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″ نوبل″
سه پژوهشگر كه بر روی مكانيسم تنظيم مسيرهای جابه جایی مولكول های حياتی سلول در وزیكول های 
 درون سلولی مطالعه كرده بودند، برنده ی جایزه ی نوبل امسال )2013( در فيزیولوژی/پزشكی شدند. طبق 
بيانيه ی  بنياد نوبل، جيمز راتمن از دانشگاه یيل، رندی شكمن از دانشگاه بركلی كاليفرنيا و توماس سودهاف 
از دانشگاه استنفورد به پاس "كشفياتشان در زمينه ی ساز وكار تنظيم جابه جایی وزیكول ها به عنوان یكی از 

مهمترین سيستم های جابه جایی در سلول" جایزه ی نوبل را دریافت كردند.

این سه پژوهشگر به طور مستقل طی چند دهه ی گذشته )در مورد شكمن، حدود ٤0 سال پيش(  ساز وكار 
بنيادین ترابری وزیكولی را كشف كردند. اگرچه بروز خطا در مسيرهای ترابری سلولی میتواند منجر به 

بيماریهای گوناگونی همچون دیابت و انواع بيماریهای ایمنی و عصبی 
شود، نتایج پژوهش های آن ها هنوز به كشف روش درمانی و یا داروی 
جدیدی نشده است؛ اگرچه به تدوین چند تست تشخيصی جدید كمك 

كرده است.

نقش  شكمن  "رندی  نوبل،  بنياد  سوی  از  مطبوعاتی  بيانيه ی  بر   بنا 
كرد.  مشخص  را  وزیكول ها  ترابری  در  دخيل  ژن های  از  مجموعه ای 
جيمز راتمن مكانيسمی كه منجر به اتصال و تركيب شدن وزیكول حاوی 
مولكول های مختلف با مقصد و انتقال مواد داخل وزیكول به بيرون میشود 
را روشن ساخت. توماس سودهاف نقش سيگنال های تنظيمی در باال رفتن 
دقت ترابری وزیكولی را تشریح كرد. این سه پژوهشگر با تالش خود ساز 
و كار كنترل دقيق و حيرت آور ترابری مواد در سلول را روشن ساختند."

،نام نشریه ي انجمن علمي دانشكده ي زیست شناسي دانشگاه تهران است.دنا
سردبير و صاحب امتياز این نشریه ي درون دانشگاهي، از بين دانشجویان دوره ي 
كارشناسي این دانشكده و به صورت دوره اي انتخاب مي شوند و معمواًل به مدت یك سال 

و براي سه شماره از این مجله همكاري مي كنند.
هيئت تحریریه ي این نشریه جمعي از دانشجویان و فارغ التحصيالن این دانشكده و دانشكده-

هاي دیگر دانشگاه تهران هستند كه به صورت داوطلبانه با یك یا چند شماره از این نشریه 
همكاري مي كنند و در نتيجه ليست نویسندگان دنا همواره باز است. 

این نشریه در واقع وسيله اي براي به اشتراك گذاشتن علم و نمایانگر ميزان پویایي دانشكده 
است و در راستاي ارتقاي دانش دانشجویان زیست شناسي و توسط خود آن  ها تنظيم مي شود.
امسال با هدف متنوع تر كردن آن و فراهم آوردن بستري مناسب براي همكاري طيف 
به حد  به كار كردیم و مي كوشيم سطح علمي آن را  قلم ها و سليقه ها شروع  از  بيشتري 

مطلوب برسانيم؛ به طوري كه براي دانشجویان زیست شناسي مفيد و خواندني باشد.
سعي كرده ایم به دنا نظم و انسجام ببخشيم و آن را مجله اي درخور دانشگاهمان، دانشكده مان 
و دانشجویان عالقمند آن كنيم. در این راه همواره پذیراي نظرات و انتقادات شما هستيم و 

از شما براي همكاري با شماره هاي بعدي دعوت مي كنيم. 
در آخر از تمامي همكاران دنا و منتقدان آن، سپاسگزاري مي كنم و اميدوارم توانسته باشم 

به عنوان سردبير در راستاي بهتر كردن دنا عمل كنم.

سردبير
Far.shaghayegh@gmail.com

دنـا  پاییــز 92



DeNA  November 2013



◄ توليدکبِددارایعملکردازجوانههایکبدیانسان
  دانشمندان توانسته اند با انتقال جوانه های كبدی به دست آمده از سلول های بنيادی انسان به موش، كبد تازه و دارای عملكرد ایجاد كنند.

هنوز  دانشمندان  مانده اند.  دریافت كبد  انتظار  در  است كه  افرادی  تمام  برای  تازه ای  اميد  به هر حال  اما  است  دقيق  غير  و  ابتدایی  به دست آمده  نتایج 
موفق نشده اند این اندام ها را به اندازه ای بزرگ كنند كه مناسب پيوند به انسان باشد. این اولين بار است كه از سلول های بنيادی به دست آمده از پوست، 
اندام می تواند بخشی از فعاليت های كبد انسان را انجام دهد. مانند ترشح پروتئين های مخصوص كبد و ساخت   اندام دارای عملكرد ساخته می شود. این 
متابوليت های خاص انسان. نتيجه ی حائز اهميت دیگر آن است كه این اندام به سرعت با رگ های اطراف ارتباط برقرار می كند و در نتيجه رشد آن پس 

از پيوند هم ادامه دارد. ایجاد ارتباط بين اندام و رگ، باعث رشد اندام و داشتن عملكرد 
آن می شود. این اندام ها از دو جهت باید به خوبی بررسی شوند. اول آن كه در آن ها 

تومور ایجاد نشود. دوم آن كه به مرور زمان تحليل نروند.
ساختارهای خود سازمانده:

جوانه های كبد از سه نوع سلول به دست می آیند:
induced pluripotent stem cells-1 كه سلول های بيان كننده ی ژن های كبد را 

می سازند.
endothelial cells-2  كه رگ های خونی را ایجاد می كنند.

را  و غضروف  استخوان  و  چربی  بافت  بالقوه  كه   mesenchymal stem cells-3
ایجاد می كنند.

اگر در این سلول ها برهم كنش هایی كه می دانيم برای ایجاد كبد در جنين الزم است 
را ایجاد كنيم، ساختاری شكل می گيرد كه به نظر می رسد یك كبد كوچك باشد. در 

واقع این مطالعات از آن جایی شروع شد كه دانشمندان در تالش برای ساخت كبدی دارای رگ در آزمایشگاه شروع به كشت چند نوع سلول به همراه هم 
كردند و مشاهده كردند كه این سلول ها خود را سازمان داده و ساختارهای سه بعدی خاصی را ایجاد می كنند. این روش در واقع راهی ميانه بين دو روشی 
 )Scaffold( استفاده شده است. برای ایجاد اندام ها ی ساده ی توخالی مانند مثانه یا نای، محققان از داربست هایی Regenerative biology است كه تا االن در

استفاده می كنند كه آن ها را با سلول های بنيادی پر كرده اند و كل این اندام را پيوند می زنند. )یعنی سلول ها روی پایه ای مصنوعی سوار می شوند.(
راه دیگر رشد سلول های دارای عملكرد به صورت خالص و انتقال آن به بيمار است به صورتی كه خودشان سرهم شده و در مكان مناسب فعاليت كنند. كه 

خودِ پروسه ی جدا سازی از محيط كشت و انتقال به بيمار هم  ممكن است باعث از دست رفتن عملكرد سلول شود.
حال دانشمدان به روشی ميانه برای انجام این اعمال روی آورده اند:

سلول ها را در محيطی به حال خود رها كنند تا با هم گفتگو كنند و یك اندام كارآمد را ایجاد كنند!

◄ توليدسلولهایبنيادیپرتوانبدوندستکاریژنتيکی
  دانشمندان توانسته اند تنها با استفاده از ماده ی شيميایی و بدون دستكاری ژنتيكی )كه روش مرسوم انجام این كار 
است.( از بافت تمایز یافته، سلولهایی مشابه embryonic stem cell به دست آورند. بعد از آن كه دانشمندان در سال 
2006، توانستند با دستكاری ژنتيكی سلول پرتوان ایجاد كنند، به این فكر افتادند كه این كار را نه با تغييرات ژنتيكی 
بلكه با استفاده از ماده ی شيميایی هم القا كنند. در نتيجه ی این تالش ها توانسته بودند تمام ژن های مورد نياز را با مواد 
 CiPS ولی باالخره برای آن هم  جایگزین معرفی شد و سرانجام سلول .Oct4 شيميایی جایگزین كنند به جز یك ژن؛

با موفقيت ساخته شد.
برای پيدا كردن این ماده روش عجيبی به كار برده  شده است:

ابتدا دستكاری ژنی را برای تمام ژن های مورد نياز به جز Oct4 انجام دادند. بعد به دنبال ماده ای گشتند كه بتواند در 
این حالت ایجاد سلول پرتوان را القا كند. ماده ی مورد نظر را پيدا كردند. سپس این ماده را به همراه جایگزین های 
شيميایی ژن های دیگر به سلول هایی كه هيچ یك از تغييرات ژنی مورد نياز را نداشتند اضافه كردند. اما تمایز زدایی 
صورت نگرفت. تا یك سال دائمًا مواد مختلف را امتحان كردند و حدود 10000 ماده آزموده شد تا باالخره به یك 
تركيب متشكل از 7 ماده رسيدند كه توانایی ایجاد سلول پرتوان را دارد و با بازده حدود 2/. درصدی، بسيار قابل توجه 
است. برای اینكه ثابت شود سلول های حاصل پرتوان هستند، آن ها را در جنين در حال تكوین موش گذاشتند و مشاهده 
كردندكه در تكوین تمام اندام ها شركت كرده  است. این كشف برای زیست شناسان ترميمی هم حائز اهميت است. 
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1 باکس- 2 باکس

 دانشمندان به تازگی دریافته اند كه فلور نرمال روده ی دو گونه از Waspها مانع از زنده ماندن افراد 
حاصل از آميزش این دو گونه می شوند و در نتيجه، فلور نرمال روده؛ به عنوان یك سد بين دوگونه عمل می كند.

پيش تر مشخص شده بود كه فلور نرمال دو گونه كه از یكدیگر جدا شده اند، تفاوت های بين آن دو گونه را نمایش می دهد و در واقع نمایانگر واگرایيدن آن هاست. 
در رژیم غذایی حاصل از جدایی گونه هاست یا واقعًا تكامل همراه رخ داده است. دانشمندان برای رسيدن به پاسخ اما مشخص نبود كه این در پاسخ به تغيير 

 كرده اند كه حدود یك ميليون سال پيش از یكدیگر جدا شده اند و هنوز در یك ميزبان تخم ریزی این سوال دو گونه ی wasp را بررسی 
با  گونه  دو  این  اگر  این می كنند.  نرمال  فلور  می ميرند.  دوران الروی  در  نر  زاده های  كنند، %90  یكدیگر جفت گيری 

از جنس  باكتری   Providencia و Proteus mirabilis است. در هر دو گونه  Providencia غالب است دو گونه 
هيبرید،  انواع  در  Proteus mirabilis غالب می شود.اما 
شود  ثابت  اینكه  علت مرگ Waspها فلور نرمال آن ها بوده است، الروها را از حشره ی ميزبان به محيط كشت برای 
آنتی  با  و  كردند  به منتقل  ماندند و  زنده  از الروها  بسياری  بردند و مشاهده كردند كه  بين  از  را  فلور روده  بيوتيك 

رسيدند.  ولی با اضافه كردن باكتری های فلور نرمالشان به محيط كشت، اكثر آن ها مثل قبل می مردند.شفيرگی 
های  ژن  ایمنی در هيبریدهای طبيعی، حداقل تا دو برابر فعال تر از مدل germ free است )حالتی كه در ٤0% 

هيبرید  فلور نرمال از بين رفته باشد و این یعنی فلور روده ی هيبریدها سيستم ایمنی را فعال می كند.( افراد 
مساله  به نحوی به نقص خود ایمنی شبيه است چرا كه سيستم ایمنی موجود زنده به فلور نرمال این 

حمله می كند. به نظر می رسد فلور نرمال نقش مهمی در تكامل و گونه زایی ایفا كنند. در خودش 
برخی مهره داران و بی مهرگان فلور روده 
بيان ژن در سلول های جداره ی 
و  می كند  تنظيم  را  روده 
وجود  مواردی   در 

تكوین                    برای   آن 
                              

◄ اميدیتازهبهترميمبافتهاواندامهادرمحيططبيعیخودشان
 embryonic( جنينی  بنيادی  سلول های  مشابه  سلول هایی  به  موش!(  بدن  )یعنی  خودش  طبيعی  محيط  در  را  موش  بالغ  سلول  توانسته اند  دانشمندان    
چرا  باشند.  ترميمی  پيشرفت طب  به  بزرگی  می توانند كمك  یابند،  تمایز  متفاوتی  سلول های  به  می توانند  كه  سلول ها  این  كنند.  تبدیل   )stem cells

دیگر  روش  این  از  استفاده  با  بار كه  و  سلول ها  كردن  خارج  به  نيازی 
نيست.  بدن  به  كردنشان  وارد  in vivo reprogramming دیگر  در روش 
پتری  ظرف  در  تمایز  مراحل  محيط كه  است  نياز  شود،  می  انجام 
 ساخته شود و به عالوه وارد كردن این فيزیولوژیك سلول ها به طور مصنوعی 
بدن  با  كه  نحوی  به  بدن  به  كنند سلول ها  ایجاد  كارآمد  ارتباطات  ميزبان 
این بسيار پيچيده است. این مشكالت باعث  به  زیست شناسان  كه  است  شده 
محيط  در  را  سلول ها  كه  بيفتند  خودشان اندكی تغيير دهند تا به سلول فكر 
سلول هایی كه می خواهند تبدیل شوند. مثال  به  را  پانكراس  گوارشی  سلول 
كنند.  تبدیل  انسولين  كننده ی  یعنی در واقع بدون reprogramming، ترشح 
موش        یك  با  را  كار  ٤ دانشمندان  كه  كردند  آغاز  شده  دست ورزی 
را       Reprogramming برای  الزم  برای جلوگيری ژن  بيان كند.  می توانست 
بيان  همواره  ژن ها  این  كه  آن  برای از   شوند، یك سویيچ آنتی بيوتيكی 
ژن  نتيجه  در  و  شد  طراحی  موش، آن ها  ژنوم  در  شده  داده  قرار  های 
بيوتيك  آنتی  حضور  در  می تنها  بيان  سيلين(  خاصی)داكسی 
داكسی  باالی  مقدارهای  با  اگر شدند.  اما  ميرند  می  ها  موش  سيلين 
آغاز   آن  كم  مقادیر  با  را  ایجادكار   Teratoma موش  در   كنند، 

می شود كه نشانه ی Reprogramming است. به عالوه در خون این موش ها هم، سلول های پرتوان را مشاهده كردند.
نكته ی حائز اهميت دیگر آن است كه بيان ژن در این سلول ها، به سلول های مرحله ی مروال در جنين، از سلول های پرتوان تهيه شده در آزمایشگاه شبيه تر 
بود. این سلول ها قادرند سلول های جفت را هم ایجاد كنند كه تا االن هيچ Stem cell ای نتوانسته بود این بخش را ایجاد كند. این نشان از قدرت ترميمی 
باالی این سلول ها دارد و مانند آن است كه هر سلول یك موجود زنده ی كوچك باشد. تحقيقات روی این سلول ها همچنان ادامه دارد تا بتوانند مطمئن شوند 

كه ایجاد تومور نمی كنند و به عالوه نشان داده شود كه توانایی ترميم مكان های آسيب دیده ی بدن را دارند.

◄ جداییدوگونهزنبور،توسطفلورنرمالروده!
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روده  صحيح 
الزم است.
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نتيجه ی قابل توجه:
 یكی از سویه ها را طوری تغيير داده بودند كه پاسخ ایمنی قابل توجهی را در ميزبان ایجادكند و 
موش بتواند بر بيماری پيروز شود. انتظار می رفت این سویه نتواند در ميربان سيست و در نتيجه 
تغييرات رفتاری ایجادكند. ولی حتی در این حالت هم اثر رفتاری به صورت غير قابل بازگشت 
ایجاد می شد. كه این نتيجه را به دست می دهد كه تغييرات رفتاری ارتباطی با ایجاد سيست و تغيير 
ترشح دوپامين ندارد. به نظر می رسد كه این پارازیت در مغز تغييرات غيرقابل بازگشت ساختاری 

ایجاد می كند، آن هم پيش از ایجاد سيست. 

*عاملاسهالشدیددر
کودکانونوزاداناستوساالنهتا

520000کودکرامیکشدکه85
درصدآنهادرکشورهایفقير

هستند.

DeNA  November 2013 8

◄ درمانیکبيماریبادستکاریژنتيکیبرنج

قضيهازاینقراراستکهدانشمندانبرایمبارزهباRotavirus،ژنیکآنتی بادیرابهژنومبرنجاضافهکرده اندتابتوانندازراهتغذیهپادتن
رابهبدنکودکانمنتقلکنندوجلویمرگوميرشدیدآن هارادرکشورهایفقيربگيرند.

کاراییاینبرنجرویموشآزمودهشد.بدینصورتکهابتداموش هارابااینبرنجتغذیهکردندوسپسآن هاراباRotavirusآلودهکردند.
مشاهدهشدکهموشهاییکهازاینبرنجتغذیهکردهبودندبهميزانبسيارکمترازآنهاییکهبرنجمعمولیخوردهبودندبيمارشدند.

عليهاینبيماریواکسيناسيونهموجودداردواینروشنمیتواندجایگزینآنشود.
واکسنRotavirusدرکشورهایدرحالتوسعهنسبتبهکشورهایتوسعهیافتهکمترعملمیکند،بهگونهایکهدرکشورهایدرحالتوسعه

50-60%ودرکشورهایتوسعهیافته85-95%تاثيردارد.
هنوزعلتآنبهطوردقيقمشخصنيستامامیتواندبهدليلضعفسيستمایمنیافراددرکشورهایدرحالتوسعهباشد.

دانشمنداناميدوارندباایننيرویکمکیجدیدبتوانندایناختالفراجبرانکنند.
اینآنتیبادیازنوعیشترکوهیبهدستآمدهومنشاءانسانینداردوبرخالفآنتیبادیهایانسانی،تکرشتهایوکوچکاست.درنتيجه

میتوانددردستگاهگوارشانساندوامبياوردودرمحلیکهبهآننيازداریم)یعنیدستگاهگوارش(کارآمدباشد.
کوچکبودناینمولکولباعثمیشودبتواندبهقسمتهاییازسطحپاتوژندستیابدکهازدسترسمولکولهایبزرگترخارجاست.

ازنحوهیاثراینپادتنمشخصاستکهبایدبهصورتمرتبمصرفشودودردستگاهگوارشوجودداشتهباشد.
خوشبختانهنگهداریوانبارکردنبرنجاینخاصيتراازبيننمیبردوپختهشدنآن،بهساختارآنتیبادیآسيبنمیرساند.

بااینحالممکناستسالهاطولبکشدتابررسیهایدقيقتررویاینمحصولبهسرانجامبرسدومجوزورودبهبازارمصرفرادریافتکند.

◄تغييررفتارميزبانتوسطانگل
پارازیتی كه بيش از یك سوم جمعيت جهان را آلوده می كند، می تواند این توانایی را داشته باشد كه در مغز موش تغييرات غير قابل بازگشت ایجاد كند و یك 
عملكرد خاص را برای هميشه تغيير دهد. توانایی Toxoplasma gondii در از بين بردن ترس ذاتی جوندگان از گربه شناخته شده است. هنگامی كه جونده 

فرار به این باكتری آلوده می شود، دیگر از  گربه   بوی 
حدودی  تا  واقع  در  و  كند  آن نمی  جذب  هم 
شده  مشخص  تازگی  به  شود.  حتی می  كه   است 
به ماه ها بعد از آلودگی، وقتی دیگر نمی-  آلودگی  توان 
اثر  این  هم  داد  تشخيص  را  باقی می ماند.پارازیت 
می شود  مطرح  احتمال  این  نتيجه،  پارازیت در  این  كه 
غير  ساختاری  تغيير  یك  بازگشت بتواند  قابل 
تك  این  كند.  ایجاد  موش  از     درمغر  بسياری   سلولی 
می  آلوده  را  پستانداران  و  ها  بر پرنده  اثر آن  اما  كند، 
می رفتار جوندگان بسيار ویژه و قابل توجه  نظر  به  است. 
پارازیت  به  كمك  برای  اثر  این  كامل كردن رسد  جهت 
باشد.  یافته  تكامل  تنها چرخه ی زندگی اش   Toxoplasma
صورت  به  می تواند  گربه  روده ی  مثل در  توليد  جنسی 
این  هم  آنجا  به  رسيدن  راه  و  جونده ی كند  كه  است 

ميزبان، غذای گربه شود. در انسان آلودگی به Toxoplasma به تغييرات رفتاری و شيزوفرنی ربط داده شده است. یك مطالعه در گذشته نشان داده است 
كه آمار تصادفات جاده ای در افراد آلوده به Toxoplasma بيشتر است و به طور كلی احتمال آلودگی افرادی كه شيزوفرنی دارند به آن بيشتر است و 
به عالوه درمان هایی كه برای بهبود شيزوفرنی انجام می شود تا حدودی تكثير این پاتوژن را متوقف می كند.گمان می رود كه شيزوفرنی با فعاليت بيش از 
حد دوپامينی در مغز حادث می شود. این به نوبه ی خود می تواند پاسخی احتمالی برای اثرات رفتاری پارازیت باشد: این پارازیت با ایجاد سيست هایی در 
سلول های مغز كه به آرامی رشد می كنند آلودگی ميزبان به خودش را پایا می كندكه می تواند توليد دوپامين را در آن سلول ها افزایش دهد. آزمایشات 

نشان داده است كه سه سویه ی مختلف از این آزمایش انجام شد و مشخص شد تمام سویه های آن این تغييرات رفتاری را ایجاد می كنند.
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◄ مسيرترميمنوکانگشتدرپستانداران
اگر سمندرها تمام یا قسمتی از پای خود را از دست بدهند، میتوانند پای كارآمد و جدیدی 
را به جای آن ایجاد كنند كه این نمونهای از regeneration و نشانهی قدرت ترميمی باال در 
این موجودات است. توانایی ترميم بافت در پستانداران بسيار محدود است و ما قدرت ترميم 
یك اندام را نداریم، اما میتوانيم نوك انگشتانمان را ترميم كنيم كه البته مشروط به باقی 
ماندن مقدار كافی از ناخن است. دانشمندان از چهل سال پيش به این قدرت و شرط وجود 
ناخن آگاه بودند. اما دليل نياز به آن به تازگی مشخص شده است. به تازگی مشخص شده 
است كه زیر قسمت پایهای ناخن stem cell هایی وجود دارد كه میتواند ترميم سرانگشتان 
بریده شده را انجام دهد. ولی، این سلولها تنها در صورتی این ترميم را انجام میدهند كه 
مقدار كافی از اپیتليوم ناخن باقی مانده باشد. این توانایی اگرچه در مقایسه با توانایی ترميم 
در دوزیستان دمدار بسيار محدود است، اما مكانيسم این ترميم در ما، به دوزیستان مشابه است 
و وجود این شباهت دانشمندان را اميدوار كرده كه شاید اجداد ما هم این قدرت را داشته

 self اند وما هنوز هم توانایی ترميم را به طور كامل از دست نداده باشيم. پایهی ناخن جمعيت كوچكی از
renewing stem cell ها دارد كه رشد پيوستهی ناخن را پشتيبانی میكنند. این رشد وابسته به فعاليت مسير 

سيگنالرسانی Wnt است. اگر مسيرWnt در موش آسيب ببيند ناخن ایجاد نمیشود.
اپیتليوم  در  رفته میشود.  از دست  قسمت  ترميم  مشابهی موجب  مكانيسم  بریده شود هم  انگشت  اگر 
باقيماندهی ناخن، مسير Wnt فعال میشود و به محل قطعشدگی عصب جذب میكند. عصب به نوبهی 
خود با استفاده از مسير FGF2 رشد سلولهای مزانشيمی را فعال میكند كه بافت استخوان، عضله و تاندون 
 را ترميم میكنند. ولی اگر اپیتليوم ناخن به مقدار زیادی از دست برود مسير سيگنالرسانی  Wnt فعال 
نمیشود و عصب به محل جذب نمیشود. پيشتر نشان داده شده بود كه در انسان هم مانند موش، ترميم 
انگشت وابسته به  باقی ماندن مقدار مشخصی از اپیتليوم ناخن است. همچنين با توجه به دخالت داشتن مسير 

Wnt و FGF2 در سمندرها، دانشمندان اميدوارند به نحوی بتوان مسير ترميم را در انسان هم فعال كرد.
برخی منتقدان می گویند این نتيجه گيری درستی نيست چرا كه سمندر ها نه تنها انگشت، بلكه كل اندام دست را می توانند با هر ميزان بریدگی ترميم كنند و 
اصال ناخن ندارند و عقيده دارند این مسير ترميم به صورت جداگانه در مهرهداران تكامل بافته است. به عالوه اگر فرضيات باال درست باشد، در صورتيكه ناخن 
)و اپیتليوم زیرش!( را برداریم و در سلولهای باقیمانده به طور مصنوعی مسير Wnt را فعال كنيم )یعنی به صورت مصنوعی نقش اپیتليوم از دست رفته را 

اجرا كنيم.( باید حداقل تا حدودی ترميم انجام شود. اما اینگونه نيست.

