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 زیست شناسى با بیش از 60 رشتۀ دانشگاهى گوناگون در هزاران دانشگاه جهان، از
 استوارترین شاخه هاى علم امروز است. این علم آبشخور بسیارى از فن آورى هاست
 و سنگ بناى بى شمار محصوالتى که به یارى بقا و رفاه موجودات زنده مى آیند.
امروزى داروهاى  و  سوختنى ها  پوشیدنى ها،  ساختنى ها،  نوشیدنى ها،   خوردنى ها، 
آن ملموس  نمونۀ  دارند.  زیست شناسى  روزافزون  یافته هاى  در  سر  یک   همگى 
واکسنى به  دست یابى  براى  است  اخیر  سال  یک  فشردة  آزمون هاى  و   کوشش ها 
"پروندة (رك.  کند.  بیمه  را  کرونا  ویروس  با  مقابله  در  انسان  حیات  که   کارآمد 

کووید-19" که از 5 زاویۀ دید به این موضوع پرداخته است
 دانش زیست شناسى با این گسترة کالن قدرتش را از بررسى ُخردترین اجزاى گیتى
 به دست مى آورد. دنیاى ِچگال و رازآلودِ جارى در یاخته ها، میراث منظم و رمزگوِن
از همه  این ها  اُرگانیسم ها؛  میان  واکنش هاى  و  کنش ها  کهکشان  ژن ها،  در   نهفته 
 شگفتى هاى نو به نوى این دانش هستند. (رك. "بیوشگفت") چشم انداز نشریۀ دنا
 این است که از طریق پراکنش نور دانش این ِخرد را گسترش دهد که چگونه در
 مسیر بازکردن افق هاى نو در این علم، همواره به سازگارى زیست با محیط زیست

بیاندیشیم

نویسندگان، ویراستاران، دبیر تحریریه،  استادان، مدیرمسئول،  از  که   شایسته است 
 گروه صفحه آرایى، طراح گرافیک، تصویرگر، باقى دست اندراران تهیۀ نشریه و شما

خوانندگان ارجمند سپاسگزارى کنم. جان هایتان به نور خرد فروزان باد

سخن آغازین

 این زیست چه رازیست کاین همه بازیست گرداگرد آن؛
هدیه اى از بهِر بودن، بینشى در فهم جان؟
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کاشفان فناوری کریسپر
جنیفر دودنا، امانوئل شارپانتیه

پریناز اسدنژاد، کارشناسی زیست شناسی گیاهی دانشگاه تهران

parinaz.asadnejad@ut.ac.ir

مولکولی مدرک Ph.D. گرفت. در دوران پسادکتری در دانشگاه 
کلرادو بولدر دانشجوی لوسیل مارکی بود و در آنجا با توماس 

چک برندة نوبل شیمی 1989 همکاری کرد.
او پـس از اتمام دوران پسـادکتری در دانشـگاه ییـل به عنوان 
اسـتاد شـروع به کار کرد اما دو سـال بعد ییل را ترک کرد و در 
دانشـگاه برکلـی کالیفرنیا، جایی که پیش از او همسـرش جیمی 
کیـت مشـغول بـه کار بود، اسـتخدام شـد. او در آزمایشـگاهش 
در دانشـگاه برکلـی بـر روی ریبوزوم ها و RNAهـا کار می کرد. 
در سـال 2006 تماسـی تلفنـی از یکی از اسـتادان زمین شناسـی 
دانشـگاه برکلـی، جیلیـان بنفیلـد، دریافـت می کنـد. جیلیـان 
بنفیلـد بـه او گفـت کـه به تازگی یـک توالی تکـرار شـونده در 
باکتری هـا بـه اسـم کریسـپر پیدا کـرده اسـت و به نظر می رسـد 
کـه ایـن توالـی بـه همـراه پروتئیـن و RNA در سیسـتم ایمنـی 
باکتـری نقـش دارد، امـا او از نتیجـة داده هـا مطمئـن نیسـت. از 
آنجایـی کـه در آزمایشـگاه جیلیـان بنفیلد فقـط بـر روی توالی 
یابـی DNA کار می شـد او بـه دنبـال کسـی در دانشـگاه برکلی 
می گشـت کـه بـر روی RNA کار کنـد و با جسـتجو در گوگل 
بـه اسـم جنیفـر دودنـا می رسـد. پـس از ایـن، دو محقـق با هم 

کردنـد  برگـزار  و همکاری بین این جلسـه ای 
تا در سـال 2011 دو آزمایشـگاه شـروع شد. 

در کنفرانـس بین المللی 
در سـن خوان 

جنیفر دودنا1 زیست شناس آمریکایی برندة جایزة نوبل شیمی 
سال 2020 و کاشف فناوری کریسپر است. او در حال حاضر 
استاد بیوشیمی دانشگاه برکلی در کالیفرنیاست. جنیفر دودنا در 
واشنگتن دی سی متولد شد. خانوادة دودنا زمانی که او هفت 
ساله بود، به خاطر شغل پدرش، به شهر هیلو در جزیرة هاوایی 
مهاجرت کردند. پدرش استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه هاوایی 
و مادرش خانه دار بود. به خاطر طبیعت بکر هاوایی و پوشش 
گیاهی و جانوران خاص آن منطقه جنیفر دودنا به مطالعة طبیعت 
عالقه مند شد. تا پایان دبیرستان در هاوایی ساکن بود و سپس برای 
ادامة تحصیل به کالج پومونا واقع در ایالت کالیفرنیا رفت. او در 
کالج در رشتة شیمی تحصیل کرد. به گفتة خودش او همیشه در 
دوران دبیرستان شیفتة شیمی و بیوشیمی بود ولی در سال اول کالج 
به قدری نمره گرفتن از درس شیمی عمومی برایش سخت بود که 
می خواست رشته اش را به ادبیات فرانسوی تغییر بدهد. اما استاد 
زبان فرانسوی اش به او توصیه کرد که درسش را در رشتة شیمی 
ادامه بدهد و او را از تغییر رشته منصرف کرد. دودنا خاطره ای 
از دوران لیسانسش تعریف می کند که استاد بیوشیمی اش برای 
کار تابستانی در آزمایشگاهش او را انتخاب می کند. موقعی که به 
آزمایشگاه وارد شدند استادش به او می گوید که قصد دارد باکتری 
را در ظرف های بزرگ کشت دهد اما تا به حال موفق نشده است؛ 
او از دودنا و بقیة دانشجوها می خواهد که آن ها نیز این کار را تکرار 
کنند؛ هرچند که او به اینکه بتوانند اینکار را انجام دهند امیدی 
ندارد. دودنا با خواندن یک سری مقاله، پروتکلی آزمایشگاهی 
بعد  انجام می دهد. روز  را  آزمایش  و  کار می نویسد  این  برای 
که دودنا و استادش به سراغ محیط های کشت باکتری می روند، 

می بینند که باکتری ها به خوبی در محیط کشت رشد کرده اند! 
باال  بر  آزمایش  این  موفقیت آمیز  نتیجة  که  می گوید  دودنا   
رفتن اعتماد به نفسش بسیار تاثیرگذار بود و مصمم شد که حتمًا 

تحصیالتش را در بیوشیمی و شیمی ادامه دهد. 
 دودنا برای تحصیالت تکمیلی اش وارد دانشکدة علوم 

پزشکی هاوارد شد و در رشتة بیوشیمی و فارماکولوژی 

1- Jennifer Doudna
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در کارهـای علمـی اش بـه کار گرفتـه، این اسـت که هنـگام کار 
در عیـن سـخت گیر بـودن باید خـود را رهـا کـرد. او در دوران 
دبیرسـتان در درس زیست شناسـی عملکـرد خوبـی داشـت و 
بـه همیـن علـت، در دانشـگاه نیز زیست شناسـی را دنبـال کرد. 
شـارپانتیه وارد دانشـگاه پیـر و مـاری کـوری شـد و در رشـته 
میکروبیولـوژی )بـا تأکیـد بر بیوشـیمی و ژنتیـک میکروبی( به 
تحصیـل پرداخـت. او برای ادامه تحصیل وارد انسـتیتو پاسـتور 
شـد و مـدرک دکتـری خـود را از این انسـتیتو گرفـت. موضوع 
پژوهـش شـارپانتیه در انسـتیتو پاسـتور دربـاره مقاومت هـای 
آنتی بیوتیکـی در باکتری ها بـود. او پس از دریافت مدرک دکتری 
خـود بـه آمریـکا مهاجرت کـرد و در موسسـه راکفلر بـه عنوان 
دانشـجوی پسـادکتری مشغول به کار شـد. شـارپانتیه در دوران 
پسـادکتری او بـا االین توامنین و پامال کوین همـکاری کرد. وی 
پـس از پنـج سـال کار و تحصیـل در آمریـکا به اروپا برگشـت 
و بـه عنـوان اسـتاد مهمان در دانشـگاه وین مشـغول به کار شـد 
 و تـا سـال 2009 در دانشـگاه ویـن بـه تحقیق بـر روی باکتری

آن  از  پـس  بـود.  مشـغول   Streptococcus pyogenes  
شـارپانتیه وارد دانشـگاه اومیا در کشور سوئد می شود و کار خود 
را بـه عنـوان دانشـیار در آنجـا آغـاز می کنـد. او تمـام تحقیقات 
خـود بـر کریسـپر را در این دانشـگاه انجـام داد. در سـال 2011 
در کنفرانسـی در سـن خـوان پورتوریکـو بـا جنیفر دودنا آشـنا 
می شـود و به او پیشـنهاد همکاری می دهد. آن دو همکاریشـان 
را در همان سـال آغاز می کنند. یک سـال پس از آغاز همکاری، 
 مقالـه ای را چـاپ کردنـد کـه نشـان مـی داد می تـوان کمپلکس

 CRISPR/Cas9 را برنامه ریـزی کـرد تـا هـر نقطـه دل خـواه 
از DNA را بـرش دهـد.  ایـن مقاله در سـال 2012 سـروصدای 
زیادی به پا کرد و هشـت سـال بعد برای مخترعـان این فناوری 

جایزه نوبـل را به ارمغـان آورد.
گفت:  خود  نوبل  جایزه  دریافت  از  پس  شارپانتیه  امانوئل 
»آرزوی من این است که این ]جایزه[ پیام مثبتی به همراه داشته 
باشد؛ خصوصاً برای دختران جوانی که دوست دارند مسیر علم 
را در آینده شان ادامه بدهند. به آن ها نشان بدهد زنانی که در علم 
پژوهش می کنند می توانند جایزه بگیرند. اما از همه مهم تر این 
است که زنان در علم می توانند تاثیرات عمیق بر پژوهش هایی که 

انجام می دهند داشته باشند.« 

پورتوریکـو، دودنا با همکار آینده اش امانوئل شـارپانتیه مالقات 
کـرد. امانوئـل شـارپانتیه بـر روی نـوع دیگـری از کریسـپر کار 
می کـرد. آن هـا پـس از بحـث و تبـادل نظـر تصمیـم گرفتند که 
همکاری خود را در زمینة سیسـتم ایمنی باکتری بر پایة کریسـپر 
آغـاز کننـد؛ یـک همـکاری از دو سـوی اقیانـوس آتالنتیک که 
منجـر بـه یکـی از مهم تریـن اختراعات جهان و بشـریت شـد. 
در سال 2012 برای اولین بار شارپانتیه و دودنا نشان دادند که 
کمپلکس پروتئین-RNA ای را که در باکتری، DNA ویروسی را 
 DNA می برد، می توان برنامه ریزی کرد تا هر قسمت مطلوب از

را برش دهد.
هشت سال بعد در اکتبر 2020 به خاطر این کشف جایزة نوبل 

شیمی به این دو نفر تعلق گرفت.
جنیفر دودنا در مصاحبه اش با دانشگاه برکلی پس از دریافت 
جایزة نوبل گفت: »تعلق گرفتن جایزة نوبل به فناوری کریسپر 
بر اهمیت علوم پایه تاکید می کند و نشان می دهد که علوم پایه 
را  آن  برعکس  اغلب  چون  دهد.  تغییر  را  دنیا  می تواند  واقعاً 
می شنویم. می شنویم که مثاًل چرا دانشمندان روی درمان سرطان 
کار نمی کنند؟ البته به این معنی نیست که تحقیق بر مسائل خیلی 
متمرکزی مثل سرطان اهمیت ندارد؛ مسئله این است که پاسخ 
بسیاری از مسائل از مسیرهای پیش بینی نشده به دست می آید و 

این پیام کریسپر است.«
امانوئـل شـارپانتیه2 برنـده نوبـل شـیمی 2020، محققـی 
او  اسـت.  میکروبیولـوژی  و  بیوشـیمی  حـوزه  در  فرانسـوی 
هم اکنـون در موسسـه ماکـس پالنـک مشـغول بـه کار اسـت. 
امانوئـل شـارپانتیه در شـهر  ژوویـزی سـور ارژ بـه دنیـا آمد. او 

یادگیـری باله کرد. از کودکـی شـروع به نواختـن پیانو و 
نتیه  پا ر آرزو شـا کودکـی  در 

داشـت کـه بالرین 
شـود. بـه نظر خود 
شارپانتیه چیزی که 
از آموختـن هنـر بـه 
دسـت آورده است و 
2- Emmanuelle 
Charpentier
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سیدنی برنر 
سارا احراری، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

sara.7.ahrari@gmail.com

چگونه ژن ها رشد بافت  ها و اندام ها را توسط یک مکانیسم 
apop- )کلیدی به نام مرگ برنامه ریزی شدة سلول و یا آپاپتوز 

tosis( تنظیم می کنند. در این مطلب کوتاه به شرح زندگی نامه، 
افتخارات و کارنامة کاری این دانشمند بزرگ می پردازیم.

سیدنی برنر در ژانویة سال 1927 در آفریقای جنوبی متولد 
شد. پدر و مادر او هر دو از لیتوانی مهاجرت کرده بودند و 
پدر او تعمیرکار کفش بود. هوشمندی برنر از کودکی قابل 
و سه  بخواند  می توانست  پایین  سنین  در  او  بود.  تشخیص 
سال از تحصیالت ابتدایی را در یک سال فراگرفت. هنگامی 
که وارد پایة چهارم شد، تنها شش سال داشت. هنگامی که 
وارد دبیرستان شد، به شیمی عالقه پیدا کرد. در این زمان او 
به جمع آوری لوله های آزمایش و سایر تجهیزات الزم برای 

آزمایشگاه پرداخت و خیلی زود به بیوشیمی عالقه مند شد.
او در سال 1943، در پانزده سالگی، وارد دانشگاه ویتواترسرند  
شد تا به تحصیل در رشتة پزشکی بپردازد. در این زمان به 
کارکردهای سلول عالقه پیدا کرد. بعد از تکمیل دورة آموزش 
پزشکی او هنوز بسیار جوان تر از آن بود که به طبابت بپردازد؛ 
بنابراین یک سال اضافی را به مطالعة آناتومی و فیزیولوژی 
پرداخت و به قدری از این مطالعات لذت برد که دو سال دیگر 

هم به آن ادامه داد.
در سال 1946، از برنر دعوت شد تا در دانشکدة آناتومی 
آکسفورد کار کند. اما او تصمیم گرفت که مطالعات خود را 
در آفریقای جنوبی تکمیل کند و در سال 1951 باالخره مدرک 
خود را گرفت. اما با دریافت بورسیه، او باألخره متقاعد شد که 
به آکسفورد برود. او در سال 1952 تحصیل در این مؤسسه 
را شروع کرد تا دکترای خود را در زمینة شیمی فیزیک تکمیل 
کند. در همین جا بود که برنر با همسر آیندة خود، که دانشجوی 

دکترای روانشناسی در لندن بود، مالقات و بعد ازدواج کرد.
هنگامی که جیمز واتسون و فرانسیس کریک مدل ساختار 
DNA را در آپریل 1953 تکمیل کردند، یک گروه از دانشمندان 
آکسفوردی به آزمایشگاه آنان رفتند تا از این مدل دیدن کنند. 
تأثیر  مالقات  این  بود.  برنر  سیدنی  دانشمندان  این  از  یکی 

شگرفی بر زندگی علمی او بر جا گذاشت. او بعدها نوشت:

سال  در  که  بود  آفریقایی تبار  زیست شناسی  برنر1  سیدنی 
2002 همراه با جان سالستون )John E. Sulston( و رابرت 
هارویتز )H. Robert Horvitz( موفق به دریافت جایزة نوبل 
فیزیولوژی/پزشکی شد. کشف آنان حول این محور بود که 
چگونه ژن ها رشد بافت  ها و اندام ها را توسط یک مکانیسم 
apop- )کلیدی به نام مرگ برنامه ریزی شدة سلول و یا آپاپتوز 

tosis( تنظیم می کنند. در این مطلب کوتاه به شرح زندگی نامه، 
افتخارات و کارنامة کاری این دانشمند بزرگ می پردازیم.

سیدنی برنر در ژانویة سال 1927 در آفریقای جنوبی متولد 
شد. پدر و مادر او هر دو از لیتوانی مهاجرت کرده بودند و 
پدر او تعمیرکار کفش بود. هوشمندی برنر از کودکی قابل 
و سه  بخواند  می توانست  پایین  سنین  در  او  بود.  تشخیص 
سال از تحصیالت ابتدایی را در یک سال فراگرفت. هنگامی 
که وارد پایة چهارم شد، تنها شش سال داشت. هنگامی که 
وارد دبیرستان شد، به شیمی عالقه پیدا کرد. در این زمان او 
به جمع آوری لوله های آزمایش و سایر تجهیزات الزم برای 

آزمایشگاه پرداخت و خیلی زود به بیوشیمی عالقه مند شد.
او در سال 1943، در پانزده سالگی، وارد دانشگاه ویتواترسرند  
2شد تا به تحصیل در رشتة پزشکی بپردازد. در این زمان به 

کارکردهای سلول عالقه پیدا کرد. بعد از تکمیل دورة آموزش 
پزشکی او هنوز بسیار جوان تر از آن بود که به طبابت بپردازد؛ 
بنابراین یک سال اضافی را به مطالعة آناتومی و فیزیولوژی 
پرداخت و به قدری از این مطالعات لذت برد که دو سال دیگر 

هم به آن ادامه داد.
در سال 1946، از برنر دعوت شد تا در دانشکدة آناتومی 
آکسفورد کار کند. اما او تصمیم گرفت که مطالعات خود را 
در آفریقای جنوبی تکمیل کند و در سال 1951 باالخره مدرک 

خود را گرفت. اما با دریافت بورسیه، او باألخره متقاعد شد 
سال  در  که  بود  آفریقایی تبار  زیست شناسی  برنر  سیدنی 
2002 همراه با جان سالستون )John E. Sulston( و رابرت 
هارویتز )H. Robert Horvitz( موفق به دریافت جایزة نوبل 
فیزیولوژی/پزشکی شد. کشف آنان حول این محور بود که 
1- Cydney Brenner
2- University of the Witwatersrand
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فرآیندهای  و  اندام ها  مطالعة رشد  بر مشکالت  غلبه  روی 
مربوط به آن در جانوران پیشرفته تر، که تعداد بسیار زیادی 
سلول دارند، متمرکز کرد. پژوهش او برای یک جاندار ساده 
 nematode نام به  پایه  از ویژگی های زیستی  بسیاری  با 

Caenorhabditis elegans انجام گرفت.
 سیدنی برنر در سال 2019 در سنگاپور از دنیا رفت. از 
جمله نقل قول های اثرگذار او می توان به سخنان زیر اشاره 

کرد:
»من فکر می کنم یکی از نکات مربوط به 
خالقیت این است که از گفتن چیزی اشتباه 

نهراسیم.«3
»نوآوری فقط از هجوم به سمت ناشناخته 

برمی آید.«4
»پیشرفت در علم به تکنیک های جدید، 

اکتشاف های تازه و ایده های نو وابسته است؛ 
احتماال با همین ترتیب.« 5 

3- https://www.azquotes.com/quote/657139
4- https://www.azquotes.com/quote/1447819
5- https://www.azquotes.com/quote/565981

»من در همان لحظه فهمیدم که این شروع 
زیست شناسی مولکولی است .. این همان 

بود ... پرده باال رفته است و همه چیز روشن 
شده است.«

بعد از پایان دکترای خود در سال 1954 از دانشگاه آکسفورد، 
برنر شروع به کار با کنسول تحقیقات پزشکی )MRC( در 
انگلستان کرد. او بعدها مدیر آزمایشگاه زیست مولکولی در  
MRC شد. همچنین بعد از مالقات با فرانسیس کریک در سال 
1953، آنان در MRC به یک دیگر ملحق شدند و برای بیست 
سال دفتر کار مشترکی داشتند. دوستی صمیمانه ای بین این دو 
جریان داشت؛ آن ها بدون وقفه با یک دیگر حرف می زدند 
و صدها ایده مطرح کردند که در آزمایشگاه با کمک دستیار 
آزمایش  بارنت )Leslie Barnett( مورد  پژوهشی، لسلی 
قرار دادند. لسلی تا مدت زیادی بعد از این که برنر کمبریج را 

ترک کرد، همکاری نزدیک به برنر باقی ماند.
در  مولکولی  علوم  مؤسسة  برنر  سیدنی  سال 1966،  در 
کالیفرنیا را بنیان نهاد و در سال 2000، مقام پروفسور تحقیقاتی 
کالیفرنیا  در   Salk زیستی  تحقیقات  مؤسسة  در  برجسته 
را پذیرفت. در اوایل دهة 1960، برنر تحقیقات خود را بر 
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پیشرفت سریع و خیره کننده علم قدرت های زیادی را در 
اختیار بشر قرار داده است که یکی از پرطرفدارترین آن ها 
توانایی تعیین ویژگی های جنین پیش از تولد است. امروزه 
تعیین جنسیت جنین به روش ژنتیکی محبوبیت زیادی میان 
والدین دارد. وبینار منافع و مضرات انتخاب جنسیت جنین 
به روش ژنتیکی قبل از بارداری از دیدگاه متخصصان در 

تاریخ 23 شهریور ماه 1399 توسط پژوهشگاه رویان برگزار 
شد. این وبینار به توضیح روش ها و منافع و مضرات تعیین 
جنسیت جنین پرداخت که در اینجا گزارشی خالصه از آن 

را می خوانید. 

گزارشی از وبینار 
منافع و مضرات انتخاب جنسیت جنین 

به روش ژنتیکی قبل از بارداری 
از دیدگاه متخصصان 

سبحان زعیم کهن، دانشجوی کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه تهران

Sobhan.zaeem@ut.ac.ir

فائزه ضیائی، دانشجوی کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه تهران

Faeze.ziaee@ut.ac.ir
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دالیل انتخاب جنسیت از نگاه روان شناسی
دکتر بهناز نوید - کارشناسی ارشد روان شناسی 

عمومی 
عالوه بر دالیل پزشکی که از اهمیت باالیی برخودار است، 
که علی رغم  قدیمی  نگرش های  از  فرهنگی حاصل  دالیل 
مسئله  این  بر  نیز  است  مانده  باقی  هنوز  اساسی  تغیرات 
تأثیرگذار است. در گذشته پسرها را دارای نقش اقتصادی، 
پشتیبان خانواده و ادامه دهندة نام خانوادگی می دانستند. عالوه 
بر آن ترجیح ها ی جنسیتی به خاطر محدودیت های خاص 
برای خانم ها وجود دارد و حتی سابقة خانوادگی و تجربیات 
کودکی در بروز چنین ترجیحاتی بی تأثیر نیست. برای مثال 
خود مادر در زمان کودکی ارتباط خوبی با خانواده نداشته یا 
محدودیت های خاصی را احساس می کرده که باعث می شود 
فرزند پسر را ترجیح بدهد و همین طور مسئلة تعادل خانواده 
نیز مطرح است؛ خانواده هایی که پس از چند فرزند دختر یا 
پسر، حال خواهان تجربة فرزند با جنسیت دیگر هستند. این 
موضوعات از عوامل فرهنگی میل به این انتخاب جنسیت 

است.
فشار های روانی

باید توجه داشته باشید انتخاب جنسیت فرزند یک تصمیم 
ساده نیست؛ بلکه نیازمند تحمل فشارهای باالی روانی برای 
مادر و همین طور بار روانی هزینه ای برای پدر است. در خود 
مقولة IVF22 ممکن است جنین تشکیل نشود یا جنسیتش، 
جنسیت مطلوب والدین نباشد و نیاز باشد مراحل مجدد انجام 
بگیرد. همین طور احتمال سقط جنین نیز وجود دارد که همگی 
افسردگی و استرس های زیادی را به خانواده تحمیل می کند و 

نیازمند مراقبت های روان شناختی برای والدین است. 

2- In vitro fertilization

معرفی موضوع و اهمیت آن
دکتر حمید گورابی – رئیس پژوهشگاه رویان

با اینکه از لحاظ اخالقی تفاوتی بین فرزند پسر و دختر نیست 
اما عواملی وجود داد که والدین تصمیم می گیرند  با استفاده 
النه گزینی(  از  قبل  ژنتیکی  )تشخیص   1PGD روش های  از 
یا تغذیه خاص و روش های دیگر جنسیت فرزندانشان را 
انتخاب کنند. به غیر از عالقة والدین به یک جنسیت خاص، 
که یک دلیل احساسی است، یا باالنس خانواده که خواهان 
تجربة فرزند دختر و پسر با هم هستند، دلیل مهم و بنیادی 
دیگری نیز وجود دارد و آن هم بیماری های وابسته به جنس 
است که باتوجه به شرایط بیمار، شجره بیمار و عوامل دیگر 
امکان حیات برای جنسیت خاص محدود می شود و در نهایت 
منجر به از دست دادن فرزند یا تحمل بیماری فرزند می شود 
که بسیار ناراحت کننده است. به غیر از این ها عواملی فرهنگی  نیز 
وجود دارد؛ در عموم جهان جنس مذکر غالب است و نام 
خانوادگی را حفظ می کند، در بعضی از کشورها ارث تنها به 
فرزند پسر می رسد و بعضی از عشایر و نیز بعضی از روستاییان 
فرزندی را ترجیح می دهند که در کارها به آن ها کمک می کند. 
مسئلة خرید جهزیه برای دختران و عوامل فرهنگی دیگری نیز 
هستند که علی رغم نادرست بودن، این تفکرات همچنان در 

جامعة ما وجود دارند.
در جهان نسبت پسر به دختر باالی 1.06 است. در کشور 
ایران در بازه زمانی سال 80 تا 83 در حدود 1.04 و هم اکنون 

چیزی نزدیک به 1.06 است.

