ــیرپیامرس ــندومس ــاصبی ــیخ ــقتعادل ــهازطری ــلولها،ک ــفتیس س
ــلولدر ــرتس ــتمهاج ــیدرهدای ــشاساس ــود،نق ــخصمیش ــممش مه
محیــطپیچیــدهاطــرافبــازیمیکنــد.اساســاًســلولهاتوپولــوژییــایــک
مکانیابــی)جایابــی(نانومقیــاسویــژهایراشناســاییکــردهوازآنتبعیــت

میکننــد؛پدیــدهایکــهدانشــمندانآنراتوپوتکســیس۱مینامنــد.
ــهدار لوچنکــووهمکارانــشمتوجــهشــدندکــهســلولهایتومــوریرنگدان
پوســتدونــوعمهاجــرتوتغییــرمســیردرماتریکــسخارجســلولی۲)بافت
زنــدهبــدن(دارنــد،یکــیبــهســمتمناطــقچــگالماتریکــسخــارجســلولی
ودیگــریبــهســمتفضــایکــمتراکــم.ســلولهایخوشخیــمبــهســمت
مناطــقچــگالتغییــرمســیرمیدهنــد،یعنــیجایــیکــهفضــایاندکــیبــرای
ــلولهای ــتس ــاحرک ــد.ام ــیمیمانن ــطحباق ــررویس ــد،وب ــتدارن حرک
بدخیــمبــهســمتمناطــقکمتراکــم،کمــکمیکنــدتــابــهرشــتههای
درونماتریکــساتصــالیافتــهوبهصــورتموثرتــریگســترشیابنــد.
ــات ــهخصوصی ــتهب ــدودیوابس ــاح ــلولهات ــهس ــرتجهتیافت ــنمهاج ای
ــه ــرمدرمقایس ــمن ــلولهایمهاج ــهس ــلاینک ــت:بهدلی ــادیسلولهاس م
)مــکان میکننــد تبعیــت توپوگرافــی از بهتــر ســخت ســلولهای بــا
یابــیبهتــریدارنــد(،درنتیجــهقابلیــتبیشــتریبــرایپخششــدنو
ــیمیایی ــنش ــطفرامی ــلولهاتوس ــمس ــزانتهاج ــد.می ــدندارن گستردهش
کــهدریافــتمیکننــدتعییــنمیشــود.ایــنفرامیــنتوســطشــبکهای
ازمســیرهایپیامرســانیکــهبــهدوشــاخهتقســیمميگــرددپــردازش
میشــوند.هدایــتوجهتگیــریمهاجــرتســلولهابــهایــنوابســته
اســتکــهکــدامشــاخهغالــبميباشــد.تعــادلبیــنایــنمســیرهاتوســط
حالــتژنتیکی/ژنتیــکســلولهاتعییــنمیشــود.یــکجهــشکــهســبباز
دســترفتــنژنPTEN۳میشــود،منجــربــهتغییــرایــنتعــادلمیگــردد.

1. topotaxis

2. ECM: Extracellular   ــور ــدید توم ــای ش ــداول در فرم ه ــی مت ــش ژن ــک جه  3. ی
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ــیدر ــراتژنتیک ــمتغیی ــامیتوانی ــونم ــد:»اکن ــومیگوی لوچنک
ــه ــمک ــیرکنی ــانراتفس ــبکهپیامرس ــنش ــانای بافت/محتوا/بنی
بــهمــادرفهــمبهتــراینکــهچــراتغییــراتژنتیکــیممکــناســت

ــد. ــکمیکن ــوند،کم ــتاز/بدخیمیمیش ــهمتاس ــرب منج
ایــننتایــجهمچنیــنمســیرهاییبــرایمعکوسکــردنایــنگــذار
تهاجمــیدررفتــارســلولیپیشــنهادمیکنــد.ضــرورتنــداردکــه
ــادل ــتتع ــابازگش ــتت ــطالزماس ــود،فق ــیش ژنPTENبازیاب
مســیرهابــهحالــتاصلیشــان،ازطریــقدســتکاریهایژنتیکــی

یــابــااســتفادهازمجموعــهایازداروهــااتفــاقبیفتــد.
ــه لوچنکــومیگوید:»مــاموفــقشــدیمکــهســلولهایمهاجــمراب
فــرمخوشخیــمبرگردانیــموبــهصــورتبرعکــسنیــزایــنکار
راانجــامدهیــم.بهمحــضاینکــهتعــادلراتغییــردهیــم،ســلولها