◄بهبودحافظهمگسسرکهبااستفادهازپلیآمينها
مانند انسانها، Drosophila هم با افزایش سن كمحافظه 

میشود.
 دانشمندان به تازگی دریافتهاندكه این نقصحافظه میتواند 
با تغذیهی حاوی پلیآمينها بهبود یابد. عمر مفيد انسان 
كمتر از آن است كه بتواند به سنين پيری برسد و برای 
حفظ سالمت حافظه در دوران پيری به مكملهای غذایی1 

خاصی نياز داریم. 
  پيش از این نشان داده شده بود كه پلیآمينها طول عمر مگس سركه و مخمر را افزایش میدهند كه احتماال با باال نگه داشتن سطح Autophagy)فرایندی 
كه طی آن سلول اندامكها و ساختارهای از كار افتاده را حذف میكند.( این اثر را اعمال میكند. البته هنوز ارتباط هيچ یك از اینها با حافظه مشخص 
نيست. آزمایش بدین گونه طراحی شد كه با ارائهی همزمان دو محرك شوك الكتریكی و یك بوی خاص، به مگسها یاد دادند بين این دو ارتباط 
 برقرار كنند. بدین گونه مگسها یاد میگيرند كه برای فرار از دریافت شوك الكتریكی از آن بوی خاص فرار كنند. دانشمندان مشاهدهكردندكه 
مگسهای جوان سریعًا این ارتباط را برقرار میكنند و تا ساعتها هم آن را به خاطر دارند ولی مگسهای پير با سرعت بسيار كمتری یاد میگيرند. در 
مرحلهی بعد مگسهای مسنتر را با پلیآمينها تغذیه كردند و مشاهده كردند كه یادگيری به حدی زیاد شد كه دیگر تفاوتی ميان حافظهی مگسهای 
پير و جوان نمیشد قائل شد. دانشمندان از قبل حدس میزدند كه ممكن است پلیآمينها اثری در حافظه داشته باشد اما از به دست آمدن این نتایج شوكه 
شدند چرا كه اثر پلیآمينها را بسيار زیاد و پر رنگ نشان میداد. بدین جهت از افراد دیگر در آزمایشگاه خواستند این آزمایشها را به صورت مستقل 
تكرار كنند.گروهی از آنها روش دیگری برای بررسی این اثر پيش گرفتند: عملكرد آنزیم سازندهی پلیآمينها را در سلول افزایش دادند. تاثير آن 
مشابه آزمایشهای قبلی بود. بعد از اینها الزم بود آزمایشاتی انجام شود كه نشان دهد این بهبود در حافظه یك اثر خاص است و در نتيجهی باال رفتن 
سطح سالمت عمومی مگسها نيست كه این هم تایيد شد. به عالوه نشان دادند كه این اثر در نتيجهی طوالنیتر شدن طول عمر مگسها نيست. در حال 

حاضر دانشمندان به دنبال آن هستند كه وجود اثر مشابه در انسان و موش را بررسی كنند.
cognitive enhancer .1

2 باکس- 0 باکس
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            * پلیآمينها 
     مولكولهای كوچكی هستند

كه برای رشد و ادامه ی حيات سلول ها 
الزم هستند و دارای بيش از یك گروه 

        آمينی نوع یك هستند. 
،putrescine ،cadaverine مانند

spermidine           



DeNA  November 2013



◄ تهيۀنقشۀکاملسهبعدیازمغزانسان
و  مغز  پژوهشگران  از  بين المللی  گروه  یك 
به طور كامل  را  اعصاب، مغز یك زن 65 ساله 
برش داده، از آن تصویر تهيه كرده و سپس مورد 
تجزیه و تحليل قرار دادند. این اطلس كامل ترین 
و جزئی ترین نقشه از مغز یك انسان است كه تا 

بدین روز بدست آمده است.
 "مغز بزرگ" كه نام این پروژه است، سازمان دهی 
نورون ها را با دقتی ميكروسكوپی نشان می دهد 
یا  و  تشخيص  باعث  میتواند  موضوع  این  كه 
حتی تعریف دوبارهی آناتوميكی بعضی از نواحی 
مغز شود كه از مطالعات قدیمی دهه های گذشته 
نام دیوید به  باقی مانده اند. یك نوروبيولوژیست 
وان اسن می گوید: این نقشه جدید می تواند باعث 
ادغام داده های مختلف همچون بيان ژن، آناتومی 

اعصاب، فعاليت های عصبی و... با یكدیگر شود.
اعصاب  از  همسانی  غير  شبكه های  شامل  ما  مغز 
مغز  پروژهی  است.  مختلف  واشكال  سایزها  در 
بزرگ تنوع و پراكندگی انواع نورون ها در الیه های مختلف قشر مغز و سایر نواحی را آشكار می سازد. الیه ها و اعصابی كه تصور می شود هر كدام 

مربوط به واحد عملكردی متفاوتی هستند.
 اطلس مغز بزرگ، از 7٤00 برش مغزی تهيه شده است كه ضخامت هر كدام از قطر موی انسان نيز كمتر است. تصویربرداری ميكروسكوپی نيز زمانی 

حدود 1000 ساعت و اطالعاتی به حجم یك تریليون بایت را به خود اختصاص داد. 

◄ محققانتوانستندنشانههایبيماریوسواسی-اجبارییاOCD1راایجاد
کردهوبعدازبينببرند.

در این مسير، دو تيم به صورت جداگانه، بر روی موش های اصالح شدهی ژنتيكی 
از یك تكنيك جدید به نام اپتوژنتيك  استفاده كردند. در تصویربرداری هایی 
كه از مغز انسان در این بيماری صورت گرفته است، دو نقطه به وضوح فعاليت 

را نشان می دهند:                 
 1( قشر اوربيتوفرونتال   )OFC( كه درست در پشت چشم ها قرار دارد.

 2( اجسام مخطط )Striatum( كه شامل دو هسته از عقده های قاعده ای مغز در 
مغز جلویی است.

 دانشمندان می خواستند مشاهده كنند كه آیا با اپتوژنتيك می توانند رفتارهای 
تكرارپذیر گرومينگ )پيرایش مردانه( را در موش )كه جزء نشانه های مشخص 
OCD است( برانگيزانند؟ تيم اول، ویروس هایی را كه حامل ژن های كد كنندۀ 
تزریق  اوربيتوفرونتال  كورتكس  بخش  به  بودند،  نور  به  حساس  پروتئين های 

كردند. سلول های هدف پس از مدت كوتاهی شروع به بيان پروتئين ها كردند و بدین طریق به نور حساس شدند! سپس محققان فيبرهای بينایی را 
برای ساطع كردن نور به مدت چند دقيقه در روز به محل فرستادند، در نتيجه پس از چند روز سلول های هدف حساس به نور، فعاليت كرده و رفتارهای 
وسواس گونه در موش بروز یافت. در همين راستا، یك تيم تحقيقاتی دیگر در دانشگاه كمبریج، ماساچوست، روی یك موش مدل برای رفتارهای 
تكراری كار كردند كه حاوی ژن جهش یافته مسئول ایجاد ارتباطات عصبی بود. آن ها دو گروه از موش ها را )سالم و جهش یافته( به رفتار گرومينگ 
توسط ریختن قطرات آب بر سر آن ها شرطی كردند. نتيجه اینكه گروه جهش یافته پس از مدتی حتی بدون حضور آب هم این كار را انجام می دادند. 

در مرحله ی بعدی، از اپتوژنتيك برای قشر اوربيتوفرونتال استفاده كردند كه آكسون هایی را به جسم مخطط می فرستد.
 بعد از چند ثانيه یك تغيير رفتاری مشاهده شد، گرومينِگ غير عادی ناپدید شد. موش های جهش یافته ی ابتدایی، تنها یك واكنش طبيعی و عادی به 

قطرات آب داشتند.
 نكته ی عجيب اینجا بود كه قشر یاد شده )ناحيه ای كه با منطقه اجرایی، حتی كنترل آگاهانه رفتار ارتباط داشت( محلی برای شروع پاسخ های اتونوم 
)خودكار( شده بود. این طور تصور می شد كه این رفتارهای وسواسانه یا عادات خيلی قوی، به طور خودكار خود را متوقف )reel off( می كردند. ولی 

به جای آن، قشر اوربيتوفرونتال یك نوع دستور "توقف" به سایر بخش های مغز كه در رابطه با حركات اتوماتيك )غيرارادی( هستند، فرستاده بود.

Obsessive-Compulsive Disorder .1
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◄ ساختارچرخدندهدرپاهایگروهیازملخها
در  انسان ها  اینكه  از  پيش  بسيار 
از  اتوموبيل ها  و  ساعت ها  ساخت 
چرخ دنده استفاده كنند، چرخ دنده ها 
در ملخ های سرده ی ایسوس تكامل 
یافتند. نوعی ساختار چرخ دنده اِی در 
هم قفل شونده، حركت پاهای عقبی 
هماهنگ  جهش  هنگام  را   حشره 
می كند و از سقوط چرخشی حشره 
نابالغ  ملخ  كند.  می  جلوگيری 
دندانه   10-12 شامل  ردیفی  دارای 
عقبی اش  پاهای  داخلی  سطح  در 
با هم  پاها  باعث می شود  است كه 
باعث  مكانيسم  این  كنند.  حركت 
از  كمتر  فاصله ای  با  پاها  شود  می 
عمل  یكدیگر  از  ميكروثانيه   30
پریدن را انجام دهند. چنين حركت 
ساختار چرخ  عمل  بدون  هماهنگی 

دنده ای امكان پذیر نمی بود، چرا كه اوج فعاليت عصبی كه زاینده ی این حركت است تقریبًا 1 ميلی ثانيه طول می  كشد كه بسيار طوالنی تر از فاصله ی 
 زمانی حركت پاهاست. جالب اینجاست كه ملخ های بالغ با وجود عدم داشتن این چرخ دنده ها بهتر می جهند، احتماال بخاطر اینكه با داشتن بدن های بزرگتر 

راحت تر می توانند روی اصطكاك بين سطوح پاهایشان برای هماهنگ نگه داشتن آن ها حساب كنند.

◄توليدآواهایمتفاوتدر
مواجههباشکارچيانمتفاوت

می دهند  نشان  جدید  پژوهش های 
كه یك گونه از ميمون ها می توانند 
دو آوای مختلف را، برای اعالم نوع 
آن  موقعيت  همچنين  و  شكارچی 

ادغام كنند.
ها                           تيتی  روی  پژوهش   
كه   ،)Callicebus nigrifrons(
گونه ای از ميمون های دنيای جدید 
هستند و در جنگل های بارانی برزیل 
است.  شده  انجام  می كنند  زندگی 
سنت  دانشگاه  از  كزار،  كریستين 
از  گروه  پنج  روی  بریتانيا،  اندروز 
این ميمون هاكه در ناحيه- ی ميناس 
منطقه ی  یك  در  برزیل  گرایس 
حفاظت شده ی خصوصی زندگی می 
كنند كار كرده است. هنگامی كه 
)نوعی  كاركارا  یك  پژوهشگران 
پرنده ی شكارچی( مصنوعی را در 
تيتی ها  دادند  قرار  درختان  باالی 
كه  هنگامی  دادند.  سر   A آواهای 
روبرو  زمينی  تهدیدی  با  ميمون ها 
اونسيال  یك  مورد  این  در  شدند. 
خالدار(،  كوچك  گربه ی  )نوعی 

آواهای B سر دادند.
آوای  شكارچيان،  موقعيت  تغيير  با 
ميمون ها نيز عوض شد، به این صورت 
دو  از  خاصی  تركيبات  ميمون ها  كه 
آوا را سر می دادند كه بيانگر حضور 
بود.  بخصوص  مكان  در  شكارچی 
نكته جالب توجه این بود كه بين پنج 
 گروه ميمون ها از این نظر تنوعی دیده 

نمی شد.
)بجز  جانورانی  تنها  تيتی ها  تاكنون   
شده  داده  نشان  كه  هستند  انسانها( 
شكارچی  نوع  هم  و  موقعيت  هم  كه 
می كنند.  كد  عالمت هایشان  در  را 
نخستين  ها  ميمون  این  همچنين 
كه  هستند  جدید  دنيای  ميمون های 
ابتدایی  نحو  نوعی  از  آنها عالئمی  در 
تركيب  تاكنون  شود.  می   یافت 
ترتيب های  به  مختلف  سيگنال های 
متفاوت  معانی  رساندن  برای  مختلف 
فقط در ميمون های بزرگ وميمون های 

دنيای قدیم مشاهده شده بود.
مطالعه ی  با  اميدوارند  پژوهشگران   
در  نحو  به خاستگاه  بيشتر،  گونه های 

خودمان پی ببرند.

www.nature.com
www.news.sciencemag.org
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سلول های سرطانی، دارای چند صد الی چند ده هزار جهشی هستند كه در 
زیاد  تعداد  این،  بر  ]٤[. عالوه  نمی شود  مشاهده  فرد  عادی  های  سلول 
تغييرات كروموزومی همچون حذف، دوبرابر شدن، جابجایی و واژگونی 
قطعاتی از كروموزوم های مختلف  در انواع سرطان دیده می شود ]2[. 
پنتاپلوئيد  حتی  یا  تتراپلوئيد  تریپلوئيد،  است  ممكن  ها  سلول  گاه  حتی 
باشند ]5[. به جز در مورد سرطان های كودكان و انواع شناخته شده ای 
از سرطان سينه، تخمدان و ...، ژن های شناخته شده ایجاد كننده ی سرطان 

معمواًل در بافت سالم )خون( فاقد جهش های زیان بار هستند. 
در  كه  رویایی  ژنوميكس،  تكنولوژی  گسترش  اولين  با  پيش  سال   10 شاید 
بافت سرطانی و  بتوان كل ژنوم  اگر  بود كه  این  پرورانده شد  دانشمندان  سر 
ژنوم،  كل  امروزه،  كرد.  درمان  را  سرطان  بتوان  كرد،  مقایسه  را  سالم  بافت 
مطالعه  سرطان  انواع  در  سالم  بافت  و  سرطان  بافت  ژنوم  اپی  و   ترنسكریپتوم 
حال  این  با  اما  یافته،  افزایش  بسيار  اطالعاتمان  چه  اگر  هنوز  و   می شوند، 

نمی توانيم بگویيم كجای راه هستيم.

پيشرفتتکنولوژی

عنوان  تحت  ایلومينا  توسط  ها  یاب  توالی  دوم  نسل  معرفی  با   2008 سال  در 
این  روز   10 در   .]6[ آمد  پدید  ژنوميكس  دنيای  در  تحولی   HighSeq2000
توالی  هزینه  كند.  یابی  توالی  را  نوكلئوتيد  گيگاباز   300 بود  قادر  یاب  توالی 
یابی هر ژنوم با ميانگين 60 تكرار برای هر توالی، به حدود 10000 دالر كاهش 
پيدا كرد. این در حالی بود كه هزینه توالی یابی اولين ژنوم انسانی با استفاده از 
تكنولوژی نسل اول حدود 300 ميليون دالر هزینه برد. از تكنولوژی نسل دوم، 
در این زمان به راحتی می شد برای توالی یابی كل ترنسكریپتوم استفاده كرد. با 
هزینه حدود 500 دالر به ازای هر نمونه، این تكنولوژی با دقت باالیی ميزان هر 
RNA و نوع ترانسكریپت بيان شده را نشان داده در مطالعات نقش پذیری نيز 
بسيار راه گشا واقع شد. این تكنولوژی به سرعت جایگزین MicroArray برای 
سنجش ميزان بيان ژن ها شد. تكنولوژی های Array در این زمان برای مطالعه 
ارزان كل ژنوم تحت عنوان SNP Array برای تعيين ژنوتيپ در پلی مورفيسم 
 Methylation .های مورد نظر با كمتر از 200 دالر برای هر نمونه ميسر شد
بيوسولفات  با  تيمار شده  نمونه  نمونه سالم و  از مقایسه  بهره گيری  با   Array
با هزینه كم و به راحتی ژن های تحت اثر متيالسيون متفاوت در دو نمونه مد 
نظر را مشخص می كنند. و این گونه شد كه آزمایشگاه های بزرگ ژنوميكس 

تصویر 1 - سرطان مانند دومينو است. یك یا چند اتفاق اوليه، زنجيری از اتفاقات را رقم 
می زنند. آنچه ما در مطالعه سرطان مشاهده می كنيم، سلول عادی بدون هيچ كدام از 
این وقایع، و سلول سرطانی با همه ی سيستم های به هم ریخته است. شاید شناختن این 
كه دقيقًا چه اتفاقاتی سلول را به این مرحله رسانده، آسان نباشد، اما تالش اصلی برای 

فهميدن تفاوت های انواع سرطان، و یافتن بهترین راه برای مقابله با هر كدام است.

برای سرطان  ممكن  ژنوميكس  اطالعات  مطالعه كل  به  دنيا شروع  سراسر  در 
های مختلف كردند. امروزه برای سرطان ریه، پستان، تخمدان، كليه و ... كليه 
و  ها  ژن  كليه  بيان  ميزان  ژنومی،  های  آرایش  تغيير  ها،  اطالعات جهش  ی 
متيالسيون پروموتر ها ثبت شده است. اما این اطالعات تا چه حد در درمان یا 

پيش گيری سرطان موثر بوده اند؟

)GWAS(مطالعاتارتباطبيماریباکلژنوم

تك  رایج  های  مورفيسم  پلی  برای  كه  دارد  را  این  توانایی   SNP Array
نوكلئوتيدی، برای هر فرد به هزینه اندك ژنوتيپ یابی انجام دهد. استفاده از 
این تكنولوژی در مطالعات وسيع تحت عنوان 1GWAS بر روی بيماری های 
انواع سرطان.  تا  دیابت گرفته  MS و  و  آلزایمر  از  است.  انجام شده  متفاوتی 
گرچه در بعضی موارد)سرطان ریه، پستان، تخمدان و ...( نتایج جالبی از این 
مطالعات به دست آمده، گاهی هيچ تایيد آزمایشگاهی بر روی نتایج حاصل از 
GWAS انجام نشده كه الزمه تایيد آن هاست. اساس این مطالعات مقایسه گروه 
های چند هزار نفری افراد مبتال به بيماری و افراد سالم است. این مطالعات گاهی 
در جمعيت های مختلف بر روی یك بيماری، نتایج متفاوتی به همراه دارند و 
در بسياری از موارد پلی مورفيسمی كه مسئول بيماری می دانند، از چشم یك 

زیست شناس بسيار نا ممكن به نظر می آید. 

به عنوان مثال، دو سال گذشته، مطالعه ای بر روی سرطان كليه انجام شد كه 
به  اینترون شماره 2 را  ZEB2 در  از ژن  یك پلی مورفيسم تك نوكلئوتيدی 
عنوان پلی مرفيسم مرتبط با خطر ابتال به این سرطان معرفی كرد ]3[. حال آن 
كه نوكلئوتيد مذكور، جایگاه اتصال هيچ فاكتور رو نویسی نيست، جهش در 
در  تكاملی  لحاظ  از  منطقه  آن  و  كند  نمی  ایجاد   ZEB2 بيان  در  تغييری  آن 

پستانداران مختلف به هيچ وجه حفاظت شده نيست. 

های  مورفيسم  پلی  است كه  هایی  پيدا كردن ژن  بر  مطالعات  این  تصوركلی 
خاصی از آن ممكن است احتمال ایجاد سرطان را بيشتر كند. اما اگر یك جهش 
تنها عامل ایجاد كننده ی سرطان باشد، در همان چند سال اول تولد، سرطان های 
كودكان را ایجاد می كند كه جهش های مربوط به آن، در بافت عادی )خون( 

و هم در بافت سرطانی مشابه هستند. 

یكی از پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در سنت لوئی اخيراً در حال انجام تحقيقی 
است كه طی آن توالی كامل بافت های سالم بدن افرادی كه اخيراً فوت كرده 
اند را بررسی می كنند. یكی از نتایج جالب این تحقيق كه هنوز در مراحل اوليه 
است، وجود متوسط حدود 2000 جهش در هر اندام است. برخی اندام ها مانند 
كبد نرخی حتی حدود دو برابر این مقدار دارند. با تایيد و چاپ شدن این نتایج 
برای همه  بافت مرجع سالم  به عنوان  بافت خون  انتخاب  اشتباه دانشمندان در 
غير سرطانی  بافت  بایستی  دانست كه  ها مشخص می شود و خواهيم  سرطان 
مجاور بافت سرطانی را به عنوان مرجع در این مطالعات تعيين كرد. یكی دیگر 
از نتایج این پژوهش نرخ باالی غير قابل انتظار جهش در همه بافت های بدن 
است. این موضوع به ما گوشزد می كند كه انتظار یافتن جهش در یك ژن كه 
50 سال بعد از تولد باعث سرطان شود، در مورد همه سرطان ها چندان واقع 

بينانه نيست.

مطالعاتمتمرکزبرترنسکریپتوم

پيش از توالی یابی كامل ژنوم انسان و مطالعات GWAS، دو نوع تكنولوژی 
برای  دیگری  و  بزرگ كروموزومی  های  رویداد  بررسی  برای  یكی   ،Array
از  2ACGHبسياری  قرار می گرفت.  استفاده  مورد  ها  بيان ژن  ميزان  بررسی 

تغيير آرایش های كروموزومی تيپيك انواع سرطان را شناسایی كرد. اما

Genome Wide Association Study .1
Array Comparative Genomic Hybridization .2
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  MicroArray ها از همان ابتدا به خصوص در مورد سرطان، داده های زیادی 
را توليد می كردند كه نحوه استفاده از آن ها همواره جای سوال بوده است. 
امروز بعد از 12 سال از كشف توالی ژنوم انسان و كليه ژن ها، ما حداكثر از 
مكانيسم 7000 از حدود 23000 ژن اطالع داریم. و اینكه افزایش  یا كاهش در 
بيان یك ژن تا چه حد و چگونه نشانگر تغيير در مسير های پيام رسانی سلولی 

است، هنوز یكی از مباحث داغ علم زیست شناسی است. 

اما در مورد سرطان، یكی از ایده هایی كه اجرا شد، تطابق دادن الگوی بيان 
دسته ای ژن ها با پيامد های كلينيكی مانند تبعات تومور و ... بود. در بسياری 

عنوان  به  توانست  روش  این  موارد 
یك ابزار مناسب كلينيكی برای پيش 
بينی پيامد تومور عمل كند. این ابزار 
در  كه  است  سودمند  جهت  این  از 
اندازه  مانند  كلينيكی  مشاهدات  مورد 
در  تنها  نه  تومور،  درجه  و  تومور  ی 
شد،  می  دیده  نظر  اختالف  مواردی 
بلكه پيش بينی در مورد تبعات تومور 
همواره دقيق نبود. پس از اعمال این 
روش، استفاده از انواع داروها و تاثير 
توجه  مورد  ترانسكریپت  بر  ها  آن 
قرار گرفت. امروزه با داشتن اطالعات 
نه  سرطان،  انواع  برخی  ترنسكریپتوم 
بيمار  آن  ویژه  دارویی  توان  می  تنها 
تجویز كرد، بلكه در مورد تبعات آن 

تومور می توان بسيار دقيق تر اظهار نظر كرد.

مطالعاتتلفيقیژنوموترنسکریپتوم
مطالعه ی تلفيقی ژنوم، ترنسكریپتوم و اپی ژنوم نتيجه ی این است كه جامعه ی 
جهانی به این نتيجه رسيده كه سرطان بيماری بسيار پيچيده ای است كه اگر 
چه ممكن است وراثت در آن نقش داشته باشد، اما به شناخت بسيار بيشتری از 
آنچه در افراد و جوامع گوناگون می گذرد نياز است. امروزه دیگر واژه سرطان 
سينه، اشاره به یك بيماری نيست بلكه چندین بيماری كاماًل متفاوت را در بر 
می گيرد. هرچه اطالعات ما در مورد دیگر انواع سرطان نيز بيشتر می شود، در 
مورد آن ها نيز به نتایج مشابهی می رسيم. پيش از این طبقه بندی ها بر اساس 
منشأ سلول های ایجاد كننده ی سرطان بود، اما امروزه به وجود یا عدم وجود 

جهش های خاص نيز در این طبقه بندی توجه می شود. 

سيستم  دیدن  صدمه  می افتد،  سرطانی  سلول های  در  كه  اتفاقاتی  از  یكی 
های  آرایش  تغيير  و  نرخ جهش  رو،  این  از  است.   DNA های  آسيب  ترميم 
یافتن  معنی  به  موضوع  این  پژوهشگران  برای  یابد.  می  افزایش  كروموزومی 
بيان ژن  ندارند. در سطح  به سرطان  ربطی  هيچ  است كه  هایی  در ژن  جهش 
سرطان  در  نقشی  هيچ  كه  شد  خواهند  دیده  زیادی  های  ژن  متعاقبًا  نيز  ها 
ندارند اما ميزان بيانشان بين سلول سرطانی و سلول بافت كناری بسيار متفاوت 
با پيشنهاد كردن  این موارد بسيار سودمند واقع شده و  است. آمار زیستی در 
مختلف  بيماران  در  ها  جهش  تعداد  ژن،  یك  طول  اساس  بر  هایی  الگوریتم 
 .]1[ كند  می  معرفی  را  دارند  بيشتری  نقش  احتمااًل  كه  هایی  جهش   ،...  و 

جمله  از  اطالعات،  ی  همه  داشتن 
اطالعات كامل بالينی بيماران، به پيدا 
پيام رسانی مهم كه  كردن مسير های 
می توانند هدف دارویی باشند، بسيار 
مثال  عنوان  به  است.  كننده  كمك 
 RNA یابی  توالی  های  داده  ميان  از 
نوع  كه  یافت  را  هایی  ژن  توان  می 
خاصی از Splicing متفاوت با حالت 
عادی را در گروهی از بيماران دارند. 
نتيجه  در  كه  تركيبی  های  ژن  یا  و 
پدید  تغيير آرایش های كروموزومی 
آمده اند. همچنين از آن جا كه اكثر 
جهش های سوماتيك با فراوانی كمتر 
بيشتر  این ژن ها   RNA اینكه  نمونه سرطانی دیده می شوند،  از ٤0درصد در 
های  از جهش  بسياری  تواند  می  سالم  نسخه  از  یا  است  یافته  نسخه جهش  از 

غيرضروری در سرطان را به ما معرفی كند.

كنار هم قرار دادن این اطالعات، با كمك ابزار های بيوانفورماتيكی مرتبط با 
برهمكنش پروتئين ها، آناليز شبكه ها و مسير های پيام رسانی در این گونه 
مطالعات در نهایت می تواند مسير هایی را در اختيار زیست شناسان قرار دهد 
كه ممكن است هدف قرار دادن آن ها، سلول های سرطانی را ضعيف كرده و 

احتمال متاستاز را كاهش دهد.

با وجود وجوه اشتراك متعدد بين انواع سرطان، می توان مسير هایی را یافت 
 RNA-seq كه تنها به یك سرطان خاص اختصاص دارند. آناليز های داده های
و Microarray در انواع سرطان معمواًل حدود 6000 ژن را معرفی می كند كه 
بيانشان در بافت سرطانی و بافت عادی كاماًل متفاوت است. تشخيص ما از مهم 
بودن برخی و غير مهم بودن برخی دیگر، كاماًل از مطالعات بيوشيميایی و زیست 
سلولی در سراسر جهان منشا می گيرد و بسيار محدود است. با این حال، تا كنون 
در انواع مختلف سرطان فاكتور های ریسك متعددی در سطح اپی ژنوم، جهش 
های تومور، تغيير آرایش های كروموزومی و تغييرات ترانسكریپتومی معرفی 

شده است كه در آزمایشگاه های بالينی سنجيده می شوند. 

آینده

دنيا  در  مراكز محدودی  تنها  هایی،  انجام چنين آزمایش  بودن  به علت گران 
مدت  افزایش  تنها  نتيجه  موارد  اكثر  در  كه  كنند  می  ارائه  را  خدماتی  چنين 
زمان مقاومت بيمار در برابر سرطان است. اميد است با پيش رفتن چنين پروژه 
هایی برای انواع مختلف سرطان در جمعيت های مختلف، دارو های هدف مند 
تری برای انواع مختلف سرطان معرفی شود. تكنولوژی های جدید توالی یابی 
DNA كه می توانند با سرعت بيشتر و هزینه كمتر عمل كنند، هنوز در مرحله ی 
آزموده شدن هستند و در صورت به بازار آمدن آن ها، سرعت توليد علم در 
شاخه ژنوميكس بسيار افزایش خواهد یافت. همچنين الگوریتم هایی كه برای 
آناليز داده های ژنوميكس وجود دارند، با سرعت بيشتری در حال بهبود هستند. 
با كاهش هزینه ها و افزایش اهميت یافته های ژنوميكس برای بيماران، هيچ 
بعيد نيست كه مراكز كلينيكی ژنوميكس سرطان در اكثر كشورهای جهان قابل 

دسترسی باشند و زندگی بيماران سرطانی را بهبود بخشند. 