برای انتخاب جنسیت در کشورهای مختلف ساز و کار های 
متفاوتی وجود دارد. در بعضی کشور ها ممنوع است، در بعضی 
چهارچوب های  کشورها  بعضی  در  مجاز،  کاماًل  کشور ها 
خاص وجود دارد اما کشور هایی مانند مکزیک هم هستند که 

هیچ قانون خاصی در این زمینه ندارند.

1  Pre-implantation genetic diagnosis
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فشار روانی فرزند 
باتوجه به هزینة زیادی که برای این فرزند شده، چه از 
لحاظ عاطفی و چه از لحاظ مالی، انتظار از این فرزند باال 
می رود و در کانون توجه خانواده قرار می گیرد. این مسئله 
برای  اجتماعی  شدید  سرخوردگی های  موجب  می تواند 
شرایط  در  که  فرزندان،  بقیه  برای  همچنین  فرزند شود. 
کنونی احساس عزیز بودن نمی کنند، می تواند مشکالتی 

روان شناختی به وجود بیاورد. 
اگر انتخاب جنسیت به درستی انجام نشود، مسیر های 
مختلفی برای والدین تصور می شود. اینکه والدین خواهان 
سقط باشند که می تواند مشکالت روانی شدیدی از جمله 
احساس گناه ناشی از سقط را به همراه داشته باشد. تصمیم 
به سقط بعد از فرزند نامیدن جنین و پذیرش نقش پدری 
فراهم  خانواده  برای  را  سختی  روانی  شرایط  مادری،  یا 
می کند. همان طور که می دانید افسردگی پس از زایمان در 
مادران شایع است و گروهی از مادران، درد و رنجی که 
در فرایند زایمان تحمل کرده اند را از چشم فرزند می بینند. 
حال تصور کنید که جنسیت مطلوب والدین حاصل نشود؛ 
این افسردگی بیشتر می شود و رفتار های منفی بیشتری با 

این بچه صورت می گیرد.
در مواردی دیگر، پس از حاصل نشدن جنسیت مطلوب 
انجام  گونه ای  به   ... و  لباس  نوع  گفتار،  رفتار،  والدین، 

می شود که مناسب با جنسیت مطلوبشان باشد.
از دیگر مشکالت این اتفاق می توان به اضطراب ناشی 
از عدم امنیت خانوادگی و تهدید به طالق که اضطراب، 

افسردگی و نا امیدی را به همراه دارد، اشاره کرد.
مطلوب  می تواند  شرطی  به  انتخاب  این  مجموع  در 
تیم  تحت نظر  روند،  شروع  از  قبل  از  والدین  که  باشد 

روان شناسی باشند.

تحریک تخمک گذاری و عوارض جانبی آن
دکتر مریم حافظی – متخصص زنان و زایمان

با تحریک هورمونی، تخمدان ها  اقدام درمانی  این  در 
فعالیتشان تحت تأثیر قرار می گیرد تا تعداد فولیکول مناسبی 
 trans vaginal به ما بدهد. در این امر سونوگرافی های
نهایت  در  micro injection و  پروسة  انجام می شود، 

PGD و انتقال جنین را داریم.
میزان موفقیت این روش به عوامل مختلفی بستگی دارد 
گرفته  اووسیت های  تعداد  به  می توان  آن ها  از جمله  که 
شده از مادر و همچنین کیفیت تخمک و اسپرم اشاره کرد. 
هرچه سن مادر باالتر باشد، برای این روش نیازمند تعداد 
در خانم های  که  به طوری  بیشتری هستیم؛  اووسیت های 
باالی چهل سال، تشکیل جنین یوپلوئید به میزان بسیار 

کمتری رخ می دهد.
اگر تعداد اووسیت از حدی کمتر باشد، احتمال تشکیل 
جنین سالم کاهش می یابد و اگر از حدی بیشتر باشد فرد 
در  که  می شود   )OHSS(تخمدان پرکاری  سندرم  دچار 

انتهای کار با آن به طور کامل آشنا می شویم. 
حدود 8 تا 10 اووسیت در بازه سنی 32 تا 39 سال 
ما  و  بدهد  یوپلوید  جنین  ما  به  درصد   100 می تواند 
احتمال 80  با  اووسیت  سلول  تا 4   1 با  حتی  می توانیم 
درصد جنین یوپلوئید داشته باشیم و حتی برای خانم های 

زیر 30 سال 2 سلول اووسیت کفایت می کند.
پروتکل ها

پروتکل های مختلفی برای این امر وجود دارد. چهارچوب 
مقدار  در  آن ها  تفاوت  و  است  یکسان  پروتکل ها  این  کلی 
مدت  و  تزریقی   )GnRH( گنادوتروپین  آزادکنندة  هورمون 
زمان در نظر گرفته شده برای این امر است که با این اوصاف 
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می توان به پروتکل های زیر اشاره کرد.
long protocol  •

short protocol  •
mini fare  •

ultra short protocol  •
اصول کلی این پروتکل ها به این صورت است که مقدار 
مشخص GnRH در بازة زمانی مشخص به بیمار تزریق می شود 
و در ادامه با تزریق گنادوتروپین تخمک زایی تحریک می شود و 
بعد از رسیدن فولیکول ها به اندازه 17 تا 20، تخمک به وسیلة 
هورمون گنادوتروپین جفتی )HCG( آزادسازی می شود. حال با 
خارج سازی تخمک و نگهداری آن در شرایط آزمایشگاهی به 

مدت 5 روز امکان انتقال جنین فراهم می شود.
پروتکل دیگری نیز داریم به نام GnRH antagonists  که 
به دو روش دوز ثابت و دوز متغیر انجام می شود )دوحالت ثابت 
و منعطف دارد(. این روش را اغلب با پروتکل دوز متغیر شروع 
می کنیم و وقتی سایز فولیکول به 12 تا 13 رسید مرحلة تزریق 
آنتاگونیست GnRH  هم زمان با گنادوتروپین شروع می شود و 

ادامه ماجرا مانند پروتکل های قبلی پیش میرود.
اما در روش دوز ثابت با رویت سایز 13 فولیکول به یک باره 
به میزان mg 3 تزریق می شود که این میزان برای 3 تا 4 روز 

کفایت می کند. 
مزیت روش GnRH antagonists  نسبت به روش های 

قبلی
اثر گرگرفتگی را ندارد   •

طول مدت درمان کوتاه است )10 روز تا 2 هفته(  •
میزان دوز گنادوتروپین کاهش می یابد  •

با جایگزین کردن GnRH به جای HCG می توان خطر   •
بروز سندرم OHSS را کاهش داد

Duo-sim protocol
این پروتکل منجر به داشتن جنین های بیشتری می شود )چند 
قلو( زیرا با تحریک مجدد تخمدان، تعداد بیشتری تخمک گرفته 

می شود.
تزریق  با  تخمدان  تحریک  قاعدگی  سوم  یا  دوم  روز  از 
گنادوتروپین شروع می شود و وقتی سایز فولیکول ها به 13 الی 
14 می رسد، تزریق آنتاگونیست GnRH  شروع می شود و در 
نهایت با سایز 17 تا 20 فریز می شود و مجدد گنادوتروپین 
  GnRH تزریق شده و در سایز 13 تا 14 تزریق آنتاگونیست

را داریم.

باید توجه داشته باشیم که در این روش نمی توانیم انتقال 
جنین را داشته باشیم.

عوارض ناشی از این روش ها
از  استفاده  با  که   )OHSS( تخمدان  پرکاری  سندرم   •
GnRH می توانیم احتمال این عارضه را کاهش بدهیم 

ولی به صفر نمی رسد.
تهوع، استفراغ، درد شکم، چاقی، تنگی  نفس و خطر   •
ترمبوآمبولی و ... که باتوجه به شدت سندرم، درمان 

مناسب اتخاذ می شود. 
Torsion یا بزرگ شدن تخمدان که بیمار باید تحت   •
نظر باشد و در صورت انسداد بیش از حد، نیاز به عمل 

جراحی است.
اندام های داخلی  به  موقع تخمک گیری ممکن است   •
آسیب برسد که خون ریزی داخلی را در پی دارد و برای 

کنترل خون ریزی نیاز به عمل جراحی می باشد.
احتمال دارد ریسک سرطان پستان و رحم با توجه به   •

تحریک تخمدان باال رود.
در سنین باال با دیابت حاملگی همراه است.  •

احتمال نیاز به سزارین، باال می رود.   •
جنین  برای  می تواند   IVF از  حاصل  عوارض  خود   •

مشکل ساز شود.
 OHSS سندرم 

)Ovarian Hyper Stimulation Syndrome(
سندرم  OHSS یا تحریک بیش از حد تخمدان ها ممکن 
است بعد از تزریق داروهای هورمونی جهت انجام IVF که 
تشکیل تخمک را در تخمدان ها تحریک می کند، بروز کند. 
مقادیر بیش از حد این هورمون ها منجر به بروز این سندرم 
می شود. در این حالت تخمدان ها ورم می کنند و این تورم 
باعث ایجاد درد، افزایش وزن، درد شکم، استفراغ و تنگی 
نفس می شود. رگ های خونی تخمدان ها واکنش غیر عادی 
به مقادیر باالی هوررمون HCG نشان می دهند و شروع به 
نشت مایعات می کنند که این مایعات باعث متورم شدن 
تخمدان ها می شود و گاهی اوقات مقادیر باالی این مایعات 
به سمت شکم حرکت می کند. OHSS از نظر زمان بروز 
عالئم به دو گروه بروز زود رس که 3 تا 7 روز بعد از تزریق 
HCG رخ می دهد و بروز دیر رس که 11 تا 12 روز بعد 
به واسطه تولید HCG داخلی، بعد از حاملگی رخ می دهد، 

تقسیم می شود.
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درمان
این سندرم معموال به طور خودبه خودی طی یک یا دو هفته 
برطرف می شود ولی در صورت بارداری این زمان طوالنی تر 
می شود. هدف از درمان کاهش درد، کاهش فعالیت تخمدان ها 

و جلوگیری از ایجاد این عوارض است.
در نظر داشته باشید OHSS شدید تهدیدکننده حیات است 
که برای درمان آن از تزریق مایعات حاوی موادی مثل آلبومین 
استفاده می شود تا مانع از نشت مایعات و ورم کردن تخمدان ها 
شود و این در واقع نوعی عالمت درمانی است تا از بروز 

عوارض جلوگیری کند.
اثرات biopsy و کشت جنین بر روی کیفیت 

بارداری و جنین 
دکتر پوپک افتخاری- دانشیار علوم تشریحی در 

پژوهشگاه رویان
 ابتدا به معرفی تاریخچة biopsy و سپس به بررسی قواعد 
حاکم بر biopsy  جنین می پردازیم و سپس انواع biopsy  و 

مزایا و مضرات آن را بررسی می کنیم.
 biopsy تاریخچۀ انجام

اولین بار در سال 1967 ادروارد و گاردنر مقاله ای منتشر 
کردند که اولین بیوپسی و سپس تعیین جنسیت جنین را روی 
خرگوش انجام داده اند. دو دهه طول کشید تا تأثیرات این کار 
آزمایشگاهی به بالین کشیده شود. در سال 1989 ویلتون و 
همکارانش موفقیت بیوپسی یک جنین برای موش و به دنبال 
 handy آن انجماد در آن را گزارش کردند و در همان سال
side  گزارش کرد که اولین بیوپسی در جنین انسانی و تعیین 
جنسیت به منظور جلوگیری از تداوم بیماری های وابسته به 
کروموزومX   را به کمک DNA amplification انجام داده 

است.
در سال Grifo ،1992  و همکارانش گزارش حاملگی از 
بیوپسی جنین و تعیین جنسیت دادند و در سال های بعد از آن 
تا االن اطالعات زیادی به دست آمده و همچنان حجم این 

اطالعات در حال افزایش است.
برای انجام biopsy اولین کار ایجاد جنین آزمایشگاهی 
است به منظور انجام این کار می توانیم از دو روش استفاده 

کنیم: 
1 .IVF
2 .Microinjection

جنین را ابتدا رشد می دهیم. به مراحل مشخصی که رسید از 

بخش هایی از جنین بیوپسی سلولی تهیه می کنیم و بیوپسی تهیه 
شده را به آزمایشگاه ژنتیک می فرستیم. در آنجا برای هر جنین 
گزارشی تهیه می کنند. بسته به اینکه جنین را در چه مرحله ای 
بیوپسی کرده ایم می توانیم آن را به صورت تازه یا منجمد نگه 
داریم. بعد از آماده شدن گزارش آزمایشگاه ژنتیک، جنین سالم 
یا جنینی که جنسیت مطلوب را دارد انتخاب و سپس به مادر 

منتقل می کنیم و منتظر بارداری می شویم. 
ما باید تعدادی سلول را به عنوان نمونه از جنین خارج کنیم 
که این تعداد بتواند برای تشخیص ژنتیکی مورد استفاده قرار 

گیرد.
دو سوال مطرح می شود. اول اینکه آیا سلول ها کافی هستند 
که بتوانند برای تشخیص ژنتیکی مناسب باشند؟ و دوم اینکه 
وقتی این سلول ها را از جنین جدا می کنیم بر تکوین جنین یا 
ایجاد شرایط حاملگی، موثر است یا خیر؟ برای پاسخ به این 

سوال چندین روش بیوپسی ابداع شده است.
چندین روش biopsy  وجود دارد:

  Polar body biopsy  -2
از دو جسمک قطبی که در جنین تشکیل می شود، چه در 
زمانی که تخمک است و چه در زمانی که لقاح پیدا می کند، 
آسیب  روش  این  می شود.  استفاده  ژنتیکی  تشخیص  برای 
 zone pellucid در دارد  نیاز  فقط  و  می زند  به جنین  کمتری 

حفره ای ایجاد شود و دو جسمک قطبی خارج شود.
از مزایای این روش می توان به این اشاره کرد که آسیب 
کمتری به جنین می زند و از طرفی تنها نشان دهنده ساختار 
ژنتیکی تخمک است و کیفیت تخمک را برای ما مشخص 
می کند که این مسئله در بررسی تخمک ها و انتخاب تخمک 

نرمال برای فریز کردن بسیار موثر است.
دو  باید  حتماً  گفت  می توان  روش  این  معایب  ذکر  در 
نشان دهندة  فقط  طرفی  از  و  شوند  خارج  قطبی  جسمک 
تعیین  برای  همین  برای  و  است  مادر  ژنتیکی  وضعیت 
مهارت  به  نیاز  عمل  این  انجام  نیست.  مناسب  جنسیت 
بسیار باالیی دارد و از طرفی به علت کم بودن بررسی های 
این روش  این روش، معایب و مزایای  صورت گرفته در 
زیاد مشخص نمی باشد و ممکن است تشخیص های نا بجا 
در مورد aneuploidy به  همراه داشته باشد. از طرفی برخی 
احتماالت حاکی از آن است که بیوپسی جنین در این مرحله 
ممکن است باعث arrest  جنین در مرحله n سلولی شود 
یا سرعت رشد جنین کم شود و همچنین تعداد سلول های 

جنین کاهش یابد.
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Day-3- cleavage-stage (blastomer- -3
ic) biopsy

در این روش یک سلول را از جنین جدا کرده و مورد 
 zone نیز سوراخ کردن این روش  قرار می دهیم.  بررسی 

pellucid  را به دنبال دارد.

و  است  بوده  مرسوم  سال  بیست  مدت  به  روش  این 
مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است. در این 
روش وضعیت کروموزمی هر دو والد مشخص می شود. 
از  روش  این  گفت  می توان  روش  این  معایب  ذکر  در 

تهاجمی ترین روش ها برای جنین است.
زیادی   Randomized controlled trial )RCT(
برده است.  را زیر سوال  این روش  امنیت  انجام شده که 
نیازمند مهارت های زیادی است و  از این روش  استفاده 
ممکن است تشخیص حاصل از این روش درست نباشد و 
نیاز باشد دو سلول از جنین خارج شود؛ هر چند مطالعاتی 
وجود دارد که نشان می دهد خروج یک یا دو سلول از 
جنین اثر خاصی ندارد ولی مطالعاتی هم وجود دارد که 
موارد  نشان می دهد. در 10 درصد  را  این مسئله  عکس 
احتمال از دست رفتن جنین ها وجود دارد. برای این روش 
بین  اتصاالت  تا  می کنند  استفاده   Ca از  عاری  محیط  از 
سلول های جنین سست شود و جداسازی آن ها راحت تر 
روش  این  که  داده  نشان   2013 سال  از  مطالعاتی  شود. 

می تواند تکوین جنین را به مخاطره بیندازد. 
  blastocyst biopsy-3

نوعی  به  روش  این   )1988( اولیه  سال های  همان  از 
انجام شد و نشان داد که می تواند تکوین جنین را به دنبال 
داشته باشد. در سال 1990 چهل و هفت جنین انسانی با 
موفقیت این بیوپسی را انجام دادند و در سال 2004 و به 
دنبال آن در سال 2005 در آمریکا و اروپا از این روش 
و  داد  رخ  انتقال  و  شد  استفاده  درمانی  نمونه های  برای 

بارداری انجام شد.
به مرحله  باید  این روش جنین حتماً  انجام  منظور  به 

blastocyst برسد و تعدادی از سلول ها خارج شوند.
از مزایای این روش می توان به استاندارد بودن آن و قابل 
اجرا بودن تکنیک ها اشاره کرد. امنیت این روش باالست و 
اطالعات ژننیکی هر دو والد را نمایش می دهد. این روش 
نیازمند کشت طوالنی در آزمایشگاه است. سیستم های لیزر 
قدرتمند برای این روش الزم و ضروری است. به علت 
این  مورد  در  زیادی  RCT3های  این روش  بودن  جدید 

روش وجود ندارد و از طرفی فرزندان زاده شده به کمک 
این روش محدود هستند لذا توانایی بررسی ناهنجاری ها یا 

عواملی که برای زاده خطرناک هستند وجود ندارد.
روش   ،blastocoel fluid aspiration روش 
جدیدی است که در مرحلة تحقیقات است و ممکن است 

در سال های آینده باب شود.
اولین گزارش مربوط به این کار در سال 2013 منتشر 
شده است که مواردی از DNA جنین در مایع بالستوسل 
بالستوسیت وجود دارد. مطالعات نشان داد تقارن ژنتیکی 
بین این مایع و ژن جنین 93 تا 96 درصد است و چون 
مایع  کردن  خارج  جنین  کردن  فریز  روش های  از  یکی 
بالستوسل از داخل جنین است، بنابراین روشی است که به 
طور روتین انجام می شود و می توان از مایع استخراج شده 
microin-  برای تشخیص ژنتیکی استفاده کنیم. به کمک
jection می توانیم مایع داخل بالستوسیت را خارج کنیم 

و از این مایع برای تشخیص ژنتیکی استفاده کنیم. 
به کمترین میزان تهاجم  این روش می توان  از مزایای 
برای جنین اشاره کرد. در این روش اطالعات برای جنین 
کامل است و هم صفات مادری و هم صفات پدری بررسی 
می شود. از طرفی به علت تطابق 95درصدی امکان دارد 
تشخیص درستی انجام نشود. برای این روشRCT  وجود 
ندارد که تضمین کننده سالمت جنین باشد و این روش 

فعاًل آزمایشی است.
غربالگری آنوپلوئیدی قبل از مرحله النه گزینی

دکتر مسعود بذرگر-دکترای ژنتیک و عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه رویان

انسان نسبت به سایر جانوران سیستم تولیدمثلی کارآمدی 
ندارد. فردی سالم اگر در موقع مناسب اقدام کند، حدود 
30 درصد می تواند موفق باشد )برخالف پستانداران دیگر 
مثل سگ، خرگوش، موش و ... که می توانند تعداد زاده های 
باالیی داشته باشند(. در نتیجه کار برای شخصی که مشکل 
ناباروری دارد و خواهان استفاده از خدمات درمانی است، 
کروموزومی  ناهنجاری های  وجود  است.  مشکل تر  بسیار 
فاکتورها  موثرترین  از  یکی  باشد.  مشکل آفرین  می تواند 
سن مادران است. اگر از PGS استفاده نشود سن مادر تأثیر 
به خصوصی در کاهش میزان النه گزینی جنین می گذارد. ولی 
با استفاده از این روش و در واقع جلوگیری از النه گزینی 
موارد آنوپلوئیدی، شاهد جلوگیری از تاثیر سن مادران بر 

این مسئله خواهیم بود.
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نمی دهد نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
Cleavage: در این مرحله چون 8 سلول وجود دارد 
اگر حتی یک سلول هم برداریم در واقع یک هشتم ذخیره 
سلولی جنین را از او می گیریم که می تواند مخاطراتی را به 
همراه داشته باشد. عالوه بر آن، یک سلول هم نمی تواند 

مسئلة موزائیسم را نشان دهد.
این  بر  تأئیدی  بین المللی مهر  بالستوسیت: در مجامع 
که  داریم  زمانی  محدودیت  فقط  است.  خورده  روش 

می تواند منجر به فریز شدن جنین شود.
روش های مورد استفاده برای بررسی آنوپلوئیدی
FISH: در این روش برای ناحیه ای از کروموزوم یک 
ناحیة  روش  این  با  می کنیم.   تهیه  فلورسنت  پروب4 
تعداد  و  کرده ایم  تهیه  پروب  آن  برای  که  خاصی 
کروموزوم های خاص با استفاده از خاصیت فلورسنت 
بررسی می شوند. در این روش نه طول کروموزوم بررسی 
می شود و نه همة کروموزوم ها را می توانیم بررسی کنیم 
که با توجه به این که نرخ باالی آنوپلوئیدی ها در مرحلة 
پیش از النه گذاری مربوط به کرموزوم خاصی نیست، 
این روش با دشواری هایی روبه رو است. در صورتی که 
از جنین در مرحلة cleavage نمونه تهیه شود تنها یک 
سلول بررسی می شود و این خود مشکل آفرین است. 
بررسی  برای  مناسبی  روش  روش،  این  کلی  طور  به 

آنوپلوئیدی نیست.
Array CGH Workflow: این روش مقایسة ژنوم 
بیوپسی تهیه شده را با ژنوم نرمال در شرایط آزمایشگاهی 
انجام می دهد. در این روش DNA ژنومیک سلول را آزاد 
می کنیم و با توجه به اینکه تعداد سلول ها کم است، مقدار 
DNA را زیاد کرده و بعد با رنگ های فلورسنس نشان دار 

می کنیم و روی اسالیدهایی که حاوی پروب برای هر 24 
کروموزوم است و برای تمام طول کروموزوم با فواصلی 

مشخص پروب طراحی شده است، بررسی می کنیم. 
پوالربادی ها  برای  بیشتر  روش  این   :Digital PCR
استفاده می شود و با توجه به مرحله ای که در آن قرار دارند 
و روندهای سلولی، ممکن است نتایجی به ما بدهد که ما 

را به اشتباه بیندازد.
نوع کروموزوم و  برای هر 24   :Real time qPCR
برای هر بازو دو ناحیه را مورد بررسی قرار می دهیم که در 
مجموع برای یک جنین PCR 96 می بایست انجام شود که 

probe -4: توایل تک رشته ای DNA یا RNA است که برای جستجوی 
توالی مکمل آن در ژنوم نمونه استفاده می شود.

)8سلولی(   cleavage مرحله  در  آنوپلوئیدی  نرخ 
نسبت به بالستوسیت بسیار کمتر است که در واقع حذف 
آنوپلوئیدی ها را به واسطه مشکالت آن ها در روند تکوین 

جنین شاهد هستیم.