درجهــتمخالــفشــروعبــهحرکــتمیکننــد.«
ــارســلولی،لوچنکــووهمکارانــشازمدلهــای ــرایمطالعــهرفت ب
ماتریکــسســاختهشــدهازمحیطهــایشــبهســهبعدیدقیــق
بیانکننــده محیطهــا، ایــن کردنــد. اســتفاده نانومقیاســی
توپوگرافــیوبافــتپیچیــدهECMهســتندامــاتجزیهوتحلیلشــان
محیطهــا ایــن اســت. راحتتــر واقعــی بافــت بــه نســبت
ــن ــتای ــلولوفعالی ــختیس ــوانس ــتندومیت ــرهس قابلکنترلت
ــتســلول ــارآنفعالی ــریودرکن مســیرهاوشــبکههارااندازهگی

ــود. ــرلنم ــتکنت ــهدق راب
یافتههــایلوچنکــوهمچنیــنیــکروشتشــخیصیکمتهاجمیتــر

راپیشــنهادکردهاســت.
لوچنکــومیافزایــد:»مــامیتوانیــمســلولهاراازبافــتجــدا
کنیــموبــرایشبیهســازیماتریکــس،بــهایــنســطوحنانومقیــاس
اضافــهکنیــموبــراســاسحرکــتآنهــا،دریابیــمکــهایــن

ســلولهاخوشخیــمهســتندیــابدخیــم.
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رداپی ژنوم ویرویس 
در تکوین قلب انسان

و پستانداران نخسیت1 پست تر

ــر ــکزی ــهی ــنمشــخصشــدهبودک ــشازای ــد.پی ــی۳تشــکیلمیدهن ــلجابهجای ــوِمانســانراعناصــرقاب ــیازژن ــهنیم ــکب نزدی
ــی ــان)۲(وهمچنیــنبهطورکل ــِیروی ــهگزین ــامرتروویرسهــایدرونزا۴،درســرطان)۱(،الن ــهن ــیب کالسازعناصــرقابلجابهجای
ــامMER41 ــهن ــوادهایب ــومانســانراتشــکیلمیدهــد،خان ــا۱۰درصــدازژن ــرکالسکــه۸ت ــنزی ــدن)۳(نقــشدارد.ای ــیب ایمن
familyرادرخــودداراميباشــدکــهبازمانــدۀیــکعفونــتویروســی۵درحــدود۴۵تــا۶۰میلیــونســالپیــشاســت)۴(.خــودایــن
خانــوادههــمتقریبــایکدهــمدرصــدازژنــومانســانراپوشــشمیدهــدومهمتریــنبخــشآندربیــنتوالــیBANCRقــراردارد.
ــواع ــادران ــدتنه ــدBANCR ۶،میتوانن ــد،مانن ــذارینمیکنن ــیرارمزگ ــیپروتئین ــهتوال ــذار،عناصــریدرDNAک عناصــرغیررمزگ

خاصــیازســلولهایــادرمراحــِلخاصــیازتکویــنفعــالباشــند.
ویلســونوهمکارانــشنقــشایــنخانــوادهدرتکویــنقلــبراموردبررســیقراردادنــد)۵(.نتایــجایــنپژوهــشکــهبــااســتفادهاز
ــهچــاپرســید ــهCellب ــتودرســال۲۰۲۰درمجل ــیصورتگرف ــیمشتقشــدهازســلولهایقلب ــوانالقای ــادیپرت ســلولهایبنی

راميتوانیــدبهطورخالصــهدرزیــرمشــاهدهکنید:
توالــیهمولــوِگBANCRدرســلولهایمــدِلپرایمیتهــایغیــرانســانهــمبیــانمیشــودولــیدربافــتقلــببالــغ،خیــر،کــهایــن

امــرنشــاندهنــدۀفعالیــتاختصاصــیایــنتوالــيدرمرحلــۀجنینــیســلولقلبــیوعــدمنقــشآندرفیزیولــوژیقلــببالــغاســت.
توالیBANCRیکتنظیمکنندۀکلیدیدرمهاجرتسلولهایقلبیجنیناست.

BANCRممکناستیکفاکتوِرپاتوژندربیماریهایقلبِیمادرزادیباشد.
درپایــانميتــوانگفــتکــهایــنگونــهمطالعــاتبــهفهــمنقــِشعناصــررتروویروســیدرســالمتومنشــاپســتاندارانکمــکشــایاني

خواهدکرد.

1. primates (پریامت ها)

2. marmosets: گونه ای از میمون ها

3. transposable elements (TEs): عنارصی که قابلیت تغییر مکان در ژنوم را دارند

4. endogenous retroviruses: توالی منحرص به پرایمت ها است

6. یک RNA غیر رمزگذار طوالنی در ژنوم است.