تصویر2- این هيتمپ 5600 ژنی را نشان می دهد كه در سرطان كليه به صورت مختلف بين بافت سرطانی و بافت 
مجاور دیده می شوند. از این 5600 ژن، كدام یك واقعًا در این سرطان تاثير دارند؟ )نمونه های T بافت سرطانی و 

)CAGEKID بافت كناری را نشان می دهند. منتشر نشده – از پروژه ی N نمونه های

تصویر 3 - ژن های دارای جهش آسيب زننده در سرطان كليه. ژن های دایره داخلی، در حداقل 5 بيمار دارای 
جهش هستند. ژن های خارجی، در كمتر از ٤ بيمار دارای جهش هستند. حدود 300 ژن دیگر هم در سرطان 
كليه دارای جهش گزارش شده اند )تنها در یك بيمار( كه در اینجا نشان داده نشده اند. چگونه می توان ژن 
های ایجاد كننده سرطان را از ژن هایی كه به دليل به هم ریختن سيستم همانند سازی و ترميم جهش دار شده 

)CAGEKID اند تشخيص داد؟ )منتشر نشده – از  پروژه
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جهان جانوران جهان ساختارهای پيچيده است. این پيچيدگی ناشی از كنار هم 
قرار گرفتن عناصری است كه خود با درجه ی كمتری پيچيده هستند، و این 
عناصر نيز خود از عناصر دیگری با پيچيدگی كمتر ساخته شده اند و اگر چندین 
مرحله به همين منوال به سطوح پایين  تر پيچيدگی برویم در نهایت به مولكول 

های نسبتًا ساده و اتم ها خواهيم رسيد.

یكی از جالب ترین و شگفت انگيزترین ساختارهای پيچيده در جانوران چشم 
از  یكی  و  می سازد،  ممكن  ما  برای  را  دیدن  است كه  اندامی  ما  است. چشم 
پيشرفته ترین چشم ها در فرمانرو جانوران است. در این نوشته هدف بر این است 
كه چشم از دیدگاهی تكاملی و در سه سطح مختلف پيچيدگی )مولكول، سلول 

و اندام( بررسی شود.

1.سطحمولکولی

در تاریخ تكاملی جانوران، بسيار پيش از این كه هرگونه چشمی پا به عرصه 
پروتئين ها كه  این  پدیدار شدند.  نور  به  پروتئينهای حساس  بگذارد،  ی  وجود 
پروتئين  از  قدیمی  و  بزرگ  ای  خانواده  شوند،  می  ناميده   )Opsin( اپسين 
های غشایی هستند كه یك مولكول خویشاوند با ویتامين A به نام كروموفور 
دوگانه  پيوندهای  دارای  كروموفور  است.  متصل  آنها  به   )Chromophore(
در اسكلت كربنی خود است و با دریافت فوتون تنها پيوند سيس اش به پيوند 
ترانس تغيير كنفيگوراسيون می دهد و این تغيير منجر به روشن شدن مسيرهای 
بيوشيميایی می شود كه در نهایت نتيجه ی آن تحریك سلول گيرنده ی نور 

خواهد بود.

در  اپسين ها  توان گفت كه  می  اسيدها  نوكلئيك  توالی  در  اساس شباهت  بر 
جانوران هومولوگ هستند.  به ویژه لوپ سيتوپالسمی بين مارپيچ های 1 و2 
و مكان اتصال كروموفور روی مارپيچ 7 شباهت فراوانی بين اپسين های مهره 
داران، حشرات و اختاپوس نشان می دهند؛ جانورانی كه آخرین نيای مشتركشان 

در كامبرین می زیسته است.

به غير از اپسين ها، كریستالين ها )Crystallins( نيز، كه پروتئينهای موجود 
در آرایش های فشرده در سلول های اپيتليال تشكيل دهنده عدسی در مهره داران 
هستند، تاریخچه ی تكاملی قابل توجهی دارند. آرایش این پروتئين ها عامل اصلی 

انكسار نور در این عدسی هاست.

تا چندی پيش تصور می شد كریستالين ها فقط در عدسی ها به كار برده می 
شوند، اما پژوهش های جدیدتر نشان داد كه این دیدگاه صحت كامل ندارد. 
در واقع كریستالين ها به دو گروه متفاوت تقسيم می شوند. كریستالين های 
آلفا و كریستالين های بتا-گاما، كه واقعا پروتئين های تخصص یافته عدسی 
پروتئين  های  ژن  شدن  مضاعف  حاصل  ها  پروتئين  این  از  یك  هر  هستند. 
آن ها  تكامل  ی  ادامه  و  شوك،  با  مقابله  های  سيستم  در  رفته  كار  به  های 
باستانی  پروتئينهای  خویشاوند  آلفا  كریستالينهای  هستند.  جدید  مسيری  در 
انگل  تخم  در  ژن  آنتی  نوعی  و   )Heat Shock Proteins( حرارتی  شوك 
شيستوسوما1؛ و كریستالينهای بتا-گاما خویشاوند یك پروتئين متصل شونده به 
كلسيم در پوشش اسپور باكتریها هستند. گروه دیگر پروتئينهای عدسی آنزیم 
یا خویشاوند آنزیم هایی بوده كه معموال در جای دیگری از بدن جانور فعاليت 
آنزیمی دارند. همچنين بعضی از این پروتئين ها در برخی تاكسون های ویژه 
محصول همان ژن كد كننده آنزیم هستند. به این استراتژی تكاملی كه در آن 
به اشتراك گذاری ژنی  از یك ژن برای بيش از یك عمل استفاده می شود 
از مضاعف شدن و سپس  قدیميتر  )Gene sharing( گفته می شود، و حتی 

تخصص یافتن ژن هاست.

استراتژی به كار گيری آنزیم به عنوان پروتئين در عدسی )در 40% مهره داران( 
ظاهرا چنان ایده ی خوبی است كه نرمتنان به صورت مستقل از مهره داران به آن 

Schistosoma sp. .1
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از  تكه هایی   پيتربگوكی  وقتی   شد،  شروع   70 دهه  از  داستان 
كاسه ای سفالين و پوشيده از سوراخ را در یك سایت باستان شناسی 
پيدا كرد. بعد از مقایسه كردن آن با وسایل امروزی و مطالعه 
خاك رس بكار رفته برای ساخت سفال توسط مالنی رفت سلگو 
در سال 2011 ، این نتيجه به دست آمد: مردم باستان از این وسيله 
برای توليد پنير از شير استفاده می كردند. توليد لبنيات در یك جا 
نشين شدن انسان ها به جای كوچ نشينی نقش مهمی  داشته است 
ولی  باید بدانيم كه در آخرین عصر یخبندان، شير برای انسان های 
این  علت  است!  بوده  سمی  حدی  تا  كودكان-  -برخالف  بالغ 
توليد  مسئول  ژ ن  بيان  سالگی  از7  پس  كه  است  این  موضوع 
گالن   16/1 حدود  خوردن  و  می شود  متوقف  انسان  در  الكتاز 
قابل توجهی  بد كند! در حدود  تا حد  شير ميتواند حال شما را 
11000 سال پيش در خاور ميانه مردم با تهيه پنير و ماست از 
شير، الكتوز آن را كاهش دادند.چندین هزار سال بعد یك جهش 
ژنتيكی  كه در اروپا پخش شد به انسانهای بالغ هم توانایی  توليد 
الكتاز داد ، البته هم اكنون فقط 35٪ انسان های بالغ این توانایی  
نوكلئوتيد، در  تفاوت كوچكی در حد یك  این ٪35  دارند.  را 
ناحيه ای نزدیك به ژ ن الكتاز دارند؛ در آن ها یك سيتوزین به 
تيمين تبدیل شده است. همين تغيير كوچك یك برتری مهم به 
انسان های دوران پارینه سنگی داد. آن هایی كه این ژ ن را داشتن 
می توانستند حتی در مواقع خشك سالی، یك منبع غذایی نجات 

دهنده داشته باشند.
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دست یافته اند. چشم های اسكوئيدها، كه تحت همگرایی در سطح اندام شباهت 
چشمگيری با چشم ماهی ها دارد، عدسی هایی دارند كه تقریبا به طور كامل 
این  این كه چرا  از آنزیم گلوتاتيون اس-ترانسفراز2 تشكيل شده است. علت 
استراتژی تا این حد موفق می نماید چندان مشخص نيست، اما شاید به خاطر این 
باشد كه آنزیم ها ميتوانند عدسی های خوبی تشكيل دهند، یا اینكه صرفا دستگاه 
توليد آنزیم سلول خود را در معرض استفاده برای توليد این بافت تخصصی قرار 
می دهد. گلداسميت )1990( درباره ی تكامل مولكولی پروتئين ها در چشم 
بيان می كند: "چشمهای سرپایان، بندپایان و مهره داران هومولوگ نيستند، اما 

در سطح مولكولی، بعضی از اجزای سازنده شان هومولوگ اند."

2.سطحسلولی

پس از مولكول های گيرنده ی نور، به سطح سلول های گيرنده می رسيم. در این 
قدیمی  بسيار  نيایی  اشتراكات  از  نشانه های جالبی  قبلی،  مانند سطح  نيز  سطح 
وجود دارد. همانطور كه ایكين )1963( نخست اشاره نمود، در پروتوستوم ها3 
غشای حاوی رنگيزه های بينایی در سلول های گيرنده از ریزپرزها٤ مشتق می 
شود، در حالی كه این غشا در دوتروستوم ها5 از غشای مژك ها مشتق شده است 
كه به صورت صفحه ای گسترش می یابند. در بررسی های ایكين، این فرضيه با 
مشكل روبرو شد چرا كه بسياری از سلول های گيرنده ی رابدومریك )یا همان 
ریزپرزی( دارای حداقل بخشی از مژك نيز بودند. اما از نظر فيزیولوژیك، به 
نظر می آید كه ایده ی اصلی ایكين درست بوده باشد. گيرنده های ریزپرزی با 
دریافت نور دپالریزه می شوند: كانالهای سدیمی با دریافت نور باز می شوند؛ و 
این در حاليست كه كانال های سدیمی سلول های گيرنده نور در دوتروستوم ها 
با دریافت نور بسته می شوند و در نتيجه غشای سلول هيپرپالریزه می شود. یك 
استثنا در این زمينه طنابدار ابتدایی Salpa است كه سلول های گيرنده نور آن 

ریزپرزی بوده، اما با دریافت نور دچار هيپرپالریزاسيون می شوند.

نوع دیگری از سلول های گيرنده نور نيز در برخی نرمتنان و كرم های حلقوی 
وجود دارد كه با دریافت نور با افزایش انتقال دهندگی غشا برای یون پتاسيم 
هيپرپالریزه می گردد. از نظر آناتوميكی این سلول ها دارای مژك های گسترش 
یافته ی فراوان هستند و كاربرد آن ها تقریبا هميشه در ارتباط با مكانيسم های 
دفاعی در پاسخ به حركت یا سایه است. پس بر اساس آناتومی و فيزیولوژی، 
می توان گفت كه احتماال چند نوع محدود از سلول های گيرنده با خاستگا ه     های 
تكاملی متفاوت وجود دارد، یا می توان گفت كه این سلول ها به دفعات پدید 
آمده اند زیرا فقط چند روش محدود برای استفاده از دستگاه غشای سلولی به 

منظور دریافت نور وجود دارد.

3.سطحاندام

اندام، یا همان چشم می پردازیم و از چند   در ادامه به بررسی بينایی در سطح 
نمونه ی شناخته شده ی چشم در مسير تكامل نام می بریم.

تشخيص  است كه  این  مسئله  مهم ترین  مختلف  بررسی چشمهای جانوران  در 
دهيم شباهت بين چشم های مورد نظر نتيجه ی وجود آن در نيای مشترك است 
یا نتيجه ی همگرایی؟ روش های محدودی برای توليد چشمی كه بتواند تصویر 
ایجاد كند وجود دارد و بعضی از این روشها بيش از یك بار "كشف" شده اند 
و بنابراین برخی جانوران غيرخویشاوند دارای ساختارهای بينایی مشابه هستند. 
معروفترین مثال در این زمينه شباهت فراوان چشم ماهی ها و اسكوئيد است. 
برای تشخيص اینكه چشم ها همولوگ هستند یا آنالوگ، باید به جزئياتی توجه 
كرد كه ارتباط چندانی به اصول طراحی اپتيكی چشم ندارند، مثال در مورد ماهی 
و اسكوئيد مقایسه ی ساختار چند الیه ای و واژگون شبكيه ی ماهی با ساختار 
ساده تر و غيرواژگون شبكيه ی چشم اسكوئيد به خوبی نشان دهنده ی این است 

كه شباهت این دو حاصل همگرایی تكاملی است.
تكامل چشم دو مرحله ی اصلی را پشت سر گذاشته است. تقریبا در همه ی گروه 
های اصلی جانوران لكه های چشمی كه شامل تعداد محدودی سلول گيرنده ی 
نور و تعداد دیگری سلول دارای رنگيزه هستند یافت می شوند، و یك بررسی 
گسترده نشان داده است كه این ساختارها حداقل 40 بار و احتماال تا 65 بار به 
طور مستقل تكامل یافته اند. این ساختارها می توانند ميزان نور در محيط و تا 
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اندازه ای جهت آن را نيز مشخص كنند، اما برای تشخيص شكار یا شكارچی، یا 
تشخيص الگوها یا كنترل جابجایی، چشمی مورد نياز است كه بازه ی محدودی 
از نور دریافت شده در هر زاویه را به هر گيرنده برسانند. این مرحله ی دوم 
در بين 33 شاخه ی جانوری فقط در 6تای آنها پيموده شده است: كيسه تنان، 
طنابداران، كرمهای حلقوی، بندپایان، كرم های روبانی6 و نرمتنان؛ 6 شاخه ای 
كه 96% كل جانوران شناخته شده را شامل می شوند و می توان این موفقيت 

بزرگ آن ها را به همين پيشرفت تكاملی در بينایی نسبت داد.

از انواع اشكال مختلف چشم در جانوران، سه مورد از آن ها بسيار معروف تر 
هستند و در این نوشته به اختصار توضيح داده می شوند. دو تا از این چشم ها، 
چشم های دوربين مانند مهره داران و برخی سرپایان )برای مثال، اختاپوس و 
شكل،  كروی  عدسی  شامل  آنها  مشترك  های  ویژگی  كه  هستند  اسكوئيد( 
عنبيه، مردمك و... است. این چشم ها تفاوت هایی نيز دارند كه مهمترین آن ها 
همان ساختار شبكيه آن هاست كه در مهره داران چندالیه ای و واژگون بوده و 
درسرپایان ساده و غيرواژگون می باشد. واژگونی در شبكيه ی چشم مهره داران 
به این معناست كه سلولهای گيرنده ی نور پشت سلول های عصبی انتقال دهنده 
ی پيام قرار می گيرند و در نتيجه در نقطه ای كه این نورون ها با هم عصب 
بينایی را تشكيل می دهند سلول گيرنده ای وجود ندارد و یك نقطه ی كور پدید 
می آید )برای تشخيص نقطه ی كور كافی است روی كاغذ دو نقطه به فاصله 
ی تقریبا 01 سانتيمتر از هم بكشيد و دستتان را مثال روی چشم راستتان گذاشته 
و با چشم چپتان به نقطه ی سمت راست نگاه كنيد(، در حالی كه در شبكيه ی 
چشم اسكوئيد نقطه ی كور وجود ندارد. دليل این تفاوت، و همچنين چند الیه 
این  ای بودن شبكيه ی چشم مهره داران در سير تكوینی و گذشته ی تكاملی 

جانداران نهفته است.

نوع سوم از چشم های معروف در جانوران چشم مركب حشرات است. چشم 
های مركب خود در بين بندپایان از نظر مكانيسم های دریافت نور از تنوع نسبتا 
باالیی برخوردارند و یك نوع آنها چشم حشرات است. در كل این چشم ها از 
تعداد زیادی چشم كوچك به نام اوماتيدیوم )Ommatidium( تشكيل شده كه 
هر كدام قرنيه، عدسی و شبكيه ی خود را دارند. به هنگام روز كه نور به اندازه 
ی كافی موجود است، سلول های دارای رنگيزه بين اوماتيدیوم ها را پر كرده 
و مانع عبور نور از یك اوماتيدیوم به دیگری می شوند و بنابراین دقت تصویر 
ایجاد شده در مغز را بيشتر می كنند )تصویر از كنار هم گذاشتن تصویرهای 
ایجاد شده بوسيله ی هر اوماتيدیوم ساخته می شود و خانه خانه خواهد بود(. به 
هنگام شب كه ميزان نور محدود است این سلول ها جمع شده و اجازه می دهند 
فوتون ها جذب شبكيه ی هر اوماتيدیوم ممكن شده، در نتيجه به رغم از دست 

رفتن دقت، از حداقل نور برای دیدن استفاده می كنند.

خالصه: تكامل ساز و كارهای بينایی را می توان در سطوح مولكولی، سلولی و 
اندام بررسی نمود. در سطح مولكولی، در كل می توان بيان كرد كه جانوران از 
مواد و عناصر اوليه ی مشابهی به روش های متفاوت برای دریافت نور و دیگر 
اعمال مربوط به بينایی، مثال انكسار نور استفاده كرده اند. یا به عبارت دیگر 
این ساز و كارهای مولكولی عليرغم آنالوگ بودن چشم های جانوران به نوعی 

همولوگ هستند.

در سطح سلولی، انواع مختلف سلول های گيرنده بسيار محدود هستند و علت این 
امر احتماال این است كه تنوع چندانی در روش های ممكن برای تبدیل كردن 

غشای سلول به یك دستگاه دریافت نور وجود ندارد.

و در نهایت، در سطح اندام دو مرحله ی اصلی در تكامل چشم وجود داشته است: 
پدید آمدن لكه های چشمی و تكامل چشم های ایجاد كننده تصویر، كه مرحله ی 
دوم چنان موفقيت آميز بوده كه 6 شاخه ای كه این مرحله را، هر كدام به طور 

مستقل، پشت سر گذاشته اند شامل بيشتر جانوران امروزی هستند.

1. The evolution of eyes, Land & Fernald. 1992
2. Evolution of the Vertebrate eye: Opsins, Photoreceptors, Retina and 
Eye Cup, Lamb et al. 2007
3. Integrated Principles of Zoology, Hickman et al. 2008
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حياتدرکيهان)قسمتدوم(
»و فكر كن كه چه تنهاست، اگر كه ماهی كوچك، دچار آبی دریای بيكران باشد.«                                                                             

سهراب سپهری      
               

اخترزیست شناسي شاخه اي خردسال و پویا از علم است كه دانشمندان آن به مطالعه 
ي پدیده ي » حيات« در بستري به گستردگي كيهان مي پردازند. اخترزیست شناسان 
عقيده دارند، همان طور كه سياره ي زمين عضوي از مجموعه ي كيهان است و پدیده 
هایي كه در زمين رخ مي دهند توسط همان نيرو هایي كنترل مي شوند كه در سراسر 
كيهان حضور دارند، »حيات« هم كه بر سياره ي ما ایجاد شده و در طول زمان تطور و 
گسترش پيدا كرده است، مي تواند در اجرام دیگري در كيهان هم ایجاد شده باشد.در 
حقيقت، دغدغه ي اخترزیست شناسان پيدایش، تطور، پراكندگي و آینده ي حيات در 

زمين، سایر اجرام منظومه ي خورشيدي و البته  در سراسر كيهان است. 
بيایيد با این خردسال شادمان همراه شویم!

)The Jovian System(منظومهیمشتری
                                        »شگفت زده خواهم شد اگر حياتی در یوروپا نباشد!«  
                                                 تموتي شنك )اكولوژیست(

مشتري)Jupiter( بزرگ 
ترین سياره ي منظومه ي 
ما، در حدود 71 درصد 
از كل ماده ي موجود 
در منظومه را در خود 
در  است؛  داده  جاي 
ماده  تر  بيش  حقيقت 
در  مانده  جا  به  ي 

كه  خورشيدي،  سحابي 
نبود  خورشيد  از  جزوي 

داد!  تشكيل  را  مشتري 
 11 حدود  در  مشتري  شعاع 
برابر شعاع زمين،  چگالي  آن 

چگالي   0/2 حدود  در 
زمين و گرانش آن بيش 
از 2 برابر گرانش زمين 
مشتري  اتمسفر  است. 
كه از گاز هاي بي رنگ 

هيدروژن و هليوم تشكيل شده حدود 1% از شعاع سياره را تشكيل مي دهد و 
اتمسفري بسيار نازك است!

در قسمت هاي پایيني اتمسفر، ابرهایي از جنس آمونياك، آمونيوم هيدروسولفيد 
و آب قرار دارند. البته این تركيبات به رنگ سفيد هستند و رنگ آميزي زیباي 
ابر هاي مشتري به مولكول هاي ناشناخته اي كه به كمك انرژي خورشيد و یا 

رعد و برق درون اتمسفر ایجاد مي شوند نسبت داده مي شود.
بر اساس مدل ها، در زیر اتمسفر در فشار و دماي بسيار باال، الیه اي 20000 
كيلومتري از هيدوژن مایع وجود دارد؛ در زیر الیه ي هيدروژن مایع و بر روي 
هسته ي بسيار داغ و فلزي-سيليكاتي مشتري، در ناحيه اي كه فشار آن به حدود 
جنس  از  ابررسانا  مایعي  به  تبدیل  مایع  هيدروژن  رسد،  مي  اتمسفر  ميليون   3
هيدروژن اتمي شده است كه هيدروژن فلزي مایع ناميده مي شود. مشتري هر 
10 ساعت یك بار به دور خود مي چرخد و این اقيانوس ابررسانا را با سرعت 
در  بزرگي  بسيار  مغناطيسي  ميدان  نتيجه  در  آورد؛  مي  در  گردش  به  زیادي 
اطراف سياره ایجاد شده است كه 20000 بار قوي تر از ميدان مفناطيسي زمين 
است؛ این ميدان مغناطيسي كه تا چندین ميليون كيلومتر مكعب گسترده است، 
همراه با سياره گردش مي كند، ذرات باردار  سرگردان را به دام مي اندازد و 

مگنتوسفري غول آسا  براي مشتري ساخته است.
گذشته از اجرامي كه گه گاه به دام ميدان گرانشي سياره مي افتند، مشتري 50 
نام  به  نام گذاري شده دارد. بزرگترین قمرهاي مشتري، ٤ قمر  قمر دائمي و 
كاليستو  و   )Ganymede( گانميد   ،  )Europa( یوروپا   ،  )Io( آیو  هاي 
)Callisto( هستند. این قمر ها به افتخار گاليله كه براي اولين بار آن ها را 

مشاهده كرد، قمرهاي گاليله اي ناميده مي شوند.

آیو كه تقریبًا هم اندازه ي ماه است بيش از 100 دهانه ي آتشفشاني دارد كه 
گاز و خاكستر را تا ارتفاع حدود 300 كيلومتري به فضا پرتاب مي كنند و این 
خاكستر ها سطح قمر را مي پوشانند. به عالوه، بر سطح آیو جریان ها و دریاچه 
هاي الوا )Lava – ماگماي جاري بر سطح( و همين طور كوه هاي بسيار بلند 

وجود دارد و لرزه هاي بسياري اتفاق مي افتد.
نكته ي بسيار مهم درباره ي آیو این است كه ميدان مغناطيسي مشتري در حين 
گردش سياره، با سرعتي در حدود 1 تن بر ثانيه، ماده از سطح آیو برمي دارد! 
این ذرات كه در ميدان مغناطيسي مشتري یونيزه مي شوند، بر شيمي سطح قمر 

هاي دیگر هم اثر مي گذارند. 
از درون آن است  یافتن گرما  به دليل جریان  فعاليت ژئولوژیكي یك سياره 
اجرام  داریم  انتظار  ولي  است  سياره  تشكيل  معموال گرماي  این گرما  منشا  و 
كوچكي مثل ماه، مدت كوتاهي پس از تشكيل، گرماي خود را از دست بدهند 
و دچار افت یا توقف فعاليت ژئولوژیكي شوند. پس... منبع گرما براي فعاليت 

هاي ژئولوژیكي بسيار شدید آیو چيست؟!
به دليل اثرات ميدان هاي گرانشي مشتري، یوروپا و گانميد، مدار گردش آیو 
به دور مشتري تقریبًا بيضوي شكل است، بنابراین آیو در حين گردش گاهي 
به مشتري نزدیك تر و گاهي دورتر مي شود؛ این تغييرات 
بر  مشتري  گرانشي  ميدان  شود،  مي  باعث  فاصله 
متناوب  رهایش  و  كشش  نوعي  آیو  روي 
اعمال كند؛ اصطكاكي كه در نتيجه ي 
این تغيير شكل دائمي در درون آیو 
ایجاد مي شود، گرما ایجاد مي كند 
این  ژئولوژیكي  هاي  فعاليت  و 
این  راند.  مي  پيش  به  را  قمر 
گرمایش  گرمایشي،  فرایند 
 )Tidal heating( كشندي 
ناميده مي شود و نكته ي جالب 
بر  كشندي  نيروي  كه،  این 
است  قوي  قدر  آن  آیو  روي 
كه پوسته ي جامد این قمر در 
هنگام مد تا ارتفاع 100 متر بلند 

مي شود!
قمر گاليله اي بعدي، یوروپا، اهميت 
زیادي  بسيار  ي  شناسانه  اخترزیست 

دارد...

)Europa(یوروپا
یوروپا كه كمي از ماه كوچك تر است، ساختار دروني 

آهني  اي  هسته  یعني  دارد؛  را  زمين  مشابه  تقریبًا 
با  و گوشته اي سنگي. سراسر سطح یوروپا هم 

یخ آب پوشيده شده است. اخترشناسان بر این 
باور هستند كه، در زیر سطح یخي این قمر، 
با  اقيانوسي از آب مایع در تماس مستقيم 
بستر سنگي سياره قرار دارد و تخمين زده 
مي شود كه آب مایع موجود در یوروپا 
هاي  اقيانوس  تمام  آب  برابر   2 حدود 
زمين است! بيایيد كمي درباره ي شواهد 

مربوط به این اقيانوس صحبت كنيم.
سطح یخ زده ي یوروپا بسيار جوان به نظر 

مي رسد چون رنگ بسيار روشن و دهانه هاي 
برخوردي كم و كوچكي دارد، به طوري كه 

دهانه هایي با قطر بيش از 10 كيلومتر به ندرت 
در  قمر  این  كه  دهد  مي  نشان  این  شوند.  مي  دیده 

 )Resurfacing( تجدید سطح  دچار  نزدیك  گذشته ي 
شده است، به طوري كه یخ كهنه تر به درون الیه ي گرم 
تر زیرین ذوب شده و یخ گرم تر كه از الیه ي عميق تر 

)NASA( آیو به رنگ طبيعی

مشتري به رنگ طبيعي؛ خطوط تيره و روشن ابر در نتيجه ي گردش سریع 
سياره و وزش باد هاي دوراني ایجاد مي شوند. حلقه هاي موجود اتمسفر 
طوفان هاي شدید و دیرپا هستند. در سمت راست تصویر، طوفاني بسيار 
بزرگ به نام لكه ي بزرگ قرمز و در سمت چپ به موازات آن، سایه ي 

)NASA( .یوروپا دیده مي شود

طبيعي  رنگ  به  یوروپا 
)تصویر پردازش شده توسط 
)Ted Stryk (، )NASA
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آب مایع منشأ مي گيرد به سطح آمده و منجمد شده است؛ فرایندي كه احتمااًل 
یك چرخه ي دائمي تجدید سطح را بر روي یوروپا تشكيل مي دهد.