با  النه گزینی  از  قبل  آنوپلوئیدی های  مقایسه 
جنین های سقط شده

جنین های  در  که  می کنیم  مشاهده  مقایسه  این  در 
سقط شده، مونوزومی ها به غیر از کروموزوم های جنسی 
در کروموزوم های دیگر دیده نمی شوند. در صورتی که در 
موارد قبل از النه گزینی این مونوزومی ها مشاهده می شوند 
که در واقع نشان دهندة تأثیر انتخاب طبیعی در روند تکوین 

جنین و حذف آنوپلوئیدی ها می باشد.
از  قبل  مرحلة  در  موجود  جنین  در  آنوپلوئیدی  نرخ 
نمونه های سقط شده  در  درصد،  تا 70  تقریبا  النه گذاری 
در  و  درصد   4 تقریبا  مرده زایی  در  درصد،   35 از  بیش 
تولدهای موفق این نرخ حدود 0.3 درصد است. در هر 
مرحله نرخ کمتری از آنوپلویدی مشاهده می شود و انتخاب 
طبیعی کنترل درستی بر جلوگیری از تولد جنین های دارای 
آنوپلوئیدی دارد. ولی آیا هنگامی که انتخاب جنسیت انجام 

می دهیم در راستای انتخاب طبیعی عمل می کنیم؟ 
در مرحلة النه گزینی نرخ آنوپلئیدی بسیار باالتر است و 
در واقع با این کار سالمت جنین به خطر می افتد. به این 
دلیل غربالگری در این مرحله از اهمیت زیادی برخوردار 

است.
مطالعات نشان می دهد با توجه به نرخ آنوپلویدی در 
النه گزینی، بیوپسی در مرحلة بالستوسیت نسبت به مرحلة 

کلیویج بیشتر جوابگو است.
مراحل مختلف برای بیوپسی و معایب آن ها

PB: پوالربادی3 به این دلیل که سمت پدری را نشان 
3- polar body 
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ولی دخالت انسان این تناسب را به هم می زند.
موافقان انتخاب جنسیت در پاسخ به این نقدها معتقدند والدین 
دارای این حق و اختیار هستند که فرزند با جنسیت محبوبشان را 
داشته باشند و از طرفی معتقدند بین بد و بدتر باید بد را برگزید 
زیرا که معتقدند که درصورت بسته شدن راه علمی، والدین برای 
داشتن فرزند با جنسیت مورد نظر خود تعدادی زیادی فرزند به 

دنیا می آورند.
به  متفاوت والدین  از طرفی موافقان معتقدند خواسته های 
معنای تبعیض نیست و تمایل به انتخاب جنسیت نشان دهنده 

عالقه فقط به یک جنس نیست.
ایراد دیگری که مخالفان بر این روش ها وارد می دانند از بین 
بردن جنین های مازاد است. هنگامی که IVF رخ می دهد چندین 
جنین تولید می شود. در واقع به اندازه تعداد تخمک هایی که گرفته 
می شود، جنین ایجاد می شود. در مواردی برخی از تخمک های 
اضافه اهدا می شوند ولی در بیشتر موارد جنین های اضافه از بین 

می روند و این اخالقی نیست. 
پاسخ موافقان در خصوص این مسئله این است که جنین ها 
و سلول های جنسی اضافی، غیر از فرزند هستند و از بین بردن 
حاملگی سقط است اما این جنین ها یا سلول های جنسی، فرزند 

نیستند و لذا این ایراد وارد نیست.
بحث دیگری که مطرح می شود شیب لغزنده است. مخالفان 
معتقدند اگر یک گام را در یک مسیر برداریم تضمینی نیست که 
گام های دیگری برنداریم. حال که اولین گام تعیین جنسیت است 

گام های بعدی تعیین خصوصیات فرزندان خواهد بود. 
قوانین  می توان  معتقدند  موافقان  مسئله  این  بررسی  در 
تنظیم کننده ای وضع نمود که اجازه عملی شدن گام های دیگر 

را بگیرد.
در نتیجه می توان گفت نه ممنوعیت مطلق صحیح است، 
نه آزادی مطلق؛ بلکه باید تعادل برقرار شود. تعیین جنسیت 
را می توان به منظور تعدیل خانودگی انجام داد؛ به گونه ای که 
زمانی اجازه آن صادر شود که توازن جنسیت فرزندان به هم 
خورده باشد. همچنین فقط برای افراد متأهل و در خانواده امکان 
این انتخاب وجود داشته باشد. این عمل برای افرادی که ناباور 
هستند و برای هر بار بارداری هزینه زیاد و خطر زیادی را به جان 
می خرند مجاز باشد تا بتوانند جنسیت فرزند خود را انتخاب 
کنند. در کلینک ها و مراکز پژوهشی پیش از انجام آزمایشات باید 
درصد موفقیت و خطرات ناشی از آن به والدین ذکر شود. و در 
نهایت نباید به این عمل به صورت تجاری نگاه شود و تا حد 

امکان تالش کنیم تا والدین را از این کار منصرف کنیم. 

قاعدتاً در تعداد باال جوابگو نیست.
Next Generation Sequence: از جمله توالی یابی های 
نسل جدید می باشد و به خوبی این قابلیت را فراهم می کند که 
هم بررسی آنوپلوئیدی را داشته باشیم، هم بررسی بیماری های 
بسیار  می تواند  موزائیسم  موارد  برای  روش  این  مونوژنیک. 

کارآمد باشد.
روش های 24 کروزومی با توجه به نرخ باالی آنوپلوئیدی ها 
می توانند بسیار موثر باشند و نتیجه را به میزان خوبی ارتقا دهند. 
با وجود اینکه این روش ها نیازمند انرژی، زمان و هزینه بیشتری 
هستند اما در مجموع با توجه به اینکه امکان دست یابی به نتیجة 

مطلوب را فراهم می کنند، می توانند مناسب باشند.

در هر یک از روش های نامبرده به بررسی قسمت خاصی 
از کروموزوم ها می پردازیم که در جدول زیر نمایش داده شده 

است.
مسائل حقوقی و اخالقی و فقهی 

دکتر صادق شریعتی نسب -دکتری حقوق خصوصی
انتخاب جنسیت جنین با روش PGD می تواند دو علت داشته 
باشد. یکی پزشکی به منظور جلوگیری از انتقال بیماری های 
ژنتیکی و دیگری غیرپزشکی به دالیل مختلف فرهنگی و مذهبی.

به انتخاب جنسیت به منظور اهداف پزشکی از لحاظ قانونی 
ایرادی وارد نمی شود و اینجا هدف از بحث بررسی انتخاب 

جنسیت به دالیل غیرپزشکی می باشد.
در بررسی این مسئله دو گروه موافق و مخالف وجود دارد که 

نظر هر دو گروه را بررسی می کنیم. 
مخالفان معتقدند انتخاب جنسیت می تواند بر جنسیت گرایی و 
تبعیض در جامعه دامن زند؛ چراکه در برخی جوامع و فرهنگ ها 
جنسیت مذکر دارای ارجحیت است و بیشتر تقاضاها به منظور 
داشتن فرزند پسر خواهد بود و این باعث گسترش تبعیض در 
جامعه می شود. به دنبال این مسئله تناسب جنسی در جامعه به هم 
می خورد؛ مسئله ای که طبعیت به طور طبیعی آن را کنترل می کند 
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گزارش اولین ژورنال کالب سورنا آکادمی
طاهره غفوری، کارشناسی زیست فناوری دانشگاه تهران

tahereh.ghafoori@ut.ac.ir

سورنا آکادمی با هدف ایجاد اولین و بزرگ ترین مرجع آموزش تخصصی و حرفه ای نیروی کار در حوزة 
سالمت با هدف بهبود مسیر عملکرد سازمان ها و پیشرفت دانشجویان و فارغ التحصیالن تخصص های مختلف 
در سال 1398 شروع به کار کرد. ژورنال کالب های آنالین این آکادمی هر هفته برگزار خواهند شد و موضوعات 
مختلفی مرتبط با مدارس آن ها مانند بیوتکنولوژی، فرآورده  های گیاهی، آرایشی، اصول کسب وکار و مطالعات 

بازار1 در حوزة سالمت، نانوتکنولوژی و دیگر مباحث مربوطه در آن ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
اولین ژورنال کالب آنالین سورنا آکادمی در تاریخ 24 آبان و به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه برگزار شد. ابتدا 
یکی از دانشجویان یکی از مقاالت به روز و بحث برانگیز را ارائه داد و سپس اساتید و فعاالن حوزة مربوطه به 

صورت تخصصی به بحث در مورد موضوع پرداختند.
   اولین جلسة رویداد »40 دقیقه با شما« با موضوع

فرآیند تولید و توسعة واکسن جدید ویروی کووید 19 و چالش های آن با توجه به مقالة:
The COVID-19 Vaccine race: challenges and opportunities in vaccine formulation 

   ارائه دهنده:
خانم دکتر میرحسنی

دکتری بیوتکنولوژی پیوسته دانشگاه تهران، گرایش واکسن های انسانی
   اساتید ناظر:

دکتر کامران خلیلی، مدیر بخش مولکولی و مطالعات پایداری شرکت ویتان فارمد
دکتر حسین بهروز، مدیر توسعه  و روش های آنالیتیکال شرکت آریوژن فارمد

دکتر شیما غالمی، دکتری تخصصی بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی دارویی انستیتو پاستور
دکتر حمیده آقاجانی، معاون تولید شرکت آریوژن فارمد

مهندس محمد صفاریون، معاون کیفیت شرکت آریوژن فارمد

1  Market research
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FREE DISCUSSION بخش
میرحسـنی: سـوالی که پیش می آید این اسـت که االن 
چندیـن پلتفـرم در حـال فعالیـت هسـتند و بـه صـورت 
ایـن  اگـر  آیـا   کارشـان رسـیده اند.  انتهـای  بـه  تئـوری 
واکسـن ها وارد بـازار بشـوند ضرورتـی دارد بقیـه هم به 

فعالیتشـان ادامـه بدهند؟
پایـة  بـر  واکسـن های  از  تـا  دو  خـب  صفاریـون: 
mRNA مادرنا و فایزر درصدهای بیشـتری از موفقیت را 
دارنـد. یک مدت اکسـفورد هم آمـد و درباره اش صحبت 
شـد. جـدا از این هـا یکـی از مسـائل خیلـی مهـم بحـث 
نگهـداری و حمـل در منهـای 70 درجه اسـت که به نظر 
میرسـد بر اسـاس آخرین گزارش BHL2 سـه میلیارد نفر 
آدم در دنیـا دسترسـی به زیرسـاخت منهـای 70 درجه را 
ندارنـد یعنی سـه میلیـارد نفر امـکان دریافت واکسـن را 
ندارنـد و بـا توجه بـه این موضـوع حتما ضـرورت دارد 
کـه شـیوه های دیگـر گرفتـن واکسـن مثـل مـدل ب ث 
ژ را دنبـال کنیـم. چـرا کـه بخشـی از کشـور در آخریـن 
لیسـت دریافت کننده هـای واکسـن خواهند بـود پس بقیة 
پلتفرم هـا نـه بـه تنهایـی و بـه واسـطة دانشـگاه بلکـه از 
طریـق Logistics Health3 حتـی بـا کارایـی پایین تـر 

الزم اسـت بررسـی شوند.
غالمی: ولی شـرکت فایـزر دارد به امکانی میرسـد که 
واکسـن های بـر پایـة mRNA بتوانـد در محیـط اتـاق به 
مـدت یـک هفته دوام بیـاورد و اگر بتواننـد ممکنش کنند 
واکسـن  mRNA نسـبت بـه بقیـه برتـری پیـدا می کنـد 
چـون هیـچ ذرات عفونـی ای  همراهش نیسـت و احتماالً 
تزریـق آن از طریق ماهیچه اسـت. مشـکل این اسـت که 
از سیسـتم میزبـان بـرای سـاخت آنتـی ژن اسـتفاده مـی 
شـود. بـه نظرتـان اسـتفاده از پروتئین هـای میزبـان برای 

سـاخت آنتی ژن ویروسـی عـوارض جانبـی ندارد؟
میرحسـنی: بـه خاطـر دوز پاییـن خیلـی نگران کننـده 
نخواهـد بـود ولی مهم تر از آن این اسـت کـه LNP4هایی 
را وارد بـدن می کنیـم کـه تـا به حـال وارد بدن نشـده اند.

2- Biodiversity Heritage Library
logestic health -3 شرکت هایی هستند که در مورد مسائل مربوط به 

سالمت خدمات، پیشنهاداتی به سازمان های دولتی و تجاری ارائه می دهند. 
این شرکت خدماتی همچون استخدام، کارکنان، نظارت، آموزش، پردازش 
داده ها، تهیه و توزیع اطالعات، آماده سازی کارمندان و ثبت سوابق را ارائه 

می دهد.
4- Lipid Nanoparticle 

در ژورنال کالب این هفتۀ سورنا آکادمی چه 
گذشت؟

در ابتدا خانم دکتر میرحسنی درمورد واکسن های کرونا 
 و چالش هـا و فرآیند هـای آن با بررسـی مقالـه ای از آقای
بـه  سـپس  کردنـد.  صحبـت   Robert o Williams
طـور کامـل در مـورد کاندیداهـای واکسـن کوویـد-19، 
و  اسـتفاده  مسـیرهای  علمکردشـان،  نـوع  پایداری هـا، 
سیسـتم های انتقـال1 صحبـت کردنـد. طبـق گفتة ایشـان 
افـراد هـدف بـرای دریافـت واکسـن بـه ترتیـب شـامل 
کادر درمـان )چـرا که باعث قطـع زنجیره خواهند شـد(، 
افـراد پیـر، بـاردار و کودکان هسـتند. سـپس سـراغ افراد 
دیگـر خواهیـم رفـت. پـس از آن در مـورد مـدت زمـان 
توسـعة واکسـن ها بـه طـور عـادی و مـدت زمان تسـت 
و تولیـد واکسـن کرونا )که بـه خاطر پیـش رفتن مراحل 
بـه طور موازی بسـیار کمتر اسـت( صحبت شـد. ایشـان 
درمـورد انواع واکسـن ها شـامل واکسـن های سـنتی، مثل 
جدیـد  نسـل  واکسـن های  و  کشته شـده،  واکسـن های 
صحبـت کـرده و مثال هایـی زدند و در مورد مشـکالت و 

نـوع عملکردشـان بحـث کردند.
سـه دسـته واکسـن کـه زودتـر وارد بازار خواهند شـد 

شـامل موارد ذیل هسـتند:
Inactivated vaccines واکسن های چینی 	 

)جاافتاده تر(
DNA and RNA-Based vaccines واکسن 	 

مادرنا و فایزر )اولین واکسن های کرونا(
Adenovirus-Based vaccines )تنها نمونة 	 

تجاری شده اش توسط شرکت جانسون برای ابوال 
است(

دکتر میرحسـنی همچنین توضیحاتی در مورد واکسـن 
SARS-CoV-2 ، SARS-CoV-1 و COVID-19 دادنـد 
کـه بـه چـه شـکل اسـت و چطـوری عمـل می کنـد و 
آن هـا را مقایسـه کردنـد. در نهایـت هـم پاسـخ کاملی به 
ایـن سـوال دادنـد کـه ما چگونـه واکسـن خودمـان را به 

برسـانیم. داوطلبمان 
در ادامـة ایـن گـزارش بحـث آزادی کـه بیـن خانـم 
باهـم  را  گرفـت  شـکل  ناظـر  اسـاتید  و  میرحسـنی 

نیـم. ا می خو

1  Delivery systems
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صفاریـون: در مـورد 5 روز ایـن 5 روز از لحظة تولید 
mRNA شـروع می شـود تـا زمانـی کـه بـه دسـت بیمار 
تولیـد  بـرای  فایـزر  از تـالش  بنابرایـن بخشـی  برسـد 
محصـول ایـن اسـت کـه در شـرکت خـودش درسـت 
تولیـد کنـد و چیـزی کـه بـه بیمـار می رسـد در زنجیـرة 
انتقـال کـم اسـت. االن 70- 80 درصـد بیمارسـتان های 
آمریـکا هـم به این امکان دسترسـی ندارند. بـه 90 درصد 
کارایـی واکسـن امیـدی هسـت ولی به دسترسـی شـاید 

امیـد کمتری باشـد.
بهـروز: فایـزر از ترکیـب دو تـا تکنیک اسـتفاده کرده: 
یـک  جدیـد  واکسـن  واقـع  در  mRNAهـا.  و   LNP
تکنولـوژی هسـت کـه از فرموالسـیون و دارورسـانی5 
اسـتفاده کـرده کـه چقـدر مهمـه و در آن از LNPها برای 
نفوذ به درون سـلول اسـتفاده شـد .کرونـا فرصت خوبی 
شـده که روی بحث تولید واکسن حسـابی کار کرد چون 
دسـتمون  دیگـر  محصول هـای  فرموالسـیون  مـورد  در 
خیلـی بسـتس ولی بـرای واکسـن اینجـوری نیسـت. به 
 mRNA نظـر پلتفرمـی که فایزر برای توسـعه واکسـن از
وLNPهـا درسـت کـرده خیلـی خـوب اسـت ولـی باید 
روی پایـداری و نحوة رسـیدنش به دسـت بیمـار و طول 
عمرش داخل خون کار کرد. ما در کشـور و در دانشـگاه، 
بـه خصـوص در دروس داروشناسـی، رویLNPهـا کار 
کردیـم ولـی خودمـان را بـه مقالـه دادن محـدود کردیم. 
علـم نانـو خیلـی وقت اسـت که در کشـور هسـت. هیچ 
دانشـجویی نبـوده که درس داروشناسـی داشـته باشـد و 
روی LNP کار نکـرده باشـد و ایـن فرصـت خوبی سـت 

بـرای کار کردن.
خلیلـی: مـن هم بـا موضـوع اسـتفاده از واکسـن های 
نوترکیب موافقم. درسـت اسـت که میزان پایـداری پایین 
اسـت ولـی دیدگاهـی درسـت کـرده که نیـاز به توسـعه 
دارد و شـروعش موقعـی بـوده اسـت کـه همـة دنیـا بـه 
آن نیـاز داشـتند. ایـن نـوع واکسـن ها خیلی سـریع تولید 
می شـوند و در دسـترس عمـوم قرار میگیرنـد و با این که 
کمتـر از یـک سـال اسـت وارد این موضوع شـده ایم ولی 
فایـزر توانسـته حتـی با کارآمـدی پایین واکسـن را تولید 
کند. امکانش هسـت کـه روی پایداری و فرموالسـیونش 
امیـدواری  بمانـد.  پایـدار  مـاه   1 شـاید  کـه  کـرد  کار 
اینجاسـت کـه سیسـتم جـواب داده اسـت و می تـوان در 
مـورد بیماری هـای بعـدی مقاومت فـوری را ایجـاد کرد.

5- Drug delivery

مصـرف،  تولیـد،  در  موجـود  مشـکالت  آقاجانـی: 
عوارض و ... واکسـن های قدیمی مشـخص شـده اسـت 
ولـی بـرای واکسـن نسـل جدیـد مـا ایـن اطالعـات را 
نداریـم و چالش های مربـوط به تولید، نگهـداری، توزیع 
بیـن بیمـاران و... خیلـی زیـاد اسـت. بـا توجـه به جهش 
ژنتیکـی ویـروس و اینکه روی هر فرد عـوارض متفاوتی 
ایجـاد می کنـد و میـزان ابتـال افزایـش پیـدا می کنـد و 
شـدت اثـر کم می شـود، چگونه واکسـن روی نسـل های 

مختلـف می توانـد موثـر باشـد؟
غالمـی: بـا توجـه بـه تجربه هـای قبلـی مـا نمی دانیم 
تزریـق واکسـن در حجـم باال چـه اثراتی می تواند داشـته 
باشـد و زمانی که وارد بدن می شـود و شـروع به سـاختن 
آنتـی ژن می کنـد، چـه اتفاقی برای فـرد می افتـد. با توجه 
بـه زمـان کم و شـیوع باال بهتر اسـت برویم سـراغ نسـل 

واکسـن ها. قدیم 
صفاریـون: شـیوة سـاخت واکسـن فایـزر بـر اسـاس 
سـنتز بر روی بسـتر جامد اسـت و ممکن اسـت واکسـن 
اثربخشـی اس که روی ویروس روز اول داشـته، االن روی 

نسـل جدید نداشـته باشه.
میرحسـنی: ممکـن اسـت مـا از ویروسـی کـه پاسـخ 
به طـور کوتاه مـدت جـواب  هومـورال خوبـی می دهـد 
بگیریـم ولـی زمانی کـه با جهـش ویروس کرونـا مواجه 
بشـویم و پاسـخ مناسـب را نگیریم، این خطر وجود دارد 
کـه واکسـن روی نسـل هایی کـه تکثیـر االن شـان کمتـر 
اسـت ولی کشـندگی بیشـتری دارند جـواب ندهد؛ یعنی 
نسـل بزرگ تـر و شـایع تر ویـروس را بـا واکسـن از بین 
ببریـم ولـی تعـداد دیگر نسـل های ویـروس افزایش پیدا 

. کند
صفاریـون: اینجا الزم اسـت اشـاره کنم که ما سـرعت 
بـاالی تولیـد واکسـن را مدیـونIT ، بیوانفورماتیـک و 
CLOUDهایـی هسـتیم کـه توانسـته اند آزمایشـگاه های 
مختلـف در سراسـر دنیـا را هـم مرتبط کننـد و بتوانیم به 
صـورت مجـازی شبیه سـازی کنیـم و در عمـل مطمئن تر 

کنیم. کار 
آقاجانـی: االن یـک اپیدمی همه گیر مثـل کرونا می آید 
و همه در حال تالش برای تولید واکسـن هسـتند. شـاید 
اگـر بـه جای واکسـن، سـراغ دارو برویم بهتر باشـد. این 

جـا جواب گرفتیـم ولـی همه گیری های بعـدی چه؟
میرحسـنی: اگـر بیمـاری باکتریایـی باشـد می رویـم 
سـراغ آنتی بیوتیک هـای با طیف اثـر باال ولـی آنتی وایراِل 
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خیلـی موثـر نه تولید شـده اسـت و نه حتی به سـاختش 
در  واکسـن  کـه  اسـت  همیـن  بـرای  شـاید  نزدیکیـم. 

بیماری هـای ویروسـی بیشـتر کاربـرد دارد.
صفاریـون: مشـکل ایـن اسـت کـه بـرای درمـان این 
بیمـاری نیـاز بـه پاسـخ سـلولی داریـم؛ درحالـی کـه در 
مـورد بیماری هـای دیگـر پاسـخ هومـورال سیسـتماتیک 

هـم کفایـت می کنـد.
بهـروز: البتـه بـه عـوارض جانبـی هـم باید فکـر کرد 
چرا که شـما اگـر دارو را  وارد بدن کنـی، عوارض قلبی، 
عروقـی، فشـار خـون و ... هـم خواهـد بود. بـرای همین 
داروی موثـری که پاسـخ بدون عارضه ای بدهنـد نداریم.
را  ویـروس  بـاالی  تعـداد  بتوانیـم  اگـر  غالمـی: 
خواهیـم  را  مرگ ومیـر  جلـوی  کنیـم   6neutralize
گرفـت. درواقـع برای کووید-19 اولین گام این اسـت که 
جلـوی مرگ ومیـر را بگیریم و بعد برای پیشـگیری اقدام 
کنیـم. اصـاًل بـرای مرگ ومیر فکری نشـده در صورتی که 
کسـانی کـه بیماری زمینـه ای دارنـد با سـرعت باالیی در 

حـال فوت هسـتند. 
آقاجانـی: االن همـة تبلیغات و پروژه ها به سـمت تولید 
واکسـن اسـت در حالـی کـه در کل دنیـا بیشـترین نگرانی 
برای مبتالیان اسـت. در پاندمی سـارس هم تولید واکسـن 
بیشـتر داغ بـود تـا درمـان. انـگار کـه مـا از آینـده بیشـتر 
می ترسـیم تا حـال. اگر در همین پاندمـی هم اولین حرکت 
بـرای تولیـد دارو انجـام شـود و در عین حال زمـان داد که 
واکسـن فاز کلینیکال و پری کلینیکال خـودش را کامل طی 
کنـد، میـزان افراد کمتـری به خاطر بیمـاری می میرند. حتی 
در ابـوال هـم تمرکـز روی واکسـن بـوده کـه نتیجـة خیلی 
موفقـی نداشـته و هر چند سـال متأسـفانه تعـدادی از افراد 
در آفریقـا کشـته می شـوند. اگر سیاسـت کل کشـور ایران 
را بتوانیـم ببریـم بـه سـمت درمان واکسـن در ایـن فاصله 
شـرکت های زیـادی هسـتند که واکسـن تولیـد می کنند. و 
مطمئناً واکسـن های دیگری عـالوه برmRNA_basedها 

می توانـد وارد بازار شـود.
گریزی بر واکسن ایرانی : 

میرحسـنی: در ایـران تمرکـز بـر ایـن اسـت کـه پلتفرم 
را بـاال بیاورنـد و هـر چیـزی کـه در دنیـا جـواب گرفت، 
در ایـران تولیـد کننـد و کسـی کار کامالً جدیـدی در مورد 
تولیـد واکسـن کرونـا انجـام نمی دهـد. مـا در ایـران همـة 

6  به طور شیمیایی خنثی کردن

mRNA،live activated ، live in-  پلتفـرم هـا را شـامل
activated، adenovirus و ... داریـم ولی تمرکز بیشـتر 

روی  subunitو inactivated هسـت.
غالمـی: بله تا حـدی که من اطالع دارم دانشـگاه تربیت 
 subunit مدرس تهران و پاسـتور در حال کار کـردن روی

vaccines هستند.
آقاجانـی: یـک مشـکل عجیـب بیمـاری این اسـت که 
همـه نـوع دارویی روی آن موثر اسـت ولـی دارویی خاص 

بیمـاری وجـود ندارد کـه نگرانـی اصلی ما این اسـت.
: االن واکسـن های mRNA فایـزر و مادرنـا  بهـروز 
سـاخت  و  می شـوند  بـازار  وارد  بیشـتری  سـرعت  بـا 
واکسـن  mRNAراحت تر و سـریع تر اسـت و اگر روی 
آن سـرمایه گذاری شـود جـواب خواهـد گرفـت چـون 
تکنولـوژی اش بـه جـز بحـث بیوانفورماتیـک، پیچیـده 
نیسـت. نکتـة دیگر این اسـت کـه ما در دارورسـانی فقط 
مقالـه چـاپ کردیـم و کار صنعتـی روی موضـوع انجـام 
نشـده و بـا توجـه به پیشـرفت های علـم نانو و بـا توجه 
کارهـای نانویـی کـه در دانشـکده های مختلف مثـل دارو 
انجـام می شـود و سـابقه و زمینـة خوبـی کـه بـرای ایـن 
موضـوع داریم، این پتانسـیل هسـت که ما هـم روی این 
واکسـن ها کار کنیـم؛ شـاید جـواب گرفتیم. ولی مشـکل 
ایـن اسـت کـه در ایـران هیچوقت شـبکة دانشـی وجود 
نداشـته کـه در آن کارهـای تحقیقاتـی بـا هـدف صنعتی 
انجـام بشـوند. در کتـاب راز جهش اقتصـادی می خواندم 
فرصـت  پنجـرة  ایجـاد  باعـث  بحران هـا  برخـی  کـه 
می شـوند. اگـر مـا تـا حـاال فرصـت ایـن را نداشـتیم که 
از مقاله هـا و تحقیقاتمـان محصـول و فنـاوری ابداع کنیم 
و وارد بـازار کنیـم، االن فرصـت خوبـی خواهـد شـد که 

ایـران هـم حرفـی بـرای گفتن پیـدا کند.
به عنوان نکتة پایانی  

صفاریـون: در حـال حاضر بخشـی از پـروژة کووکس7 
دنیـا منتهی به توزیع واکسـن می شـود و اگر بـه توزیع علم 
مربـوط بـه آن هم بپردازد و کاری که شـرکت فایزر کرد در 
کل دنیا پخش بشـود، مشـکل حمل و نقل را کمتر می کند 

و به توسـعة علـم در کل دنیا هم کمک خواهد شـد.