توالیBANCRدرحدود۴۵تا۶۰میلیونسالپیشازیکعفونتویروسیدرمارموست۲ایجادشدهاست.

زینب نظرپور نجف آبادی، کارشناسی زیست فناوری، دانشگاه تهران
zeinab.nazarpour@ut.ac.ir
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عرفانباری،دانشجویکارشناسیزیستجانوری،دانشگاهتهران
erfanbari079@gmail.com

www.microbenotes.comمعرفیسایت:
ســایتیادداشــتهایمیکروبــیســایتیکامــلدرمطالعــهمیکروارگانیسمهاســت.طبقهبنــدی
ــیســادهدرمــوردباکتریهــا،بیماریزایــی ــهزبان ــهصــورتکامــلانجــامشــدهوب مطالــبب

آنهــا،شــباهتوتفــاوتهــایآنهــاو...توضیــحدادهشدهاســت.

امینآزاد،دانشجویکارشناسیزیستفناوری،دانشگاهتهران
aminazad1380@gmail.com

www.tolweb.orgمعرفیسایت:
ــادیاز ــدادزی ــویتع ــهازس ــنجانب ــالشچندی ــکت ــلی ــات،حاص ــتحی ــروژهوبدرخ پ
ــال ــهروزدرح ــهروزب ــدک ــانمیباش ــرجه ــتدرسراس ــدانطبیع ــانوعالقمن زیســتشناس
ــر ــایکدیگ ــطب ــیمرتب ــهاینترنت ــزارصفح ــشازدهه ــابی ــروژهب ــنپ ــت.ای ــترشاس گس
ــای ــاتگروهه ــتی،صف ــوعزیس ــوزهتن ــیرادرح ــاتفراوان ــایت،اطالع ــیس ازآدرساصل
مختلــفجانــدارانوتاریخچــهتکاملــیآنهــایــاهمــانفیلوژنــیبصــورتسلســلهمراتبــیاز

ــد. ــممیکن ــدهفراه ــوداتزن ــایموج ــیگونهه ــاخههایانتهای ــاش ــاتت ــاحی منش

ــگاه ــیدانش ــلولیومولکول ــیس ــیزیستشناس ــجویکارشناس ــزادی،دانش ــالبه لی
ــان ــرکرم باهن

l.behzadi28@gmail.com

معرفیپادکست:جهانشگفتانگیزمغز
ــااطالعــاتودانــشموجــوددرحــوزهیشــناختمغــزوکارکردهــایآنیکــیاز آشــناییب
الزمههــایمطالعــهدرایــنحــوزهبــرایدانشــجویانوپژوهشــگرانیاســتکــهبطــورمیــان

رشــتهایعالقــهمنــدبــهفعالیــتدرایــنحــوزههســتند.
ــای ــوموفناوریه ــعهعل ــتادتوس ــتس ــاحمای ــهب ــزک ــزمغ ــگفتانگی ــانش ــتجه پادکس
شــناختیســاختهشــدهاســت،ســیاوشصفاریــانپــورواســماعیلمیرفخرایــیبــهگفتگــوبــا
ــد،و ــزمیپردازن ــذابازمغ ــاتگســتردهوج ــوردموضوع ــناختیدرم ــومش متخصصــانعل

ــد. ــزمیبرن ــگفتانگی ــانش ــنجه ــهایازای ــهگوش ــاراب ــارم هرب
بیــانپادکســتبســیارروانوشــیواییباالیــیداردکــهحتــیاگــرهیــچدانــشعمیــقواکادمی

درمــوردمغــزنداریــمنیــزبــهمــاکمــکمیکنــد.
اپیزودهاییکهازاینپادکستمنتشرشده،دارایعناوینزیراست:

۱(چگونــهمغــزمــاجهــانمــارامیســازد؟۲(حافظــهیانســانیــایــکفیلــمترســناک؟۳(
دنیــایپــررمــزورازخــواب۴(نقــشمغــزدرخوابیــدنوخــوابدیــدن۵(مغــزمــاچگونــه
ــر ــانهایازآلزایم ــننش ــشس ــگامافزای ــهدرهن ــدنحافظ ــفش ــاضعی ــد؟۶(آی کارمیکن
ــزرگ ــاابهــام۸(وقتــیعــادتمیکنیــم۹(رازمعبــدمغــز۱۰(تغییــرب اســت؟7(جــدالب