نكته ي مهم دیگر، درباره ي خطوط بسياري است كه بر روي یوروپا دیده مي 
نيروي  تاثير  قمر تحت  پوسته ي  این خطوط در حقيقت شكستي هاي  شوند؛ 
كشندي اعمال شده بر روي آن در حين گردش به دور مشتري است. و مسلمًا 
گرمایش كشندي است كه اقيانوس زیر سطح یوروپا را مایع و این قمر را از 
لحاظ ژئولوژیكي فعال نگه مي دارد. اخترشناسان انتظار دارند، گرمایش كشندي 
باعث شود پوسته ي سنگي یوروپا ،كه در تماس با اقيانوس قرار دارد، از لحاظ 
ژئولوژیكي فعال باشد و در كف اقيانوس این قمر هم ،مانند كف اقيانوس هاي 
زمين، آب داغ و مواد معدني از محل هاي به بيرون فوران كند؛ اگر این طور 
باشد، كف اقيانوس یوروپا بسيار شبيه كف اقيانوس هاي زمين است و این براي 

اخترزیست شناسان بسيار دلپذیر است!

جالب این است كه تنوع جهت گيري شكست هاي پوسته ، تنها در صورتي قابل 
توجيه است كه پوسته ي یخي یوروپا سریع تر از خود قمر گردش كند، بنابراین 

باید الیه اي از آب مایع در زیر پوسته ي یخي وجود داشته باشد.
داده هاي فضاپيماي گاليله نشان مي دهند كه ميدان مغناطيسي مشتري در اطراف 
یوروپا آشفته شده است؛ این یعني نوعي ميدان مغناطيسي درون زاد در اطراف 
یوروپا القا شده است پس باید سيالي رسانا در زیر سطح قمر وجود داشته باشد 
كه از طریق هدایت جریان الكتریكي این ميدان مغناطيسي را القا كند و البته 
مقدار این سيال باید آن قدر زیاد باشد كه بتواند آشفتگي مشاهده شده را ایجاد 
كند. محتمل ترین سيال رسانا در زیر پوسته ي یخي یوروپا، اقيانوسي از آب 

شور مایع است كه یون ها در درون آن جریان دارند!
بررسی هایی كه در سال 2011 درباره ی مورفولوژی برخی نواحی سطح یوروپا 
به نام دشت های آشفتگی )Chaos terrains( انجام شد، نشان می دهد كه 
این دشت ها احتماال درزیر سطح خود دریاچه هایی از آب مایع دارند كه در 
دل پوسته ی یخی جا گرفته اند. این دریاچه ها می توانند با سرعت خوبی مواد 
را با سطح مبادله كنند و البته امكان مبادله ی مواد بين سطح و اقيانوس را هم 

افزایش دهند.
الگوی  با  از یخ  دشت های آشفتگی محل هایی هستند كه در آن ها قطعاتی 
درون  متفاوت  های  گيری  با جهت  و  پراكنده  به صورت  خطوط  از  مشابهی 
بستری از یخ زمينه ای قرار دارند. درست مانند این كه قطعات یك پازل مرتب 
شده در نتيجه ی حركت یك سيال در زیر آن ها آشفته شوند و در همان حالت 
درون آن سيال یخ بزنند. درباره ی قطعات یخ دشت های آشفتگی، این سيال 
احتمااًل یخ گرم تری بوده كه از دریاچه ی زیر سطح منشا گرفته است ! به طور 
كلی مبادله ی مواد سطحی با دریاچه های پوسته و اقيانوس زیر پوسته بسيار مهم 
است چون مواد سطحی می توانند تامين كننده ی بخش مهمی از شيمی و انرژی 

مورد نياز حيات باشند.
مطالعه ی مورفولوژیكی 
دیگری  جالب  بسيار 
تازگی  به  آن  نتایج  كه 
ی  درباره  شدند،  منتشر 
های  شكست  الگوی 
پوسته در استوای یوروپا 

بحث می كند. بر اساس این بررسی الگوی شكست های پوسته در استوای قمر 
به شكلی است كه نشان می دهد، یوروپا احتماال محوری مورب دارد و مانند 
زمين حركت تقدیمی انجام می دهد. مورب بودن محور یوروپا به این معنی است 
كه گرمایش كشندی شدیدتر و سن شكست های پوسته، كم تر از آن چيزی 

هستند كه تصور می كردیم!
از مطالعات مورفولوژیكی  گذشته 
به كمك  هم  یوروپا  شيمی سطح 
طيف سنجی نور بازتابيده از سطح 
به  جالبی  نتایج  و  مطالعه شده  آن 

دست آمده است.
گردش  سرعت  كه  جا  آن  از 
تقریبًا  خودش  دور  به  یورورپا 
برابر با سرعت گردش آن به دور 
سمت  یك  همواره  است  مشتری 
سمت  و  مشتری  به  رو  یوروپا 
بيرونی  فضای  به  رو  آن  دیگر 
است. به عالوه نيمی از یوروپا كه 
مدار  درون  گردش  جهت  به  رو 
رو  پيش  ي  كره  نيم  دارد  قرار 
و   )Leading hemisphere(
نيم كره ي دیگر نيم كره ي دنباله 

رو )Trailing hemisphere( ناميده مي شود.

یوروپا در حين گردش به دور مشتری توسط ذرات باردار و پر انرژی موجود در 
مگنتوسفر مشتری كه در حقيقت از گاز و خاكستر های خارج شده از آتشفشان 
نيم كره ی  بمباران در  بمباران می شود ولی شدت  های آیو منشأ می گيرند 
دنباله رو بسيار بيش تر از نيم كره ی پيش رو است. دليل این مساله این است 
كه، سرعت گردش این ذرات پر انرژی به دور مشتری بسيار بيش تر از سرعت 
گردش یوروپا است بنابراین این ذرات از پشت به یوروپا برخورد می كنند! 
و سرعت  دور  بر  ساعت   10 پرانرژی حدود  ذرات  )توضيح: سرعت گردش 

گردش یوروپا 3.6 روز بر دور است.(
طيف سنجی نور بازتابيده از سطح یوروپا نشان می دهد كه تركيبات سولفاته 
ی آبدار مثل سدیم سولفات آبدار )Na2SO4.nH2O( و سولفوریك اسيد آبدار 
)H2SO4.nH2O( بر روی یوروپا وجود دارند و بر اساس اندازه گيری ها غلظت 
سولفوریك اسيد یخ زده در مركز نيم كره ی دنباله رو به مقدار بيشينه است؛ 
این غلظت به سمت مركز نيم كره ی پيش رو، رو به كاهش می گذارد تا این 
كه به حد كمينه ی خود می رسد. بنابر مقایسه ی این شيب غلظت با مدل های 
پيشنهادی برای شارش یون های گوگرد و اكسيژن بر سطح، نتيجه می گيریم 
كه هر چه شارش این یون ها بيش تر باشد، توليد اسيد سولفوریك هم بيش تر 
است چون این تركيب در نتيجه ی واكنش یخ سطحی با این یون ها ایجاد می 
شود! اگر تركيبات سولفاته ی روی سطح به اقيانوس زیر سطح و یا دریاچه های 
برای ميكروارگانيسم  انرژی خوبي  منبع  توانند  پيدا كنند می  درون پوسته راه 

های شيميواتوتروف )Chemoautotroph( باشند!

»كك و مك« هاي سطح یوروپا كه هر كدام در حدود 10 كيلومتر قطر دارندو احتمااًل در نتيجه ي هم رفت 
)NASA( در پوسته ي یخي و فوران یخ گرم تر زیرین ایجاد شده اند

قسمتي از دشت آشفتگي به نام Conamara به رنگ طبيعي- قطعات جا به جا شده ي 
)NASA( یخ به وضوح دیده مي شوند

طبيعي  رنگ  با   Thera Macula نام  به  آشفتگي  دشت 
اغراق شده- احتمااًل دریاچه اي از آب مایع در زیر سطح آن 

  )Astrobiology( هست

)Britney Schmidt( برداشت یك هنرمند از دریاچه اي درون پوسته ي یوروپا
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از  بازتابيده  نور  فروسرخ  طيف   2 تلسكوپ كك  به كمك  كه  اخترشناسانی 
پروكسيد  هيدروژن  از  توجهي  قابل  غلظت  متوجه  كردند  مطالعه  را  یوروپا 
)H2O2( در سراسر یوروپا شدند كه البته، بيشينه ی آن در قسمت هایی است 
نيم  از تركيبات دیگر وجود دارد یعنی در مركز  كه یخ بسيار تميز و عاری 
كره ی پيش رو.اگر چه نيم كره ی پيش رو تابش بسيار كم تری از مگنتوسفر 
دریافت می كند، ولی همين مقدار كم تابش هم باعث توليد مقادیر قابل توجه 

از هيدروكسيد شده است.

اگر  كه  است  ،این  است  مهم  بسيار  شناسان  اخترزیست  برای  كه  ای  مساله 
هيدروژن پروكسيد به الیه ی آب مایع برسد، به اكسيژن تبدیل می شود. به 
اتمسفر بسيار نازكی از جنس اكسيژن)به همراه  عالوه، بر روی سطح یوروپا 
كمی كربن دی اكسيد و كمي تركيبات دیگر( وجود دارد. اگر غلظت اكسيژن 
در اقيانوس زیر سطح به مقداری باشد كه بتواند زندگی هوازی را حمایت كند، 

مي توانيم انتظار تنوع زیستي خوبي را در درون اقيانوس یوروپا داشته باشيم!
اند  برده  پی  آن  به  فروسرخ  سنجی  با طيف  اخترشناسان  دیگری كه  نكته ی 
اپسومایت )Epsomite, MgSO4.7H2O( برروی یوروپا است.  حضور كانی 
انتظار می رود این كانی در نتيجه ی واكنش منيزیم كلرید، كه از اقيانوس به 
سطح آمده، با یون های گوگرد موجود در مگنتوسفر مشتری ایجاد شده باشد. 

این شاهد مهمی از چرخه ی تبادل مواد بين سطح و اقيانوس زیرین است.
درس بسيار مهمی كه از مطالعه ی شيمی سطح یوروپا می گيریم این است كه 
اگر بخواهيم درباره ی تركيب اقيانوس زیر سطح قمر بدانيم كافی است از یخ 
سطحی نمونه برداری كنيم. بر همين اساس، به تازگی تيمی از اخترشناسان ناسا 
 )Europa lander( طرحی برای یك كاوشگر سطح نشين بر روی یوروپا
از یخ سطحی در محل هایی مشخص  با نمونه برداری  بتواند  اند كه  ارائه داده 
تركيب اقيانوس زیر سطح و ماهيت تركيبات معدنی و آلي )؟( موجود در سطح 
یوروپا را مشخص كند. اصوال مواد غير یخي )یعنی غير از آب )موجود بر سطح 
اقيانوس زیر سطح ، واكنش یخ سطحی و این  نتيجه ی باال آمدن نمك های 
نمك ها با ذرات پر انرژي و ) به مقدار كم تر( حاصل از برخورد شهابسنگ ها 
هستند. محل هایی هم كه برای فرود و نمونه برداری پيش بينی شده اند، محل 
هایی هستند كه مواد تيره و جوان كه احتماال به تازگی از اقيانوس، به سطح 
آمده اند فروان هستند؛ هدف اصلی این سطح نشين تعيين وضعيت زیست پذیری 
)Habitability( یوروپا با توجه به شيمی آن است .انتظار می رود این سطح 
نشين دقيق ترین اطالعات را درباره ی شيمی سطح و اقيانوس یوروپا و همين 
طور برخی خصوصيت های ژئولوژیكی پوسته در اختيار اخترشناسان قرار دهد.

سه عامل ضروری برای شكل گيری حيات زمينی آب ، شيمی و انرژی هستند كه 
یوروپا ظاهرا همه ی آن ها را دارد!  پس عجيب نيست كه اخترزیست شناسان و 
دانشمندان علوم سياره ای تا این حد یوروپا را دوست دارند و درباره ی آن كنجكاو 

هستند!

)Ganymede(گانميد
ي  منظومه  قمر  ترین  بزرگ  گانميد، 

خورشيدي، اندازه اي بزرگ تر از عطارد 
و حدود  سه چهارم اندازه ي مریخ را 
نازك  بسيار  اتمسفري  قمر  این  دارد! 
از جنس اكسيژن، كربن دي اكسيد و 
اوزون ،گوشته ای سنگی و هسته اي 
آهني دارد. سراسر سطح گانميد هم با 

الیه ای عميق از یخ آب پوشيده شده 
شاید  ،كه  گانميد  یخی  ی  پوسته  است. 

باشد،  داشته  ضخامت  هم  كيلومتر   800 تا 
بسيار ضخيم تر از پوسته ی یخی یوروپا است 

در  ،مخصوصًا  بسياری  سنگی  قطعات  احتماال  و 
نزدیكی سطح، در درون پوسته ی یخی قرار دارند.

كه  است  ما  ی  منظومه  در  قمر  تنها  گانميد 
ميدان  واقع،  در  شده.  داده  تشخيص  آن  اطراف  در  زاد  درون  مگنتوسفری 
مغناطيسی بسيار قوی كه توسط هسته ی آهنی گانميد ایجاد شده است ذرات 
باردار و پر انرژی فضای اطراف را به دام انداخته و برای گانميد مگنتوسفری 
یك  مانند  مگنتوسفر  این  است.  ساخته  ُعطارد  مگنتوسفر  بزرگی  به  تقریبا 
با  و  مشتری جای گرفته  بزرگ  بسيار  مگنتوسفر  مينياتوری درون  مگنتوسفر 

آن بر هم كنش دارد.
ویژگی های سطحی گانميد بسيار عجيب هستند چون حدود ٤0 % از سطح این 
قمر تيره رنگ، كهنه و پوشيده از دهانه های برخوردی تيره است. در مقابل، 
بافتی صاف تر و  % از سطح گانميد به رنگ روشن است و دارای  حدود 60 
دهانه های برخوردی كم تر و با رنگ روشن است. به عالوه، بر سطح گانميد 
شكاف ها و خطوطی دیده می شوند كه بيش ترشان در قسمت های روشن تر 
سطح هستند. این شكاف ها تا هزاران كيلومتر طول دارند و ارتفاع برآمدگی 

های اطراف آن ها تا 700 متر هم می رسد!
باور بر این است كه خطوط و شكاف های سطحی گانميد در حقيقت شكستگی 
های پوسته ی یخی در نتيجه ی نيروی كشندی اعمال شده بر روی قمر هستند 
و شاید آب مایع )یا یخ گرم تر( از این محل ها خارج شده و تجدید سطح رخ 

داده باشد.
دليل  به  ها  قسمت  این  در  نشده هستند؛  تجدید  یخ  تر محل هاي  تيره  مناطق 
گرمای حاصل از برخورد شهابسنگ ها ، یخ تبخير شده و مواد معدنی درون یخ 
به جا مانده، و سطح را تيره تر كرده اند.  البته گذر زمان و تصعيد تدریجی یخ 

هم، باعث انباشته شدن مواد معدنی و تيره تر شدن سطح می شود.
مناطق روشن تر مناطقی هستند كه یخ بيش تری دارند و احتماال در گذشته ی 
نتيجه ی  اند. دهانه های برخوردی روشن هم  نزدیك دچار تجدید سطح شده 

برخورد های جدیدتر هستندكه یخ تميز را حفر كرده اند.
مهم ترین نكته برای اخترزیست شناسان این است كه، با توجه به وجود نوعی 
ميدان مغناطيسی القایی در اطراف گانميد، احتمااًل الیه ای از آب مایع( تحت 
تاثير گرمایش كشندی )در زیرسطح یخی این قمر وجود دارد كه ممكن است 
زیستگاهی برای گروهی از ميكروارگانيسم ها باشد. البته بر خالف اقيانوس زیر 
سطح یوروپا اقيانوس زیر سطح گانميد احتمااًل در تماس مستقيم با بستر سنگی 
نيست، بلكه در بستری از یخ قرار دارد و در واقع بين دو الیه سطحی و زیرین 
یخ حبس شده است. این اقيانوس احتمااًل می تواند شيمی مورد نياز برای حيات 

را از طریق مبادله ی مواد با سطح كسب كند! 
این قمر، جزو شواهد مربوط  از ویژگي هاي سطحي بسيار جالب  یكي دیگر 
به مبادله ي مواد، بين اقيانوس و سطح محسوب مي شود. در حقيقت، بر سطح 
گانميد، فرورفتگي هایي مشابه كاسه هاي آتشفشاني )Caldera( كه بر روي 
زماني  آتشفشاني  هاي  است. كاسه  مشاهده شده  دارند،  زمين وجود  پوسته ي 
ي  پوسته  زیر  در  هایي،  اتاقك  در  سيال  و  گرم  مواد  كه،  شوند  مي  تشكيل 
جامد انباشته شوند و سپس از محل هایي به بيرون فوران كنند؛ پس از فوران، 
حجم موادي كه در زیر پوسته انباشته شده بودند كم مي شود و پوسته ي جامد 
كه دیگر تحمل وزن خود را ندارد، فرو مي ریزد و در باالي این اتافك ها، 
فرورفتگي هاي گردي را ایجاد مي كند. حضور این عوارض بر سطح گانميد 

نشانه ي فوران آب مایع و یخ گرم است!

پراكندگي  ي  نقشه 
ي  سولفاته  تركيبات 
یوروپا- برسطح  آبدار 
صورتي  هاي  تكه 
مناطقي هستند كه طيف 
مطالعه  ها  آن  فروسرخ 
آبي  هاي  قسمت  شده- 
بيش  هاي  برخوردتر  تر 
تري توسط الكترون ها و 
یون ها گوگرد پر انرژي 

)NASA( دریافت مي كنند و تركيبات سولفاته ي بيش تري دارند؛ قسمت هاي قرمز تر برعكس

نقشه ي محل هاي فرود بر روي یوروپا- دایره هاي قرمز محل هاي فرود هستند و بيضي هاي آبي محل 
هاي برخورد بيش ترین الكترون هاي پر انرژي، برزگي انرژي برخورد ها و عمق نفوذ الكترون ها را نشان 

)Astrobiology( مي دهند

 )NASA( گانميد به رنگ طبيعي
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فضایی  ماموریتی  نام   )JUICE- JUpiter ICy moons Explorer( جوس  
اروپا  )ESA( سرپرستي مي شود. فضاپيمای  است كه توسط سازمان فضایی 
جوس در سال 2022 به سمت مشتری پرتاب خواهد شد و پس از رسيدن به 
مشتری در سال 2030، به مدت 3 سال مشتری و سه قمر گاليله ای یخ زده ی آن 
را بررسی می كند. جوس بيش ترین تمركز را برروی مطالعه ی گانميد خواهد 
داشت و داده های زیادی درباره ی ژئولوژی و شيمی سطح، مگنتوسفر گانميد، 
اقيانوس زیر سطح و َمد های ناشی از نيروی كشندی بر روی این قمر ارسال 
خواهد كرد. جوس اولين فضاپيمایی خواهد بود كه ضخامت الیه ی یخی اقمار 
یخ زده و ضخامت الیه ی آب مایع در زیر سطح آن ها را اندازه گيری می كند.
كاليستو  زده  یخ  ای  گاليله  قمر  سومين  نام  كردیم  اشاره  قبال  كه  طور  همان 
)Callisto( است. كاليستو كمي از گانميد كوچك تر است و ساختار درونی 

مشابه آن را دارد. 
با توجه به ميدان مغناطيسی القایی در اطراف كاليستو، احتمااًلاین قمر هم مثل 
گانميد اقيانوسی از آب مایع در درون پوسته ی یخی بسيار ضخيم خود دارد 
ولی… سطح سراسر تيره 
و كهنه ی كاليستو كه 
ميليون   3 حدود  در 
دارد،  سن  سال 
كه  دهد  می  نشان 
اقيانوس زیر سطح 
احتمااًل  كاليستو، 
تبادل  ی  چرخه 
سطح  با  موادي 
ندارد و چون انتظار 
می رود این اقيانوس 
با  هم  مستقيمی  تماس 
باشد،  نداشته  سنگی  بستر 
از  كاليستو  اقيانوس  احتمااًل 
لحاظ شيمی مورد نياز حيات بسيار 
به حال  تا  دليل هم  به همين  است؛  فقير 
اهميت اخترزیست شناسانه ی زیادی به كاليستو 

نسبت داده نشده است، پس ما هم از بررسی بيش تر آن صرف نظر می كنيم.
اخترزیست شناسان با مطالعه ي اكوسيستم هاي قطبي و اعماق اقيانوس ها، ایده 
ي خوبي درباره ي اكوسيستم هاي احتمالي قمر هاي یخ زده به دست آورده 
اند و ما در شماره ي آینده درباره ي این یافته هاي هيجان انگيز و ارتباطشان با 

یوروپا و گانميد صحبت خواهيم كرد! 

»اميد هم مثل ایمان هيچ است، اگر دليرانه نباشد؛ هيچ است، اگر مضحك نباشد!«                                                         
                                                                 تورنتون وایلدر )نویسنده(

قدرداني
به پرسش هاي  براي پاسخگویي   Britney E. Schmidt از دكتر  با تشكر 

نویسنده.

)NASA( كاليستو به رنگ طبيعي

)NASA( نمونه اي از كاسه هاي یخفشاني بر گانميد، در مركز تصویر
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تكوین،  مهم در  بسيار  و  فرایندی شناخته شده  پرسلولی  آپوپتوز در موجودات 
تنظيم تعداد سلول ها و كنترل كيفيت سلولی است. هرچند ایده ی برنامه ای برای 
مرگ سلولی در دهه ی 1970 ميالدی مطرح شد اما پذیرش عمومی آن تا دو 
دهه بعد و آزمایش های ژنتيكی روی نماتود Caenorhabditis elegans به 
درازا كشيد ]2[. امروزه می دانيم كه آپوپتوز سلول های پرده ی ميان انگشتانمان 
و دم رویانی مان را از بين می برد، باعث عدم پاسخ سيستم ایمنی به پروتئين های 
خودی می شود و جلوی برقراری ارتباطات الكتریكی بی فایده در مغز را می گيرد. 
سلول  كه  باشد  مرگی  پيام های  طریق  از  است  ممكن  سلولی  مرگ های  این 
برای  از سلول ها  بسياری  بقا كه  پيام های  دریافت نكردن  یا  و  دریافت می كند 

حيات به آن ها نيازمندند، موجب خودكشی سلول می شود ]2,3[. 

یوكاریوتی تك سلولی كشف  تقریبًا همه ی گروه های  در  آپوپتوز  اما  امروزه 
شده است ]٤[. مخمرها و انواع آغازیان انگلی موجودات مدل مطالعه ی آپوپتوز 
باكتری ها و آركی ها ویژگی های  در تك سلولی های یوكاریوتی هستند. حتی 
زمانی كاربرد  داروهای ضدتوموری  بيش تر  نشان می دهند.  از خود  آپوپتوزی 
عمل  آپوپتوز  القای  طریق  از  خود  این ها  بيش ترین  و  داشتند  ضدميكروبی 
نوعی  می تواند  تك سلولی  یك  در  مرگ  برنامه ی  یك  وجود   .]5[ می كنند 

فداكاری و یا تنظيم مفيدی برای افراد زنده مانده ی خویشاوند باشد. 

آپوپتوزدرپروکاریوتها

به نظر می رسد مرگ سلولی از نوع آپوپتوز در پروكاریوت ها هم وجود دارد. 
پيش رفته  تكوین  كه  باكتری هایی  در  آپوپتوزی  پروتئين های  هومولوگ های 
فراوان  آلفاپروتئوباكتری ها  و  سيانوباكتری ها  اكتينوميست ها،  مثل  دارند، 
آپوپتوز  در  نقششان  هرچند   .]6[ هستند  متنوع  و 
مانند  مولكول هایی  هم چنين  نشده است.  مشخص  هنوز 
سيتوكروم c، برخی اجزای منافذ غشای دوم ميتوكندری 
و مولكول های مشابه Bcl-2 كه در یوكاریوت ها نقش 
مهمی در آپوپتوز دارند در باكتری ها وجود دارند ]٤[. 
بعضی باكتری ها در معرض HAMLET كه یك تركيب 
ليپيد-پروتئينی موجود در شير انسان است، دچار فرایندی 
مشابه آپوپتوز می شوند. بررسی های بعدی نشان داد كه 
این نتيجه بسيار مشابه آپوپتوزی بود كه در سلول های 
سرطانی ای كه درمعرض HAMLET قرار گرفتند مشاهده 
برای  حفاظت شده  مكانيزمی  وجود  نتایجی  چنين  شد. 
آپوپتوز را در باكتری ها پيش نهاد می دهد. ]7[. حتی در 
آركی ها مشاهده شده است كه فعاليت های كاسپازی كه 
آنزیم های اجرایی اصلی آپوپتوز یوكاریوتی هستند در 
استرس نمكی در آركی های نمك دوست دیده می شود 
مانند  آپوپتوزی  پروتئين های  برخی  عالوه  به   .]8[
گویا  و  می شود  دیده  حيات  قلمرو  سه  هر  در  AIF8ها 

شباهت AIFهای آركی ها با هومولوگ های یوكاریوتی شان بيش تر است تا با 
هومولوگ های باكتریایی ]٤[. مخالفت های اندكی با آپوپتوز دانستن پدیده های 
فرایندهای پروكاریوتی  باكتری ها وجود دارد كه شباهت های  مشاهده شده در 
و یوكاریوتی را كافی نمی داند و پژوهش های بيش تری را الزم می داند ]9[. اما 
بيش تر پژوهشگران آپوپتوز پروكاریوتی را مسيرهای ساده  و ابتدایی در تكامل 

چنين فرایندی می دانند. 

آپوپتوزدریوکاریوتهایتکسلولی

پایانی  سال های  در   Saccharomyces cervisiae مخمر  در  آپوپتوز  كشف 
به ویژه  و  تسهيل كرد. مخمرها  تسریع و  را  فرایند  این  مطالعه ی  بيستم،  قرن 
فرایندهای  مطالعات  در   Schizosaccharomyces pombe و   S. cervisiae

سلولی 
Apoptosis-Inducing Factor .8
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چکيده

مرگ  است.  سلول  برنامه ریزی شده ی  مرگ  انواع  از  یكی  آپوپتوز 
دارد،  مزایای آشكاری  بدن جاندار پرسلولی،  برنامه ریزی شده ی یك سلول در 
اما كشف آن در جانداران تك سلولی پرسش های مهمی را برانگيخت. این كه 
چرا یك جاندار تك سلولی دچار چنين فرایندی می شود. این كه آیا آپوپتوز و 
دیگر انواع مرگ برنامه ریزی شده نتيجه ی یك سازگاری تكاملی اند و آپوپتوز 
است  سودمند  آن  افراد  سایر  برای  تك سلولی  جمعيت  یك  سلول های  برخی 
و یا این عمل صرفًا نتيجه ی یك بدسازگاری است و این كه آپوپتوز از چه 
تكامل پيدا كرده است. پژوهش های چندسال اخير منجر به كشف انواع مرگ 
برنامه ریزی شده، شرایط ایجاد و مسيرهای مولكولی شان در هر سه قلمرو حيات 
شده اند. بررسی ها نشان دهنده ی قدمت بسيار و نيز درجه ی حفاظت شدگی باالی 
مولكول های درگير در این فرایندها هستند. در این نوشتار سعی كرده ام با توجه 
به مهم ترین پژوهش های ساليان اخير، به راز تكامل و بقای "خودكشی سلولی" 

در جاندارانی كه "چيزی" بيش از همان یك سلول نيستند بپردازم. 