7  پروژة COVAX: مکانیسم تقسیم ریسک جهانی برای خریدهای 
مشترک و توزیع عادالنة واکسن های COVID-19 نهایی در سراسر دنیا 

است که توسط CEPI ،GAVI  و WHO اجرا و اداره می شوند.
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از دانشگاه کورنل کشور آمریکا اخذ نموده است. ایشان با کسب شایستگی الزم جهت دریافت بورسیۀ 
استادی دانشگاه UCSF وارد فصل جدیدی از زندگی خود شدند و با راه اندازی و هدایت گروه تحقیقاتی 
آزمایشگاه فتاحی )fattahilab( در حال حاضر به عنوان یک گروه پیشرو مشغول به فعالیت هستند.

فرانک فتاحی در مصاحبۀ پیش رو با توصیف مسیر زندگی فردی و انگیزه های اولیه برای ورود به 
دانشگاهی و  ارزشمند دربارۀ تحصیالت  تجربیات  نظرات و  نقطه  انتقال  و  دنیای شگفت انگیز علم 
کار تحقیقاتی در مراکز پیشرو ایران و آمریکا، محتوایی خواندنی به اشتراک گذاشته است که برای 
دانشجویان امروز و محققان فردا می تواند الهام بخش باشد. امیدواریم از مطالعۀ این نوشتار لذت ببرید.
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از زندگی در شیراز در کنار خانواده؛ 
دوران کودکی؛ نوجوانی و تجربیات این 

دوران برایمان بگویید.  
ـــرات  ـــن خاط ـــون م ـــت، چ ـــختی اس ـــوال س ـــن س ای
قدیمـــی را خیلـــی درســـت یـــادم نمی مانـــد. چـــون 
ـــث  ـــود، باع ـــز ب ـــی و ادب  خی ـــهر تاریخ ـــک ش ـــیراز ی ش
ـــه علـــم و درس خوانـــدن،  شـــد بجـــز کارهـــای مربـــوط ب
بـــا جنبه هـــای دیگـــر زندگـــی کمـــی آشـــنا شـــوم و 

ـــد.  ـــدی نباش ـــک بُع ـــی ام ی زندگ

آیا اشخاص، کتاب ها، فیلم ها، سفرها و 
یا هر تجربه ای از جنسی فارغ از فعالیت 
علمی پیش از شروع دانشگاه برای شما 
ماندنی و تاثیرگذار بر مسیر فعلی زندگی 

بوده است؟
ـــی  ـــودم،   یکـــی ازدوســـتانم کتاب ـــی کـــه ب ســـوم راهنمای
Alexan- ـــه نویســـندگی The planiverse ب ـــه اســـم  ب

ــود  ــی بـ ــان انگلیسـ ــه زبـ ــه بـ der Dewdney را کـ
بـــه مـــن امانـــت 
داد؛ ایـــن کتـــاب 
روایتـــی بـــود از 
موجـــود  یـــک 
کـــه  ، ی بعد و د
ــی  ــد خاصـ دیـ
ـــبت  ـــت نس داش
دنیـــا  بـــه 
محیـــط  و 
فـــش؛  طرا ا
ن  چـــو

دو تـــا بُعـــد 
ــت  ــتر نداشـ بیشـ

و در ذهنـــش نمی گنجیـــد کـــه بیشـــتر از دو تـــا بُعـــد 
ـــن در آن  ـــرای م ـــد. ب ـــته باش ـــود داش ـــد وج ـــم می توان ه
ـــودی  ـــه موج ـــود ک ـــی ب ـــوم جالب ـــی مفه ـــال خیل سن وس
ـــی  ـــاال ذهن ـــی اش، ح ـــای ادراک ـــرف محدودیت ه ـــه ص ب
ــای  ــورش از دنیـ ــود تصـ ــث می شـ ــی، باعـ ــا حسـ یـ
ـــی  ـــی محـــدود باشـــد، و آن محدودیت های ـــش خیل اطراف
کـــه ادراک و حس هایـــش از نظـــر بیولوژیکـــی بهـــش 
تحمیـــل کرده انـــد، بـــه مـــن کمـــک کـــرد کـــه فکـــر 

ـــات  ـــم و تحقیق ـــد در  عل ـــور می توان ـــه آدم چط ـــم ک کن
percep- ـــکار و ـــه اف ـــه ب ـــای اینک ـــه ج ـــد، ب ـــعی کن  س

tion1هـــای خـــودش تکیـــه کنـــد،  بـــرای ایـــن کـــه 

دنیـــای دور و بـــرش را بشناســـد، کمـــی فراتـــر رود و 
ـــودی  ـــای وج ـــکار و محدودیت ه ـــز و اف ـــه غرای ـــط ب فق
ـــا  ـــی چیزه ـــک خیل ـــال در فیزی ـــد. مث ـــه نکن خـــودش تکی
ـــی  ـــم؛ ول ـــان درک کنی ـــس خودم ـــا ح ـــم  ب را نمی توانی
ــت  ــی درسـ ــای علمـ ــاس داده هـ ــر اسـ ــم بـ می دانیـ
ـــت. در آن دوره  ـــن اس ـــم همی ـــوژی ه ـــتند. در بیول هس
کـــه داشـــتم تـــازه راجـــع بـــه گرایش هـــای مختلـــف 
ــرم  ــه نظـ ــاب بـ ــن کتـ ــردم، ایـ ــر می کـ ــغلی فکـ شـ
جالـــب بـــود و خیلـــی راجـــع بـــه آن فکـــر کـــردم. 

تحصیل در مدرسۀ فرزانگان و شرکت 
در المپیاد زیست شناسی چه تجربیاتی را 
در اختیار شما قرار داد؟ این دوران چه 
تاثیری بر مسیر زندگی شما داشته است؟ 

ــی کــه  ــا مدل ــان م ــود. زم ــة تاثیرگــذاری ب ــاد تجرب المپی
ــه  ــی ک ــا مدل ــم ب ــاد می گرفتی ــوی مدرســه ی ــا را ت درس ه
در باشــگاه دانش پژوهشــان بخاطــر المپیــاد یــاد می گرفتیــم 
خیلــی فــرق میکــرد؛ و ایــن مســأله خیلــی کمــک کــرد کــه 
بُعــد دیگــری هــم بــه دیدگاه مــان راجــع بــه زیست شناســی 
اضافــه شــود و فهمیدیــم کــه چطــور حــل مســئله کنیــم و 
ــی  ــة تحقیقات ــم؛ و جنب ــش انجــام بدی ــد آزمای ــه بای چگون

ــرد. ــی ک ــن معرف ــه م زیست شناســی را ب
درمــورد ســمپاد هــم نظــرات خیلــی مختلف اســت؛ یک 
ــق.  ــف وجــودش هســتند و یــک ســری مواف ســری مخال
راســتش نظــر مــن نــه ایــن اســت کــه بایــد حتمــا باشــد 
ــة  ــرود. تجرب ــد قطعــاً از بیــن ب ــم کــه بای ــه فکــر میکن و ن
ــورد  ــه ای هایم در م ــی از هم مدرس ــودم و خیل ــخصی خ ش
ــی  ــم خیل ــه برای ــزی ک ــوده؛ چی ــت ب ــی مثب ــمپاد خیل س
ارزشــمند بــود ایــن بــود کــه دوســتان خیلــی خوبــی پیــدا 
کــردم، و االن تقریبــاً همــة همکالســی هایم آدم هــای موفــق 
و تاثیرگــذاری هســتند؛ و احســاس می کنــم بــودن بــا آن هــا 
در آن دوران باعــث شــد بتوانــم جنبه هــای مختلف موفقیت 
را از نزدیــک ببینــم؛ و مهم تــر از همــه اینکــه، وقتــی میبینــی 
همــه دوروبـَـرت ایــن همــه توانمندنــد، اعتمادبه نفســت هــم 
ــم  ــم می توان ــن ه ــس م ــی پ ــر میکن ــی رود، و فک ــاال م ب

ــروم.  ــری ب ــای بزرگ ت ــال چیزه دنب

1- درک و آگاهی
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بوده که چندین آزمایش را طراحی کرده و انجام دادند و یک 
سری چیزهایی که قباًل معلوم نبوده را توانسته اند بفهمند؛ مثال 
این سیستم یا سلول چطور کار می کند یا این پروسه چطور 
عمل می کند. به این دلیل بود که از دورة دبیرستان تصمیم 
گرفتم بروم بیوتکنولوژی که بتوانم جنبة تحقیقاتی قضیه را 
دنبال کنم. فرق بیوتک با زیست شناسی این است که بیشتر 
تمرکزش روی استفادة کاربردی از زیست شناسی است؛ و من 
که گرایشم بیوتکنولوژی پزشکی بود باید به دنبال این می بودم 
که واکسن یا داروی جدیدی تولید کنم، یا درمان جدیدی برای 
یک بیماری خاص پیدا کنم. اینکه کاری را انجام بدهم که قباًل 
کسی انجام نداده، یا چیزی را بفهمم که قبال کسی نمی دانسته 

برایم جالب بود. 

آیا شما عالوه بر درس در فعالیت های 
تشکل های  علمی،  )انجمن های  جانبی 
این  می کردید؟  شرکت  و…(   سیاسی 
فعالیت ها برای شما چه تجربیاتی به همراه 
داشته؟ آیا شما را به اهدافتان نزدیک تر 

کرد؟
راستش نه. آن زمان در گروه بیوتک، انجمن علمی به صورت 
رسمی نداشتیم ولی در سال سوم یا چهارم تحصیلم یک سری 
تشکالت رسمی ای بود که در آن کنفرانس برگزار می کردیم؛ 
اسمش انجمن علمی نبود ولی یک گروهی از دانشجوها دور 
هم جمع می شدند و هر کسی هر هفته یک ژورنال یا مقاله ای 
پیدا می کرد و ارائه می داد؛ یا راجع به موضوع خاصی چند تا 
مقاله میخواند و ارائه میداد )مثل ژورنال کالب(. بیشتر فعالیت 

در  را  خود  کارشناسی  دوره  شما 
دانشگاه تهران سپری کرده اید. این دوران 
اجتماعی  و  فردی  علمی،  تجربیات  چه 

مثبت یا منفی برای شما رقم زده است؟
من 5 سال دانشگاه تهران بودم؛ سه سال و نیم لیسانس 
مهمی  دورة  خیلی  که  لیسانس،  فوق  نیم  و  سال  یک  و 
بود. زمانی که ما وارد گروه بیوتک شدیم، هنوز مثل االن 
هیئت علمی مخصوص به گروه بیوتک نداشتیم و اساتید 
از دانشکده های مختلف و انستیتوهای خصوصی می آمدند 
و به ما تدریس می کردند؛ خوبی های این مورد این بود که 
خیلی از تصمیم گیر ی ها، دست دانشجو ها بود. مثأل از اول هر 
ترم برنامه ریزی می کردیم که چه کالس هایی برداریم و آن 
کالس ها چگونه برگزار شوند و استادشان چه کسانی باشند 
و از کجا بیایند. یک سری سختی هایی داشت ولی ُحسن 
آن این بود که ترس ما را از تصمیم گیری ریخت و باعث 
شد راحت تر بتوانیم تصمیم هایی راجع  به جهت پروژه، نوع 
همکاری یا این قبیل چیزها بگیریم؛ جوری بار آمدیم که 
بتوانیم خیلی مستقل تصمیم خودمان را بگیریم. فکر می کنم 
این برای من یکی از بزرگترین تأثیر ات حضور در گروه 

بیوتک دانشگاه تهران بوده است.

علی رغم اینکه شما امکان تحصیل در 
داشتید، چطور  پزشکی  علوم  رشته های 
شد که شما مسیر علوم پایه و پژوهش 
را انتخاب کردید؟ در آن ابتدا چه هدفی 
داشتید؟  آیا همواره همان مسیر را دنبال 
آیا  بازگردید  گذشته  به  اگر  کرده اید؟ 
باز همین رشته را انتخاب می کنید؟ آیا 
انتخاب این مسیر برای شما هموار بوده؟

خواهر  و  بودند  پزشک  من  بزرگ تر  خواهر  و  برادر 
نزدیک  از  خیلی  درنتیجه  بود؛  دندانپزشک  هم  کوچک ترم 
شاهد دوران تحصیلشان بودم و از نظر شغلی هم کمی با روال 
کارشان آشنا شده بودم و فهمیدم معاینة مریض و مداوا کردنش 
شاید واقعاً عالقة شخصی من نیست؛ قطعاً شغل خوبی ست؛ 
در آن خدمت میکنی و به صورت خیلی ملموس هر روز اثر 
کارت را میبینی و حال چند نفر را خوب می کنی و آخر روز 
می دانی دقیقاً کاری که کردی چقدر تأثیر خوبی داشته؛ ولی 
سر المپیاد دفعة اولی بود که متوجه شدم این همه علمی که 
در زیست شناسی بهش رسیدیم، نتیجة کار یک سری محققی 

سر المپیاد دفعۀ اولی بود که متوجه 
شدم این همه علمی که در زیست شناسی 

بهش رسیدیم، نتیجۀ کار یک سری 
محققی بوده که چندین آزمایش را طراحی 
کرده و انجام دادند و یک سری چیزهایی 

که قباًل معلوم نبوده را توانسته اند 
بفهمند؛ مثال این سیستم یا سلول چطور 

کار می کند یا این پروسه چطور عمل 
می کند.
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غیردرسی من بیرون دانشگاه، در باشگاه بود که تا چند سال به 
المپیادی های سال پایین تر، در تابستان و غیره تدریس می کردم. 
بعدش هم از نیمة سال دوم به بعد رفتم رویان و بیشتر وقتم 
خیلی  و  می دادم؛  اختصاص  آنجا  پروژه های  انجام  برای  را 
نتوانستم در خارج از گروه بیوتک یا سطح دانشگاه تهران، 

فعالیت فوق برنامه ای انجام بدهم متأسفانه.

شما دوران تحصیالت ارشدتان را در 
ایران به طور کامل به اتمام نرساندید اما 
در همان دوران کوتاه همکاری با مرکز 
فراهم  چطور  امکان  این  داشتید.  رویان 
شد؟ شما بر  روی چه موضوعی و زیر 
نظر کدام اساتید کار می کردید؟ آیا بعد از 
اتمام همکاری ارتباطتتان را همچنان حفظ 

کردید با افراد آن مرکز؟ 
از همان سال اول ما دنبال این بودیم که برویم یک سری 
تجربة آزمایشگاهی پیدا کنیم؛ چون کالس ها بیشتر تئوری بود 
و کالس های آزمایشگاه هم یکی دو سال اول دروس پایه ای 
بود و به تحقیق نمی رسید. در نتیجه سعی می کردیم در تابستان 
برویم موسسات مختلف کمک کنیم، یا فقط نگاه کنیم ببینیم 
بقیة محقق ها چطور کارها را انجام می دهند. سال اول اکثراً رفتیم 
پاستور. سال بعد رفتم از رویان شروع کردم. زمان ما گرایش های 
برای  بود.  پزشکی  و  مولکولی  بیولوژی  بیوتک،  در  محبوب 
گرایش پزشکی چند تا موسسه مطرح بود؛ یکی رویان که کار 
سلول های بنیادی می کرد، یکی بُن یاخته که آن هم یکم دیرتر از 
رویان کار سلول های بنیادی را شروع کرده بود و مثاًل پاستور 
و بعضی دانشگاه های دیگر. حتی بعضی ها می رفتند دانشگاه 
تربیت مدرس، بهشتی یا موسسة ابن سینا و کارهای مولکولی 
انجام می دادند. من دلیل اینکه رفتم رویان این بود که سلول های 
بنیادی برایم جالب بود و زیست شناسی تکوینی را خیلی دوست 
داشتم و می خواستم بیشتر یاد بگیرم. زمان ما چند تا از اساتید در 
موسسة رویان تصمیم گرفته بودند دانشجوهای بیوتک را جذب 
کنند و حقوقی هم به ما بدهند تا به صورت پاره وقت جذب 
رویان شویم. یک چیزی بین اینتِرنشیپ2 و کارآموزی بود. تعداد 
زیادی از ما، حدود 12 نفر از بچه های بیوتک در مقاطع مختلف، 
درآزمایشگاه های مختلف رویان، شروع به کار کردیم. این خیلی 
خوب بود که تعداد ما زیاد بود و باعث شد همه با هم بتوانیم روی 
پروژه های مشترک کار کنیم و چیزهای زیادی از جمله کلیات و 
ادبیات آن موضوع را یاد بگیریم و کمی هم آزمایش کنیم و یاد 

2  internship

بگیریم چگونه آزمایش طراحی کنیم و با سلول ها کار کنیم و 
کارهای مولکولی انجام دهیم. استاد اصلی من دکتر حسینی بودند 
که هنوز هم آنجا هستند و کارهای خیلی ارزشمندی کردند. با 
دکتر بهاروند هم کمی کار کردم؛ ولی استاد اصلی ام که پایان نامة 

ارشد را با ایشان برداشتم، دکتر حسینی بودند.
بله بله با دکتر حسینی حتی پروژة مشترک دارم. زمینة تخصص 
ایشان پروتئومیکس است و ما سلول های بنیادی را بیشتر از این 
جنبه که چگونه سلول ها به سلول های مختلف تبدیل می شوند، 
بررسی می کنیم و نه لزوماً روی جنبه های پروتئومیکسی اش؛ و 
حاال برای یک پروژة خاص قرار است با دکتر حسینی و تعدادی 
از همکارانشان در استرالیا همکاری کنیم. مواقعی هم پیش آمده 
که خیلی از هم آزمایشگاهی های قدیمی ام بعد از سال ها آمدند 
و چند ماه اینجا آزمایشگاه من بودند. در مجموع تا حدی در 

ارتباط هستیم.

با   2۰11 سال  در  مقاله ای  در  شما 
همکاری محققان مرکز تحقیقات رویان، 
بر روی تاثیر بیان ژن بر تمایز سلول های 
مشارکت  عصبی  سلول های  به  بنیادی 
داشته اید. آیا این نوع تحقیقات باعث شده 
تا به کارهای مرتبط با حوزۀ سلول های 
بنیادی، نوروساینس و … عالقه مند شوید؟

البته. مسلماً یک مقدار کمک کرد که راجع به آن موضوع ها 
بیشتر یاد بگیرم. من در رویان بیشتر روی سلول های قلبی کار 
می کردم )تمایز سلول های بنیادی جنینی و سلول های قلبی و 
اینکه چگونه با روش های مختلف بتوانیم این سلول ها را از هم 
جدا کنیم و بیشتر راجع به آن ها مطالعه کنیم و بفهمیم چگونه 
تمایز پیدا می کنند و ویژگی هایشان چیست(. این پروژه ای که 
به آن اشاره کردید، من در آن نقش خیلی پررنگی نداشتم. تنها 
کاری که من کردم این بود که بخشی از کار را با آقای فتحی که 
االن آمریکا هستند )پروژة اصلی ایشان بود( همکاری کردیم؛ 
و من یک سری آزمایش هایی را برای آن پروژه انجام دادم که 
بعدها از طریق آن بیشتر فهمیدم تمایز عصبی چگونه کار می کند 
و عالقه مند به این موضوع جالب شدم و چون پیش زمینة خوبی 
به دست آوردم باعث شد که بعدها در دورة PhD راجع به آن 
تحقیق کنم. از همان دوره ای که در رویان بودم شروع کردم به 
خواندن مقاله های لورنس )استاد دورة PhDام( و بیشتر فهمیدم 
بنابراین وقتی آمدم  به کدام سمت می رود؛  فیلد دارد  این  که 
کورنل کارهایشان را از قبل می شناختم و می دانستم می خواهم 

در آزمایشگاهشان کار کنم. 
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نظر شما دربارۀ روند آموزش و پژوهش 
در سیستم آموزش عالی ایران به خصوص 
چیست؟   بیوتکنولوژی  و  زیست شناسی 
و  آموزش  قوت و ضعف سیستم  نقاط 
پژوهش در ایران نسبت به سایر نقاط دنیا 

چیست؟ 
به طور کلی نمی توانم راجع به سیستم آموزش عالی خیلی 
نظر بدهم اما برای زیست شناسی به طور خاص مشکلی که 
هست راه حل ساده ای برایش وجود ندارد. مشکل این است که 
جنبة تحقیقاتی در زیست شناسی خیلی پررنگ است و خیلی 
روبهرشد است و هر سال کاماًل متحول می شود و متأسفانه 
به خاطر محدودیت هایی که در ایران هست آزمایشگاه های 
ایران منزوی هستند؛ یعنی از اتفاقاتی که دارد می افتد، نسبت 
به جاهای دیگر دنیا بی خبرترند. حتی موسساتی مثل رویان و 
جاهای دیگری که خیلی هم کارهای باارزشی می کنند همین 
راحت  نمی توانند  را  موشی  جدید  مدل های  مثاًل  گونه اند. 
استفاده کنند و یا به دستگاه های خیلی جدید و به روزی که وارد 
کار می شوند، به راحتی نمی توانند دسترسی داشته باشند. فقط 
جنبة مادی هم نیست. ارتباطات بین اساتید داخل ایران و اساتید 
جاهای دیگر آنقدر آسان نیست؛ کنفرانس های خیلی کمتری 
برگزار می شود و رفت وآمدها خیلی سخت تر هست و خب 
این مسئله، کمی کار را برای آموزش عالی در ردة PhD سخت 
کرده است. برای مثال کسی که می خواهد در زیست شناسی 
PhD بگیرد الزمه اش این است که وصل بشود به کل قضایایی 
که دارد اتفاق می افتد در دنیا. ولی در عوض نقطة قوت این 
هست که در ایران حتی در دورة لیسانس تأکید زیادی می شود 
به آموزش نسبتا گسترده در شاخه های مختلف زیست شناسی. 
یعنی کسی که لیسانس زیست می گیرد، با شاخه های مختلف 
زیست شناسی تا حدی آشنایی دارد درصورتی که در جاهایی 
مثل آمریکا اونقدر گرایش های تخصصی گسترده نمی شوند. 
در ایران بیشتر روی یک سری از تکست بوک ها مانور می دهند، 
درصورتی که اینجا بیشتر روی کارهای تحقیقاتی تأکید می شود. 
شاید تکست بوک باشد، ولی تقریبا حتی در تکست بوک هم 
اگر فرضاً به دانشجو یاد می دهند که تولید پروتئین در سلول 
این طور اتفاق می افتد، سعی می کنند به دانشجو توضیح بدهند 
که  کسی  یعنی  است.  شده  موضوع کشف  این  که چگونه 
چندین سال پیش این تحقیق را انجام داده، چه آزمایش هایی 
انجام داده که به این نتیجه رسیده. این باعث می شود که ذهن 
دانشجو روی قضیة حل مسئله تأکید داشته باشد. اینجا بیشتر 
تأکید روی مفاهیم است و در ایران بیشتر تأکید روی دانسته ها 

)factها(؛ مفهومی که پشت این فکت ها هست را شاید خوب 
نمی توانند به دانشجو منتقل کنند. 