پیشهادات
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عرفانباری،دانشجویکارشناسیزیستجانوری،دانشگاهتهران
erfanbari079@gmail.com

معرفیکتاب:فلسفهزیستشناسی
ــنمســائلانســانیاســت. ــهفلســفهســپردهاســت،ازمهمتری پرســشهاییکــهزیستشناســیب
مثــالًدرزیستشناســیهمــهبــهدنبــالیافتــنبینشــیدربــارۀ»سرشــتبشــر«هســتندوازهمیــن
ــد. ــنبرخوردارن ــیبنیادی ــاتبشــریازاهمیت ــرپرســشهاییمتمرکــزمیشــوندکــهدرحی روب
پرســشهاییهمچــون»حیــات«چیســت؟وآیــااشــیاهــدفیــامعنایــیراورایروندهایشــیمیایی
یــافیزیکــیکــهآنهــاراپدیــدمــیآورد،محقــقمیکننــدیــاخیــر؟نتیجــۀتمــامایــنتحــوالت
ایــناســتکــهامــروزهدیگــرزیستشناســیونظریــۀانتخــابطبیعــیکــهتنهــاپارادایــمحاکــم
ــرانشــده ــفهوصاحبنظ ــرایاندیشــیدِنفالس ــبیب ــماســت،موضــوعبســیارمناس ــنعل ــرای ب
اســت.امــاایــنپرســشپیــشمی-آیــدکــهچــهچیــزیدر»نظریــۀانتخــابطبیعــی«وجــوددارد
کــهچنیــندامنــۀوســیعیازمســائلراموضــوعپژوهشهــایآنکــردهوپــایشناختشناســان

وفالســفهرابــهتفکــروتعمــقدرمــوردآنواداشــتهاســت.

معرفیکتاب:ژنخودخواه
ــهآنرا۴۴ســال ــز؛زیستشــناستکاملگراســتک ــرریچــاردداوکین ــواه«اث ــاب»ژنخودخ کت
پیــشیعنــیدرســال۱۹7۶درانتشــاراتدانشــگاهآکســفوردبــهچــاپرســاند.ایــنعضــوممتــاز
ــهاوجشــهرترســید.محــور ــاب»ژنخودخــواه«ب ــاکت ــجآکســفورد،ب کرســیســیمونیدرکال
ــکرا ــت.اوژنتی ــکاس ــمژنتی ــیوعل ــلطبیع ــواه«،تکام ــاب»ژنخودخ ــزدرکت ــثداوکین بح
ــهعــالوهرویکــرداودرزیستشناســیمتکــی ــرنگــرشژنمحــورتوضیــحمیدهــدوب ــیب مبتن
بــرنظریــهدارویــناســت.داوکینــز،نگــرشژنمحــورخــوددرعلــمژنتیــکرابــانظریــهتکاملــی
دارویــنپیونــدمیزنــدوبــهایــننتیجــهپایــهایمیرســدکــهژنعنصــراصلــیانتخــابطبیعــی
ــا ــرایبقاســت،ام ــیژنب ــرخودخواهــی،عنصــراصل ــیب ــتمبتن ــدرقاب اســت.ازنظــراو،هرچن
خودخواهــیصرفــارفتــارفــردیژناســت.ازنظــرایــنزیستشــناس،ارگانیســمموجــودزنــده
درواقــعمحیطــیاســتکــهرقابــتخودخواهانــهژنرابــرزمینــهرقابــتدیگرخواهانــهایقــرار

ــد. ــنمیکن ــدهراتضمی ــایخــودارگانیســمزن ــهبق ــدک میده

معرفیکتاب:ساعتسازنابینا
ــراح ــدونط ــانب ــاندهندهجه ــت،نش ــواهدفرگش ــراش ــامچ ــازیرفرن ــاب ــازنابین ــاعتس س
ــاباوتوضیحــاتو ــنکت ــزنوشــتهشــد.درای ــهدســتریچــاردداوکین اســتدرســال۱۹۸۶ب
ــر ــنب ــت.همچنی ــواننمودهاس ــیعن ــابطبیع ــیلهانتخ ــهوس ــرایدگرگشــتب ــتداللهاییب اس
نقدهایــیکــهبــرکتــابقبلــیاش»ژنخودخــواه«نوشــتهشــدهبــودپاســخدادهاســت.ایــنکتــاب
هــمنیــزهمچــونکتــابژنخودخــواهدربــابنظریــهدگرگشــتژنمحــورتوضیحــاتاساســی

دادهاســت.

۱۱۴
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یب صربانه منتظر پیشهادات و انتقادات سازنده ی مشا هستیم.
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