مقدمه

آپوپتوز1 رایج ترین و مطالعه شده ترین نوع مرگ برنامه ریزی شده ی سلولی2 است 
كه خود به دو دسته ی درونی3 و بيرونی٤ تقسيم می گردد. طبق تعریف كميته ی 
نام گذاری بر مرگ سلولی5، آپوپتوز درونی نوعی فرایند مرگ سلولی است كه 
طی آن با نفوذپذیرشدن غشای خارجی ميتوكندری6، پتانسيل غشای ميتوكندری 
از بين می رود و پروتئين های فضای بين دو غشای ميتوكندری به سيتوزول آزاد 
می شوند و زنجيره ی تنفسی مهار می گردد. آپوپتوز بيرونی هم یك فرایند مرگ 

پيام رسانی  مسيرهای  اجرای  با  كه  است  كاسپاز7  آنزیم های  به  وابسته  سلولی 
ليگاندی  با محروميت  القاشده  یا گيرنده های  و  گيرنده های مرگ سطح سلول 
فعال می شود ]1[. در هر دو مسير نهایتًا DNA قطعه قطعه می شود، هسته متراكم 
می گردد و فسفاتيدیل سرین در نيم الیه ی خارجی غشای سلول قرار می گيرد و 

سلول منقبض می شود و می ميرد ]2,3[. 

Apoptosis .1
Programmed Cell Death .2

Intrinsic .3
Extrinsic .4

Nomenclature Committee on Cell Death .5
Mitochondrial Outer Membrane Permeability .6

Caspase  .7

مسير بيرونی آپوپتوز- در این تصویر كه از كتاب Molecular biology of the cell اقتباس شده است یك 
سلول ایمنی با ليگاندی كه در سطحش وجود دارد، پيام مرگ را به سلول هدف می رساند و با راه افتادن 

پيام رسانی مرگ در سلول و فعاليت كاسپازهای اجرایی سلول دچار آپوپتوز می شود. 

دنـا  پاییــز 2292

مدل های قابل اتكایی هستند. این دو مخمر كه به نظر می رسد در حدود یك 
ميليارد سال پيش و اندكی پس از جدایی فيلوژنتيك قارچ ها و جانوران از هم 

جدا شدند شباهت باالیی را در بسياری از پدیده های سلولی از خود نشان می دهند. 
با توجه به زمان انشقاق اجدادشان 
شباهت هایی  چنين  می رود  گمان 
احتمااًل در جد مشترك قارچ ها و 

جانوران وجود داشته است ]10[. 

برنامه ریزی   سلولی  برنامه ی مرگ 
كه  دارد  وجود  مخمر  در  شده ای 
پروتئين های آن مشابه پروتئين های 
و  هستند  آپوپتوز  درونی  مسير 
مسير  مشابه  پروتئين های  تاكنون 
بيرونی آپوپتوز در مخمر شناسایی 
مخمر  آپوپتوز   .]5[ نشده اند 
 ،DNA به  اثر آسيب  در  می تواند 
یا  و  آن  همانندسازی  در  نقص 
اختالل در چرخه ی سلولی رخ دهد 
]11,12[. استيك اسيد در دو گونه ی مخمر در غلظت های كم باعث آپوپتوز و 
در غلظت های باال باعث نكروز9 می شود ]13[. گلوكز هم، در غلظت های كم 
هيدروژن   .]1٤[ می شود  نكروز  موجب  باال  غلظت های  در  و  آپوپتوز  موجب 
پراكسيد و گونه های فعال اكسيژن10 از محرك های مهم آپوپتوز در مخمر هستند 
]15[. حتی NaCl در اثر برهم زدن تعادل نمكی، القای آپوپتوز می كند ]16[. 
محرك های دیگری از جمله برخی داروها هم برای آپوپتوز در مخمر مطالعه 
شده اند. جز این موارد، می توان با بيان برخی پروتئين های آپوپتوزی پستانداران 
مهاركننده های  از  برخی  بيان  با  و  كرد  القا  را  آپوپتوز  مخمر  در   Bax مانند 
آپوپتوزی مانند Bcl-2 یا Bcl-xL مهار آن را موجب شد. الاقل در برخی موارد 
مشخص شده است كه این مهار، نه از طریق اتصال مستقيم پروتئين ها، بلكه از 
طریق مهار مسير آپوپتوزی صورت می گيرد. به نظر می رسد مسير آپوپتوزی 
پایين دست این پروتئين ها در تكامل یوكاریوت ها حفاظت شده باقی مانده است 
]17[ و مسير باالدست و دریافت كننده ی تحریك آپوپتوزی متنوع تر و تحت 

تنظيم تكاملی بيش تر است. 

كپك  در  شده است.  مطالعه  هم  دیگر  تك سلولی  یوكاریوت های  در  آپوپتوز 
غذایی  مواد  كمبود  هنگام  در  كه   Dictyostelium discoideum مخاطی 
ژنتيكی  برنامه ی  با  ساقه  تشكيل دهنده ی  سلول های  می دهد  هاگدان11  تشكيل 
است  پستانداران  آپوپتوز  مشابه  آن  جنبه های  از  بسياری  كه  می ميرند  خاصی 
]11[. استرس هایی مانند گرما و گرسنگی و برخی داروها هم منجر به آپوپتوز 

گونه هایی از آغازیان انگلی شده اند ]٤[. 

نظریاتمربوطبهتکاملآپوپتوز

تالش برای درك چگونگی تكامل آپوپتوز با بررسی تكامل ميتوكندری عجين 
فيلوژنتيك  درخت های  به  منتج  آپوپتوزی  پروتئين های  بررسی های  شده است. 
مختلفی می شود ]6[. به نظر می رسد انتقال افقی ژن های مربوط به آپوپتوز در 
تك سلولی های اوليه منجر به چنين ارتباط تكاملی بين پروتئين های آپوپتوزی 
آپوپتوزی  پروتئين های  هومولوگ های  وجود  حال  هر  به   .]٤,6[ شده است 
گرفته  درنظر  ميتوكندری  جد  عنوان  به  امروزه  كه  آلفاپروتئوباكتری ها12  در 
می شوند و نيز نقش بسيار كليدی ميتوكندری در آپوپتوز، موجب مطرح شدن 
چند فرضيه در مورد تكامل آپوپتوز شده است. طبق یكی از این فرضيه ها به نام 
فرضيه ی اعتياد13، آلفاپروتئوباكتری كه جد ميتوكندری محسوب می شود، وارد 
سلول ميزبان شد و با مكانيزمی، خروجش را برای ميزبان كشنده كرد. طبق این 
فرضيه مسير درونی آپوپتوز كه ميتوكندری در آن نقش كليدی دارد هم چون 
سم پایداری عمل می كند كه سلول ميزبان باید با همكاری با آلفاپروتئوباكتری 

از مرگ نجات یابد ]٤[. آلفاپروتئوباكتری ممكن است از پروتئين هایش كه

Necrosis .9: نوعی مرگ سلولی كه در گذشته تصادفی و بدون برنامه تلقی می شد اما به نظر 
می رسد چنين نيست. 

Reactive Oxygen Species .10
Fruiting body .11
α-proteobacteria .12

Addiction hypothesis .13

آپوپتوزدرموجودات
تکسلولیپدیدهیغيرمنتظرهای
بود.پژوهشگرانآپوپتوزیک
سلولدربدنموجودپرسلولی
رافرایندیمفيدبرایجاندار
میدانستند،اماوجودچنين
برنامهایدریکتکسلولی

چگونهمیتوانستمزیتتکاملی
داشتهباشدوژنهایمسئولآن
چگونهمیتوانستنددرتکامل

حفظشوند؟

 امروزه در آپوپتوز نقش دارند برای كشتن ميزبانی استفاده می كرده كه نمی توانسته 
است غذای كافی و متابوليسم الزم برای فعاليتش را فراهم كند و پس از كشتن 
ميزبان خارج می شده و سلول دیگری را آلوده می كرده است. اگر این طور باشد 
بعضی سلول ها توانستند با فراهم كردن مواد غذایی الزم برای آلفاپروتئوباكتری 
و دارابودن مكانيزم های الزم، بين خود و آلفاپروتئوباكتری همياری ایجاد كنند 
و زنده بمانند، هرچند كه مكانيزم های كشتن ميزبان هم چنان حفظ شده است ]6[. 
فرضيه ی مشابه دیگری به اهميت غيرقابل انكار تجمع گونه های فعال اكسيژن 
در آپوپتوز تأكيد كرده و بيان می كند آلفاپروتئوباكتری در صورتی كه غذای 
موردنيازش فراهم نبود و نمی توانست با زنجيره ی انتقال الكترونش فسفریالسيون 
دهد،  انجام  است  ميتوكندری  سلولی  تنفس  مسير  امروزه  كه  را  اكسایشی اش 
گونه های فعال اكسيژن زیادی به سلول ميزبان آزاد می كرد كه موجب جهش 
در DNA ميزبان و نهایتًا باعث مرگش می شد ]٤[. اما فرضيه ی متفاوت دیگری 
هم مطرح است كه آپوپتوز را نه نتيجه ی فعاليت انگلی آلفاپروتئوباكتری، كه 
نتيجه ی خودسازماندهی سلول و فرایندی بسيار ابتدایی در تكامل سلول می داند. 
طبق این فرضيه كه گناه ذاتی1٤ نام دارد، ماشين مرگ سلولی برای كاهش خطا 
تكامل یافته است. با توجه به امكان هميشگی خطا در فرایندهای چرخه ی سلولی، 
بوده است.  ضروری  كند  محدود  را  خطاها  این  نرخ  كه  مكانيزم هایی  حضور 
موجب مرگ  شرایط خاصی  در  می توانند  فرضيه  این  در  سلول  حياتی  اجزای 
آن شوند و نوعی چندُرخی متضاد15 را نشان دهند؛ یعنی بر چند صفت در سلول 

الاقل  كه  می گذارند  اثر 
راستای  در  آن ها  از  یكی 
راستای  در  یكی  و  حيات 
مرگ سلولی است. كشف 
پروتئين های  كه  مهم  این 
بقای  در  هم  آپوپتوزی 
دارند  كليدی  نقش  سلول 
آن  مرگ  تنظيم  در  هم  و 
شاهدی قوی در حمایت از 

این فرضيه است ]18[. 

نتيجهگيریوبحثپایانی

كشف آپوپتوز در بسياری 
برخی  باكتری ها،  از 
تقریبًا  نيز  و  آركی ها 
اشاره  یوكاریوت ها  همه ی 
پيش یوكاریوتی  منشأ  به 
به  می كند.  فرایند  این 
كمی  تعداد  می رسد  نظر 
اصلی  دومين16  یا  مولكول 
وجود دارند كه در آغاز و 
اجرای آپوپتوز نقش دارند، 
كدامشان  هيچ  هرچند 
كه  گونه هایی  همه ی  در 
شده اند  بررسی  تاكنون 
به   .]٤[ نشده اند  یافت 
افقی  انتقال  می رسد  نظر 
نقش  مربوط  ژن های 
این  پراكنش  در  مهمی 
 .]٤,6[ داشته است  ژن ها 
پاسخ  و  آپوپتوز  اجرای 
آپوپتوزی  پروتئين های  به 
متأخر  یوكاریوت های 
برنامه ی  وجود  از  نشان 

مرگ سلولی حفاظت شده ای در انواع تك سلولی دارد. دانسته های فعلی ما چنين 
می گویند كه مسيرهای ساده ی آپوپتوزی در گونه های ابتدایی تر وجود دارند و 
مسيرهای پيچيده تر آن بعداً در یوكاریوت های متأخرتر و از طریق اضافه شدن 
دومين های پروتئينی تنظيمی و پدیدارشدن ارتباطات مولكولی جدید به وجود 

آمده اند ]7,٤[. 
Original sin hypothesis .14

Antagonistic pleiotropy .15
Domain .16

پدیده ای به نام كانيباليسم در مراحل اوليه ی 
دیده   Bacillus subtilis در  هاگ زایی 
آغاز  را  هاگ زایی  كه  سلول هایی  می شود. 
 )Spo0A( تنظيمی  پروتئين  یك  می كنند، 
سم  دو  ترشح  با  سلول ها  این  دارند.  فعال 
نشده اند  هاگ زایی  وارد  كه  را  سلول هایی 
آن ها  از  آزادشده  غذایی  مواد  از  و  می كشند 
مدتی  تا  ترتيب  این  به  و  می كنند  استفاده 
موقتًا  فرایند  این  و  نيست  هاگ زایی  به  نياز 
بازگشت شرایط  متوقف می شود. در صورت 
افزایش   Spo0A غلظت  غذایی،  مواد  كمبود 
می شود.  گرفته  سر  از  هاگ زایی  و  می یابد 
 B. subtilis مشخص شده است كه سلول های
هم  را  دیگر  باكتری های  كشتن  توانایی 
انجام  دیگری  با سم های  را  كار  این  و  دارند 
كه  است  آن  از  حاكی  مشاهدات  می دهند. 
مثل دیگر  باكتری های  حضور  صورت   در 
 B. subtilis سلول های ،Escherichia coli
می كشند.  را  باكتری  از  گونه  آن  افراد  ابتدا 
 Spo0A هرچند این فرایند باز هم در كنترل
برای  كانيباليسم  می رسد  نظر  به  است. 
همه ی  همزمان  هاگ زایی  از  جلوگيری 

باكتری ها انجام می شود.
برادركشی پدیده ی جالب دیگری است كه 
دیده   Streptococcus pneumonia در 
غذایی  غنای  شرایط  در  پدیده  این  می شود. 
است، نه فقر آن و گویا در اثر رقابتی برای 
می دهد.  رخ  ژنتيك  ماده ی  ترانفورماسيون 
فاكتور  خود  كه  سمی  ترشح  با  باكتری ها 
سلول های  دارند،  را  آن  برابر  در  مقاومت 
را  آن ها  با  رقابت  توانایی  كه  را  هم گونه ای 

ندارند می كشند. 
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به آن حفظ  ژنتيكی مربوط  اطالعات  پيدا كرده و  تكامل  اما آپوپتوز چگونه 
القای آپوپتوز در غلظت های كم استيك اسيد ]13[ و گلوكز ]1٤[  شده است؟ 
در مخمر از فرضيه ی گناه ذاتی و نقش تنظيمی آپوپتوز حمایت می كند. وجود 
مسيرهای آپوپتوزی غيركاسپازی و نيز مسيرهای غيرميتوكندریایی هم حامی 
چنين دیدگاهی است. خالف بحث های قبلی در مورد این كه جاندار تك سلولی 
با وجود آسيب به DNA و عدم موفقيت در مرمت آن، چرخه ی سلولی اش را 
طی می كند و تن به آپوپتوز نمی دهد ]2[، این پدیده در این شرایط در مخمر 
استرس ها  می رسد  نظر  به  بررسی ها  برخی  در  الاقل   .]11,12[ شده است  دیده 
فرایند  این  آپوپتوز  بازدارنده ی  عوامل  و  می اندازند  راه  را  آپوپتوز  خودبه خود 
مخمر  در  ميتوكندری  از  مستقل  آپوپتوزی  عوامل   .]٤,19[ می كنند  تنظيم  را 
ميزبان  به  را  آپوپتوز  ميتوكندری  كه  اند  فرضيه  این  كه خالف  دارند  وجود 
تحميل كرده است ]10[. آپوپتوز حتی در آغازیان بدون ميتوكندری هم یافت 
می شود ]20[ و در برخی از گونه های دیگر هم مسيرهای آپوپتوزی مستقل از 
ميتوكندری یافت شده است. البته مجموعه ی شواهد پيش نهاد می كند كه آغازیان 
اندامك های دیگری مثل هيدروژنوزوم17 و ميتوزوم18 كه  با  بدون ميتوكندری 
می كنند  آپوپتوز  داشته باشند  مشترك  جد  پروتئوباكتری ها  با  می رود  احتمال 
سپری  را  مستقلی  تكامل  گویا  هم  آپوپتوز  ميتوكندری  از  مستقل  مسير   .]٤[
كرده و برای نقش تنظيمی در كنار آپوپتوز ميتوكندریایی ایجاد شده است كه 
در صورت عمل نكردن آپوپتوز ميتوكندریایی، سلول را از بين ببرد و یا این 
كه با محرك های مستقلی چنين نقش تنظيمی ای داشته باشد ]٤[. این ها همه از 
فرضيه ی گناه ذاتی حمایت می كنند. در باكتری ها پيش نهاد شده است آپوپتوز 
كاهش  و  ناقص  افراد  ازبين بردن  ترانسفورماسيون،  و  ژن ها  انتقال  تسهيل  در 
تراكم جمعيت نقش داشته باشد ]21[. برخی بررسی ها از وجود مزایای تكاملی 
با  مخمر  بهتر كلنی  مثل رشد  زنده مانده حمایت كرده اند؛  افراد  برای  آپوپتوز 
از  پس  باقی مانده  باكتری های  بهتر  رشد   ،]10[ مركزی  قسمت  افراد  آپوپتوز 
القای آپوپتوز در جمعيت ]22[. ولی نظرات مخالفی هم وجود دارد ]9[. وجود 
مزایایی برای آپوپتوز در جمعيت تك سلولی ها تناقضی با نقش تنظيمی آن و 
چندرخی متضاد ندارد. آپوپتوز برای بقا نياز به مزیت تكاملی قوی ای داشته است 
برای  تقویت كننده ای  عامل  می توانسته  زنده مانده  افراد  برای  مزیت  این  و   ]٤[
تكامل آن باشد. با مجموعه ی مطالعاتی كه در این نوشتار بررسی شدند به نظر 
می آید آپوپتوز محصول سازوكارهای تنظيمی كاهنده ی خطای سلول است كه 
در بسياری موارد برای افراد زنده مانده ی جمعيت تك سلولی ها و نيز سلول های 

بدن فرد پرسلولی مزایایی دارد.

Hydrogenosome .17
Mitosome .18
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با توجه به حضور برخی منابع جامع و موثق و ضرورت كوتاه كردن نوشتار از 
ذكر برخی منابع جزئی و حمایت كننده خودداری شده است. 
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• چرابایدبهسراغگوشتآزمایشگاهیبرویم؟	

برای تقاضای روز افزون  اخير نگرانی  در دهه ی 
دوچندان  جهان  سراسر  در  گوشت  برای 

به  طيور  و  دام  پرورش  است.  شده 
گوشت  از  استفاده  و  سنتی  روش 

بسياری  هزینه ی  منابع   آن ها 
می طلبد كه تأمين آن ها كم كم 

حال  در  می شود.  ممكن  غير 
حاضر مساحت قابل توجهی 
از زمين قابل زرع به تغذیه 
اختصاص  دام  مدیریت  و 
داده شده كه برای پاسخ به 
نيازهای پروتئينی جمعيت 
انسان ها كافی  رو به رشد 
نيست. اضافه كردن بر این 
زیست  تبعات  مساحت، 
خواهد  فاجعه باری  محيطی 

مشكالتی  تل  بر  و  داشت 
و  جنگل زدایی  پی  از  كه 

گلخانه ای  گازهای  افزایش 
در  افزود.  خواهد  آمده اند  پدید 

طبيعی  گوشت  نزدیك،  آینده ای 
شد  خواهد  تبدیل  تجملی  كاالیی  به 

كه هر كسی به آن دسترسی ندارد. به این 
حيوانات  كشتار  اخالقی  ابعاد  پيچيده  معادله ی 

كنيد.  اضافه  هم  را  آن ها  گوشت  از  استفاده   برای 
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هشتادسالپيش،وینستونچرچيلدریکسخنرانیگفت:"مابایدروشغيرمنطقیخوددرپرورشیکمرغکاملتنهابرایاستفادهازبالآنراکنار
بينیچرچيلهنوزکاماًلمحققنشدهاست. پيش بگذاریم.تاپنجاهسالدیگر،بشرقادرخواهدبودبالمرغراجداگانهدرمحيطکشتپرورشدهد." 
یافتهدر اما3آگوست2013برداشتنگاممهمیدرمسيرتحققاینرویارقمزد.روزسروشدننخستينهمبرگرتوليدشدهازگوشتتمامًاپرورش

آزمایشگاه.دراینپروندهسعیکردیمبهپاسخدادنسواالتیبپردازیمکهقطعًاذهنشمارادربارهیایندستاوردبزرگبهخودشمشغولکرده!

طبيعی،  گوشت  كنار گذاشتن  برای  دليل  اصلی ترین  اما 
همان نگرانی های زیست محيطی است.

متان  و  اكسيد  نيتریك  دی اكسيد كربن، 
هستند.  گلخانه ای  اصلی  گاز  سه 
از  استفاده  برای  حيوانات  پرورش 
اصلی  منابع  از  یكی  گوشتشان 
توليد دی اكسيد اكربن اضافه و 
تنها منبع اصلی توليد نيتریك 
توليد  است.  متان  و  اكسيد 
غالت  سرسام آور  حجم 
به  دام ها  كردن  تغذیه  و 
وسيله ی آن، سپس كشتن 
انبار  و  انتقال  و  دام ها 
آمده،  دست  به  گوشت 
نياز به مقادیر بسيار زیادی 
كه  دارد  فسيلی  سوخت 
دی اكسيد كربن  توليد  منبع 
هضم  با  حيوانات  این  است. 
 65 و  می كنند  توليد  متان  غذا 
در  اكسيد  نيتریك  كل  درصد 
كره ی زمين در مساحت  گسترده ی 
گندزار این حيوانات توليد می شود و 
داده اند  نشان   تحقيقات  می رود.  هوا  به 
تا   78 آزمایشگاهی،  گوشت  پرورش  برای 

96 درصد كمتر گاز گلخانه ای توليد می شود. 
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• گوشتآزمایشگاهیچطورتوليدشد؟	

توليد گوشت در آزمایشگاه از طریق سلول هاي بنيادي سه قسمت دارد:

1. شناخت و ایزوله كردن سلول هاي بنيادي مناسب

2. كشت سلول در شرایط آزمایشگاهي 
3. مهندسي بافت1

Maas�  یك تيم تحقيقاتی تحت نظر پروفسور مارك ُپست در دانشگاه
tricht هلند از اوایل سال 2012 پروتكل آزمایشگاهی توليد گوشت، با 
برای سلول های  بنيادی عضله ی گاو2 آغاز كردند.  از سلول های  استفاده 
بنيادین ابتدا از بافت ماهيچه ای گاو جدا شده و به مدت 3 هفته در ظروف 
اول، سرم  نياز )در درجه ی  به همراه سرم ها و هورمون های مورد  پتری 
شامل  جداگانه  ظروف  در  سلول ها  سپس  شدند.  داده  پرورش   )FBS3 

به  بنيادین  سلول های  تدریج  به  گرفتند،  قرار  ميوفيبریلی  سلول های 
سلول های رشته ای ماهيچه به طول یك سانتيمتر و قطر چند ميليمتر تبدیل 
در  سلول ها  به  الكتریكی  شوك  دادن  با  چسبيدند.  یكدیگر  به  و  شدند 
مدت زمان هاي معين مي توان ميزان پروتئين بافت را از ميلي گرم به گرم 
رساند. هرچند كه از نظر اقتصادي شوك الكتریكي گران خواهد بود و 
پژوهشگران  اميدوارند بتوانند از سيگنال هاي دیگري براي تحریك ماهيچه 
به انجام حركات انقباضي استفاده كنند. مثاًل گروهي از پژوهشگران از 
داربست هایي استفاده مي كنند كه با كمك آن ها و با نوسانات دما موجب 
انقباض سلول ها مي شوند. این رشته ها در ظروف پتری فریز می شوند و پس 
از توليد به ميزان كافی، همه ی رشته های توليد شده در یك ظرف فشرده 
ظاهری  شباهت  گوشت  این  شود.  آماده  طبخ  برای  گوشت  تا  می شوند 
چندانی با همبرگری كه می شناسيم ندارد، چرا كه سفيد رنگ است. برای 
دادن شكل و ظاهر طبيعی به گوشت آزمایشگاهی، پژوهشگران به آن 

پروتئين ميوگلوبين افزودند. 

یكی از معضالت در پرورش گوشت آزمایشگاهی، ضحامت و اندازه ی 
آن است. اگرضخامت هر قطعه كشت یافته، بيشتر از 200 ميكرومتر باشد، 
سلول هاي داخلي به علت كمبود غذا و اكسيژن از بين مي روند، تيم دكتر 
ُپست برای رفع این مشكل، گوشت را در قطعات باریك و نواری پرورش 
دادند. البته روش پيشنهادي دیگر براي زنده نگه داشتن سلول ها در قطعات 
بزرگ استفاده از بيوراكتور هاي ساخت ناسا است، كه از آن ها براي رشد 
و زنده ماندن ماهيچه در شرایط سخت با گرانش كم استفاده مي كنند كه 

تبادل گاز و مواد را بين سلول ها راحت تر مي كند.

• سلولهایموردنيازبرایپرورشگوشتچطوروازکجا	
تأمينمیشوند

براي انتخاب سلول هاي بنيادي مناسب براي كشت، گزینه هاي مختلفي 
وجود دارد. یكي استفاده از سلول هاي جنيني خوك و یا گاو، كه البته 
جدا كردن این سلول ها از بخش داخلي توده ي سلولي Epiblast و در 
حالت تمایز نيافته نگه داشتن آن ها بسيار مشكل است و تا به حال نتيجه 
نداده است. گزینه ی بعدي گرفتن سلول ها یي از بافت قلب خوك كه تا به 
حال بی نتيجه مانده و گزینه ي آخر استفاده از Satellite cell است كه 
سلول هاي بنيادي ماهيچه هاي اسكلتي هستند و با روش مهندسي بافت به 
بافت ماهيچه اي اسكلتي تبدیل مي شوند و در پروژه ی آزمایشگاهی دكتر 

ُپست مورد استفاده قرار گرفتند. 

Tissue Engineering .1
Myoblast .2

Fetal Bovine Serum .3
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• خوشمزهبود؟	

پيدا  را  نخستين همبرگر آزمایشگاهی در جهان  نفر شانس چشيدن  سه 
كردند: پروفسور مارك ُپست، دانشمند مسئول این پروژه، هانی راتزلر٤، 
درباره ی  كتابی  نویسنده ی  شانوالد5،  جاش  و  تغذیه  علوم  دانشمند  یك 
آینده ی غذا. عقيده ی هر سه نفر این بود كه همبرگر آزمایشگاهی، كه 
با گوجه، كاهو و سس  با مقادیر فراوان كره سرخ و  در یك ماهيتابه 
به نظر  كچاپ سرو شده بود، كمی خشك است و مزه ی مبهمی دارد. 
می رسد فقدان چربی در بافت این همبرگر باعث خشكی آن شده. با این 
حال همگان در این  كه همبرگر آزمایشگاهی دكتر ُپست برای شروع 

مزه ی خوبی دارد هم داستان بودند. 

• آیامصرفاینگوشتبرایبدنمضرنيست؟	

مصرف گوشت حيوانات، چندان هم برای بدن مفيد نيست. پژوهش ها نشان داده اند كه مصرف زیاد گوشت طبيعی منجر به بيماری های قلبی و عروقی و باالتر 
رفتن ریسك دیابت و برخی سرطان ها می شود. 

اما در مورد گوشت آزمایشگاهی، پژوهشگران كنترل كاملی بر مواد مختلفی كه در این گوشت ظاهر می شود دارند. یكی از فواید این مسئله، امكان جایگزین 
كردن اسيد های چرب اشباع درون گوشت كه از عوامل منجر به آترواسكلروز و دیابت نوع دوم هستند، با چربی های كم خطر و بعضًا مفيد، مانند اسيدهای چرب 

دارای امگا-3 است.