از پذیرش در دانشگاه کورنل3 بگویید. 
و  کردید  انتخاب  را  دانشگاه  این  چرا 
معیارهای شما در انتخاب و روش یافتن 
دانشگاه مورد عالقه تان چه بود؟ در دورۀ 
PhD بر روی چه موضوعاتی کار کردید؟ 
این دوره چه تاثیراتی بر نگاه شما به علم 

و زندگی داشت؟ 
داشتم  دوست  خیلی  که  استادی  گفتم  که  همانطور 
لیست  توی  درنتیجه  میکرد؛  کار  آنجا  کنم،  کار  او  با 
بر  عالوه  بود.  کردم  اپالی  برای شان  که  دانشگاه هایی 
این  به کورنل  برایم جالب بود راجع  این چیزی که خیلی 
دو  به  است  نزدیک  خیلی  نیویورک  در  کورنل  که  بود 
و  Sloan Kettering Institute  - دیگر  مهم   موسسة 
Rockefeller University - که این باعث می شد خیلی 
تبادل علمی، تبادل دانشجو، تبادل مواد و وسایل آزمایشگاه 
و تبادل ایده اتفاق بیفتد. چیزی که آن زمان شاید به آن فکر 
نکردم ولی در حال حاضر فکر میکنم بسیار مهم هست این 
است که شهر و محل زندگی نه تنها روی زندگی شخصی 
تأثیر زیادی دارد، بلکه روی کار علمی هم بسیار تاثیرگذار 
است. یک سری شهرهایی مثل نیویورک تعداد خیلی زیادی 
موسسات تحقیقاتی دارند، و باعث می شود که کاًل انجام یک 
سری از کارها در این شهر ها آسان تر باشد؛ در صورتی که 
بعضی دانشگاه ها در یک شهرهای دورافتاده ای هستند، که 
ممکن است خود دانشگاه در موضوعات خیلی خاصی بسیار 
قوی باشد، ولی اگر کمی بخواهی پایت را فراتر بگذاری شاید 

کار کردن سخت تر بشود .
مـن روی سـلول های عصبـی محیطـی کار می کنـم؛ کـه 
شـروعش در همـان دورة PhD بـود بـا اسـتادم، لورنـس. 
سـلول های عصبی دو دسـته هستند: سیسـتم عصبی مرکزی 
)مغـز و نخـاع( و همة عصب هـای دیگری که خـارج از مغز 
و نخاع هسـتند، که سیسـتم عصبی محیطی نامیده می شـوند 
و در اندام هـای مختلـف وجـود دارند و کارهـای مختلفی را 
تنظیـم می کننـد. دانـش ما در مـورد سیسـتم عصبی محیطی 
خیلـی کمتر از سیسـتم عصبی مرکزی می باشـد.  کاری که ما 
در آزمایشـگاه ها می کنیم این اسـت که از سـلول های بنیادی 

3- Weill Cornell Graduate School of Medical Sciences 
WCGS



33
 دوفصلنامه

 تابستان و پاییز
1399

و آزمایشـگاهی کـه هسـتی مهم اند. ممکن اسـت آزمایشـگاه 
کوچکـی در دانشـگاهی کوچـک خیلـی بتواند کمـک کند و 
برعکـس ممکـن هـم هسـت کـه در یک دانشـگاه خـوب و 
 PhD معروف، آزمایشـگاه یا اسـتاد خوبی نباشـد؛ و نتوانی در
مطالـب خوبـی یاد بگیـری. پس نتیجـه می گیریم، آزمایشـگاه 
در واقع مهم تر از اسـم دانشـگاه است. البته در آمریکا مستقیمًا 
بـه یک اسـتاد اپالی نمی کنی؛ بیشـتر اینطور اسـت کـه اپالی 
میکنـی به یک رشـته4 کـه بعد از طریق آن رشـته مـی روی در 
چنـد آزمایشـگاه چـرخ می زنی و یـک آزمایشـگاه را انتخاب 
می کنـی. خیلـی وقت هـا دانشـگاه های قوی تـر، که اسمشـان 
هـم معروف تر اسـت، تعـداد آزمایشـگاه های خوب بیشـتری 
دارنـد ولـی نـه لزومـاً در آن زمینـه ای که شـما می خواهی کار 
کنـی. دانشـگاه هایی از اینجـا کـه در ایـران خیلی اسمشـان به 
گوشـمان می خـورد، معـروف هسـتند؛ ولـی اینجا یک سـری 

دانشـگاه های خیلـی معـروف دیگر هم هسـتند. 
یـک فاکتـور دیگـر هم کـه خیلی مهم اسـت این اسـت که 
دانشـگاهی که بـه آن اپالی می کنی، باید دقـت کنی که چقدر 
 UCSFدانشـجوی خارجی گرفته اسـت. مثاًل برای دانشـگاه ما
، متاسـفانه fundingای کـه دانشـجوها را سـاپورت می کنـد، 
از یـک منبعـی می آیـد، کـه نمی توانـد دانشـجوی خارجـی 
را سـاپورت کنـد. درنتیجـه بـا وجـود اینکـه خیلی از اسـاتید 
دوسـت دارند دانشـجو از کشـورهای دیگر بگیرند، اما بخاطر 
منبع بودجة تحقیقاتی PhD دانشـگاه ما 5NIH اسـت و بودجة 
دولتـی دارد. کورنـل مثـال دانشـگاهی بـود کـه دانشـجوهای 
خارجـی زیـادی داشـت و در کالس مـا کـه حـدود 30 نفـر 
بودیـم، شـاید 70% همکالسـی های من غیرآمریکایـی بودند. 

ــتادی در  ــیۀ اس ــا بورس ــه ب در رابط
ــد  ــه ش ــد. چ ــگاه UCSF بگویی دانش
ــرا  ــس از اتمــام دکت ــه پ کــه بالفاصل
ــرا  ــدید و چ ــتادی ش ــۀ اس وارد حرف
ــد؟  ــال نکردی ــری را دنب ــیرهای دیگ مس

معمولش این است که برای اینکه استاد شویم، باید چند 
سال postdoc باشیم. خیلی وقت ها دلیلش این است که 
تجربة خیلی طوالنی می خواهند و برای اینکه رزومه ات به 
حدی برسد که قانعشان کنی که بودجة اولیة تحقیقاتی را 
بهت بدهند طول می کشد. از یک نظرهایی خوب است چون 
دوباره یک بُعد دیگری به تجربیاتت اضافه می کند و می توانی 
یک موضوعی که قباًل کار نکردی را شروع کنی. مثاًل من 
4-  program
5  National Institutes of Health

اسـتفاده می کنیـم، کـه این سـلول های عصبـی را تولید کنیم؛ 
و ایـن باعـث می شـود بتوانیـم تعـداد زیادی سـلول عصبی 
داشـته باشـیم و بتوانیم آزمایشـات مختلف مولکولی را روی 
آن ها انجام بدهیم. دسـتکاری ژنتیکی کنیـم، کارهای اُمیکس 
انجـام بدهیم و عملکردشـان را درک کنیـم و ببینیم که تحت 
چـه شـرایطی نرمـال هسـتند، و تحت چه شـرایطی منجر به 
بیمـاری می شـوند. در واقـع از سـلول های بنیـادی بـه عنوان 
وسـیله ای اسـتفاده می کنیـم تـا از طریـق آن این سـلول های 
عصبـی را بتوانیـم درسـت کنیم. خـب در حالت عـادی کار 
خیلـی سـختی اسـت چـون از نمونـة انسـانی که نمی شـود 
این هـا رو جـدا کـرد؛ چـون اگـر جـدا کنیـم دیگـر در بـدن 
ترمیـم نمی شـود. از نمونه هـای موشـی و بقیـة حیوانـات 
آزمایشـگاهی هم به راحتی نمی شـود اسـتفاده کرد و کشـت 
داد. در نتیجـه سـلول های بنیـادی بـه مـا کمـک می کننـد که 
ایـن مشـکالت و محدودیت هـای نمونه هـای آزمایشـگاهی 
را بتوانیـم برطـرف کنیـم و کمـی بیشـتر سیسـتم عصبـی را 
بشناسـیم. بـه نوعی می خواسـتم بجـز آن، یک بُعـد دیگری 
هـم بـه تجربـة علمـی ام اضافه شـود و به این خاطر سیسـتم 
عصبـی را بیشـتر ترجیـح دادم کـه احسـاس کـردم در فیلـد 
سـلول های بنیادی پیشـرفتش بیشـتر بوده، و آن هـم به دلیل 
اینکه آن زمان تکوین سیسـتم عصبی شناخته شـده تر بود؛ در 
نتیجـه کسـانی که روی سـلول های بنیـادی کار می کردند هم 
توانسـته بودنـد از این ها اسـتفاده کننـد و روش های مختلف 
تمایـز را بهتـر جـا بیندازنـد. در نتیجه گویی چند سـال از آن 
جهـت جلوتـر بودیـم و در واقـع امکانات تحقیقی بیشـتری 
داشـتیم. مسـالة دیگـر هـم اینکه میخواسـتم عالوه بـر قلب، 
یـک سـری کارهایـی هـم یـاد بگیرم کـه بعـداً بتوانـم با هم 
تلفیقشـان کنـم. االن هـم در آزمایشـگاه یک سـری کارهایی 
روی سـلول های قلبـی انجـام می دهیـم کـه ادامـة کارهایـی 
اسـت، کـه آن زمـان در رویان شـروع کـرده و راجع بهشـان 

یاد گرفتـه بودم.

بـرای تحصیـل در خـارج از ایـران 
نـام پـرآوازه یک دانشـگاه و رنکینگش 
چقـدر بـر کیفیـت آمـوزش و پژوهش 

دارد؟ تاثیر 
بـه طـور خالصـه اسـمش اصـال مهم نیسـت، چـون وقتی 
در مقطـع دکتـری هسـتیم، خیلـی کالس و درس اثـر عمیقی 
روی عملکـرد نـدارد؛ بیشـتر پـروژه ای کـه بـه عنـوان تِـز 
برمیـداری، تجربـه ای کـه در طول پـروژة تَِزت کسـب میکنی 
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است یک  ممکن  کرده ام،  کار  بنیادی  که روی سلول های 
آزمایشگاه تحقیقات سرطان postdoc کنم و یک موضوع 
کاماًل جدیدی را دوباره از اول یاد بگیرم که در آینده ممکن 
است خیلی کمک کند. ولی زمانی که من PhD را تمام 
می کردم تصمیم گرفته بودم برای آزمایشگاه خودم که قرار 
 PhD است مستقل اداره اش کنم، همین سمت وسوی پروژة
را که خیلی دوست دارم ادامه بدهم؛ و احساس کردم شاید 
الزم نیست چند سال دیگر را روی موضوعی دیگر یکی 
دو تا پروژة دیگر انجام بدهم. نکتة دیگر هم این بود که 
استاد PhDام تشویقم کرد که برای این  program اپالی 
کنم. این موضوع خیلی موضوع معمولی نیست که مردم 
postdoc نکنند و مستقل شوند. یکم ریسکی است و تعداد 

پوزیشن هایی که برایش هست کم. 

چه  روی  بر  حاضر  حال  در  شما 
می دهید؟  انجام  تحقیقات  موضوعی 
اهمیت کار تحقیقاتی شما در چیست و 
به دنبال چه دست آوردی هستید؟ بخش 
مورد عالقۀ شما در تحقیقات فعلی تان 
را  شما  صبح ها  چیزی  چه  چیست؟ 
برای رفتن به محیط کار از خواب بیدار 

می کند؟
سوالی که خیلی برای من جالب است و به نوعی در همة 
پروژه هایم یک بخش آن، به این سوال اختصاص پیدا می کند 
و سوالی که شاید از همان دورة لیسانس و فوق لیسانسم 
این  بشم،  بنیادی جذب  سلول های  مبحث  به  شد  باعث 
هست که سلول ها چطور از یک سلولی که هنوز تصمیم 
نگرفته که می خواهد چه سلولی بشود، می تواند تبدیل بشود 
به انواع و اقسام سلول هایی که در بدن وجود دارد که خیلی 
هم با هم فرق می کنند ولی همه از یک سلول یکسان منشا 
گرفته اند. پروسه ای که سلول پرتوان )pluripotent( یکی 
یکی تصمیم می گیرد که در هر دوراهی، چه مسیری را برود. 
بخش بنیادینی که دوست دارم کار کنم این است که بفهمم 
این تصمیمات چطور تنظیم می شوند. بخش دیگر پروژه های 
مطالعه  را  بیماری خاص  داریم، همیشه یک  که  مختلفی 
می کند که به طور مثال سلول در اثر فالن جهش ژنتیکی یا 
فالن اتفاقی که در یک بیماری پیچیده ای مثل دیابت می افتد 
یا چاقی یا سرطان یا... چرا درست کار نمی کند. این کمک 
می کند جنبة کاربردی علم را که همیشه عالقمندش بودم 

پوشش بدهد.

در  استادی  سمت  در  شما  واقع  در 
و  آموزشی  مراکز  معتبرترین  از  یکی 
پژوهشی دنیا مشغول فعالیت هستید؛ نقش 
و مسءولیت خود را نسبت به پیشرفت 
ارزیابی  ایران چگونه  در  علم  ترویج  و 
می کنید؟ موانع پیش رو در این مسیر چه 

چیزهایی هستند؟
علـم  ترویـج  بـرای  کـه  نیسـتم  معتقـد  کاًل  مـن 
بایـد خیلـی مـرز قائـل شـویم و نقـش دانشـکده هـم 
کاربـرد  یـک  و  کشـور  یـک  بـرای  کـه  نیسـت  ایـن 
ایـن  بعضـی رشـته ها  البتـه  کنـد.  تربیـت  آدم  خـاص، 
در   ولـی  پزشـکی.  و  حقـوق  مثـل  هسـتند   چنیـن 
science اتفاقـی کـه می افتـد ایـن هسـت کـه مـن یک 
library مقالـه را چـاپ می کنـم و در یـک ژورنـال یـا
ای کـه همـه بـه آن دسترسـی دارنـد قـرار می دهـم و 
فرقـی نمی کنـد چـه کشـوری باشـد؛ کاری که دانشـگاه 
تهـران بـرای مـن انجـام داده در دورة لیسـانس و فـوق 
لیسـانس. هـدف دانشـگاه این نبـوده که مـن را برای یک 
کار خاصـی تربیـت کنـد. هـدف دانشـگاه این اسـت که 
دانشـی را اشـاعه بدهد و یک سـری افراد را تربیت کند، 
کـه بتواننـد راجـع بـه موضوعـی بیشـتر بدانند و بـه بقیه 
یـاد بدهنـد. راجع بـه این قضیه شـاید نباید اینطـور نگاه 
کـرد کـه فـردی کـه از ایـران رفـت حیف شـد یـا فردی 
کـه مانـد بیشـتر خدمت کرد. به شـخصه همچیـن مرزی 
برایـش قائـل نیسـتم. اگـر برفرض مـن دارویی پیـدا کنم 
بـرای کوویـد-19، خـب می گـذارم روی یـک ژورنـال 
open access و از فـردا کسـانی کـه در ایـران مقاله را 

سوالی که خیلی برای من جالب است این 
هست که سلول ها چطور از یک سلولی 
که هنوز تصمیم نگرفته که می خواهد 

چه سلولی بشود، می تواند تبدیل بشود 
به انواع و اقسام سلول هایی که در 

بدن وجود دارد که خیلی هم با هم فرق 
می کنند ولی همه از یک سلول یکسان 

منشا گرفته اند.
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می خواننـد می تواننـد در سـطح انبوه تولیـدش کنند، و به 
مریض هـا تجویـز کننـد. هرجـا امکاناتـش وجود داشـته 
باشـد شـاید بهتـر باشـد آدم بـه همانجـا بـرود و کار را 
انجـام بدهـد. بیوتکنولوژی یـک جنبة کاربـردی دارد که 
بهتـر اسـت یـک سـری فناوری هایـی را کـه شـاید همه 
جـا وجـود نـدارد را یاد بگیر یـم و در ایران آن پروسـه را 

بیندازیم.  راه 

شخصیت  یا  علمی  دستاورد  کدام 
علم  سنتی  یا  معاصر  دنیای  در  علمی 
زیست شناسی برای شما الهام بخش بوده 

است؟
اسـتاد سـابقم یکـی از ایـن افراد بـود. از همـان اول که 
من وارد عرصة تحقیقات سـلول بنیادی شـدم با کار هایش 
آشـنا شـدم و خیلـی دوسـت داشـتم بیشـتر از او بیاموزم 
کـه موفـق شـدم بـه آزمایشـگاهش بـروم و تِـزم را بـا او 
 بـردارم. همچنین در فیلد سـلول بنیادی جایـزة نوبل را به 
Shinya Yamanaka  دادنـد و او کشـف کرد که چطور 
همـة سـلول های بـدن را بـه سـلول های پرتـوان تبدیـل 

ایـن  ل خیلـی کشـف بزرگـی بـود کـه 6 کنـد.  سـا
بعـد هـم منجر به نوبل شـد. و آن زمانی که مـن تازه وارد 
. بـود  الهام بخـش  برایـم  خیلـی  بـودم  شـده  رویـان 

ایدۀ  پژوهش  یا  تحصیل  در طول  آیا 
سمت  از  دادید  انجام  که  پروژه هایی 
به  ایده ها  این  چگونه  و  بوده؟  خودتان 
وجود آمدند؟ این عالقه از کجا نشأت 

گرفته؟
ـــه  ـــوده ک ـــن ب ـــن ای ـــة م ـــوالً تجرب ـــود. معم ـــن ب بینابی
بـــا اســـاتیدی کار می کـــردم کـــه جهـــت کلـــی پـــروژه 
ـــور  ـــئله را چط ـــه آن مس ـــی اینک ـــد ول ـــن می کردن را تعیی
ـــری را  ـــش بب ـــور پی ـــات کار را چط ـــی و جزیی ـــل کن ح
خیلـــی micromanage نمی کردنـــد. درنتیجـــه تـــا 
حـــدی آزادی عمـــل داشـــتیم کـــه بتوانیـــم ایده هـــای 
خودمـــان را امتحـــان کنیـــم؛ یـــا ایده هـــای مختلـــف را 
ــر کار می کنـــد.  ــم ببینیـــم کدامـــش بهتـ آزمایـــش کنیـ
ولـــی در مجمـــوع در تحصیـــل PhD جهـــت کلـــی را 
ــؤال و  ــل سـ ــزار حـ ــی ابـ ــد ولـ ــن می کنـ ــتاد تعییـ اسـ

مشـــکل، ایده هـــای خـــود دانشـــجوها اســـت. 

یک  خانوادگی  و  فردی  زندگی 
پژوهشگر چالش های مخصوص خود را 
دارد. کمی از این چالش ها برای ما بگویید 
این  را در  تعادل  این که شما چطور  و 
سبک از زندگی میان کار و فعالیت های 
غیر علمی برقرار می کنید؟ برقراری این 
در  فرد  کارآمدی  بر  تاثیری  چه  تعادل 
دنیای حرفه ای می گذارد؟ تفریحات مورد 

عالقۀ شما در زمان های آزاد چیست؟
مـــن راســـتش خیلـــی در ایـــن موضـــوع خـــوب نیســـتم. 
ـــم  ـــد 3 ســـال و نیمـــه تمـــام می کردی ـــا لیسانســـمان را بای م
و حجـــم درس هـــا زیـــاد بـــود و دوســـت داشـــتم در 
ـــح  ـــا از صب ـــی وقت ه ـــب خیل ـــم. خ ـــم کار کن ـــان ه روی
ـــا  ـــازه ت ـــد ت ـــتیم؛ بع ـــر کالس داش ـــاعت 5 و6 عص ـــا س ت
ـــًا  ـــگاه. آن دوران واقع ـــم آزمایش ـــاعت می رفت ـــن س چندی
ـــی االن  ـــتم. ول ـــه نداش ـــوق برنام ـــای ف ـــرای کاره ـــی ب جای
ـــی و  ـــای عمل ـــی کاره ـــته و کم ـــال گذش ـــن س ـــه چندی ک
ـــده،  ـــر ش ـــم کمت ـــول برای ـــلول و مولک ـــا س ـــروکله زدن ب س
ـــر  ـــم درنظ ـــی را ه ـــر زندگ ـــای دیگ ـــم بُعده ـــعی می کن س
بگیـــرم. چیـــزی کـــه همیشـــه دوســـت داشـــتم، ورزش 
و موســـیقی بـــود کـــه خیلـــی وقت هـــا بخاطـــر کار و 

پـــروژه، وقتـــی برای شـــان نبـــود. 
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ـــم  ـــه دو خان ـــال ب ـــل امس ـــزۀ نوب جای
بـــه دلیـــل ابـــداع روش دســـتکاری 
ـــر  ـــد. نظ ـــدا ش ـــپر اه ـــی کریس ژنتیک
ــت آورد  ــن دسـ ــارۀ ایـ ــما دربـ شـ
ــان  ــه نظـــر شـــما زنـ چیســـت؟  بـ
در مســـیرهای پژوهشـــی بـــزرگ 
ــبت  ــتری نسـ ــای بیشـ محدودیت هـ
ـــا  ـــه آی ـــد؟ در نتیج ـــردان دارن ـــه م ب
ـــزه ارزش  ـــن جای ـــما ای ـــر ش ـــه نظ ب
بیشـــتری پیـــدا می کنـــد وقتـــی 
ـــده؟  ـــت آم ـــه دس ـــک زن ب ـــط ی توس
ــری  ــاد برابـ ــتای ایجـ ــا در راسـ آیـ
ــی و  ــای علمـ ــیتی در محیط هـ جنسـ
ـــی  ـــون قدم ـــا کن ـــی ت ـــات علم تحقیق
برداشـــته اید و یـــا پیشـــنهادی در 

ذهـــن داریـــد؟ 
وقت هـــا  خیلـــی  چـــون  دارد  تاثیـــر  مســـلماً 
ــاً بـــرای دانشـــجوهایی کـــه تـــازه دارنـــد  مخصوصـ
ــوان  ــرادی به عنـ ــت افـ ــر اسـ ــد، بهتـ ــروع می کننـ شـ
الگـــو وجـــود داشـــته باشـــند کـــه در مســـیر مشـــابه 
ــاًل  ــیده اند؛ مثـ ــر رسـ ــدارج باالتـ ــه مـ ــد و بـ رفته انـ
ـــفیات  ـــوب، کش ـــاالت خ ـــر، مق ـــز دیگ ـــا جوای ـــل ی نوب
ــد  خـــوب. ایـــن کمـــک می کنـــد دانشـــجویان ببیننـ
خانم هـــای دیگـــر هـــم توانســـته اند موفـــق باشـــند و 
ـــوب  ـــا خ ـــرای خانم ه ـــی ب ـــه کار علم ـــد ک ـــر نکنن فک
ـــم  ـــی ه ـــی از جهت ـــت. ول ـــه اس ـــا کاری مردان ـــت، ی نیس
بیشـــتر بایـــد تمرکـــز را بـــر روی آمـــوزش بگذاریـــم 
تـــا روی رده هـــای بـــاال تغییـــر ایجـــاد کنیـــم؛ مـــن 
به عنـــوان کســـی کـــه خـــودم دانشـــجو دکتـــری دارم 
ــت  ــا موقعیـ ــرای خانم هـ ــتر بـ ــم بیشـ ــعی می کنـ سـ
ـــه  ـــاد ب ـــا اعتم ـــه آن ه ـــتر ب ـــم و بیش ـــور کن ـــرفت ج پیش
ـــد و  ـــل کنن ـــتر تقب ـــئولیت بیش ـــه مس ـــم، ک ـــس بده نف
پروژه هـــای جاه طلبانه تـــری بردارنـــد و کارهـــای 
معنی دارتـــری را انتخـــاب کننـــد و نترســـند از اینکـــه 
ــرم  ــت. و بنظـ ــخت اسـ ــان سـ ــد و برای شـ نمی تواننـ
بایـــد از آمـــوزش رده هـــای پایین تـــر شـــروع کـــرد؛ 
از دبیرســـتان گرفتـــه تـــا لیســـانس، فوق لیســـانس یـــا 

دکتـــری. 

ـــده  ـــش آم ـــال پی ـــه ح ـــا ب ـــا ت آی
ـــخ  ـــرای پاس ـــالش ب ـــگام ت ـــه در هن ک
ـــک مســـئله پژوهشـــی، احســـاس  ـــه ی ب
کنیـــد ابزارهـــای مرســـوم نیـــاز شـــما را 
ـــد؟   ـــرآورده نمی کنن ـــیر ب ـــن مس در ای
ـــان روشـــی  ـــع خودت ـــن مواق ـــا در ای آی

را ابـــداع کرده ایـــد؟ چطـــور؟
ـــدارد؛  ـــزارش کاًل وجـــود ن ـــا اب ـــت دارد. ی خـــب دو حال
ـــا  ـــش ی ـــا از دان ـــم ت ـــدا کنی ـــی را پی ـــد یک ـــه بای ـــا اینک ی
ـــود  ـــه وج ـــم ک ـــر ه ـــم. اگ ـــتفاده کنی ـــا اس ـــات آن ه امکان
داشـــته باشـــد، مهـــم اســـت کـــه چطـــور بـــا جامعـــة 
ـــی  ـــگ کن ـــری هماهن ـــاد بگی ـــی و ی ـــکاری کن ـــی هم علم
ــای  ــه گروه هـ ــی کـ ــری کنـ ــروژه ای را رهبـ و یـــک پـ
مختلفـــی دارنـــد برایـــش کار می کننـــد. یـــک بخـــش 
ـــا  ـــه ت ـــم ک ـــوالی داری ـــک س ـــه ی ـــت ک ـــن اس ـــم ای آن ه
ـــوده  ـــد نب ـــا کســـی بل ـــدا نشـــده؛ ی ـــش پی ـــی برای االن جواب
ـــه  ـــیله ای ک ـــا وس ـــه روش ی ـــته ب ـــی نداش ـــا دسترس و ی
ــود  ــه  می شـ ــد؛ کـ ــواب بدهـ ــر جـ ــوال را راحت تـ سـ
بخـــش خیلـــی بزرگـــی از پروســـة تـــز دکتـــری کـــه 
ـــته  ـــال نتوانس ـــی تابه ح ـــه کس ـــوالی ک ـــور س ـــی چط بفهم
ـــدا  ـــش پی ـــه ای برای ـــک روش خالقان ـــده را، ی ـــواب ب ج
ـــز  ـــت و چی ـــوزش PhD هس ـــی از آم ـــن بخش ـــی. ای کن

ـــت. ـــادری نیس ن

دربـــارۀ وضعیـــت همـــه گیـــری 
کرونـــا ویـــروس در جهـــان و بـــه طـــور 
خـــاص در ایـــران توضیـــح بدهیـــد. 
تحقیقات واکســـن و دارو  در آزمایشگاه 
تحقیقاتـــی شـــما و همکارانتـــان بـــه چـــه 
ـــدۀ  ـــما آین ـــی رود؟ ش ـــش م ـــکل پی ش
ـــی  ـــور پیش بین ـــروس را چط ـــن وی ای

می کنیـــد؟
ـــروس و  ـــه روی وی ـــاز مطالع ـــاًل در ف ـــا اص ـــل از کرون قب
ـــم  ـــه ای چـــاپ کردی ـــراً یـــک مقال ـــا اخی ـــم. ام واکســـن نبودی
روی کوویـــد-19 کـــه آمدیـــم از مدل هـــای ســـلول های 
بنیـــادی اســـتفاده کردیـــم کـــه بیاییـــم دنبـــال دارویـــی 
ـــم  ـــلول ک ـــطح س ـــروس را در س ـــدة وی ـــه گیرن ـــم ک بگردی
می کنـــد. ایـــده ایـــن بـــود کـــه اگـــر ســـلول ها گیرنـــده 
ـــا  ـــه آن ه ـــروس ب ـــه وی ـــکان اینک ـــد، ام ـــان کنن ـــر بی را کمت
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ـــا  ـــب م ـــود. خ ـــم می ش ـــود ک ـــلول بش ـــبد و وارد س بچس
ــلول های  ــم، سـ ــتفاده کردیـ ــادی اسـ ــلول های بنیـ از سـ
ـــتند  ـــروس هس ـــی وی ـــت اصل ـــه تارِگ ـــی ک ـــوی و قلب ری
را تولیـــد کردیـــم و تعـــداد زیـــادی داروهـــای مختلـــف 
ـــه  ـــی ک ـــی از داروهای ـــم خیل ـــم و فهمیدی ـــان کردی را امتح
ـــت  ـــن اس ـــان ای ـــد، نقشش ـــم می کن ـــی را ک ـــدة ویروس گیرن
ـــی  ـــد یعن ـــم می کنن ـــه را ک ـــای جنســـی مردان ـــه هورمون ه ک
ـــه  ـــن نتیج ـــه ای ـــه ب ـــد؛ ک ـــم می کنن ـــترون را ک ـــر تستوس اث
ـــار  ـــال بیم ـــا احتم ـــه مرده ـــل اینک ـــاید دلی ـــه ش ـــیدیم ک رس
شدنشـــان بیشـــتر اســـت و به صـــورت ســـخت تری 
بیمـــاری را می گیرنـــد، مربـــوط باشـــد بـــه همیـــن 