این   با  می گيرد.  را  آهن  فقر  جلوی  و  می شود  جذب  بدن  توسط  هم  بدون  فرم  از  تر  راحت  كه  است  هم6  فرم  در  آهن  دارای  طبيعی  گوشت 
شود.  دوم  نوع  دیابت  و  قلبی  بيماری های  به  ابتال  خطر  رفتن  باال  به  منجر  می تواند  هِم  زیاد  مصرف  كه  داده اند  نشان  اخير  پژوهش های  حال، 
بود.  خواهد  دوم  نوع  دیابت  به  ابتال  از  جلوگيری  برای  موثری  راه  چاقی،  از  جلوگيری  و  ورزش  همراه  به  آزمایشگاهی  گوشت  مصرف  جهت،  این   از 
از دیگر مواد موجود در گوشت طبيعی، L-كارنيتين است كه در مرغ و ماهی هم موجود است، اما در گوشت آزمایشگاهی وجود ندارد. این خبر خوبی است، 
چرا كه این ماده در روده توسط باكتری ها به طور جزئی شكسته شده و ماده ای توليد می كنند كه برای بدن مضر است و خطر ابتال به بيماری های عروقی را 

افزایش می دهد. 

بسياری از مواد معدنی مورد نياز بدن كه از گوشت طبيعی تأمين می شوند، در حال حاضر در نمونه ی گوشت آزمایشگاهی وجود ندارند. گوشت آزمایشگاهی 
 دكتر ُپست، تنها فيبر عضالنی بود. خبری از عروق خونی، چربی و بافت اتصالی در آن نبود. با این  حال، همان طور كه به آب پرتقال های تجاری امروزی 
ویتامين D افزوده می شود، می توان اميد داشت كه روزی گوشت آزمایشگاهی با كليه ی ویتامين ها و مواد معدنی مورد نياز بدن توليد شود. در این صورت، مصرف 

گوشت آزمایشگاهی بسيار مفيدتر از مصرف گوشت طبيعی خواهد بود. 

از زاویه ای دیگر، در صورت توليد گوشت آزمایشگاهی در مقياس گسترده، می توان اميد داشت مراكز نگه داری دام و طيور بسته شوند و از این طریق انتقال 
عوامل بيماری زا از دام به انسان نيز متوقف شود.

Fetal Bovine Serum .4
Josh Schonwald .5

Hem .6
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جيرجيرکهاوهمبرگرآزمایشگاهی؛بشردرآیندهچهغذاییخواهدخورد؟

با افزایش جمعيت جهان و نياز روزافزون به گوشت، روشن است كه صنعت توليد پروتئين نيازمند نوآوری هایی قابل توجه است. جمعيت انسان های كره ی زمين تا 
سال 2050 به 9 ميليارد نفر افزایش می یابد و پيش بينی شده است كه نياز به گوشت و همچنين قيمت آن هر دو تا آن زمان حداقل دوبرابر شوند. بيش از یك دهه 
پيش دانشمندان به این نتيجه رسيدند كه سير كردن شكم انسان ها با گوشت به روش سنتی، به زودی غيرممكن خواهد بود. پژوهش های سال های اخير گزینه های 
متنوعی كه می توانند جایگزین گوشت به عنوان منبع پروتئين مورد نياز انسان شوند را پيش روی ما نهاده اند. اینكه در منوی غذایتان چيزهایی مانند جيرجيرك، 
الور حشرات و یا گوشت آزمایشگاهی ببينيد شاید در حال حاضر چندان اشتهاآور نباشد، اما در ادامه خواهيد دید كه پژوهشگران اميدوارند با ایجاد تغييراتی در 

این منابع پروتئينی جدید، آن ها را به راه حلی برای بحران غذایی آینده تبدیل كنند.

گوشتآزمایشگاهی

گوشت سنتز شده در آزمایشگاه، اوایل آگوست امسال، یك شبه شهرت جهانی كسب كرد. نخستين همبرگر تمامًا آزمایشگاهی توسط  تيم تحقيقاتی به سرپرستی 
پروفسور مارك ُپست1 و با بودجه ای حدود300,000 دالر كه توسط شركت گوگل2 تأمين شد در جوالی سال 2013 سنتز، و در یك كنفرانس مطبوعاتی در 5 

آگوست همين سال توسط گروهی از پژوهشگران و كارشناسان آشپزی  سرو شد. 

برای پرورش دام و توليد گوشت به روش صنعتی به ميزان مورد نياز بشر، به صرف انرژی، آب و زمين بيشتر توسط دام داران و كشاورزان نياز است و این مسئله 
به افزایش گازهای گلخانه ای كمك خواهد كرد. امروزه گازهای گلخانه ای توليد شده در اثر پرورش دام به روش صنعتی توليد می شوند و برای توليد 500 گرم 
گوشت به روش صنعتی دو هزار گالن آب مصرف می شود. با این حال، پژوهشی توسط یك تيم تحقيقاتی در دانشگاه آكسفورد نشان می دهد كه توليد گوشت 

آزمایشگاهی تنها به یك درصد زمين و چهار درصد آب مصرفی برای توليد گوشت صنعتی نياز خواهد داشت. 

Mark Post .1
Google Inc. .2
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مختلفی نظرات  و  شد  سرو  فرنگی  گوجه  سس  با  آزمایشگاهی  همبرگر   نخستين 
كه  باورند  این  بر  همگی  كارشناسان  حال  این  با  شد،  بيان  آن  مزه ی  درباره ی 

مانده  باقی  بازار  مقياس  در  آزمایشگاهی  گوشت  توليد  به  دهه  یك  حداقل 
بازار  در  قابل عرضه  نسبت محصولی  به  این همبرگر  توليد  هزینه  ی  است. 

بسيار باالست و پژوهشگران برای توليد گوشت آزمایشگاهی با روش های 
ارزان تر و مقرون به صرفه و ایجاد مزه و ظاهر مشابه با گوشت طبيعی 

تالش خواهند كرد.

حشرات

امكان  برای بررسی شرایط و  Tiny Farms در سال 2012  پروژه ی 
ورود حشرات به بازار به عنوان جایگزین های پروتئينی كليد زده شد. 
در  نفر  ميليارد   2 اما حدود  نباشند،  شما  محبوب  غذای  شاید حشرات 
سراسر جهان از حشرات به عنوان مواد غذایی استفاده می كنند. هدف 

بحران  حل  كليد  می توانند  حشرات  كه  است  مسئله  این  اثبات  پروژه 
برای  مناسبی  جایگزین  عنوان  به  و  باشند  آینده  در  غذایی  مواد  كمبود 

گوشت با صرف هزینه و زمان كم، ایفای نقش كنند. Tiny Farms هنوز 
در مراحل ابتدایی كار است و باید به موانع زیادی برای تبدیل كردن حشرات 

در  خوراكی  حشرات  توليد  آینده،  در  كند.  غلبه  اشتهاآور  و  مقوی  غذایی  به 
رستوران های  تصور وجود  و  كليد خواهد خورد  پروژه  این  توسط  بزرگ  مقياس 

مخصوص با منوهای سرشار از حشرات خوراكی دیگر خنده دار )یا ترسناك!( نيست.

پروژ ه ای دیگر به نام Exo در تالش برای توليد بسته های پروتئينی است كه از جيرجيرك تهيه می شود. مسئولين این پروژه بر این عقيده اند كه  محصول پروژه ی 
Exo در صورت استقبال عمومی می تواند یكی از منابع پروتئينی قابل اتكا باشد. این بسته های پروتئينی كم شيرینی، فاقد سبوس، گلوتن و شير هستند و از آرد 
جيرجيرك )بله، این آرد وجود دارد و از آسياب كردن جيرجيرك و بو دادن آن به دست می آید( مخلوط با كاكائو، روغن بادام، نارگيل و خرما تهيه می شود. 

این بسته ها غنی از پروتئين هستند و Exo اميدوار است جایگاه این محصول را در بازار تثبيت كند.

شيرغيرلبنیبهجایشيرلبنی
محصوالت  و  سویا  شير  امروز  و  شده  انجام  اخير  دهه های  در  زیادی  های  فعاليت  زمينه  این  دردر  آن  از  شده   مشتق 

همه ی فروشگاه ها یافت می شوند. تفاوت اصلی این محصوالت با هم مزه شان است؛ با این حال، این دليل عدم گسترش استفاده از شير و دیگر محصوالت غير لبنی 
نيست، مانع اصلی، جدای از شناخته شده نبودن این محصوالت قيمت باالی آن هاست.

در بسياری از كشورها، ماليات بر ارزش افزوده ی كمتری به محصوالت لبنی تعلق می گيرد كه این باعث می شود از محصوالت غير لبنی ارزان تر باشند.
در حقيقت تنها راهی كه می توان برای همه گير شدن محصوالت غيرلبنی متصور شد، این است كه هزینه ی برخی شيرهای سویا كه از شير لبنی مزه ی بهتری دارند، 

پایين تر از شيرگاو باشد. 
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گوشت  پرورش  به  دست  مختلف  تحقيقاتی  گروه های  اخير،  دهه ی  یك  در 
ُپست  دكتر  تيم  توسط  كه  آزمایشگاهی  همبرگر  زده اند.  آزمایشگاهی 
توليد شد، این رویای چندین و چند ساله را یك قدم دیگر به حقيقت 
برای  كه  تالشی  به  توجه  با  همبرگر  این  هزینه ی  كرد.  نزدیك 
توليد آن انجام گرفت چيزی حدود 300,000 دالر برآورد شد، 
اما دانشمندان اطمينان داده اند كه می توان با ایجاد تغييراتی در 
نحوه ی توليد، برای توليد انبوه گوشت آزمایشگاهی با قيمت 
مناسب برنامه ریزی كرد. سوال واقعی شاید این باشد كه 
تا چه اندازه می توان به این وعده اميدوار بود و تحقق آن 
چه بر سر كيفيت گوشت می آورد؟ بدون شك پایين 
محصوالت  دیگر  مشابه  نتيجه ی  غذا  كيفيت  آوردن 
مردم  نمی آید  نظر  به  و  داشت  نخواهد  آزمایشگاهی 
استيك های  و  همبرگرها  جایگزین كردن  به  حاضر 
چرب و نرم فعلی با نمونه ی آزمایشگاهی آن باشند، 
مگر اینكه كيفيت نمونه ی آزمایشگاهی اگر نه بهتر، 
مانند نمونه ی طبيعی باشد. پایين آوردن قيمت گوشت 
رویاپردازی های  در  مرحله  مهم ترین  آزمایشگاهی، 
كارشناسان برای توليد انبوه آن است و نگاه كوتاهی به 
هزینه ی تجهيزات و تكنيك های آزمایشگاهی در زمينه ی 
سلول های بنيادی نشان می دهد كه این كار ساده نخواهد بود.

كشت سلول یكی از پرهزینه ترین تكنيك های علم زیست شناسی است. نگه 
قارچی،  و  ميكروبی  آلودگی  از  خالی  و  گرم  محيطی  در  سلول ها  داشتن 
به زمان و تالش عده ی زیادی  فاكتورهای رشد الزم  مواد غذایی و  تنظيم 
از محققان نياز دارد. پرورش سلول های گوشت به همراه چربی الزم برای 
بهبود طعمشان، عالوه بر هزینه ی بسيار كشت، هزینه ی اضافی به دليل نياز 
به شرایط خاص برای نگه داری گوشت در بر خواهد داشت. اگر مراحل الزم 
برای رساندن گوشت آزمایشگاهی از ظروف پتری به بازار را مرور كنيد، 
هزینه ی سرسام آور این پروژه، شما را درباره ی به صرفه بودن آن به شك 

خواهد انداخت!

مورد  فاكتورهای  ميان  از  نيست.  آزمایشگاهی  گوشت  مشكلی  تنها  این 
به  می توانيم  آزمایشگاهی،  گوشت  فيبری  سلول های  پرورش  برای  نياز 
یا   FBS طریق  از  كه  كنيم  اشاره  رشد  هورمون  و  ویتامين ها  آمينواسيدها، 
همان Fetal Bovine Serum )سرم جنين گاوی( تأمين می شوند. این سرم از 
خون جنين  گاو به دست می آید. شاید توليد گوشت آزمایشگاهی بر خالف 

ظاهرش، چندان هم روش مهربانی نباشد!

گوشت  معضل  حل  برای  فراوانی  تكنولوژیك  راه حل های  نيز  گذشته  در 
پيشنهاد شدند، از جمله توليد جلبك  در مقياس باال و تغذیه ی گاوها به كمك 
آن برای استفاده  از گوشت گاو. اما این راه حل ها در دراز مدت هزینه های 
سرسام آوری به مسئولين پروژه وارد كردند و مشكلی را نيز حل نكردند. به 
نظر می آید معضل واقعی در پيدا كردن راهی برای تأمين گوشت مورد نياز 
انسان نباشد؛ چرا كه شاید به راستی بتوان با كاهش هزینه ها توليد گوشت به 
روش سنتی را كنار گذاشت. مشكل اصلی ميل روزافزون انسان برای مصرف 
گوشت به رغم پيامدهای طبيعی فاجعه بار آن است. شاید تنها راه برای رفع 
این مشكل، ارائه ی گوشت آزمایشگاهی با هزینه ی حقيقی آن به بازار باشد 
تا همگان از وخامت این معضل باخبر شوند و تالش برای فهماندن پيامدهای 
طمع هميشگی انسان ها برای مصرف حداكثری امكانات محدود طبيعت به 

مرحله ی عملی برسد.

شك  بدون 
گوشت  خوردن 
تكاملی  تاریخ  در 
پراهميت  انسان 
بوده است. با این 
بخش  در  حال 
این  بزرگتر 
تاریخ، انسان ها از 
منابعی كه فراوان 
و در دسترس بود، 
كرده اند.  تغذیه 
باشد  بهتر  شاید 
و  كاذب  عادات 
در  خودخواهانه 
غذا خوردن كنار 
انسان  و  بروند 
مطابق  دیگر  بار 
طبيعت،  قوانين 
به  را  خود  غذای 

دست بياورد.
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سوسيوبيولوژینمیتواندهمهیرفتارهایاجتماعیوانسانیراتوضيحدهد.
كند  تبيين  زیست شناختانه  را  اجتماعی  پدیده های  همه ی  می تواند  سوسيوبيولوژی  كه  این  ادعای 
مورد مخالفت قرار می گيرد. این ادعا به نظر نویسنده افراطی و حتی با منطق تكاملی هم به خطاست. 
موجود زنده بازتاب برخی از ویژگی های محيطی مرتبط با شایستگی اوست، نه همه ی جزئيات محيط 
)آیبل-آیبسفلت، 1989 : 8(. محيط همواره در حال تغيير است و سازگاری های قدیمی ممكن است 
دیگر كارساز نباشند و موجود زنده كه خود با فرایندهایی دستخوش تغيير است، در برابر محيط جدید 
سازگار یا ناسازگار است و انتخاب یا حذف می شود. اما اگر جاندار در طول حياتش بارها با تغيير 
برای شكارهای موفقيت آميزتر  مثال، وقتی جانداری صيادی دارد كه  برای  محيط مواجه شود چه؟ 
متكامل تر می شود و یا هنگامی كه پيچيدگی ذهن افراد هم گونه تعامل با آن ها را تحت تأثير عوامل 
به  كه  جاندارانی  بر  زود  خيلی  صيادان  می كند؟  انتخاب  را  راهی  چه  تكامل  می دهد  قرار  بسياری 
شيوه های قابل پيش بينی رفتار كنند تسلط می یابند. فرضيه ی ذهن ماجوالر پاسخی برای این مسائل 
ارائه می كند. ماجول ها مراكزی اختصاصی اند كه به فرد این توانایی را می دهند كه در هر شرایط 

)كارترایت،  بدهد  خاصی  مسئله ی  به  انعطاف پذیر  پاسخی 
1387 : 239-2٤1(. جاندار نمی تواند فقط به اطالعات قدیمی 
تغييرات  بتواند  باید  و  باشد  متكی  ژن هایش  در  ذخيره شده 
كوتاه مدت و برگشت پذیری را در برابر تغييرات محيط نشان 
هستند.  رفتاری  هم  و  فيزیولوژیك  هم  تغييرات  این  دهد. 
اجتماعی  زندگی  پيچيدگی   .)7  :  1989 )آیبل-آیبسفلت، 
و  یادگيری  باالی  سطح  انتخاب  برای  را  الزم  تكاملی  فشار 
انعطاف پذیری رفتاری فراهم كرده است و این فرصت را به 
صاحب اطالعات ژنتيكی داده كه بتواند در شرایط مختلف با 
ارائه ی رفتارهای متنوع و متناسب شایستگی تكاملی خود را 

افزایش دهد.  
و  برداشته شده  از ژن  بسياری  بار  فرد،  فرهنگ  تعيين  در 
پيش  گونه ای  به  انسان  تكامل  گشته است.  منتقل  محيط  به 
افراد  بود.  نياز  فرهنگ  پذیرش  انعطاف در  به  رفته است كه 
بقای  شانس  فرهنگشان  مغلوب شدن  صورت  در  غيرمنعطف 
چندانی نداشتند كه ژن های مسئول انعطاف ناپذیری فرهنگی 
را باقی نگه دارند. ژن ها مسئول رفتارهای منعطف و وابسته 

به شرایط ما هستند. 
رفتارهای  كامل  توضيح  مدعی  نمی تواند  سوسيوبيولوژی 
انسان باشد، اما می تواند همه ی مبانی زیستی آن را مطالعه كند.

هوموساپينسمیبایستشهروندخوبیباشد
اجتماعی  رفتار  توضيح  در  سوسيوبيولوژی  مشكالت  از  یكی 
گروهی  انتخاب  آن  در  كه  است  شرایطی  نشان دادن  انسان 
افراد متقلب كه رفتاری  این صورت  بتواند عمل كند. در غير 
خودخواهانه و به زیان گروه دارند موفق تر هستند و به تدریج 
كه  را  فداكار  افراد  و  خواهندداد  تشكيل  را  جمعيت  اكثریت 
این كه  برای  به سود گروه رفتار می كنند حذف خواهندكرد. 
اجتماعی  رفتارهای  تكامل  توضيح  در  بتواند  گروهی  انتخاب 
رفتارهای  كه  افرادی  دهيم  نشان  باید  كند  عمل  موفق  انسان 
عمل  موفق تر  توليدمثل  در  می دادند  نشان  خود  از  اجتماعی 
یا  ژنتيكی  طور  به  اجتماعی  رفتار  توانایی  این  و  می كردند 
به تدریج در جمعيت گسترش  یا هر دو  یادگيری فرهنگی و 
می كرد  زندگی  گروه  در  شكارچی-جمع آورنده  انسان  یافت. 
چنين  در  داشت.  وجود  گروهش  در  چيرگی  سلسله مراتب  و 
گروهی همكاری و انجام اعمالی كه موجب تقویت ارتباطات 
افراد شود نقش بسيار مهمی در نگه داشتن فرد در گروه و بهبود 
در  مناسبی  موقعيت  كه  نری  هوموساپينس  داشت.  جایگاهش 
گروه داشت و از احترام و اعتماد دیگران برخوردار بود و در 
اعطای  و  فرزند  پرورش  و  زندگی  ملزومات  تأمين  در  نتيجه 
مناسب  بود، گزینه ی  تواناتر  به فرزند  جایگاه خوبی در گروه 
"شهروند  بود. یك  ماده  برای همسری هوموساپينس  و جذابی 

خوب" می توانسته "پدر خوب" باشد. 
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درهمهچيزتعادلرارعایتکنيد،حتیدرمنطقیبودن!

در  باستان  یونان  در  متمدنانه  و  زیبا  زندگي 
احساسات  و  اعمال  همه ی  در  تعادل  رعایت 
تعریف مي شد. فيلسوفان بزرگي ،چه در یونان 
باور  این  به  دیگر،  مناطق  در  چه  و  باستان 
رسيده بودند كه همه چيز تضاد بين قطب هاست 
ميانه  خوب  زندگي  براي  فرهنگ  بهترین  و 
روي است. ارسطو به ميانه ي طالیي در حفظ 
اعتقاد  زیبایي  حقيقت  عنوان  به  خصایص 
داشت، كنفوسيوس فيلسوف چيني به آموزش 
ها  بودایي  و  است  پرداخته  ذهن  تعادل  حفظ 
از »راه ميانه« براي رسيدن به حقيقت زندگي 
كوچكي  چند  هر  جوامع  اند.  كرده  صحبت 
هستند كه افراد آن با رعایت تعادل در رفتار 
خود با دیگران و با محيط زیست زندگي ساده 

و در عين حال سالمي دارند.
غير  نوشتن  جهت  بود  تالشي  خواندید  آنچه 
مجله،  شماره ی  این  پاراگراف  منطقي ترین 
منطق   آموزش  به  مجله  از  قسمت  این  و 
اینكه  بر  عالوه  شده است.  داده  اختصاص 
صحبت در مورد تفكر منطقي براي من لذت 
بخش است، به نظر من از آنجایي كه سامانه  ي 
آموزش عمومي ما هيچ تالشي جهت آموزش 
فلسفه و منطق انجام نداده است، كاماًل منطقي 
این  به  را  پایه  علوم  دانشجویان  كه  است 
از  استفاده  با  مبحث عالقه مند كنم تا حداقل 
این طرز تفكر، زمان و نيروي ذهني خود را 

در بحث هاي غيرمنطقي تلف نكنند.
-استاد راهنماي من بهترین استاد دانشگاست. 

-دانشجوش اینو نگه كي بگه؟
معرفي  به  منطق  آموزش  از  قسمت  این  در 
ایده هاي  مغالطه  ها  مي پردازم.  مغالطه ها  
را  مقابل  طرف  كه  هستند  منطق  از  دور  به 
 طوري هدف قرار مي دهند كه گمان كند ارائه 
دهنده ی آن ها منطقی صحبت می كند و این 

گونه بحث را به اصطالح مي بازد.
دو جمله باال مثال یكي از مغالطه هاي معروف 
آن  دام  در  راحتي  به  زیادي  افراد  كه  است 
 Ad Hominem به  مغالطه  این  مي افتند. 
معناي  به  التين  در  كلمه  این  است.  معروف 
»به شخص« است و در آن با اشاره به شخص 
گوینده و مخصوصًا اشاره به صفتي از ضعف 
فردي او فرضيه اش نقض ميشود. ممكن است 
استاد  بهترین  واقعا  گوینده  راهنماي  استاد 
دانشگاه باشد و یا نباشد، ولي این كه گوینده 
دانشجوي آن استاد است هيچ  منطقي جهت 
ابطال یا تأیيد این فرضيه نيست. متأسفانه این 
برنامه پيشروي كند، یعني  با  مغالطه مي تواند 
پيشنهادي  نامطلوب  فردي  كه  صورتي  در 
منطقي ولي بر خالف منافع عمومي یا شخصي 
و  مي شود  شخصيتي  تخریب  فرد  ابتدا  دارد، 

به  او  پيشنهاد  مغالطه  این  بر  تكيه  با  سپس 
صورت پيشنهاد غير منطقي ارائه ميشود.

- مجله ي دنا بهترین مجله ي علمي دانشجویي 
بازنشسته  پروفسور  از  نقل  )به  است.  كشور 

دانشگاه تهران(
مغالطه  همانند  نظر  صاحب  شخص  به  ارجاع 
ad hominem است ولي براي تأیيد فرضيه 
نادرستي  یا  استفاده مي شود )درستي  نادرست 

هاي  دانسته  از  باال  جمله 
من نيست(. همان طور كه 
تخریب  را  فردي  مي توان 
شخصيت كرد مي توان به 
فردي اعتبار ساختگي داد و 
حرف او را مالك منطقي 
و  بهترین  داد.  قرار  بودن 
جالب ترین استفاده از این 
به  فرضيه  ارجاع  مغالطه 
 فيلسوفان، علما یا از همه بهتر 

منطق دانان است. 
سالم  مي كردم  دعا  من   -

به خونه برسي، نگو دعا كار نميكنه. 
دعا  نشون نمي ده  اینكه من سالم خونه م   -

كاركرده،  این مغالطه 
post hoc ergo propter hoc است.

همانطور كه مي بينيد، این جمله )از شلدن( اواًل 
به زبان اسكيمو(،  نه  به زبان التين است )و 
و  دليل آن«،  به  از آن پس  معناي »پس  به 

ثانيًا به درستي نشان مي دهد كه پشت سر هم 
آمدن دو اتفاق لزومًا به علت روابط علت و 
روزمره ی  مثال  نيست.  اتفاق  دو  معلولي آن 
این تله ی منطقی در زیست شناسي این دانسته 
است كه حضور یك جهش در یك ژن در 
افراد مبتال به یك بيماري وراثتي و نبود آن 
نقش  معناي  به  لزومًا  سالم،  افراد  در  جهش 

داشتن آن ژن در روند ایجاد بيماري نيست.
- من اعتقاد دارم یك قوري طالیي در حال 

گردش دور سياره مشتري است. 
این جمله كه برداشتي از مثال معروف راسل 

است یكي دیگر از مغالطه هاي معروف را در 
شهرت   Burden of proof به  كه  بر دارد 
دارد. این مغالطه به این صورت است كه ادعا 
مي كند عدم توانایي جمعي در اثبات نبود یك 
پدیده به علت درستي وجود آن است و یا به 
عكس. مثاًل زماني نبود فسيل هاي حد واسط 
یكي از دالیل نقض نظریه تكاملي ارائه مي شد 
كه البته بعدها نظریه ی جدید آن را به درستي 
پوشش داد. در تفكر منطقي 
از  دسته  آن  تنها  دانسته ها  
وجود  كه  هستند  فرضياتي 
نه  است،  شده  اثبات  آن ها 
آن ها  وجود  عدم  كه  آن 
قابل اثبات نباشد. در شماره 
ی بعدی به این مبحث بيشتر 

پرداخته خواهد شد.
كسي  واقعي  دانشجوي   -
هر  بداند،  عربي  كه  است 
نداند  عربي  كه  دانشجویي 

باید اخراج شود. 
صورت  به  وضوح  به  مثال  این  اینكه  با 
غيرمنطقي به نتيجه ی نهایي رسيده، ولي این 
مغالطه كه به Non-Sequitur معروف است 
)به معناي »نتيجه نمي شود.«( مي تواند بسيار 
هنرمندانه پوشانده شود. این مغالطه حالت هاي 
بسيار مختلفي دارد و نباید با post hoc اشتباه 
گرفته شود. در non-sequitur یك یا چند 
مرحله از مراحل منطقي رسيدن به نتيجه كنار 

گذاشته مي شود؛ مثاًل: 
- او استاد دانشگاه هاروارد است، پس حرف 
دارد  سن  سال   6000 تنها  زمين  كره  كه  او 

درست است.
قائل  من  براي  اهميتي  هيچ  دیركردي.   -

نيستي. 
همان طور كه مي بينيد مغالطه ها آن قدر زیاد 
هستند كه افراد غيرمنطقي هيچ وقت در تنگنا 
معروفترین  با  آشنایي  براي  نمی گيرند.  قرار 
فرمت  با  پوستر  نسخه  یك  مي توانيد  آن ها 
PDF را از دفتر انجمن علمی دریافت كنيد. 
توانيد  مي  مغالطه ها  تشخيص  تمرین  براي 
براي  پيدا كنيد.  اول  پاراگراف  در  را  آن ها 
راهنمایي سه مغالطه وجود دارد كه دو تا از 
آن ها در این شماره معرفي شده اند. البته تنها 
ایراد  مثاًل  نيست؛  مغالطه  منطق،  از  فرار  راه 
اساسي عنوان این بخش تناقض دروني جمله 
»در همه  چيز تعادل را رعایت كنيد« است. 
در مورد تناقض ها، روش نوشتن رسمي  تفكر 
شماره هاي  در  آن  محدودیت هاي  و  منطقي 

آینده صحبت خواهيم كرد.
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درمغالطههمانطورکه
ميتوانفرديراتخریب
شخصيتکردميتوانبه
فردياعتبارساختگي

دادوحرفاورا
مالکمنطقيبودن

قرارداد.

مغالطههاایدههايبهدورازمنطق
هستندکهطرفمقابلراطوري
گمان که ميدهند قرار هدف
کندارائهدهندهیآنهامنطقی
صحبتمیکندواینگونهبحث

رابهاصطالحميبازد.

دنـا  پاییــز 92

به  آمریكایی  روانشناسی  دهه ی 1960،  در 
كه  عواملی  روی  بر  سليگمن2  مارتين  نام 

باعث افسردگی می شوند تحقيق می كرد.
آزمایشی  پاولوف  كار های  اساس  بر  او 

جالب ولی خشن  با دو سگ طراحی كرد.
در این آزمایش یك سگ را در اتاقی قرار 
یك   در آمدن  صدا  به  از  پس  و  دادند  می 
زنگ به او شوك الكتریكی وارد می كردند 
دكمه ای  فشردن  با  می توانست  سگ  اما 

شوك را قطع كند.
سگ دوم در اتاق مشابهی قرار می گرفت با 
هيچ  با شوك  زنگ  تفاوت كه صدای  این 
دكمه  فشردن  همچنين  و  نداشت  ارتباطی 

شوك را قطع نمی كرد.
پس از مدتی سليگمن این سگ ها را به اتاق 
دیوار  یك  توسط  كه  كرد  منتقل  دیگری 

كوتاه به دو نيم تقسيم شده بود.
در این جا نيز پس از به صدا در آمدن زنگ،  
وارد می شد ولی  الكتریكی  به سگ شوك 
دیوار  روی  از  پریدن  با  می توانست  سگ 

خود را نجات دهد.
محيط   در  می توانست  )كه  اول  وقتی سگ 
قبلی اش با فشردن دكمه ای شوك ها را قطع 
انتظار  طبق  قرار داد،  درون جعبه  را  كند.(  
محفظه  دور  زنگ  صدای  شنيدن  با   سگ 
به  الكتریكی  شوك  شروع  با  و  می دوید  
اینكه خيلی سریع یاد    باال پایين می پرید تا 
می گرفت كه در سمت دیگر دیوار در امان 

خواهد بود.
اما وقتی  سگ دوم درون جعبه قرار داشت و 
شوك های الكتریكی شروع می شدند او فقط 

در گوشه ای كز می كرد و به خود می ناليد.
به  شوك ها  كه  بود  آموخته  دوم  سگ 
صورت اتفاقی به او وارد می شوند و او در 
به  است  ناتوان  خود  ناگوار  شرایط  تغيير 
برایش  فرار  امكان  وقتی  حتی  خاطر  همين 
وجود داشت هيچ تالشی برای رهایی نمی كرد.
كار  این  ادامه ی  از  كوتاهی  مدت  از  پس 
افسردگی  عالیم  از  بسياری  بيچاره  سگ 

مزمن را بروز می داد.
ما انسان ها نيز به همين شكل رفتار می كنيم.

غيرقابل  و  ناگوار  شرایطی  در   وقتی 
هيچ كاری  كه  می گيریم  قرار  پيش بينی 
 برای رهایی از آن نمی توانيم انجام دهيم، یاد 
می گيریم كه دیگر تالشی برای نجات نكيم 
و فرصت های رهایی را نادیده می گيریم و 

فقط افسرده می شویم.

از  ملموس  یك نمونه ی 
وقتی  شرایط  گونه  این 
اساتيد  از  برخی  كه  است 
گرامی امتحاناتی می گيرند 
دانشجویان  اكثر   كه 
مطالعه  و  تالش  علی رقم 
نمی توانند نمره ی مطلوبی 
این  اگر  كنند.  كسب 
تكرار  بار  چندین  مسئله 
دچار  است  ممكن  شود، 
و  شویم  آموخته  ناتوانی 
كاری  هر  كنيم  احساس 
انجام دهيم در تغيير شرایط 
بد تاثيری ندارد و پس از 
مدتی دیگر تالش نخواهم 
برای  ای  انگيزه  و  كرد 

درس خواندن نخواهيم داشت.
شاید تنها راه نجاتمان از این منجالب این باشد كه یك قدم به عقب برداریم و از دور به شرایطمان 

نگاه كنيم و دائما به خودمان یادآوری كنيم كه هميشه راهی برای بهبود شرایط وجود دارد.
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ناتوانیآموخته1

Learned helplessness .1
Martin Seligman .2

 Missouri بادام زمينی  !! ( نام الكپشتی است كه در سال 1993 در ایالت( Peanut 
آمریكا پيدا شد و به باغ وحش برده شد. دليل اینكه این نام برای او انتخاب شد، شكل الك 

بود، یك حلقه ی پالستيكی به این جاندار بود. وقتی  Peanut یك الكپشت كوچك 
دور الك  او گير كرد. از 

رها  به  قادر  كه الكپشت  آنجا 
زائده  این  از  خودش  كردن 
نبود با همان حلقه بزرگ شد 
وسط     از  او  سخت  الك  و 

پالستيكی  حلقه ی  )كه 
كمتر  داشت(  قرار 
و  ابتدا  و  كرده  رشد 

بيشتری  رشد  انتهای الك 
الكپشت  این  امروز  داشت. 

زمينی   بادام  پوست  شبيه  شكلی  
زندگی  خود ادامه دهد، ولی  دارد.هرچند  Peanut توانسته به 

نمی كنند. الكپشت به دليل وجود الك سخت برخی  ارگان های داخلی  او خوب كار 
اثر  در  اتفاق می شد،  این  آبی  دچار  مانند سمور  اگر جانداری  بماند.  زنده  است  توانسته 
عفونت می مرد. زباله هایی  كه ما در محيط زیست رها می كنيم اكثراً برای حيوانات دردسر 
ساز هستند. جاندارانی كه با این گونه زباله ها درگير می شوند و مانند Peanut در آنها 
گير می افتند، می ترسند و نه تنها قادر به حل مشكل نيستند بلكه اوضاع را وخيم تر می كنند.
عالوه بر این، حيوانات اكثر اوقات نمی توانند تفاوت بين غذا و زباله را تشخيص دهند و بعد  
از خوردن مقداری پالستيك یا خفه می شوند و یا با معده ی پر از پالستيك از گرسنگی 
خواهند مرد. در انتها تنها راه جلوگيری از چنين اتفاقات دل خراشی)دل خراش برای بخشی 
از مردم( رها نكردن زباله هایمان در طبيعت و منع كردن اطرافيان از این كار است. حتی 
اگر در مسافرت ها با خانواده ای غریبه مواجه می شوید كه ردپایشان چيزی جز زباله نيست، 

شاید با كمی  شجاعت به خرج دادن بتوانيد از جان حداقل یك جاندار محافظت كنيد.
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تغيير  دچار  آدميان  دانش  زمان  گذر  در 
گذر،  این  در  است.  شده  بسياری  تحول  و 
مغز  روی  مطالعات  به  عالقمند  دانشمندان 
اند.  كرده  اساسی  پيشرفت های  نيز  انسان 
مشاهدات  بر  مبتنی  دانش  این  اوایل،  در 
دانشمندان بود و آنها توانایی عكسبرداری از 
مغز را نداشتند. آنها از بيمارانی كه از صدمات 
مغزی و نحاعی رنج می بردند، تا لحظه مرگ 
مراقبت می كردند و در مواردی چند هم موفق 
این روند كند  با  اما  به درمان آنها می شدند؛ 
نمی رسيدند.  خود  نظر  مد  پيشرفت  به  آنها 
حيوانات  روی  بر  آزمایش  به  نيز  بعضی 
آزمایشگاهی روی آوردند و در حين مطالعه، 
تغيير  مستقيما  را  خود  نظر  مورد  ناحيه ی 
را  موش  مغز  هيپوكامپ  ناحيه  می دادند)مثال 
آن  از  پس  كه  اتفاقاتی  و  می كردند.(،  جدا 

ثبت  را  می افتاد  حيوان  برای 
این گونه  می كردند.  بررسی  و 
بسياری  خطاهای  با  مطالعات 
به  این  بر  عالوه  و  بود   همراه 
قابل  بودن،  غيراخالقی  دليل 
نبودند.  انسان  روی  سازی  شبيه 
پس برای حل این مشكالت به 
دنبال راه هایی می گشتند تا اینكه 
عكسبرداری  متد های  اولين 
 1895 سال  در  رنتگن1  توسط 
دانشمندان  بنابراین  شد.  ابداع 
تهاجمی  غير  طور  به  توانستد 
مداخله ای  هيچ گونه  بدون  و 
ادامه  را  مغز  روی  بر  مطالعات 
عكسبرداری  متد  این  دهند. 

 CT Scan بود كه امروزه به نام X توسط اشعه
معروف است.

برای تهيه عكس به این روش، اشعه X را به 
بدن فرد می تابانند و سایه ی بخش مورد نظر 
به روی یك حسگر می افتد و با محاسبه پرتو 
نگاری مقطعی2 سایه ی )تصویر( دو بعدی را 
به تصویر سه بعدی تبدیل می كنند. این نوع 
در  را  زیادی  بسيار  اطالعات  تصویربرداری 
اختيار دانشمندان قرار داد؛ اما تصویربرداری 
توسط اشعه ی X برای بافت های چگال تر مانند 
بافت های استخوانی و اندام هایی نظير قلب و 
ریه مناسب تر بود. امواج اشعه ی X خطر ابتال 
مرگ  كه  می دهد  افزایش  نيز  را  سرطان  به 
خاطر  همين  به  نيز  دانشمندان  از  چندی 
گزارش شد. همچنين، این نوع تصویربرداری 
از وضوح خيلی باالیی هم برخوردار نبود. به 
روش  ابداع  در صدد  دانشمندان  دليل  همين 

های جدیدی برآمدند.
تصویربرداری هسته ای پزشكی3 روش دیگری 

Rontgen .1
Computed Tomography(CT)  J .2

Nuclear Medicine Imaging .3

بود كه توسط دانشمندان برای عكسبرداری از 
مغز ابداع شد كه در آن از اشعه ی گاما استفاده 
از  قبلی  روش  به  نسبت  روش  این  می شود. 
دقت بيشتری برخوردار بود و همچنين ضرر 

كمتری برای فرد بيمار در پی داشت.
 ٤MRI عكسبرداری  ميالدی  بيستم  قرن  در 
توسط محقيقن بر پایه اصول مغناطيسی ابداع 
شد. در این روش از اثرات مغناطيسی بر روی 
برای  طبيعتًا  و  می شود  استفاده  آب  مولكول 
آب  كه  بدن  از  بافت هایی  از  عكسبرداری 
بيشتری دارند مناسب تر است. همان طور كه 
می دانيم بخش عمده ای از بافت مغز ما را آب 
تشكيل می دهد. پس تصویربرداری به كمك 
با  و  ارزشمند  بسيار  اطالعات  می تواند   MRI
كيفيتی  از تغييرات رخ داده در این بافت به 

ما ارائه دهد.

آب مولکولهای کمک به تصویربرداری
چگونهانجاممیگيرد؟

همانطور كه می دانيم، هر مولكول آب از دو 
پروتون یا همان + H  ساخته    شده است و زمانی 
قرار بگيرد   ،    جهت  مغناطيسی  ميدان  در  كه 
ما  بدن  در  آب  مولكول های  می كند.  گيری 
در حال جنب و جوش و حركت در جهت 
برداری خاص خودشان هستند. زمانی كه بدن 
قوی تری  بسيار  مغناطيسی  ميدان  یك  در  ما 
نسبت به ميدان مغناطيسی طبيعِی مولكول های 
آب، قرار بگيرند، مولكول های آب در ميدان، 
جهت گيری خاصی  پيدا می كنند. این نيروی 
 MRI دستگاه  جز  اولين  توسط  مغناطيسی 
اعمال  بدن  به  است  قوی  آهنربای  یك  كه 

می شود.

دومين جز دستگاه MRI، یك آهنربای قوی 
است كه دور آن سيم پيچی شده است. پس از 
عبور جریان از درون این سيم پيچ، یك ميدان 
مغناطيسی دیگر توليد می شود كه بزرگی این 
ميدان با توجه به جریان متناوبی كه از درون 

 Magnetic  Resonance Imaging .4

سيم ها عبور می كند، تغيير می كند. در دستگاه 
شده  تعبيه  گونه ای  به  دوم  آهنربای   ،MRI
است كه جهت نيروی مغناطيسی ای 
توليد می شود، عمود  توسط آن  كه 
حاصل  مغناطيسی  ميدان  جهت  بر 
ميدان،  این  است.  اول  آهنربای  از 
و  آب  مولكول های  لغزش  باعث 

حركت شبه دورانی آنها می شود. 
تصویربرداری  دستگاه  واقع،  در   
MRI به هر مولكول  آب، یك ميدان 
وارد  افقی  ميدان  یك  و  عمودی 
مولكول  هر  نتيجه  در  كه  می كند 
نيرو،  دو  هر  برآیند  جهت  در 
می دهد.  نشان  خود  از  حركت هایی 
هر چه جریانی كه از آهنربای دوم 
می گذرد بيشتر باشد، دوران مولكول 
غلبه  عمودی  حركت  به  و  بوده  بيشتر  آب 
افق  راستای  در  بيشتری  نوسانات  و  می كند 
ما  كه  زمانی  می شود.  ثبت  دستگاه  توسط 
جریان را قطع كنيم، حركت مولكول آب به 
صورت ناگهانی قطع نمی شود، بلكه حركت 
دورانی كم و كمتر می شود تا حدی كه نيروی 
عمودی به آن غلبه كرده و فقط به سمت باال 
در  درنتيجه  حركت و جهت گيری می كنند. 
توسط  بيشتری  عمودی  سيگنال  لحظات  این 

دستگاه ثبت می شود.

بر  آهنربایی  پيچ  سيم  دستگاه كه  جزء سوم 
اساس شيب غلظت5 نام دارد، ميدان مغناطيسی 
ایجاد  به صورت همزمان  را  افقی  و  عمودی 
می كند و باعث ثبت نوسلنات مولكول ها در 
ایجاد  جزء  این  كار  واقع  در  می شود.  فضا 
سيگنال هایی در سه بعد است. )تبدیل تصویر 

دو بعدی به سه بعدی.(
دستگاه MRI یك گيرنده هم دارد كه به اندام 
بيمار وصل می شود.  مورد نظر مثال مغز فرد 
اثر  این گيرنده، سيگنال ها )نوساناتی كه در 

Magnetic Gradient Coil .5

fMRIعکسبرداریمغزیبهروش
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:MRI و CT scan مقایسه تصاویر به دست آمده از روش
تصویر سمت چپ با روش  CT scan و تصویر سمت راست با روش MRI گرفته شده است.

همانطور كه در این عكس مشاهده می شود، وضوح تصویر MRI بيشتر از عكس CT scan بوده و ساختار مغزدقيق تر 
در آن مشخص است.
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مغناطيسی  ميدان های  در  مولكول ها  حركت 
به وجود می آید( را به صورت وكسل6 ثبت 
می كند كه در نهایت می تواند یك تصویر با 

وضوح باال چاپ كند.

چگونهازرویعکسMRIضایعهرا
تشخيصمیدهند؟

برای توضيح این مسئله از یك مثال استفاده 
در  كه  بگيرید  نظر  در  را  فردی  می كنيم. 
قسمت خاصی از مغز خود دچار خون لختگی 
و  یا تجمع بيش از حد خون شده است، پس 
تراكم مولكول های آب  ناحيه خاص  در آن 
بيشتر از سایر نقاط خواهد بود. این مولكول ها 
توسط  كه  مغناطيسی  ميدان های  در  هركدام 
از  حركتی  نوسانات  می شود،  وارد  دستگاه 
دستگاه،  گيرنده ی  پس  می دهند.  نشان  خود 
دریافت  بخش  این  از  بيشتری  سيگنال های 
به  نسبت  شده  ثبت  تصویر  در  و  می كند 
ایجاد  تغييراتی  عادی،  حالت  در  تصویر 
بررسی  با  دانشمندان  و  پزشكان  می شود. 
تغييرات این دو تصویر قادرند ضایعات ایجاد 
شده در بخش خاصی را متوجه شده و اقدامات 

الزم را انجام دهند.

:7fMRIعکسبرداریبهروش
به  مغزی  تصویربرداری  كه  زمانی  از   
تحول  گرفت،  صورت  fMRI كمك 
دانشمندان  داد.  اعصاب رخ  علوم  در   عظيمی 
توسط  كه  اطالعاتی  كمك  به  توانسته اند 
آوردند،  بدست  عكسبرداری  نوع  این 
اعصاب  علوم  حيطه  در  جدیدی  نتایج  به 
به  روش  این  كنند.   پيدا  دست  شناختی  
اطالعات  می تواند  ساختاری،  اطالعات  جای 
دهد. قرار  محققين  اختيار  در   عملكردی 

دستگاه fMRI از تغييرات هموگلوبين موجود 
در خوِن ناحيه یا بافت مورد نظر استفاده كرده 
و عكس هایی تهيه می كند. هموگلوبين یك 
مولكول پارامغناطيسی است كه عمده اكسيژن 
موجود در خون را حمل می كند. هر مولكول 
را  اكسيژن  چهار  حمل  ظرفيت  هموگلوبين 
با  آن  جایگاه  چهار  هر  كه  هنگامی  و  دارد 

Voxel .6
 Functional Magnetic  Resonance Imaging .7

خاصيت  مولكول  این  باشد،  اشغال  اكسيژن 
نتيجه  از دست می دهد.در  را  مغناطيسی خود 
در ميدان های مغناطيسی كه توسط آهنرباهای 
جهت گيری  می شود،  ایجاد   MRI دستگاه 
اتصال  جایگاه های  كه  زمانی  ولی  نمی كند، 
از  هموگلوبين  باشند،  خالی  اكسيژن  به  آن 
خود خاصيت مغناطيسی نشان داده و در ميدان 
مغناطيسی جهت گيری و حركت می كند. در 
دئوكسی  تغييرات  می توان   fMRI با  نتيجه 

هموگلوبين را اندازه گيری كرد.
زمانی كه فعاليت بافت یا اندامی در بدن زیاد یا 
كم شود، ميزان اكسيژن رسانی به آن منطقه و 
در نتيجه ميزان اكسی هموگلوبين و دئوكسی 
هموگلوبين موجود در آن ناحيه نيز متفاوت 
ترتيب،  همين  به  نيز  مغز  مورد  در  می شود. 
هنگامی كه فعاليت بخشی از مغز بيشتر باشد، 
است و خون رسانی  بيشتری  اكسيژن  نيازمند 
بيشتر  بخش ها  سایر  به  نسبت  بخش،  آن  به 
مغز،  از  ناحيه  آن  در  نتيجه  در  می شود. 
آنها  اكسيژن  كه  هموگلوبين هایی  دئوكسی 
شده  آزاد  قسمت  آن  مغزی  مویرگ های  به 
هم افزایش پيدا می كند. پس سيگنال دریافت 
شده در این ناحيه بيشتر از سایر مناطق بوده 
روی  بر  نشانه هایی  صورت  به  تغيير  این  و 

عكس  fMRI مشخص می شود. 

چه با دانشمندان  fMRI عکسبرداری  در
این چگونه و می شوند مواجه مشکالتی

مشکالتراحل ميکنند؟

 ،fMRI دستگاه  توسط  ثبت شده   اطالعات   
نواحی  نيستند.  برخوردار  باالیی  وضوح  از 
در  تيره  نوارهای  صورت  به  مغز  مختلف 
ميشوند،  مشخص  كدر  زمينه ای  تصویر  یك 
نواحی فعال تر هم از دیگر نواحی پررنگ تر 
هستند. ولی عكس های MRI عادی به صورت 
ساختاری هستند و جزئيات ساختمان مغز به 
وضوح در آن نمایان می شوند و به خوبی قادر 
به بررسی تمامی شيار ها و شكنج ها نيز هستيم. 
 fMRI دانشمندان برای آنكه خطاهای عكس
هم  را روی  این دو عكس  برطرف كنند  را 
قرار می دهند و نواحِی با فعاليت بيشتر را روی 
عكس با كيفيت تر ساختاری منطبق كرده و 
مورد  منطقه  دقيق  بررسی  امكان  كار  این  با 

این كار به  فراهم می آورند كه  را  نظر خود 
 Functional-Structural co-registration

می گویند.
آزمایش های  در  كه  اختالالتی  دیگر  از 
اندازه ی  كه  است  این  می دهد،  رخ  محققين 
مغز افراد مورد آزمایش، حتی در افراد هم سن 
هم متفاوت است و این اختالف اندازه گاهی 
مشهود  بسيار  شكنج ها  و  شيارها  در  اوقات 
محل های  در  می تواند  اختالفات  این  است. 
نشان داده شده توسط دستگاه تاثير گذاشته و 
محقق نتواند به داده های ثابت و درستی دست 
پيدا كند. برای این كار آنها از نرمال سازی 
سازی   نرمال  می كنند.این  استفاده  فضایی8 
معموال به صورت خودكار توسط برنامه های 
ویژه كامپيوتری دستگاه MRI انجام می شود.

این برنامه ها با استفاده از روابط ریاضی، اندازه 
همه بخش های مختلف مغز افرادی كه مورد 
می كنند  یكسان  را  گرفته اند  قرار  آزمایش 
و  باشد  هم اندازه  نيز  آنها  فعال شده  ناحيه  تا 
بتوانند مقایسه دقيقی را بين آنها انجام دهند.     
دست  دقيقی  نتایج  به  اینكه  برای  محققان 
دو  در  را  خود  آزمایش های  كنند،  پيدا 
فردی  اول  مرحله  در  می دهند.  انجام  مرحله 
كه می خواهند روی وی آزمایش كنند را در 
دهند  می  قرار  ویژه ای9  آزمایشگاهی  شرایط 
و تغييرات رخ داده شده در مغز وی را ثبت 
می كنند. در مرحله دوم همان فرد را در حالت 
استراحت10 قرار می دهند و بازهم فعاليت مغز 
را ثبت می كنند. با مقایسه این  دو می توانند تا 
حدودی به این پاسخ برسند كه در طی شرایط 
ویژه آزمایشگاهِی آنها چه تغييراتی در مغز 

فرد رخ داده است.
نكته بسيار مهمی كه در آزمایش های تحریكی 
فعاليت های  كه  است  این  شود،  دقت  باید 
فيزیولوژیك حياتی بدن از جمله ریت تنفس، 
ضربان قلب، دمای بدن و... مدام در حال انجام 
هستند كه همه این تغييرات به طور مستقيم یا 
غير مستقيم باعث تغيير در نواحی خاص مغزی 
نتایج  می شود. این اختالالت ممكن است در 
حاصل اثر بگذارند و باید برای رفع این گونه 
پشت  و  زیاد  بسيار  آزمایش های  مشكالت 
زیاد و كم  با  باید  تكرار شوند. همچنين  هم 
كردن سيگنال ها كاری كنند تا این خطاهای 
زمينه ای11 اثر كمتری بر روی داده های واقعی 
مغز  نظر در  واقعی و مورد  )نواحی  بگذارند، 
این  به  كه  دهند.(  نشان  را  خودشان  فعاليت 

كار  هموارسازی12  می گویند.

Spatial Normalization .8
 Task Objected .9
Resting State .10

Background Noises .11
Smoothing .12

1. مولكول های آب در جای خود به صورت نامنظم، حركاتی دارند.
2. جریان قوی عمودی باعث می شود كه مولكول ها در جهت این بردار جهت گيری 

كنند، ولی همچنان به دور خود نيز حركت دارند.
به مولكول ها وارد  باال  به سمت  مغناطيسی كه  ميدان  بر  این موقعيت عالوه  3. در 
می شد، یك جریان افقی هم به آن ها وارد می شود كه باعث جهت گيری منظم دیگری 

در مولكول ها می شود. 
٤. در پایان، مولكول ها در جهت برآیند این دو ميدان جهت گيری و حركت می كنند.
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هریکولينزوترورپينچ

علم  حوزه ی  در  مؤثری  تامس كوهن شخص 
از  یكی  بود.  بيستم  قرن  اواخر  در  شناسی 
مطالعات مهمی كه بر پایه ی كارهای او صورت 
كتاب  در  پينچ  و  كولينز  جانب  از   گرفت 
 The Golem: What everyone should
know about science  بود. این دو اساس 
كار خود را بر این ادعای كوهن قرار دادند كه 
برای گزینش نظریات در علم هيچ الگوریتمی 
وجود ندارد. الگوریتم مجموعه ی قواعدی است 
كردن،  محاسبه  با  دهد  می  امكان  ما  به  كه 
پاسخ سوال خاصی را به دست آوریم. بنابراین 
مجموعه  از  عبارت  نظریه،  گزینش  الگوریتم 
دو  مورد  در  وقتی  كه  است  قواعد  از   ای 
می كند  معلوم  می شود  اعمال  رقيب  نظریه ی 
كه كدام یك از این دو را باید برگزید. بخش 
بر  متكی  پوزیتيویستی  علم  فلسفه  عمده ی 
وجود یك چنين الگوریتمی بود. پوزیتویستها 
اغلب مطالبشان را به لحنی می نوشتند كه انگار 
دو  اضافه ی  به  را  داده ها  از  مجموعه ای  اگر 
او  بگذاریم  كسی  اختيار  در  رقيب   نظریه ی 
علمی«  روش  »اصول  از  استفاده  با  می تواند 
معلوم كند كه كدام یك از آن دو نظریه برتر 

است.
مطالعه  هفت  شامل  پينچ  و  كولينز  كتاب 
گزینش  دهد  می  نشان  كه  است  موردی  ی 
تمامی  نه در  البته   – انجام شده در علوم  های 
موارد – بستگی دارد به آنچه مورد حرمت آن 
 جامعه ی علمی است )پارادایم( و شناخت آن 
جامعه شناختی  پژوهشی  مستلزم  گزینش ها 
است. برای گریز از ابهام، خالصه ای از یكی 

از مطالعات این كتاب را در ادامه آورده ام.
در سال 1950، جيمز مك كانل و جرج یونگر 
دادند.  انجام  پالنارین  كرم های  با  آزمایشی 
آزمایش در ابتدا توسط مك كانل انجام شد. او 
تعدادی از این كرم ها را در ظرفی قرار داد و 
همزمان با تاباندن نور، به آنها شوك الكتریكی 
داد. این عمل سبب تحریك كرم ها می شد، به 
بدنشان  شدید  دادن  تاب  و  پيچ  با  كه  طوری 
صداهایی توليد می كردند. مك كانل این كار 
را در فواصل زمانی منظم تكرار كرد. پس از 
مدتی مشاهده كرد كه كرم ها با تابيدن نور به 
بدنشان، بدون وارد كردن شوك الكتریكی به 
پيچ و تاب دادن بدن و توليد صدا می پردازند. 
او نتيجه گرفت كه همزمانی ميان تاباندن نور 
و دادن شوك الكتریكی، این مطلب را به كرم 
نور، بی  با احساس  ها آموزش داده است كه 
درنگ واكنش شوك الكتریكی از خود نشان 
كرم های  را  كرم ها  این  مك كانل  بدهند. 
آموزش دیده ناميد. این كرم ها قابليت بازسازی 