ـــی.  ـــدة ویروس ـــم گیرن ـــترون در تنظی ـــرد تستوس عملک
ـــم  ـــی باه ـــة علم ـــراد جامع ـــد اف ـــث ش ـــی باع ـــن پاندم ای
مراوداتشـــان را زیـــاد کننـــد و خیلـــی راحت تـــر همـــه 
ـــواد  ـــایل و م ـــد، وس ـــتراک بگذارن ـــه اش ـــم ب ـــا ه ـــز را ب چی
ـــی  ـــات علم ـــتند، جلس ـــم بفرس ـــرای ه ـــگاهی را ب آزمایش
ــم  ــا هـ ــان بـ ــه ایده هایشـ ــع بـ ــد و راجـ ــزار کننـ برگـ
ـــه  ـــدوارم ک ـــود و امی ـــی ب ـــاق خوب ـــن اتف ـــد. ای ـــت کنن صحب
در عرصه هـــای دیگـــر جـــدا از کوویـــد-19 هـــم ایـــن 

ـــد.  ـــدا کن ـــه پی ـــه ادام روحی

ـــد  ـــل بازگردی ـــال قب ـــه 1۰ س ـــر ب اگ
زندگـــی  در  را  چیزهایـــی  چـــه 
ـــود  ـــردی خ ـــا ف ـــی و کاری و ی تحصیل
ــما  ــنهاد شـ ــد؟ پیشـ ــر می دهیـ تغییـ
بـــه مخاطبـــان ایـــن مصاحبـــه کـــه 
پاســـخ شـــما را می خواننـــد و در 

ایـــن دوران هســـتند چیســـت؟  
ـــر  ـــه اگ ـــوده ک ـــی ب ـــه چیزهای ـــی هم ـــاً در زندگ قطع
برگردنـــد، ممکـــن اســـت انجـــام ندهنـــد؛ ولـــی مـــن 
ـــردم  ـــاب ک ـــه انتخ ـــی ک ـــگاه ها و موضوعات ـــاتید، دانش اس
همـــه در جهـــت خوبـــی بـــرای موفقیـــت شـــغلی ام بودنـــد. 
فقـــط در اپـــالی کـــردن خیلـــی مهـــم اســـت کـــه آدم الکـــی 
ـــن  ـــور نفرســـتد. همچنی ـــور و آن ـــه این ـــه ب اپلیکیشـــن اضاف
خیلـــی از جاهـــا اگـــر بگویـــی دارم از ایـــران اپـــالی 
می گوینـــد  دارم  اقتصـــادی  مشـــکالت  و  می کنـــم 
ــن را  ــة اپلیکیشـ ــما هزینـ ــا از شـ ــدارد و مـ ــرادی نـ ایـ
ــد  ــجوها نمی داننـ ــی از دانشـ ــب خیلـ ــم. خـ نمی گیریـ
و ایـــن هزینه هـــای هنگفـــت را متقبـــل می شـــوند؛ در 
صورتـــی کـــه یـــک ایمیـــل زدن بـــه دانشـــگاه باعـــث 

ــود. ــر شـ ــا کمتـ ــود هزینه هـ می شـ
توصیـــه ای کـــه فکـــر میکنـــم بـــه اکثـــر مخاطبیـــن 
ـــان  ـــد خودش ـــعی کنن ـــه س ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــک کن کم
مســـئولیت تحصیـــل و کاًل مســـیر زندگی شـــان را بـــه 
ـــگاه  ـــه و دانش ـــد جامع ـــه بگذارن ـــا اینک ـــد ت ـــت بگیرن دس
و محدودیت هـــا برای شـــان دیکتـــه کننـــد کـــه چـــکار 
ـــیرم را  ـــد مس ـــودم بای ـــة »خ ـــد روحی ـــعی کنن ـــد. س کنن
پیـــدا کنـــم« را در خودشـــان تقویـــت کننـــد چـــرا کـــه ایـــن 
ـــد.  ـــان می آی ـــه کارش ـــم ب ـــداً ه ـــه بع ـــت ک ـــی اس مهارت
یعنـــی فکـــر کننـــد از ایـــن دورة لیســـانس هـــدف چیســـت 
ـــا کمـــک دوســـتان و بقیـــة  و هـــدف را نشـــانه بگیرنـــد و ب
ـــه آن  ـــیدن ب ـــرای رس ـــد ب ـــدا کنن ـــی پی ـــجوها راه حل دانش
ـــه  ـــگاه و جامع ـــد دانش ـــر بمانن ـــه منتظ ـــه اینک ـــدف؛ ن ه
درســـت بشـــود و محدودیت هـــا کـــم بشـــود. چـــون 
ـــه  ـــن ک ـــه م ـــد ک ـــگاه کنن ـــی ن ـــه زندگ ـــور ب ـــی اونج وقت
کاری از دســـتم ســـاخته نیســـت و بایـــد بســـوزم و بســـازم 
و تحمـــل کنـــم، وضعیـــت خوبـــی نیســـت و فقـــط منجـــر 

بـــه ناامیـــدی و ســـرخوردگی می شـــود. 

اگـــر درس نمی خواندیـــد چـــه 
رشـــته  اگـــر  یـــا  می کردیـــد؟ 
دیگـــری را انتخـــاب می کردیـــد 

ــرا؟  ــود و چـ ــه بـ چـ
ـــر  ـــر هن ـــات. اگ ـــا ادبی ـــر ی ـــمت هن ـــم س ـــاید میرفت ش
ـــت  ـــی دوس ـــون خیل ـــود چ ـــیقی ب ـــم موس ـــم، هدف میرفت
دارم؛ ولـــی متأســـفانه خیلـــی خـــوب نیســـتم در موســـیقی.
یـــک چیـــزی کـــه در نهایـــت خـــودم می خواهـــم 
اضافـــه کنـــم ایـــن اســـت کـــه واقعـــاً بچه هـــا بایـــد 
ـــند از  ـــت نکش ـــند و خجال ـــال باش ـــد فع ـــه بای ـــد ک بدانن
اینکـــه از بقیـــة ســـال باالیی هایی کـــه از ایـــران رفتنـــد، 
ـــه ای از خودشـــان  ـــه در زمین اســـاتید و همکالســـی هایی ک
ـــور  ـــه، چط ـــاًل اینک ـــد. مث ـــک بگیرن ـــد، کم ـــر می دانن بهت
ـــم؟  ـــروژه بگردی ـــتاد و پ ـــال اس ـــم؟ دنب ـــال کار بگردی دنب
ـــی در  ـــم خیل ـــاس می کن ـــه احس ـــت ک ـــزی اس ـــن چی ای
ـــه  ـــی ک ـــه کس ـــور ب ـــوده، همینط ـــوم نب ـــا مرس ـــگ م فرهن
نمی شناســـیم پیـــام بدیـــم و بگیـــم مـــن یـــه کاری را 
ـــک  ـــا کم ـــام دادی بی ـــه انج ـــما ک ـــم و ش ـــم بکن می خواه
ـــن  ـــم. م ـــام ده ـــر انج ـــه را بهت ـــن پروس ـــن ای ـــه م ـــن ک ک
ــه  ــوند کـ ــحال می شـ ــا خوشـ ــه خیلی هـ ــم کـ مطمئنـ

ــد. ــا بکننـ ــه جوان تر هـ ــا را بـ ــن کمک هـ ایـ
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به عنوان دو دانشجوی زیست شناسی دغدغة آیندة شغلی و فقدان چشم اندازی شفاف از بدو ورود به دانشگاه، 
همانند سایه هایی وزین و رعب انگیز تعقیبمان می کرد. شاید بتوان گفت که این شبح خوفناک بر سر تعداد کثیری از 
دانشجویان، باالخص دانشجویان علوم پایه، سایه گسترده است. برای شفاف کردن و روبه رو شدن با این چشم انداز مه زده 
و گنگ با افراد زیادی مباحثه کردیم و عاقبت بر آن شدیم تا مصاحبه ای با دکتر حمید راضی فرد، مدرس و محقق پسادکتری 
دانشگاه ماساچوست-امهرست1 در حوزة زیست شناسی تکاملی، تهیه کنیم. یقیناً دغدغة شغلی هرکسی بسیار پیچیده تر از آن 
است که بتوان با تهیة مصاحبه ای آن را برطرف کرد یا درکی کامل و رضایت بخش از آن به دست آورد؛ اما تالش کردیم تا به قول 

وینگنشتاین، فیلسوف اتریشی-بریتانیایی2، "تعبیر خود را از امور" با طرح سواالت این مصاحبه به دست شما برسانیم.
دکتر حمید راضی فرد، محقق پسادکتری دانشگاه ُکرنل و محقق و مدرس پسادکتری دانشگاه ماساچوست-امهرست در حوزة 
زیست شناسی تکاملی، طی مصاحبه ای صمیمی، همه جانبه و با اطالعاتی عمیق پیرامون مسائلی چون علل عالقه مندی شان به 
زیست شناسی گیاهی، ادامة تحصیل در این رشته، یادگیری مهارت های الزم قبل از شروع مقاطع عالی، موضوع پروژه های 
تحقیقاتی شان، آیندة شغلی دانشجویان علوم گیاهی، ضرورت  شرکت در کارهای گروهی مثل شراکت در انجمن های علمی-

دانشجویی، تفاوت دانشگاه ها و دانشجویان و... با ما سخن گفتند.

1  University of Massachusetts Amherst
2  Ludwig Wittgenstein
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خودتان را معرفی کنید.
سالم به دانشگاه مادر. من در شهر زیبای باسمنج در استان 
آذربایجان شرقی متولد شدم )یاشاسئن آذربایجان!(. تا مقطع 
سوم دبیرستان را در باسمنج و دورة پیش دانشگاهی را در تبریز 
سپری کردم. در سال 1382 در رشته زیست شناسی گیاهی 
در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدم. سپس در سال 
1386 در رشتة سیستماتیک گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد 
در دانشگاه تهران به تحصیل ادامه دادم. در سال 1389  برای 
ادامة تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه کانکتیکات1 آمریکا 
رفتم. سپس یک دورة پسادکتری در دانشگاه ماساچوستس 
آمریکا سپری کردم و اکنون برای یک دورة پسادکتری دیگر 

در دانشگاه کرنل مشغول تحقیق هستم.

تحقیقاتی تان  پروژه های  با  رابطه  در 
برای مان توضیح دهید.

در دورة فوق لیسانس روی رده بندی گونه های ایرانی پیاز 
وحشی)Allium(، که هنوز فکر می کنم زیباترین گیاهان دنیا 
هستند، کار کردم. یکی از نتایج ارزشمند تحقیقات من در 
دورة کارشناسی ارشد معرفی چهار گونة ایرانی پیازوحشی به 
دنیای علم بود. در دورة دکتری روی فیلوژنی سرده ای از 
گیاهان آبزی به نام Elatine کار کردم که 25 گونه دارد و یک 
گونه از این سرده هم از ایران توسط دکتر آخانی گزارش شده 
است. در دورة فراکتری اول یک مطالعة ژنومی روی تاریخ 
تکاملی گوجه فرنگی انجام دادم که مقالة آن امسال در ژورنال 
شد.  منتشر   Molecular Biology and Evolution
مطالعة تکامل گیاهان وجه مشترکی است بین تمام کارهای 
علمی که تاکنون انجام داده ام؛ چه در سطح گونه - مثاًل مطالعة 
گونه های پیازوحشی یا Elatine - و چه در سطح جمعیت، 
مطالعة تغییرات تکاملی در گوجه فرنگی از گونة وحشی تا 

گونة اهلی معمولی.  

رشتۀ  به  کارشناسی  دوران  از  آیا 
زیست شناسی عالقه مند بودید یا بعدها در 

مقاطع باالتر این عالقه شکل گرفت؟
بلــه. حتــی قبل تــر از زمــان کارشناســی، از دوران 
ــتم.  ــادی داش ــة زی ــی عالق ــه زیست شناس ــتان ب دبیرس
ولــی متاســفانه بــا ایــن کــه وقــت زیــادی را  بــه مطالعــة 
ــای  ــی دادم، همیشــه نمره ه زیست شناســی اختصــاص م
زیســت مــن در دبیرســتان نســبت بــه نمره هــای مــن مثــاًل 
1  University of Connecticut

در درس هــای ریاضــی و فیزیــک، خوب نبودنــد. در دوران 
کارشناســی، وقــت زیــادی را در کتابخانــة دانشــکدة علوم 
صــرف خوانــدن کتاب هــای تکســت زیست شناســی بــه 
زبــان انگلیســی می کــردم. در ســال اول بــه خاطــر مشــکل 
زبــان، خوانــدن ایــن کتاب هــا برایــم بســیار ســخت بــود، 
و ایــن بــرای مــن انگیــزه ای شــد بــرای یــاد گرفتــن بهتــر 
ــة مــن  ــه بعــد، عالق ــان انگلیســی. در ســال های دوم ب زب
ــه تمــام شــاخه های زیست شناســی بیشــتر شــد و کارم  ب
شــده بــود امانــت گرفتــن کتــاب تکســت زیست شناســی 
بــا موضوعــات مختلــف از کتابخانــة فوق العــادة دانشــکدة 
ــان  ــئولین و کارکن ــه مس ــت ب ــن جه ــه از ای ــوم )ک عل

کتابخانــة دانشــکدة علــوم مدیونــم(.   

در سال 1384 معاونت فرهنگی دانشگاه، 
و  کرد  تأسیس  را  علمی  انجمن های 
انجمن  به  بدین   گونه کانون زیست شناسی 
علمی زیست شناسی تبدیل شد. شما دبیر 
انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه تهران 
زمان  آن  فعالیت های  با  رابطه  در  بودید. 
انجمن توضیح دهید. به نظر شما مشارکت 
در این تشکل های دانشجویی چه تأثیراتی بر 
شخصیت علمی و فردی دانشجویان دارد؟

دوران  در  مــن  بــزرگ  افتخــارات  از  یکــی  بلــه. 
ــاالی رأی در  ــالف ب ــا اخت ــدن ب ــده ش ــجویی، برن دانش
ــان بهــش  ــه آن زم ــات انجمــن زیست شناســی )ک انتخاب
"کانــون زیست شناســی" می گفتیــم و تشــکلی مســتقل از 

دانشــکده بــود(. هنوز هــم بعضــی از دوســتان ورودی 82، 
ــد.  ــاد آن زمــان، "پرِزیِدنــت" خطــاب می کنن ــه ی مــن را ب
ــاب  ــة کت ــان، ارائ ــای آن زم ــه از فعالیت ه ــد نمون از چن
تکســت و نرم افــزار بــا قیمــت مناســب بــه دانشــجویان، 
برگــزاری بــازار معاوضــة کتــاب، تهیــة جزوه هــا، برگزاری 
مراســم علمــی و فرهنگــی و چــاپ نشــریة رویــان در یادم 

مانده انــد 
ــة  یکــی از مهم تریــن فوایــد چنیــن تشــکل هایی تجرب
ــه  ــم ک ــاد گرفت ــه ی ــن از آن تجرب ــی اســت. م کار گروه
بتوانــم بــا آدم هــای متفــاوت بــا ایده هــا و عقایــد مختلــف 
ــا  ــون زیست شناســی ب ــق کان ــن از طری ــم. همچنی کار کن
دانشــجوهایی آشــنا شــدم کــه بســیار برایــم قابل تحســین 
ــه الگــو  ــل ب ــن تبدی ــرای م ــد و بســیاری از آن هــا ب بودن

شــدند.
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در طول تحصیل  در ایران کدام اتفاق یا 
شخص نقش مهم تری در شکل گیری مسیر 

علمی شما داشت؟
بله. آدم ها و رخدادهای بسیاری بودند. از نظر من مادرم )که به 
او "آنا"، یعنی مادر به ترکی،  می گویم( بهترین گیاه شناس دنیاست؛ 
با اینکه تجربة آکادمیک ندارد. آنا تقریبا تمام گیاهان اطراف باسمنج 
را می شناسد. وقتی من بچه بودم، در اوایل بهار یکی از فعالیت های 
آنا، جمع کردن تره بود که آنا بعد آن ها را می خشکاند و با آن ها 
آش و قرمه سبزی بی نظیری درست می کرد. آنا همچنین به شدت 
عاشق گیاهان خانگی است. در خانة ما همیشه چندین گلدان گیاه 
مختلف دارد که آنا آن ها را سرسبز و زیبا نگه می دارد. فکر می کنم 
از این نظر، یک جادوگر است؛ چون گیاهانی که من در دفترم نگه 
می دارم، بعد از مدتی می میرند و مرا به فکر فرو می برند که "آنا چه 

کار می کند که گیاهانش همیشه سرسبزند؟” 
با پشتکار، مثال  از دانشجویان فوق العاده عالقه مند و  برخی 
قربانی،  سارا  مدرسی،  صادق  بچه،  کرد  آذر  خسروی،  عرفان 
محمد شهبازی، سحر جلوداری ممقانی، علی اصغر امیری، و 
بینامین کریمی )به ترتیب تصادفی و با عذرخواهی از کسانی که 
از قلم انداختم شان( بیشترین تأثیر را در شکل گیری عالقة من به 
زیست شناسی در ابعاد گوناگون، از سطح مولکولی تا سطح گونه، 
داشتند. از این دوستان یاد گرفتم که هر دانشجویی، فارغ از اینکه 
چه رشته ای می خواند، می تواند دنبال عالیق خود باشد و در کنار 
زیست شناسی به فعالیت های پرثمری مثل موسیقی، داستان نویسی، 

کتاب خوانی، و ترویج علم بپردازد. 

همچنین استادانی مثل دکتر حبیبی )بیوشیمی( که هنوز برای من 
نمونة کاملی از یک معلم با شوق است که می توانست با جذابیت 
خاصی مباحث پیچیدة بیوشیمی را به ما تدریس کند، الگو بوده اند. 
دکتر حبیبی همچنین برای من از یک جهت دیگر همیشه عزیز 
است چون با من به آذربایجانی حرف می زد. من در شرایطی که 
به خاطر آذربایجانی بودنم و "لهجه داشتن" بعضاً با تمسخر روبه رو 
می شدم و به این جهت از سوال پرسیدن سر کالس یا پاسخ به 

سواالت استاد می ترسیدم، از چند دقیقه آذربایجانی صحبت کردن 
با دکتر حبیبی نفس تازه و انرژی مضاعفی می گرفتم. یک بار در 
امتحان بین ترم دکتر حبیبی 16 گرفتم و بهترین نمرة کالس بعد از 
نمرة من در حدود 11 بود. دکتر حبیبی سر کالس گفت "نمرة 16 
آقای راضی فرد در لیست نمرات من، مثل آسمان خراشی است 
که در روستا ساخته باشند". از آن به بعد لقب من شد "برج". بعدها 
در سال سوم کارشناسی، دکتر زارع و دکتر حمید موذنی )استاد 
دانشگاه فردوسی مشهد، که آن زمان دانشجوی فوق لیسانس بود( 

در شکل گیری عالقة من به مطالعة گیاهان تأثیر بسزایی داشتند.

بین  تفاوت هایی  چه  شما  نظر  از 
دانشگاه های خارج از کشور و دانشگاه های 

ایران وجود دارد؟
بین  آشکاری  تفاوت  کارشناسی  سطح  در  علمی  نظر  از 
کانکتیکات  و  ماساچوستس  دانشگاه های  و  تهران  دانشگاه 
احساس نکردم ولی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری متأسفانه 
در دانشگاه تهران و بسیاری از دانشگاه های دیگر ایران موانع 
وجود  تحقیقاتی  ایده های  از  بسیاری  برای  زیادی  اقتصادی 
دارد. در دورة  کارشناسی ارشد، عالقه زیادی به سیستماتیک 
مولکولی با استفاده از توالی یابی ژن داشتم که متأسفانه به خاطر 
داشتن هزینه و عدم حمایت مالی ازش صرف نظر کردم ولی 
در دورة دکتری در دانشگاه کانکتیکات، توالی یابی ژن یک کار 

پیش پاافتاده و کم هزینه بود که تقریبا هر روز انجام می دادم. 
از نظر اداری هم متأسفانه در دانشگاه تهران مشکالت زیادی 
هست. به عنوان مثال، استخدام چندین استاد با پس زمینة مشابه 
)مثال 4-5 استاد سیستماتیک در یک مجموعه( امری غیرعادی 
است که در دانشگاه های آمریکا مشابه اش دیده نمی شود. در 
عوض در بسیاری از گرایش های زیست شناسی، مثاًل ژنتیک 
جمعیت ها، مطالعات ژنومی، تکامل، و بسیاری زیرشاخة های 
دیگر زیست شناسی گیاهی، دانشگاه تهران از کمبود رنج می 

برد. 
میان  در  که   بگویم  هم  دانشجویان  رویکردهای  نظر  از 
برای  قوی  ارادة  و  بلندپروازی  تهران،  دانشگاه  دانشجویان 
رسیدن به آرزوهای بزرگ را به وضوح حس می کردم. ولی 
اول  اولویت  می کنم  احساس  آمریکایی،  دانشجویان  بین  در 
بسیاری از آن ها فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی و پیدا کردن 
کار در کوتاه ترین زمان ممکن است. از دالیل این امر می شود 
به سنگین بودن هزینة تحصیل )اسکان، شهریه، غذا، و کتاب 
تکست( در آمریکا در مقطع کارشناسی اشاره کرد که بسیاری 
از دانشجویان را مجبور به دریافت وام کرده است و آن ها را با 

بدهی های سنگینی مواجه می کند.

یاد گرفتم که هر دانشجویی، فارغ از اینکه چه 
رشته ای می خواند، می تواند دنبال عالیق خود 
باشد و در کنار زیست شناسی به فعالیت های 

پرثمری مثل موسیقی، داستان نویسی، 
کتاب خوانی، و ترویج علم بپردازد.



41
 دوفصلنامه

 تابستان و پاییز
1399

شما آموختن چه مهارت ها و تکنینک هایی 
را قبل از ورود به فرایند اپالی به دانشجویان 

علوم گیاهی توصیه می کنید؟
بسته به عالیق و گرایش های مختلف تکنیک ها و تجربه های 
زیادی است که روزبه روز پیشرفت می کنند. به نظر من، قبل 
از ورود به فرآیند اپالی، هر دانشجویی باید مقاالت مربوط به 
گرایش مورد عالقة خود را مطالعه کند و با تکنیک هایی که در 
آن مقاالت از آن ها استفاده شده است، آشنا شده باشد. برخی 
تکنیک ها که نیاز به هزینة باالیی دارند، مثال توالی یابی ژنوم )که 
فکر می کنم در چند سال آینده بسیار ارزان خواهند شد(، آشنایی 
در حد تئوری کافی است. ولی توصیه می کنم که حتماً با برخی 
تکنیک ها که نیاز به هزینة خاصی ندارند، مثال کارهای کامپیوتری 
مثل فیلوژنی یا کار روی توالی های ژنومی که از طریق مراکز دادة 

ژنومی قابل دسترس اند، آشنایی کافی داشته باشند.

شما  مطالعات  از  توجه ای  قابل  بخش 
به تحلیل  ژنومی و بررسی علل ایجاد یا 
از بین رفتن برخی صفات طی تکامل در 
برخی تیره های گیاهان آبزی و گوجه فرنگی 
و  مطالعه  برای  را  زمینه  این  چرا  است. 

تحقیق انتخاب کردید؟
بله. وجه اشتراک تمام فعالیت های عملی من تاکنون مطالعة 
تکامل صفات در گیاهان است. در حین تکامل، برخی ویژگی ها 
ممکن است در جانداران به وجود آیند و برخی، بسته به نیازهای 
بین بروند. گونه های Elatine که در دورة دکتری  از  محیطی، 
مطالعة کردم، همه آبزی هستند ولی از اجداد خشکی زی تکامل 
یافته اند و در حین سازگاری یافتن با محیط آبزی، بسیاری از ویژگی 
ها و حتی اندام ها، مثال قد گیاهان،  تعداد اندام جنسی در گل ها، 
ساختار درونی ساقه ها و بسیاری از بافت های برگ ها دچار کاهش 
در   )downsizing( کوچک سازی ای  چنین  شده اند.  مشهودی 

بسیاری از گونه های آبزی دیگر نیز دیده می شود. 
در مطالعات ژنومی ما در گوجه فرنگی هم، به وجود 
مشاهده  را  صفات  برخی  رفتن  دست  از  و  آمدن 
کردیم. اجازه دهید کمی مقدمه بگویم. گونة وحشی 
گوجه فرنگی در حال حاضر در آمریکای جنوبی )در 
پرو و اکوادور( زندگی می کند و از نظر مورفولوژی 
کل گیاه، شبیه به گوجة معمولی است ولی میوه های 

 Solanum آن  علمی  اسم  و  دارد  کوچکی  بسیار 
جمیعت های  برخی  می باشد.    pimpinellifolium

گوجة وحشی در آمریکای جنوبی با اهلی سازی اولیه )شاید هم 
به صورت طبیعی( صفاتی پیدا کرده اند که آن ها را از گونة وحشی 

متمایز می کند: مثل طعم شیرین تر میوه و اندازة میوه که حد واسط 
گونة وحشی و گونة اهلی )گوجة معمولی( است. جالب تر این 
که برخی از جمعیت های شمالی گوجه فرنگی که در آمریکای 
مرکزی و مکزیک به صورت خودرو در مزارع ذرت و باغ ها رشد 
می کنند، از نظر ژنومی بسیار به جمعیت های حدواسط شبیه اند ولی 
ویژگی های میوة آن ها شبیه به گونة وحشی است. نتیجه گیری ما از 
این مشاهده این بود که جمعیت های شمالی در اثر از دست رفتن 
صفات مربوط به اهلی سازی از جمعیت های حدواسط به وجود 
آمده اند؛ یعنی در اثر فشارهای محیطی و نبود مراقبت توسط انسان، 
برخی صفات اهلی خود را از دست داده است و صفات وحشی 
خود را که به اجداد آن ها به  زندگی مستقل از انسان کمک می کند، 

بازیافت کرده اند. 
دلیل اصلی من برای عالقه داشتن به مطالعة تکامل، مخصوصا 
تکامل گیاهان این است که فکر می کنم هم مبحث تکامل و هم 
خود گیاهان هنوز در کل دنیا به خوبی به انسان ها معرفی نشده اند. 
از طریق چنین مطالعاتی، همیشه از درک بهتر پیچیدگی تکامل و 
نقش مهم گیاهان در زندگی انسان ها و سایر جانداران لذت برده ام.  

برنامه های تحقیقیاتی پیش  رویتان چه 
حوزه هایی است؟

در چند سال آینده، امیدوارم که بتوانم یک تیم تحقیقاتی در 
زمینة تکامل گیاهان با استفاده از تکنیک های جدید در یکی از 
دانشگاه های آمریکا ایجاد کنم. آرزوی بلند مدت من هم تأسیس 
یک مرکز تحقیقاتی بزرگ و مستقل از دولت و دانشگاه در 

آمریکا است. 

تنوع میوه های 
گوجه فرنگی در 

گونه های وحشی، 
نیمه اهلی و اهلی
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چه آینده ای را در حوزه های سیستماتیک، 
زیست شناسی تکاملی و بوم شناسی متصور 
هستید؟ در رابطه با آیندۀ شغلی این رشته ها 
در  فعالیت  بر  عالوه  ایران  از  خارج  در 
حوزه های آکادمیک چه مشاغل دیگری برای 

عالقه مندان این مسیر وجود دارد؟
فکر می کنم این رشته ها، با توجه به بحران محیط زیستی و 
تغییرات اقلیم جهانی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و امیدوارم 
دولت ها، قبل از این که دیر شود، در این زمینه ها سرمایه گذاری 

خاصی انجام دهند. 
خارج از آکادمیا، برخی از فارغ التحصیالن رشتة سیستماتیک، 
تکامل و بوم شناسی در آمریکا در حوضه های دولتی مربوط به 
محافظت از منابع طبیعی جذب می شوند. برخی هم به تدریس 
آنالین، ترویج علم، و نوشتن کتاب و مقاله های با مخاطب عام 
در این زمینه می پردازند. برخی نیز با استفاده از کمک های مالی 
دولت آمریکا به تأسیس شرکت های مرتبط با ذخیره سازی بذر و 
بهسازی گیاهان )برای تولید رقم های مختلف میوه ها و سبزیجات( 

می پردازند.

مطالعۀ کدام کتب غیر دانشگاهی را که در 
دید شما به زیست    شناسی و علوم تاثیر داشته 

است به دانشجویان پیشنهاد می کنید؟ 
به سه نمونه از کتاب های غیر آکادمیک و مربوط به تکامل که 

اخیراً خوانده ام و از خواندن آن ها لذت برده ام، اشاره می کنم:
سالح، میکروب، و فوالد )Guns, germs, and steel(  از  

 Jared Diamond
Matthew Lieberman از  )Social( اجتماعی

داستان بدن انسان )The Story of the Human Body(  از 
Daniel Lieberman

به عنوان یک محقق اگر بخواهید  تصویری 
شغلی  و  تحصیلی  اجتماعی،  زندگی  از 
به چه صورت  کنید،  ترسیم  روزمرۀ خود 

است؟
در دوران دکتری بیشتر وقت من در هفتة کاری در آزمایشگاه 
می گذشت. از جمله فعالیت های هفتگی در آزمایشگاه می توانم 
به انجام آزمایش ها، آنالیز داده، یاد دادن تکنیک ها به دانشجویان 
کارشناسی اشاره کنم. البته، همة این ها در کنار تدریس دو جلسه از 
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی و شرکت در سمینارها و کنفرانس ها 

بود. در دوران پسادکتری اول هم، برخی فعالیت های مشابه انجام 
می دادم ولی بیشتر وقت من روی کدنویسی و آنالیز داده های ژنومی 
می گذشت. در سال های اخیر هم از طرف دانشکدة زیست شناسی 
با  مستقل  درس  یک  تدریس  به  دعوت  ماساچوستس  دانشگاه 
نام آنالیز ژن و ژنوم شدم که برایم تجربة ارزشمندی بود. بعد از 
فارغ التحصیلی از مقطع دکتری، همیشه سعی کرده ام که با دنبال 
کردن دوره های آنالین در شاخه های مختلف، مثاًل آمار و مطالعات 

ژنومی، روحیة دانشجویی ام را حفظ کنم. 
کتاب های  خواندن  به  می توانم  هم  غیرعملی  فعالیت های  از 
غیرعلمی، معموالً دربارة حقوق اقلیت ها، اشاره کنم. در آخر هفته ها 
هم سعی می کنم از پارک های ایالتی و ملی بازدید کنم و به عکاسی 

از گیاهان و بعضاً پرندگان بپردازم.  

نظر شما در رابطه با اهمیت سفرهای علمی 
)فیلد( در دوران کارشناسی برای دانشجویان 
و  گیاهی  علوم  گرایش های  زیست شناسی 
جانوری چیست؟ با توجه به شرایط پاندمیک 
ویروس SARS-CoV-2 ، غیرحضوری بودن 
علمی  سفرهای  شدن  کنسل  و  دانشگاه ها 
برای درس های تخصصی مثل مورفولوژی 
چه  شما  نظر  به  سیستماتیک1و2و3،  یا 
وارد  دانشجویان  یادگیری  به  لطمه  هایی 
می شود؟ شما چه پیشنهادی برای دانشجویان 
با  علمی  سفرهای  فقدان  بتوانند  تا  دارید 

اساتید متخصص را جبران کنند؟
بله، من فکر می کنم نبود تجربة فیلد می تواند ضرر بزرگی به 
یادگیری دانشجویان وارد کند. متأسفانه راه حل ساده ای برای این 
این  از شر  به زودی دنیا  امیدوارم که  ندارد. فقط  مشکل وجود 
ویروس راحت شود. در این شرایط پیشنهاد می کنم که دانشجویان 
گیاهی و جانوری در حد توان به صورت مستقل از مناطق طبیعی 
دیدن کنند و خود را با گیاهان و جانواران اطراف شهر یا روستای 
خود آشنا کنند. به یاد دارم که در برخی موارد که به خاطر مسائل 
از سفر علمی در دورة کارشناسی ارشد محروم  یا سیاسی  مالی 
می شدم، از پدرم خواهش می کردم که مرا با کامیون خود به مناطق 
اطراف تبریز ببرد که بتوانم از آنجا پیاز وحشی جمع کنم. پدر هم 
با اکراه و با تشویق مادرم، به این کار تن می داد. البته در طی این 
سفرها، مادرم گیاهان معطر زیادی مثل آویشن جمع می کرد که برای 

ما صرفة اقتصادی هم داشت. 
همچنین در دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد، یکی از بهترین 
بود که  با دوستان در درکه و توچال  تفریح های من کوه پیمایی 
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خاطره های خوش زیادی از آن ها دارم. در طی این سفرها، وقتی 
بعدا  از آن عکس می گرفتم و  نمی شناختم،  گیاهی می دیدم که 
اسم آن را از دکتر زارع یا دکتر موذنی می پرسیدم. از این طریق، 
می توانستم برای خودم تجربة فیلد ایجاد کنم. یک بار هم با هزینة 
خودم، که پول چندانی نبود، با اتوبوس به گنج نامة همدان رفتم که 
هم از زیبایی های گنج نامه لذت بردم و هم توانستم یک گونة کمیاب 
از پیازوحشی پیدا کنم. فکر می کنم بخش مهمی از یادگیری می تواند 

به صورت مستقل توسط خود دانشجویان انجام شود.

دانشجویان  به  توصیه هایی  چه 
دانشجویان  به خصوص  و  زیست شناسی 

علوم گیاهی در مقطع کارشناسی دارید؟
در این جا دوست دارم توصیه هایی که خود من در دوران دانشگاه 

از دیگران گرفته ام و برای من مفید بوده اند را ذکر کنم:
1-  در بحث های مربوط به برتری رشته ها شرکت نکنید. کسی 
از این بحث ها سودی نمی برد. در دوران کارشناسی، در خوابگاه 
دانشگاه تهران، یک مقاله در یکی از نشریه های دانشجویی خواندم 
که برای ورودی های جدید آماده شده بود. یک جمله از آن همیشه 
در خاطرم ماند: "رشتة شما به شما شخصیت نمی دهد، بلکه این شما 

هستید که به رشته تان شخصیت می دهید”. 

2-  در تمسخر دیگران به خاطر "لهجه"  یا "شهرستانی" بودن و 
غیره شرکت نکنید. آثار مخرب چنین رفتاری فراتر از آن چیزی ست 
که من قباًل فکر می کردم. در کتاب اجتماعی که پیش تر به آن اشاره 
کردم، ذکر شده است که شانس خودکشی در افرادی که مورد 
تمسخر قرار می گیرند باالتر از دیگران است. متأسفانه یکی از بهترین 
دوستان من در دانشگاه تهران، در همان دوران دانشجویی خودکشی 
کرد. قبل از خودکشی، وقتی با او گپ می زدم، به من می گفت که 
گروهی از بچه های هم دوره ای اش همیشه سر کالس منتظر بودند 

که او چیزی بگوید که او را مسخره کنند. 
3-  از جملة "استاد خسته نباشید" به معنی "لطفا تمومش کنید" 
بپرهیزید. تدریس کار فوق العاده سخت و استرس زائی است و من 
که در چند سال گذشته در کنار تحقیق، تدریس هم کرده ام، وقت 
بسیار زیادی برای آماده کردن مطالب و تدریس صرف کرده  ام. 

بعضی شب های قبل از کالس به سختی خواب به چشمم می آمد 
که بعدها فهمیدم بسیاری از استادان و معلمان تجربة مشابهی دارند. 
4-  دنبال عالیق خود باشید. اجازه ندهید آیندة شغلی، پرستیژ و 
غیره آیندة شما را خراب کنند. تصور کنید، اگر رشته ای خواندید که 
آیندة شغلی خوبی داشته باشد، ولی عالقة اصلی شما نباشد، بعدها 
هم حتی اگر کار پردرآمدی داشته باشید، تضمینی نیست که خود را 

خوشبخت احساس کنید.
موفقیت های  کنید.  رقابت مخرب دوری  از حسادت و    -5
هم دوره ای هایتان را به آن ها تبریک بگویید و به هم در موفق شدن 

کمک کنید. 
6-  از زحمت کشیدن و سپری کردن وقت زیاد روی مطالب 
درسی و عالقه تان هراسی نداشته باشد. در دنیا کسی نیست که بتواند 
بدون زحمت کشیدن در زمینه ای موفق شود. البته، به فکر سالمتی 

خودتان و لذت بردن از زندگی تان هم باشید. 
7-  به هوش و استعداد اعتقاد نداشته باشید. تحقیقات جدید 
نشان می دهد که اکثر تست های هوش و سایر تست های استاندارد 
)مثاًل جی آر ای2( با موفقیت انسان ها رابطه ای ندارند. فکر می کنم 
کنکور سراسری ایران هم از جمله آن امتحان هایی است که چیز 
خاصی را ثابت نمی کند و عوامل مختلفی در نتیجة آن دخیل هستند. 
پس رتبة کنکور و درصدهایتان را فراموش کنید. باور داشته باشید 
که می توانید به اهدافتان برسید اگر سخت تالش کنید. البته، احتماالً 
مسیر همواری نخواهید داشت؛ پس سعی کنید در طی مسیر هم 

زندگی شادی داشته باشید. 

8-  و در آخر یک توصیه برای دانشجویان گیاهی: از زیبایی های 
گیاهان و محیط زندگی آن ها لذت ببرید. در زندگی شخصی من 
عالیق زیادی در طی زمان از بین رفته اند، ولی عالقة من به گیاهان، 
عکاسی از آن ها و پیدا کردن اسم آن ها در کتاب های فلور، سرگرمی 

و مهارت فوق العاده ای است که شاید تا آخر عمر آن را ادامه دهم.
2  GRE= Graduate Record Examination

رشتۀ شما به شما شخصیت نمی دهد، بلکه 
این شما هستید که به رشته تان شخصیت 

به هوش و استعداد اعتقاد نداشته باشید. می دهید.
تحقیقات جدید نشان می دهد که اکثر 

تست های هوش و سایر تست های استاندارد 
)مثال جی آر ای( با موفقیت انسان ها رابطه ای 

ندارند. فکر می کنم کنکور سراسری ایران هم 
از جمله آن امتحان هایی است که  چیز خاصی 

را ثابت نمی کند و عوامل مختلفی در نتیجۀ آن 
دخیل هستند.
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فائزه محمدی، کارشناسی ارشد نانوبیومیمتیک) نانوزیست الهام(، دانشگاه تهران
mohammadi.faeze@ut.ac.ir

زیستالگو
اززنبورهایوحشیباتمرکزبرزنبورجواهر

چکیده
زیست الگو، همکاری بین رشته های مختلف ازجمله زیست شناسی با سایر زمینه های 
نوآوری با هدف حل مشکالت کاربردی است. درمیان موجودات، حشرات با توجه به 
فراوانی و تنوع، یکی از بهترین منابع برای الگوبرداری می باشند. از حشرات در زمینه های 
مختلف مانند ساختارهای تخصصی چسبندگی، تعامل با آب، سنجش و تولید سیگنال های 
دفاع و سنجش  از  زنبورهای وحشی1  در  نمود.  الگوبرداری  می توان  غیره  و  مختلف 
شیمیایی، ساختار آناتومی، حرارت گروهی و سازه های ساخته شده الگوبرداری می شود. 
زنبور جواهر2 گونه ای از زنبورهای وحشی می باشد که در تبدیل سوسری آمریکایی به 
زامبی معروف است و به علت اهمیت ساختار، اجزای تشکیل دهندۀ نیش و چگونگی تأثیر 

بر سوسری، به شرح مراحل شکار طعمه خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی : 

زیست الگو، حشرات، زنبور وحشی، زنبور جواهر
1  Wasp
2  Jewel wasp
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و زیست الهام این است که زیست الگو عموماً الگوبرداری 
مستقیم از فرآیندها یا فنون به کاررفته در طبیعت می باشد، 
درحالی که الهام زیستی الگوبرداری مستقیم و غیرمستقیم )هر 
دو( را شامل می شود. به این معنا که الهام زیستی معنایی 
نیز  اوقات  گاهی  است.  انعطاف پذیرتر  و  دارد  وسیع تر 
این واژه ها میتوانند جایگزین یکدیگر شوند )6(. امروزه، 
بسیاری از الهامات و الگوها از طبیعت منجر به ساخت مواد، 
سازه ها، ابزارها، مکانیسم ها، فرآیندها، الگوریتم ها، روشها و 
سیستم های جدیدی برای رفع معضالت شده است )7(. واژۀ 
زیست الگو به عنوان بررسی شکل گیری، ساختار یا عملکرد 
مواد و محصوالت زیستی )مانند آنزیم یا ابریشم(، فرآیندها 
و راهکارهای زیستی )مانند سنتز پروتئین یا فتوسنتز( )6( و 
همچنین استفاده و پیاده سازی مفاهیم و اصول از طبیعت برای 
ایجاد مواد، دستگاه ها و سیستم های جدید تعریف می شود 
الگوی  از زمینه های نوظهور  استفاده  از راه های  )5(. یکی 
زیستی، انتخاب ایده ها و اصول مبتکرانه از طبیعت و استفاده 

زیست الگو و زیست  الهام
 طبیعت طی تکامل با چالش های مختلف مورد آزمایش 
قرارگرفته است و بهترین راه حل ها در طول زمان بهبودیافته اند 
)1(. ایدۀ یادگیری از طبیعت برای حل مشکالت بشر، به اندازۀ 
خود او قدیمی است )2(؛ بنابراین آغاز الگوبرداری و الهام 
از طبیعت، به هزاران سال پیش برمی گردد )3(؛ اما به کاربردن 
واژۀ زیست الگو اولین بار توسط اشمیت1 در سال 1969 ارائه 
 bios گردید )4(. اصطالح »بیومیمتیک2« ترکیبی یونانی از
)طبیعت( و mimesis )تقلید( است. البته این واژه با نام های 
بیونیک3، زیست الهام4 و بیومیمکری5 نیز شناخته می شود )5(. 
در سال های اخیر اصطالح »زیست الهام« بیش از دو واژۀ دیگر 
مطرح و پذیرفته  شده است. تفاوت اصلی بین زیست الگو 
1  Schmitt
2  biomimetic
3  bionic
4  bioinspiration
5  biomimicry

شکل 1(  ساختارهای 
الهام بخش در حشرات 

)14(
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زنبورهای وحشی:
در  که  هستند  وحشی حشراتی  زنبورهای 
دارند.  زیرراستۀ باریک تنه داران7 قرار  راستۀ پرده باالن 6و 
این حشرات نقش بسیار حیاتی در کنترل جمعیت و دفع 
یک صد  از  بیش  شامل  زنبورها  این  دارند.  آفات  طبیعی 
هزار گونه است. بیشتر آنها زندگی انگلی و انفرادی داشته 
و کندوهایی شبیه  دارند  اجتماعی  زندگی  هم  برخی  اما 
از  هیچ یک  اما  عسل می سازند  کندوهای زنبور  به 
آن ها عسل تولید نمی کنند. بیشتر آن ها همه چیزخوارند. اکثر 

زنبورهای وحشی نقشی در گرده افشانی ندارند )15(.
زنبور جواهر:

این  است.  وحشی  زنبورهای  از  گونه ای  زنبورجواهر 
آفریقا  آسیا،  جنوب  گرمسیری  مناطق  در  بیشتر  زنبورها 
و جزایر اقیانوس آرام یافت می شوند و اغلب اوقات در 

فصل های گرم سال پرواز می کنند )15(.
زنبور آپلوکس کامپرسا8 توسط ویلیامز9 در سال 1941 
به عنوان کنترل زیستی در هاوایی شناسایی شد. این گونه 
در کشور برزیل در ریودوژانریو یافت می شود )15(. این 
زنبورها در تبدیل سوسری آمریکایی10 به زامبی از طریق 
اختالل در مغز، معروف هستند )16(. زندگی این زنبورها 
انفرادی، بدنشان سبز-آبی فلزی و ران های جفت دوم و 

سوم پاها قرمز است. 

6  Hymenopterans
7  Apocrita
8  Ampulex compressa (emerald jewel wasp)
9  F.X. Williams
10  American cockroach (Periplaneta americana)

از آنها در محصوالت مهندسی است )8(. اخیراً همکاری های 
و  شیمی دانان  مهندسان،  فیزیک دانان،  زیست شناسان،  بین 
دانشمندان علم مواد، منجر به شکوفایی زمینه های تحقیقاتی 

جدید در این حیطه شده است )9(.

حشرات
حـدود نیمـی از گونه های شناخته شـدۀ حشـرات، زنده 
هسـتند. بیش از یک  میلیون گونه در ردۀ حشرات توصیف 
 شـده اسـت که تخمیـن زده می شـود تعـداد کل گونه های 
حشـرات از سه میلیون تا ده ها میلیون باشد )10(. حشرات 
تقریبـاً در تمـام محیط هـای روی زمین سـازگار شـده اند، 
گرچـه فقـط تعـداد معـدودی از گونه هـا در اقیانوس هـا 
و یـا در مناطـق قطبـی زندگـی می کننـد )11(. برخـی از 
حشـرات زندگـی انفرادی دارنـد، درحالی کـه برخی دیگر 
در گروه هـای بزرگـی بـا سـازمان بندی اجتماعـی زندگی 
می کننـد )12(. بـدن آن ها از یک حالت سه قسـمتی )سـر، 
سـینه و شـکم(، سـه جفـت پا، چشـم های مرکـب و یک 
جفت شـاخک تشـکیل  شـده است. در حشـرات بی شمار 
سـازگاری دیگـر مانند بال یـا اندام های تخصصـی و غیره 
در همـۀ اشـکال و اندازه هـا وجـود دارد )13(. بـا توجـه 
بـه فراوانـی و تنوع حیرت انگیز حشـرات، ایـن موجودات 
برای الهام زیسـتی بسـیار موردتوجـه قرارگرفته انـد )10(. 
سـاختارهای تخصصی چسبندگی، حرکتی، تعاملی با آب، 
سـنجش و تولیـد عالمت های نـوری، حرارتی، لرزشـی و 
شـیمیایی در حشـرات فرصت هـای هیجان انگیـزی بـرای 
الگوبـرداری و الهـام از ایـن موجودات فراهـم می کنند که 
منجـر بـه ایجـاد سـامانه های مهندسـی اعـم از ربات های 
مینیاتـوری، سـطوح کاربـردی ویـژۀ طراحی شـده و انتقال 
داروهـای جدیـد و غیـره گردیده اسـت )شـکل 1( )14(. 
در مقالـۀ پیـش رو قصـد داریـم انـواع تقلیدهـا و الهـام از 
زنبورهـای وحشـی را کـه گونه ای از حشـرات محسـوب 

می شـود بررسـی کنیم.

یکی از راه های استفاده از زمینه های نوظهور 
الگوی زیستی، انتخاب ایده ها و اصول 
مبتکرانه از طبیعت و استفاده از آنها در 

محصوالت مهندسی است.

ساختارهای تخصصی چسبندگی، حرکتی، 
تعاملی با آب، سنجش و تولید عالمت های 

نوری، حرارتی، لرزشی و شیمیایی در 
حشرات فرصت های هیجان انگیزی برای 

الگوبرداری و الهام از این موجودات فراهم 
می کنند که منجر به ایجاد سامانه های 

مهندسی اعم از ربات های مینیاتوری، سطوح 
کاربردی ویژۀ طراحی شده و انتقال داروهای 

جدید و غیره گردیده است
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معمـاری بسـیاری از ایـن عناصـر از اصـول مشـابه پیروی 
می کننـد و مـواد آن هـا خصوصیـات تنشـی مشـابهی را بر 
بارهـای مکانیکی مرتبط با زیست شناسـی نشـان می دهند. 
حیوانـات بـرای تزریـق مؤثـر زهـر خـود، از یـک عنصـر 
تخصصـی بیومکانیکی اسـتفاده می کننـد که نـوک آن باید 
در پوسـت هـدف نفـوذ کنـد. در طـی ایـن فرآینـد، نـوک 
عنصـر تزریـق زهـر در معـرض نیروهـای محلـی اسـت 
کـه ممکـن اسـت آن را تغییـر شـکل داده و باعـث ایجـاد 
خسـارت سـاختاری قابل توجهی به نیش شـود یـا عواقب 
مخربـی بـرای بقای حیـوان ایجاد کنـد. ازاین رو، حشـرات 
طـی میلیون هـا سـال تکامـل، معمـاری ایـن عناصـر برای 
تزریـق زهـر را بـا دقـت شـکل داده و در برابـر گونه هـای 
مختلـف بـه سـمت یک عملکـرد مکانیکـی مشـابه، یعنی 
مقاومـت در برابـر نیروهـای مکانیکـی اعمال شـده بر روی 
نـوک، پیشـرفته اند. درنتیجه منبع الهام از طبیعت می باشـند 

.)18(
زنبورهای  عسل،  زنبورهای  همۀ  در  مؤنث  اعضای 
از  مشتق شده  زهر  نیش  یک  دارای  مورچه ها  و  وحشی 
دستگاه تخم گذار12 روی انتهای شکم خود برای دفاع )و 
اغلب شکار( می باشند. نیش دارای معماری میکروسوزنی با 
جهت دهی کاماًل مستقیم )انحنای جزئی یا بدون خم شدن(، 
طول یک میلی متر و قطر چند ده میکرومتر )19( می باشد 
که در هنگام حمله، تقریباً عمود بر سطح هدف، یعنی با 
زاویه هایی از تنها چند درجه جابجا می شود )20(. الگوی 
ساختاری پیشنهادشده برای عنصر تزریق زهر زیستی توسط 

آقای بار13 ارائه گردیده است )شکل 2( )18(.

12  ovipositor
13  Benny Bar-On

الهام و الگوبرداری از زنبور وحشی:
الهـام و الگوبـرداری از زنبـور وحشـی می توانـد در سـه 

شـاخۀ زیر صـورت بگیـرد )14(:

دفاع و سنجش شیمیایی:
توسـعۀ  و  یافتـن  بـا  مهـره داران  از  بیـش  حشـرات 
محرکه هـای شـیمیایی، دنیـای خـود را هدایـت می کننـد. 
ایـن موجـودات بـرای یافتـن غـذا و جفـت از بو اسـتفاده 
می کننـد )17(. آن هـا مولکول هـای عالمت دهنـدۀ فـرار به 
نـام فرومـون تولیـد کـرده تـا طیـف گسـترده ای از پیام هـا 
را بـه موجـودات اطـراف خـود منتقـل کننـد. با ایـن  حال، 
حشـرات باید بـرای ارسـال و دریافت ارتباطات شـیمیایی 
بـر یـک مشـکل اساسـی غلبه کننـد: جهـان بزرگ اسـت 
و آن هـا کوچـک هسـتند. میـزان انتشـار فرمون یـا آلومون 
حشـرات معمـوالً حداکثر چنـد میکرولیتر اسـت، بنابراین 
ترکیبـات عالمت دهنـدۀ فـرار هنـگام تبخیـر، بسـیار رقیق 
حسـگرهای  حشـرات  رقـت،  ایـن  درنتیجـۀ  می شـوند. 
شـیمیایی پیشـرفته ای را تکامـل داده انـد که نورون هـا را در 
صـورت نیـاز در معـرض محیط قـرار می دهنـد. همچنین 
ایـن موجـودات روش های مختلفـی را تکامل بخشـیده اند 
تـا سـیگنال های شـیمیایی بـه هدف نزدیـک باشـند )14(.