اعضای جداشده ی بدنشان را داشتند. مك كانل 
كه   – این كرم ها  بدن  نيمه ی جلویی  با قطع 
مشاهده كرد   – داشت  قرار  آن  در  مغز كرم 
كه نيمه ی باقی مانده، پس از بازسازی كل بدن 
كرم، همان رفتار كرم آموزش دیده را از خود 
نشان می دهد. او نتيجه گرفت كه آموزش فقط 
با مغز كرم در ارتباط نيست، بلكه در سراسر 
است.  شده  توزیع  شيميایی  صورت  به  بدن 
 مك كانل كوشيد با پيوند دادن بخشی از بدن 
آموزش  به كرم های  دیده  آموزش  كرم های 
با  كار  این  اما  دهد  انتقال  را  آموزش  نيافته 
توفيق چندانی روبرو نشد. بنابراین او آزمایش 
دیگری ترتيب داد. بعضی از این كرم ها بدن 
همدیگر را می خوردند. مك كانل بخش هایی 
تكه  تكه  را  آموزش دیده  كرم های  بدن  از 
متوجه  و  خورانيد  دیگر  كرم های  به  و  كرد 
بيش  را خورده اند،  شد كه كرم هایی كه آن 
نشان  واكنش  نور  برابر  در  از كرم های دیگر 
می دهند. مك كانل نتایج آزمایش های خود را 
در سال 1962 منتشر ساخت. تصور اینكه حافظه 
شيميایی  مواد  با  تواند  می  دیده  ی آموزش 
انتقال یابد سبب مناقشات شدیدی شد. منتقدان 
مك كانل بر این باور بودند كه كرم ها برای 
آموزش بسيار ابتدایی هستند و وی خود را با 
این گمان كه كرم ها در برابر واكنش به نور 
فقط  واقع  در  و  داده  فریب  دیده اند  آموزش 
در  را  محركی  هر  به  عمومی حساسيت  سطح 
كه  چيزی  تنها  است.  داده  افزایش  كرم ها 
یك  شده،  منتقل  دیگر  كرم  به  كرم  یك   از 
حافظه ای  نه  است  بوده  حساسيت زا  ماده ی 
انتقاد كاری مشكل  خاص. دفاع در برابر این 
افزایش  مشابه  بسيار  آموزش دادن  زیرا  بود. 
حساسيت است. اما اگر كرم ها را در معرض 
طور  به  الكتریكی  شوك  و  نور  محرك های 
تصادفی قرار دهيم و باز هم همان واكنش هایی 
ببينيم كه در كرم های منظمًا تحریك شده  را 
افزایش  تنها  كه  بگویيم  می توانيم  می دیدیم، 
كه  این  علی رغم  است.  داده  رخ  حساسيت 
انجام  رسد،  می  نظر  به  ساده  آزمایشی  چنين 
دادن آن و تكرارش با مشكالت فراوانی همراه 
است  ماهرانه  عملی  دادن  آموزش  زیرا  بود. 
از  است  ممكن  مختلف  دهندگان  آموزش   و 
متفاوتی  نتایج  آموزش،  مختلف  روش های 
بگيرند. به همين سبب، بحث ميان مك كانل 
گزارشی  انتشار  با   196٤ سال  در  نقادانش  و 
در مجله ی تخصصی- تحقيقی رفتار حيوانی به 
در  برنده  تعيين  زمان  در آن  رسيد.  اوج خود 
پيدا  اما  بود.  سختی  كار  علمی  مناقشه ی  این 
كمتری  پذیرش  از  مك كانل  ادعای  كه  بود 

برخوردار است.
مك كانل دانشمندی غيرعادی بود. او هنجارها 
و قراردادهای علمی دانشمندان را رعایت نمی 
كرد. وی در سال 1956 مجله ای تخصصی به 
می  ادعا  و  منتشر كرد  دایجست  رانز  ورم  نام 
تحقيقات  مورد  در  بسياری  نامه های  كرد كه 

بر روی كرم ها دریافت می كند كه در مجله 
به انتشار آن ها می پردازد. یكی از آفت های 
آزمایش درباره ی كرم ها این بود كه آزمایش 
از  همين سبب  به  می رسيدند.  ساده  نظر  به  ها 
دانشمندان  تا  گرفته  دبيرستانی  دانش آموزان 
متخصص آن را انجام می دادند و مك  كانل 
منتشر  مجله اش  در  را  افراد  این  تمامی  نتایج 
اعتبار  در  تردید  موجب  امر  این  كه  می كرد 
كارهای علمی مك كانل و مجله اش می شد. 
در سال 1967 مك كانل مجله ی دیگری به نام 
منتشر  زیستی  روان شناسی  تخصصی  مجله ی 
ساخت. این مجله بيشتر از مجله ی قبلی  اش از 
موازین مقبول جامعه ی علمی پيروی می كرد. 
عنوان  به  هيچگاه  نيز  مجله  این  همه،  این  با 
از  نشد.  پذیرفته  علمی  تخصصی  مجله ی  یك 
آنجا كه اكثر مقاالت مك كانل در مجله های 
خودش منتشر می شد، دانشمندان آن ها را زیاد 

جدی نمی گرفتند.
این ماجرا به خوبی نشان می  دهد كه اعتقاد به 
یك الگوریتم و اصل علمی كه به كمك آن 
داوری در مورد صدق و كذب نظریات انجام 
گيرد، امری ساده انگارانه است. گاهی اوقات 
و  بيان  روش  علمی،  ادعاهای  بين  رقابت  در 
ادعاهای علمی مهم  اندازه ی محتوای  به  ارائه، 

است؛ حتی شاید چنان كه دیده شد، مهم تر1. 
مؤخره

هيوم به ما نشان داد كه كميت علوم به لحاظ 
اگرچه  زند  می  لنگ  كمی  شناختی  روش 
عمومًا این امر را در دنيای امروز باور ندارند. او 
سپس با نقد خویش، نقبی هم به اصول مبنایی 
خود  انگشت  هایدگر  است.  كرده  وارد  علم 
را بر پيش فرض علوم جدید نهاد و نشان داد 
كه آنچه درباره ی شيوه ی كار و حل مسائل 
در علم به ما ارائه می شود، تنها و تنها برآمده 
جهان  به  نگریستن  از  خاص  شيوه ی  یك  از 
تنها شيوه ی ممكن  قالبًا  و  غالبًا  اگرچه  است 
و مطلوب تلقی می شود. مته متيكال او یكی از 
پارادایم هایی است كه تامس كوهن در تاریخ 
علم به آنها اشاره می كرد. پارادایمهای كوهنی 
چنان اند كه مانند یك مرز، حيطه ی كار عالمان 
را مشخص می كنند و شامل مواردی از قبيل 
ارائه ی  شيوه ی  تحقيق،  نقد،  ارزیابی،  روش، 
مطالب و... می شوند. تعهد دانشمندان به پارادایم 
آن چنان است كه هيچ كاری خارج از مرز آن 
تغيير  مكانيسم  درباره ی  نمی شود.  تلقی  علمی 
پارادایم، كوهن از ایمان و عقيده نام می برد كه 
برعقالنيت علمی كه به نظر می  خدشه ای است 
رسد محكم ترین عقالنيت است. كتاب كولينز 
و پينچ روی همين نقدكوهن تأكيدكرده و با 
ارائه ی مطالعاتی در جامعه شناسی علم، عقالنيت 

محكم علمی را زیر سوال برده است. 
 The Golem: What everyone should know  : رك   .1
about science, Harry Collins ,Trevor Pinch, Ca -
bridge University Press, 1993, pp:5-26  ترجمه ی آن را 
ام كه خوانندگان را  برداشته  این كتاب  از ریویوی  با كمی تصرف 
ترغيب به خواندن متن كامل آن در كتاب مذكور می كنم: زیبا كالم، 
سعيد )1382( »از چيستی علم به سوی چگونگی علم«، مجله ی حوزه 

و دانشگاه ، سال نهم، شماره ی 3٤

بحثیدرفلسفهوجامعهشناسیعلم
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سهل  ظاهر  به  علم  تاریخ  درباره ی  نوشتن 
به نظر می آید؛ اما با كمی تأمل درمی یابيم 
به  وقایع  روایتگری  از  فراتر  موضوع  كه 
دانشمندان  تصور  آنهاست.  وقوع  ترتيب 
و  بی قصد  ناظرانی  همچون  پژوهشگران  و 
غرض كه به غير از پيشرفت علم و كشف 
نحوه برهم كنش چرخ دنده ها و اهرم هایی 
آورند  درمی  حركت  به  را  هستی  عالم  كه 
اما  است.  آسان  ندارند  دیگری  دغدغه ی 
را  خود  واقعی  چهره ی  زمانی  علمی  تاریخ 
نشان می دهد كه بپذیریم عامالن پيشرفت و 
اند درگير آمال و  انسان هایی  پسرفت علم، 
آرزوها و حسد و اميد، همچون همه ساكنان 

متكلم دوپای دیگر. 

چارلزداروین )1809-1882( منشأگونه ها را 
در 1859 ميالدی منتشر كرد. گرچه داروین 
را  تكاملی  بنيادین  پرسش های  از  بسياری 
نتوانست  هرگز  داد،  قرار  بررسی  مورد 
دهد.  ارائه  وراثت  برای  مناسبی  سازوكار 
نهایتًا داروین پيشنهاد وجودی ذراتی به نام 
ژميول در خون را داد كه صفات را از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می كنند. فرانسيس گالتون 
)1822-1911( برای آزمودن این فرضيه به 
انتقال خون ميان خرگوش های غيرهم نژاد و 
بررسی زاده هایشان پرداخت و نشان داد كه 
وجود ژميول ها در خون دور از ذهن است. 
داروین به صحت این آزمایش شك داشت 

و به نقد آن در نشریه nature پرداخت.

گالتون كه آماردانی چيره دست بود، به این 
نتيجه رسيد كه می توان از آمار برای توضيح 
قانون  او  تالش  نتيجه  كرد.  استفاده  وراثت 
law of ancestral he�( نيایی  وراثت 
redity( بود. این قانون )!( به نحوه وراثت 
آن ها  فرزندان  به  والدین  ژنتيكی   واریانس 
كه  رسيد  نتيجه  این  به  گالتون  می پردازد. 
ميانگين  به  بازگشت  به  قانون  این  بسط 
می   )regression toward the mean(
انجامد. تنها مشكل این بود كه براساس این 
قانون، تنوع ژنتيكی جمعيت ها در طول زمان 
طبيعی  انتخاب  نتيجه،  در  و  می یابد  كاهش 
داشت.  نخواهد  اختيار  در  كافی  خام  ماده 
منجر  نيایی  وراثت  قانون  از  تفسيری  چنين 
عنوان  به  طبيعی  انتخاب  رفتن  زیر سوال  به 
محرك اصلی سازش در ميان موجودات زنده 

شد.

جمله  از   )1926-1861( بِيتسون  ویليام 
انتخاب  به  دیگر  كه  بود  زیست شناسانی 
طبيعی اعتماد نمی كردند. بيتسون هرگز در 
یادگيری ریاضی موفق نبود و از درك مبانی 

ریاضی نوشته های گالتون عاجز بود و تنها به 
واسطه تفسير گالتون از قانون وراثت نيایی 
به این نتيجه رسيد كه باید از انتخاب طبيعی 
دوری جست. اما همه با تفسير گالتون موافق 
از   ،)1936-1857( پيرسون  كارل  نبودند. 
تفسير  انتشار  به  آمار، دست  علم  پيشگامان 
افزایش  به  قانون گالتون زد كه  از  جدیدی 
تنوع زیستی از نسلی به نسل دیگر می انجاميد. 
همچون  كه   )1906-1860( ِولدون  والتر 
آمار  و  ریاضی  از  چندانی  سررشته  بيتسون 
عنوان  تحت  پيرسون،  جبهه ی  به  نداشت 

بيومتری، پيوست. 

در نهایت پيوستن بيتسون به انجمن سلطنتی 
علوم، این تقابالت را از بعدی علمی به بعد 
شخصی كشاند. پيرسون و ولدون، به شدت 
دیدگاه های  پژوهشی و  های  روش  مخالف 
و  بودند  طبيعی  انتخاب  مورد  در  بيتسون 
با  انجمن،  اعضای  بانفوذترین  از  گالتون، 
وراثت  دوباره  كشف  بود.  نظر  هم  بيتسون 
و  ِوریز  دو  ُكِرنز،  توسط   1900 در  مندلی 
انجاميد.  مجادله ها  گرفتن  باال  به  ِشرماك 
بيتسون به این نتيجه رسيد كه وراثت مندلی 
یكدیگرند.  با  تضاد  در  طبيعی  انتخاب  و 
این  به  و  بود  نظر  هم  بيتسون  با  ِوریز  دو 
تكامل اند  عامل  جهش ها  كه  رسيد  نتيجه 
تكامل  در  خاصی  نقش  طبيعی  انتخاب  و 
سو  آن  در  نمی كند.  بازی  زنده  موجودات 
بيومتریكا  جدید  نشریه  ولدون  و   پيرسون 
)Biometrika( را در 1901 بنيان گذاشتند 
تا تمامی نتایج آزمایشگاهی مبتنی بر وراثت 
وراثت  نادرستی  و  كنند  بررسی  را  مندلی 

مندلی را نشان دهند!

این مجادالت نه با كشفيات جدید علمی، بلكه 
با مرگ ولدون در 1906 به سردی گرایيد. 
زیست شناسان بيش از پيش از انتخاب طبيعی 
وراثت  بنيادین  ضدیت  و  جستند  دوری 
اكثریت  پذیرش  مورد  داروینيسم  و  مندلی 
تا  باید  شناسان  زیست  بود.  شناسان  زیست 
1918 به انتظار آر. ای. فيشر)1962-1890( 
و  مندلی  صفات  تا نشان دهد  می نشستند 

صفات پيوسته داروینی قابل جمع اند.

داشت  عقيده   )2005-190٤( مایر  ارنست 
كوهنی اش،  جنس  از  پارادایم،  تغيير  كه 
نپيوسته  وقوع  به  هرگز  زیست شناسی  در 
نه  و  تدریج،  به  جدید  فرضيات  بلكه   است، 
با  قرارگرفتند.  پذیرش  مورد  انقالب وار، 
تورق تاریخ علم، نه فقط تاریخ زیست شناسی، 
یك  تغيير  بر  شاهدی  می توان  سختی  به 
چگونگی  یافت.  علمی  دیدگاه های  شبه ی 
شكل گيری ژنتيك جمعيتی بهترین گواه بر 
است؛  علمی  پيشرفت های  بودن  آشوبناك 

بيومتریوماللتهایآن
صحت  به  یك ميزان  به  كه  پيشرفت هایی 
علمی وگرایش شخصيتی دانشمندان متكی اند.

پی نوشت:

1- چارلز داروین دیدگاه خود را در زمينه 
در تنوع در ژميول ها  واسطه  به  وراثت 
گياهانوحيواناتاهلی، چاپ 1868، ارایه 

كرد.

2- سال های اوليه نشریه بيومتریكا انباشته از 
مقاالتی است كه دیدگاه مندل را به چالش 

میكشند. به عنوان نمونه:

 Weldon, W. F. R. "On the Ambiguity
of Mendel's Categories." Biometri-

.ka, 1902: 44�55

3- بهترین منابع برای بازخوانی حوادثی كه 
بيستم  قرن  ابتدای  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در 
مقاالت  داد  رخ  جمعيتی  ژنتيك  حوزه  در 
به  بيومتریكا،  انتشار  دوم  و  اول  سال های 
ولدون  و  پيرسون  كه  است  مقاالتی  ویژه 
به نگارش درآورده اند. آثار ویليام پُرواین1 
تكامل  و  جمعيتی  ژنتيك  تاریخ  درباره ی 
ویژه  به  است،  شروع  برای  نقطه  بهترین 
آنكه پُرواین، نسبت به ارنست مایر، مروج 
دیدی متفاوت و قابل اتكاتر از تاریخ زیست 

شناسی است. 

نقش جهش  زمينه  در  ِوریز  دو  دیدگاه   -٤
در تكامل به واسطه نوشته های ماساتوشی نِی2 

دوباره سر زبان افتاده است. برای نمونه: 

 Nei, M., and M. Nozawa. 2011.
 Roles•of•mutation•and•selection•in
 speciation:•From•Hugo•de•Vries•to
 the modern genomic era. Genome

 .Biol. Evol. 3: 812�829

William Provine  .1
Masatoshi Nei  .2
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 Predictably Irrational  ◄
چرا سردردمان با خوردن یك قرص آسپرین ارزان بهبود نمی یابد،اما یك مسكن گران قيمت آن را كامال از 
بين می برد؟ چرا وقتی به ده فرمان فكر می كنيم كمتر دروغ می گویيم حتی اگر امكان نداشته باشد كسی از 
موضوعی كه مخفی ميكنيم خبر دار شود؟ چرا در رستوران های بوفه برای بار دوم و سوم بشقابمان را پر از غذا 
می كنيم در حالی كه با بشقاب اول سير شده ایم؟ و چرا  پرداختن 7 هزار تومان پول بابت یك ليوان قهوه برایمان عادی 
شده است؟ وقتی صحبت از تصميم گيری می شود، فكر می كنيم در كنترل كامل هستيم وبا فكر تصميماتی كامال منطقی 

می گيریم. ولی آیا واقعا اینگونه است؟
دن آریلی، رفتارشناس اقتصادی ام آی تی در طی یك سری آزمایشات زیبا و حيرت انگيز نشان می دهد تا چه حد انتظارات، 
احساسات و عرف های جامعه باعث می شوند در زندگی روزمره مان غير منطقی رفتار می كنيم. همه ی ما روزانه اشتباهات ساده 
ی زیادی انجام می دهيم. این رفتارهای غير منطقی را می توان درچند گروه دسته بندی كرد و مهم تر از آن پيش بينی كرد.
خواندن این كتاب چشم خواننده را به روی این حقایق باز می كند و ضعف های بزرگ تصميم گيری های انسان را به نمایش 
می گذارد و دید خواننده را نسبت به خود و جهان اطراف تغيير می دهد. در كنار لذت خواندن آزمایشاتی كه با زیركی تمام 
طراحی شده اند و همچنين نتایج شوكه كننده ی آن ها، شاید با فهميدن اینكه چگونه به طور مداوم بيش از اندازه پول خرج 

می كنيم، برخی چيزها را دسته كم ميگيریم و به برخی دیگر بيش از حد اهميت می دهيم، بتوانيم با اصالح كردن تصميمات كوچكمان تاثير بزرگی بر نحوه ی 
زندگيمان بگذاریم.

◄  آر!
همه ی شاخه های زیست شناسی )به جز برخی از انواع ویژه 
جز  )به  علم  انواع  همه  در  شوند.  می  محسوب  آن!!(علم 
برخی از انواع ویژه آن!!( استفاده از ابزار های آماری پایه 
ای ترین ملزومات است. R یك نرم افزار رایگان است كه 
بر اساس تخمين سال 2009، حداقل 250000 استفاده كننده 
انواع شاخه های علم زیست شناسی،  مداوم دارد. امروزه در 
و  بيوانفورماتيك  در  و  یافته  بسيار گسترش   R از  استفاده 
آمار زیستی، استفاده نكردن از آن تقریبا غير ممكن است. 
شاید  برنامه نویسی،  دانش  بدون  زیست شناس  یك  برای 
پس  اما  برسد  نظر  به  دشوار  كمی   R از  استفاده  ابتدا  در 
از یادگيری اصول اوليه، از آنجا كه به گفته اكثر استفاده 
كنندگان یكی از ساده ترین زبان های برنامه نویسی است، 

برای كليه آناليز های خود از آن استفاده خواهيد كرد.
كه  زیبایی  بسيار  نمودارهای  اكثر  كه  است  ذكر  به  الزم 
 R در اكثر مقاله های زیست شناسی می بينيد، با استفاده از

ترسيم شده اند. 
ما به شما كتابی را معرفی می كنيم كه اگر فصول 5-2 آن 
R آشنا خواهيد  محيط  با  مرور كنيد، كاماًل  بار  را چندین 
كتاب،  این  كرد.  خواهيد  استفاده  آن  از  راحتی  به  و   شد 
الكترونيكی  نسخه  توانيد  می  و  دارد  نام   The R Book
ویرایش  آخرین 
انجمن  از  را  آن 
دانشكده  علمی 
شناسی  زیست 

دریافت كنيد. 
جالب  نكات  از 
این  كتاب  این 
نه  كه  است 
كار  اصول  تنها 
زبانی  با  را   R با 
ساده آموزش می 
دهد، بلكه موارد 
هر  از  استفاده 
ابزار آماری  نوع 
پایه در R را هم به خوبی به شما یاد می دهد. با خواندن این 
كتاب نه تنها بر R مسلط می شوید، بلكه دانشتان از علم آمار 

نيز بسيار افزایش پيدا می كند.
مهران کریم زاده

 ◄
داگالس آدامز نویسنده محبوب 
معروفترین  كه  است  انگليسي 
مسافران  »راهنماي  كتابش 
)همان  كهكشانگردي«  براي  
 The hitchhiker′s guide to
از  است  طنزي   )the galaxy
فلسفه زندگي و جوامع انساني با 
بسيار.    نقذ  و سخنان  متني گيرا 
دیدن«  براي  فرصت  »آخرین 
از آدامز است كه  كتابي دیگر 
داستان  یكتایش  بيان  طرز  با 
سفري را تعریف مي كند كه با 
كارواردین  نام  به  جانورشناسي 
خطر  در  جانوران  دیدن  جهت 
 aye-aye, است.  رفته  انقراض 
 Komodo dragon, kakapo
كه  هستند  جانوراني  جمله  از 
دیدار  آنها  از  نویسنده  این 
 50( كوتاه  كتاب  این  و  كرده 
صفحه اي( در واقع خواهشي از 
این  نویسنده جهت حفظ  طرف 

موجودات است، با این تفاوت كه هر كس با خواندن این كتاب احساس مي كند، مي تواند نقشي 
در حفاظت از این موجودات داشته باشد.

بخشي از متن كتاب:
‹So this fish is what we were like 350 million years ago?›
 `Quite possibly.› 
‹So in 350 million years time one of its descendants could be sitting on the 
beach here with a camera round its neck watching other fish hopping out of 
the sea?› 
‹No idea. That›s for science fiction novelists to think about. Zoologists can 
only say what we think has happened so far.›
 I suddenly felt, well, terribly old as I watched a mudskipper hopping along 
with what now seemed to me like a wonderful sense of hopeless, boundless, 
naive optimism. It had such a terribly, terribly, terribly long way to go. I 
hoped that if its descendant was sitting here on this beach in 350 million 
years time with a camera round its neck, it would feel that the journey had 
been worth it. I hoped that it might have a clearer understanding of itself in 
relation to the world it lived in...

با خواندن این كتاب 1ساعت مطالعه لذت بخش داشته باشيد.
آروتین غریبیان

Last chance to see 
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مجتبی نعمتی

دنـا  پاییــز 92

Lumosity نام وب سایت  یك كمپانی تحقيقاتی با همين نام است كه 
در زمينه علوم اعصاب فعاليت دارد. دراین وب سایت بازی های ساده و 
متفاوتی با هدف كمك به افزایش توانایی های ذهنی افراد و مطالعه و 
بررسی روند توانایی شناخت1 افراد،  توسط پژوهشگران علوم اعصاب 
پروژه ی  پيش برد  به هدف  واقع   در  بازی ها  این  است.  طراحی شده 
Human Cognition ایجاد شده اند و به صورت آنالین انجام می شوند. 
عدم نياز به  شركت حضوری در این پروژه ها كه به شكل بازی طراحی 

شده اند به باال رفتن شمار شركت كنندگان انجاميده است.

آن  در  باید  آن  بازی های  و  سایت  از  استفاده  برای 
پاره ای اطالعات  عضو شوید. هنگام عضویت الزم است 
اختيار سایت  نام، سنتان و جنسيت را در  شخصيتان مثل 
كه  هایی  توانایی  از  دسته  آن  همينطور  و  دهيد.   قرار 
از   انتخاب كنيد.  را  بهبود آن هستيد  و  پرورش  به  مایل 

حل  ذهن،  پذیری  انعطاف  شود  می  پيشنهاد  شما  به  كه  هایی  توانایی 
مسئله، حافظه ، دقت و سرعت پردازش ذهن می باشد  وبراساس انتخاب 
 شما بازی های خاصی كه موجب پرورش آن ها می شود به شما ارائه 
می گردد  و عالوه بر این، شما می توانيد از سایت بخواهيد برایتان یك 
برنامه ی هفتگی تنظيم كند كه در نتيجه برنامه ای مخصوص شما طراحی 
می شود. همچنين برنامه ی تمریناتتان در صورت تمایل با ایميل به شما 
یادآوری می شود. شما براساس عملكردتان در بازی ها امتياز می گيرید 
و نحوه ی عملكرد شما تمام و كمال ثبت می شود وحتی می توانيد روند 

پيشرفت خود را پيگيری كنيد. 

در  نيز  بركلی   و  هاروارد  استنفورد،  های  دانشگاه   پژوهشگران 
بازی های  این  از  استخراج شده  اطالعات  و  آمار  از  پژوهش های خود 
نتيجه بخش  از  پژوهش ها، حاكی  برخی  نتایج  استفاده كرده اند.  ذهنی 
بودن تمرین های ذهنی Lumosity  است؛ برای مثال، دكتر شلی كسلر 
اثر  بررسی  با  استنفورد  دانشگاه  در  همكارانش  و   )Shelli Kesler(
به  مبتال  كودكی  در  كه  افرادی  روی  بر   Lumosity ذهنی  بازیهای 
سرطان بوده اند، متوجه بهبود عملكرد شناختی در قشر )یا كورتكس( 

پيش مغزی آن ها شدند.
نيز وجود دارد )اندروید و iOS( و  اپليكيشن موبایل  این سایت   برای 
می توانيد روی تلفن همراهتان هم به صورت رایگان از آن استفاده كنيد 

كه البته نياز به اینترنت دارد.
 2007 سال  در  وب سایت  این 
شروع به كار كرده است و تا 
ميليون كاربر  كنون حدود ٤0 
دارد. شاید پيوستن به آن برای 

شما هم سودمند باشد!
نسبتا  سایت  این  از  استفاده 
برای  و  باشد  می  رایگان 
بيشتر  بازی های  به  دسترسی 

باید مبلغی را پرداخت كرد.
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 (Deffusion tensor imaging) DTI  
این روش نوعی MRI است و فیبرهای موجود در قشر سفید مغز را مشخص می کند. اساس این نوع تصویربرداری، جهت گیری و انتشار آب در 
نقاط مختلف مغز است. مولکول های آب در بعضی از قسمت های مغز بیشتر از بقیه قسمت ها منتشر می شود. زمانی که بافت مغزی در میدان 
مغناطیسی دستگاه قرار گیرد، هرکدام از مولکول ها نسبت به منطقه ای که در آن قرار دارند، جهت گیری خاصی از خود نشان می دهند. دستگاه 
بر اساس انتشار و جهت گیری این مولکول ها، سیگنال هایی را ثبت می کند. هرکدام این رنگ ها ارتباط نواحی مختلف کورتکس مغز را نشان 
می دهند. دانشمندان با استفاده از داده های حاصل از این عکسبرداری و همچنین داده های حاصل از عکس های fMRI  می توانند نقاط دقیق فعال 

شده در حالت های مختلف را شناسایی کنند. 
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این عکس توسط دکتر رضا ندرلو در تاریخ 6 اردیبهشت 1392  از تپه ماهورهای دشت کویر 
گرفته شده است. این گونه در قفقاز، اذربایجان و ایران مرکزی پراکنش دارد.

Hemilepistus klugii (Crustacea: Isopoda: Oniscidae) →