ساختارهای آناتومیک برای تزریق آلومون:
 طیـف گسـترده ای از حیوانـات - اعـم از مهـره داران و 
بی مهـرگان - از حشـرات گرفتـه تـا مارها، توانایـی تزریق 
زهـر بـه هدفشـان )خـواه طعمـه آن هـا یـا شـکارچیان( 
دارنـد. باوجـود تفاوت هـای واضـح در ابعـاد، اشـکال و 
مسـیرهای تکاملـی، تمام عناصـر تزریق زهر11 بـرای انجام 
یـک عملکـرد مکانیکـی واحـد، یعنـی نفوذ به یک سـطح 
هـدف، تکامل یافته انـد. بـر این اسـاس، به نظر می رسـد که 
11  venom-injection elements

سیستم قابلیت های کلیشکل ماده
موردعالقه

میکرو و 
نانوساختارهای 

سه بعدی

دفاع و سنجش 
شیمیایی

ساختار آناتومی

حرارت گروهیمواد جمعیانشعاب و تخلخل

سازه های مواد جمعیالیه بندی
ساخته شده

شکل 2( ساختار پیشنهادی نیش )18(
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مراحل حملۀ زنبور به سوسک:
در مرحلــۀ اول سوســری از خــود دفــاع می کنــد، 
ــرده و  ــه ک ــه حمل ــر در دو مرحل ــور جواه ــپس زنب س
ــه  ــه تغذی ــدن طعم ــور از ب ــارم الرو زنب ــۀ چه در مرحل

می کنــد.

ــل طعمــه  ــور جواهــر در تبدی ــن حشــرات، زنب در بی
ــه  ــروف اســت ک ــی مع ــه زامب ــی( ب )سوســری آمریکای
ــواد  ــش و م ــاختار نی ــل س ــه دلی ــل ب ــن عم ــام ای انج
ــر در  ــرات زه ــب و اث ــد. ترکی تشــکیل دهندۀ آن می باش
ایــن زنبــور مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، امــا هیچ 
مطالعــات دقیقــی در مــورد اینکــه چگونــه سوســری ها 
ممکــن اســت از ایــن سرنوشــت تلــخ جلوگیــری کننــد 
صــورت نگرفتــه اســت؛ بــا ایــن حــال می دانیــم 
بســیاری از آن هــا از طریــق یــک راهــکار دفاعــی قــوی 
مبــارزه می کننــد. سوســری های موفــق بــدن خــود 
ــارج  ــترس خ ــود را از دس ــردن خ ــد، گ ــاال می برن را ب
می کننــد و بــا پاهــای پهــن عقبــِی کشیده شــده بــه ســر 
زنبــور ضربــه وارد می کننــد تــا آن را عقــب براننــد )16(. 
ــال  ــری غیرفع ــذارد، سوس ــر می گ ــر اث ــه زه هنگامی ک
می شــود، ســپس بــه ســوراخی هدایــت می گــردد 
کــه تخــم زنبــور جواهــر در آن قــرار دارد. اگــر طعمــه 
ــدن  ــن، دوی ــی راه رفت ــک شــود، توانای به درســتی تحری
ــدارد،  ــرار ن ــا ســعی در ف ــردن را دارد ام ــرواز ک ــا پ و ی
ــی و  ــن آن را به آرام ــال  تکوی ــور در ح ــرا الرو زنب زی

.)16( می خــورد  شکل 3( میزان حرکت پای عقبی سوسری )16(زنده زنــده 

شکل 5( برخورد فیزیکی زنبور جواهر با سوسری و تحریک شدن آن برای ضربه به شکارچی )16(

شکل 4( ضربه سوسری 
به زنبور جواهر )16(
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مرحلۀ اول: دفاع سوسری از خود در مقابل زنبور 
جواهر

سوسـری ها در مواجهـه بـا شـکارچی بـه دو دسـته 
تقسـیم می شـوند: )1( آن هایـی کـه در هنـگام سـکونت 
از خـود دفـاع میکننـد و )2( آن هایـی کـه هیـچ دفـاع 
اولیـه ای ارائـه نمی دهنـد. ظاهـراً بسـیاری از سوسـری ها 
توسـط زنبـور جواهر مهاجم غافلگیر می شـوند. درنتیجه، 
فـرار راه مناسـبی برای دفاع از خود محسـوب نمی شـود. 
سوسـری های نـوع اول، طـی چنـد مرحله اقدام بـه دفاع 
از خـود می کننـد. هنگامی که نسـبت به وجـود یک زنبور 
هشـدار داده می شـود، اغلـب یـک حالت دفاعی ایسـتاده 
بـه خـود می گیرند. در طـی این رفتـار، بـا آوردن پاها در 
زیـر بـدن، خـود را بـاال می بـرد. پاهـای خـود را نزدیک 
شـکارچی بـرده و به طـور هم زمـان بـدن خـود را بـه دور 
از آن زاویـه می دهنـد. سـپس تانـدون آن پایی که سـمت 
زنبـور اسـت کشـیده می شـود و پـای عقـب، بـه جلـو و 
عقـب حرکـت می کند )شـکل 3(. سـرانجام بـا ضربه ای 

محکـم هـدف را از خـود دور می کند تا بتوانـد فرار کند. 
تـا زمانـی کـه در امان نباشـد، ایـن حرکت بارهـا و بارها 
تکرار خواهد شـد )شـکل 4(. ضربات سوسـری به دلیل 
برخـورد مکانیکـی شـاخک های زنبور به پایش می باشـد 

)شـکل 5( )16(.
جهت گیـری زنبـور جواهـر طوری اسـت که یـک  پا و 
یکی از شـاخک هایش به سـمت سوسـری می باشد تا در 
بهتریـن موقعیـت برای حمله به طعمه قرار بگیرد )شـکل 
7 و 6( )16(. سوسـری سـعی دارد پرونوتم14)سـاختاری 
برجسـته کـه تمـام یا بخشـی از قفسـۀ سـینه و یا سـطح 
پشـتی قفسـۀ سـینه را در برخی از حشـرات می پوشـاند( 
خـود را در دورترین نقطه نسـبت به شـکارچی قرار دهد 

تا از آسـیب احتمالی در امان باشـد )شـکل 8( )16(.
تزریق اولین نیش زنبور به سوسک:

اولیـن نیش زنبـور جواهر بـه پاهای جلویی سوسـری 
می باشـد کـه باعـث می شـود طی دو تا سـه دقیقـه طعمه 
فلـج شـود، درنتیجـه توانایـی حرکـت خـود را موقتـاً از 

دسـت می دهـد )16(.
مکانیسم فلج شدگی:

قابل توجهـی  مقادیـر  حـاوی  جواهـر  زنبـور  نیـش   
گاماآمینوبوتریک اسـید15 )گابـا( و آگونیسـت های مکمل 
تائوریـن16 و بتاآالنیـن17 اسـت. زمانی که این سـه ماده با 
نسـبت 10:7:4 با یکدیگر ترکیب شـوند اثـر طوالنی تری 
دارنـد. گابـا بـا اتصـال بـه گیرنده هـای گابـا، کانال هـای 
کلریـد لیگانـد را فعـال می کنـد. تائوریـن و بتـا آالنین به 
 احتمـال  زیـاد طـول مـدت اثر را بـا کم کردن جـذب گابا 

توسـط شـکاف سیناپسـی توسـعه می دهند )21(.
آزاد شـدن مواد درون نیش باعث متوقف شـدن موتور 
حرکتـی از طریـق کاهـش انتقـال اسـتیل کولیـن )اسـتیل 
کولیـن انتقال دهنـدۀ عصبی اسـت کـه از نـورون حرکتی 
بـه ماهیچـه منتقـل می شـود( می گـردد. افزایـش هدایت 
کلـر درون سـیناپس عصبـی، درنتیجۀ هایپرپالریزه شـدن 
و ایجـاد اختالف پتانسـیل غشـایی درون و بیـرون، منجـر 

بـه کاهـش انتقـال اسـتیل کولین می شـود )21(.
مرحلۀ دوم: تزریق نیش دوم به سوسک

در مرحلـۀ بعـد، زمانـی کـه سوسـری توانایـی حرکت 
14  pronotum
15  γ amino-butyric acid (GABA)
16  taurine
17  β alanine

شکل 6( جهت گیری سوسری 
نسبت به زنبور جواهر )16(

شکل 7( جهت گیری زنبور 
جواهر و سوسری نسبت به 
یکدیگر )16(

شکل 8( پرونوتم سوسری )16(
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خـود را ازدسـت داده اسـت، زنبـور بـا محکـم در آغـوش 
آروارۀ  بـا  را  خـود  حملـۀ  پرونوتـم سوسـری،  گرفتـن 

پایینـی اش18 آغـاز می کنـد )شـکل 9( )16(.
مکانیسم تبدیل به زامبی:

تعریـف زامبـی: نیشـی کـه به سیسـتم عصبـی مرکزی 
وارد می شـود، مانـع حرکـت خـود بـه خودی سوسـری 
فـرار  امـا  می کنـد  درواقـع جانـدار حرکـت  می گـردد، 

.)16( نمی کنـد 
پـس از فلج شـدن پاهای جلویی دومین گنگی در سـر 

و مغز سوسـری ایجاد می شود  )شـکل 10( )16(،)22(.
دومیـن نیـش بـه بخـش غـدۀ عصبـی زیـر مـری19 
)غـدۀ عصبـی زیر مـری در بندپایـان و به ویژه حشـرات، 
بخشـی از سیسـتم عصبـی مرکـزی بـوده کـه در زیـر 
مـری، در داخـل سـر قـرار دارد.( برخـورد می کنـد. ایـن 
نیـش دقیق تـر و طوالنی تـر از ضربـۀ اول می باشـد. زهـر 
به طور مسـتقیم به سیسـتم عصبـی مرکزی وارد می شـود 
)22( کـه باعـث بی تفاوتـی طوالنی مدت یـا هیپوکینزی20 
اسـت.  ناشـناخته  هیپوکینـزی  مکانیسـم  می شـود. 
هیپوکینـزی یـک بی حسـی قابل برگشـت طوالنی مـدت 

18  mandible
19  sub esophageal ganglion (SEG)
20  hypokinesia

اسـت که مشـخصه ای از عدم حرکـت خودبه خودی و یا 
واکنـش بـه محرک هـای خارجی در سوسـری می باشـد؛ 
بنابرایـن، مدارهـای حرکتـی عملکـرد دارند، اما سیسـتم 
عصبـی بـه نظر می رسـد در حالت افسـرده قـرار می گیرد 

.)22(،  )21(
ایـن ضربـه باعث برهـم زدن و تغییـرات در متابولیسـم 
سوسـری می شـود. تغییـر متابولیسـم، مـواد مغـذی بـرای 
الروهـای زنبور جواهر را حفظ می کند. زهر، مدوالسـیون 
آتوپامینرژیک21 را در سـاختارهای گانگلیون مختل می کند. 
اثربخشـی اکتوپامیـن22 در انتقال دهنـدۀ عصبـی کـه مانـع 
انقبـاض ماهیچـه ای در حرکات ناگهانی می شـود، محدود 
میشـود. فعال سـازی حرکتـی در مهـره داران و بی مهـرگان 
تحـت تأثیـر مونوآمین ها می باشـد کـه باعـث تحریک در 

سیسـتم عصبی مرکزی اسـت )21(.
دوپامیـن، سـروتونین و اکتوپامیـن راه رفتـن را تحریک 
در  دوپامینرژیـک  نورون هـای  فعال سـازی  و  می کننـد 
افزایـش سـطح حرکـت می شـود.  بـه  سوسـری منجـر 
تیرامیـن و اکتوپامیـن شـروع پـرواز در سوسـری را تنظیم 

  .)21( می کننـد 
رسرپین23 از طریق مهار حمل کننده های مونوآمین عمل 
می کند و بنابراین از بارگذاری دوزهای دوپامین، اکتوپامین 

21  octopaminergic
22  octopamine
23  Reserpine

شکل 11( شکل سمت راست: 
اندازه گیری آمین ها در غده عصبی زیر 

مری )21(؛ شکل سمت چپ: اندازه گیری 
آمین ها در مغز

شکل 9( حملۀ زنبور 
جواهر به سوسری )16(

شکل 10( تزریق زهر )16(
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مختلف هر اسیدآمینه را در هر بخش نشان می دهند )21(.
مرحلۀ چهارم: تغذیه الرو از سوسک:

الرو در داخل میزبان حرکت کرده و تا زمانی که سوسری 
کاماًل از بین برود، از بافت های داخلی آن تغذیه می کند. شش 
هفته بعد، زنبور جواهر بالغ از تکه ای توخالی درون سوسک 

بیرون می آید )شکل 13( )23(.

سازه های ساخته شده:
حشرات اجتماعی مانند مورچه ها، موریانه ها، زنبورهای 
عسل و برخی زنبورهای وحشی، رفتار مشارکتی را تکامل 
داده  و به راه حل هایی منتهی شده اند که تمام کلونی سود 
می برد. سازگاری های اجتماعی می توانند به طور قابل توجهی 
پیچیده تر از مدل های انفرادی باشند )24(. زنبورهای عسل و 
زنبورهای وحشی مهندسان چیره دستی در النه سازی هستند 
که آرایه های بزرگی از شش ضلعی با الگوهای مشبک کاماًل 

و سروتونین در پایانۀ عصبی حشرات جلوگیری می کند که 
این منجر به تخلیۀ عصبی انتقال دهنده در پایانۀ پیش سیناپسی 
می شود که هفته ها طول می کشد. رسرپین همچنین باعث 
کاهش ذخایر پیش سیناپس تیرامین می گردد. سطح باالی 
انتشار  و  غشاء  نفوذپذیری  افزایش  به  منجر  رسرپین 
سوسری ها  این  می شود.  سیناپسی  شکاف  به  مونوآمین ها 
حرکات خودبه خود ایجاد نمی کنند و فقط به محرک های 
لمسی واکنش ضعیف نشان می دهند و تحریک می شوند 

.)21(
زنبورهای  از  ناشی  هیپوکینزی  القاء  مکانیسم  اگرچه 
جواهر در سوسری ها ناشناخته است، اما احتمال دارد که 
انعقاد، بارگیری یا آزادسازی مونوآمین را تغییر دهد و منجر 
به کاهش میزان نورون های مونوآمین ها برای حرکت شود. 
همچنین زهر این گونه از زنبورها ممکن است آنزیم هایی را 
که مسئول سنتز آمین های بیوژنیک هستند را مهار کند. مهار 
مسیرهای بیوسنتز برای دوپامین و یا سروتونین می تواند منجر 

به مشکالت حرکتی شود )21(.
آزمایش:

همکارانش  بانک24و  کریتسوفر  توسط  که  آزمایشی  در 
انجام گرفت، سطوح مختلف دوپامین، سروتونین، اکتوپامین 
و تیرامین در مغز )شکل 11 شکل سمت چپ اندازه گیری 
آمین ها در مغز( و غدۀ عصبی زیر مری )شکل 11، سمت 
راست( اندازه گیری شد. در این آزمایش گانگلیای مغز به عنوان 
کنترل در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که تیرامین در 
هر دو، کمترین میزان و اکتوپامین بیشترین میزان را داراست 
)25(. در آزمایش انجام شده سطوح مختلف اسیدهای آمینۀ 
 12 )شکل   prothoracic ganglia )T1( در  ذکرشده 
سمت چپ( و )T2( mesothoracic ganglia )شکل 
12 میانی( و )T3( metathoracic ganglia )شکل 12 
سمت راست( با یکدیگر مقایسه گردید. نمودارها مقادیر 
24  Christopher N. Banks

prothoracic ganglia (T1  :؛ شکل چپmesothoracic ganglia)T2(  :؛ شکل وسط)21( metathoracic ganglia )T3( :شکل راست )شکل 12

شکل 13( تغذیۀ الرو از سوسک )23(
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ابزارهای پیچیده برای حرکت مولکول ها در پوست یا 
کوتیکول، راهکار هایی هستند که در زمینه های مهندسی 

نیز کاربردی دارند )14(.
ساختارهای اختصاصی برخی حشرات برای وارد کردن   .2
این  اگرچه  است.  تکامل  یافته  پوست طعمه  به  نیش 
زمینه بسیار متفاوت است، اما عبور از الیۀ اپیدرم برای 
تحویل و برداشتن نمونه، کاری است که توسط جامعۀ 
پزشکی در نظر گرفته  شده است. برخی از بیماران باید 
دریافت  را  دارویی  ترکیبات  وریدی  به صورت  اغلب 
بهینه شده  فناوری های  توسعۀ  برای  انگیزه ای  و  کنند 
برای دسترسی به زیرپوستی ایجاد می کند. برای نمونه، 
میزان  اندازه گیری  برای  را  خون  نمونۀ  باید  دیابتی ها 
گلوکز چندین بار در روز، جمع آوری کنند )31( و این 
کار را با سوراخ کردن پوست خود با یک سوزن فلزی 
انجام می دهند که می تواند دردناک باشد. ساختارهای 
الهام بخش از زنبورهای وحشی به ویژه در کاهش درد 
سوراخ  برای  از حشرات  بسیاری  زیرا  دارند،  اهمیت 
کردن بدون زحمت و درد پوست پستانداران، زائده هایی 
ایجاد کرده اند. در حقیقت، بیش از 500 گونه از حشرات 
از خون انسان تغذیه می کنند و پوست بیشتر به عنوان 
با  این کارایی  مکانیسم دفاعی به وجود می آید )32(. 
دستگاه های  محققان  و  تولیدکنندگان  توجه  نوک تیز، 
تزریق زیرپوستی را جلب کرده است و منجر به ساخت 

سوزنهای الهام گرفته از این ساختار شده است )33(.
با توجه به اینکه زهر زنبورهای جواهر به هدف خاصی   .3
برخورد می کند، می توانیم برای بیوسنسورها در بخش 

رسپتور-لیگاند  الهام بگیریم.
نحوۀ ورود زهر زنبور جواهر به بدن طعمه، در مبحث   .4
دارورسانی برای نفوذ دقیق به سلول هدف و آزادسازی 

به موقع الهام بخش است.
زهر این موجود، در بیوتروریسم به عنوان سم فلج کننده   .5
می تواند  نیروهای دشمن  ازپادرآوردن  برای  در جنگ 
کارآمد باشد. البته چون این ماده در مغز و نورون ها تأثیر 
باید به طور مستقیم به همین نواحی  می گذارد، ظاهراً 
تزریق شود اما می توان با اصالحات بیوشیمیایی، ابتدا 
به  سپس  درآورد  خون  در  محلول  به صورت  را  ماده 

سمت مغز یا نخاع هدایت کرد.
بعد از شناسایی کامل سازوکار و چگونگی عملکرد زهر   .6
راستای  در  به عنوان روشی  مغز سوسری، می توان  در 
بخش  از  موتوری  دستورات  انتقال  مسیر  در  کمک 

دقیق از مواد هضم شده ایجاد می کنند که هیچ حشره ای 
نمی تواند وظایفی را در این مقیاس و با این ظرافت انجام 

دهد  )شکل 14( )25(، )26(.

حرارت گروهی:
اصول تنظیم حرارت به زنبورهای وحشی اجازه می دهد که 
ماهیچه های پروازی خود را فعال کنند تا به طور قابل توجهی 
درجۀ حرارت ناحیۀ سینه را با انرژی متابولیکی باال ببرند. این 
توانایی برای پرورش الرو و شفیره در یک محدوده دمای 
خاص استفاده می شود )27(. همچنین با این اصول، هنگام 
گرم شدن می توانند درجه حرارت را پایین آورده و النه های 
خود را خنک کنند )26(، )28(. حشرات اجتماعی بال دار 
قادرند چنین کنترل حرارتی نیرومندی را با استفاده از دو 
روش اصلی انجام دهند: ابتدا با بال زدن باعث گردش هوا 
در النه می گردند. زمانی که النه حداقل دو ورودی داشته 
باشد این کار راحت تر صورت می گیرد زیرا با بال زدن هوا 
را در یک جهت کنترل می کنند اما زمانی که تنها یک خروجی 
وجود داشته باشد، جریان پالسی را ایجاد می کنند؛ به عبارتی 
پایین  را  داخلی  فشار  و  می شود  زده  بیرون  النه  از  هوا 
می آورند، سپس صبر می کنند تا هوا منفعالنه درون آن جریان 
یابد )26(، )29(. روش دوم خنک کنندۀ تبخیری است، که 
اغلب هماهنگ با روش اول استفاده می شود. به این صورت 
که ذخیرۀ آب به اتمام رسیده و زنبورهای کارگر با ترک النه 

و پر کردن انبار، موجب خنک شدن می شوند )26(، )30(.
تقلید و الهام زیستی از زنبورهای وحشی:

زمینه های سنجش شیمیایی و تحویل دارو با مشکل رقت   .1
روبرو هستند. در هر دو زمینه، اخیراً برای غلبه بر آن 
از نوآوری های الهام گرفته از زنبورهای وحشی استفاده 
 شده است. طیف گسترده ای از مکانیسم های حشرات 
برای کشف و پراکندگی شیمیایی مانند افزایش سطح و 

شکل 14( النۀ زنبور که یک سازۀ سلسله مراتبی شامل نقوش 
معماری دوره ای است )26(
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آماده گیری حرکتی کورتکس، بخش های پایین تر مغز 
تا  کرد  استفاده  قشر مخچه  و  قائده ای  عقده های  مثل 
کمک به بیماران اِم اس، آلزایمر، پارکینسون، تومورها، 
آسیب های مغزی و... که مسیر حرکتی را درگیر می کنند، 

استفاده نمود.
با  امروزه ربات هایی در حال ساخته شدن هستند که   .7
شبیه سازی از اجزای مغز ساخته  می شوند تا سازوکارهای 
الگوریتمی که روی  و  ماده  این  از  کنند.  را مدل  مغز 
سوسری اثر می گذارد، می توان ایده گرفت و رخدادهایی 
که روی نورون های شبیه سازی شده به وجود می آید را 

مشاهده و بررسی نمود.
رفتارهای دسته جمعی مورچه ها و ماهی ها الهام بخش   .8
و  متفاوت  الگوریتم های  تا  بوده  نرم افزار  مهندسین 
کاربردی را ایجاد کنند، رفتارهای پیچیده و گروهی در 

زنبورهای وحشی نیز می تواند الهام بخش باشد.
9.  همان  طور که ساختمان هایی با الهام از النۀ موریانه ها 
و زنبورعسل ها ساخته  شده است، النه های زنبورهای 
وحشی نیز می تواند منبع الهام برای مهندسین معماری 
و  دقیق  معماری های  بر  عالوه  النه هایشان  زیرا  باشد 
خروجی های  و  ورودی ها  ایجاد  با  دارد،  که  زیبایی 
مناسب می تواند منجر به ایجاد جریان هوا در فضا گردد.
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َهگفیش؛زشِتزیبا
امین آزاد، کارشناسی زیست فناوری دانشگاه تهران

 Aminazad1380@gmail.com

چکیده
با اینکه شاید تا به حال نام َهگ فیش به گوشتان نخورده باشد، ولی جالب است بدانید که در تقویم هر 
سال کشور آمریکا یک روز را به نام خود اختصاص داده است. این روز که چهارشنبه سوم ماه اکتبر هر سال 
می باشد،  از سال 2009 با فعالیت های سایت whaletimes که در حوزۀ محیط زیست فعال است، طی یک 
نظرسنجی از بین چند جانور برای برگزیدن یک روز به نام آن ها، بدین شکل نام گذاری شده است )10(. در 
واقع علت اصلی این انتخاب، نشان دادن زیبایی های اکولوژیک و فیزیولوژیک در این جانور در عین زشتی های 
ریختی، یا به اصطالح »زیبایی زشتی« است! در حقیقت باید گفت که َهگ فیش از زشت  ترین جانداران 
شناخته شده تلقی می شود و این زشتی شاید بیشتر اشاره به شکل نه چندان جالب صورتش داشته باشد؛ اصاًل 
َهگ فیش به معنای ماهی زشت است! اما بد نیست بدانیم علت شهرت َهگ فیش نه زشتی آن بلکه یکی از 
زیبایی هایش است؛ این جانور بیشتر به دلیل مخاط ویژه ای که برای دفاع از خود و یا دورکردن دیگر جانوران 
از شکارش در حجم بسیار باال و با سرعتی فوق العاده زیاد تولید می کند، شناخته شده است. حال بگذارید پیش 
از بررسی این مخاط  ویژه و خواص آن و نیز کاربردهایی که برای آن پیدا شده و یا پیش بینی می شود، ابتدا 

کمی با خود َهگ فیش آشنا شویم.

 واژگان کلیدی: 
    هگ فیش، مهره داران، مخاط، موسین، پوست، چرم
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معرفی
که  المپری   نام  به  دیگری  گروه  همراه  به  َهگ فیش  
تاکسون خواهری آن تلقی می شود، کاِلد دهان گردیان یا 
سایکلوستوم ها را تشکیل می دهند که ابتدایی ترین گروه 
بیشتر در  امروزه  مهره داران محسوب می شود )1(. آن ها 
اقیانوس آرام و اطلس، نزدیکی نیوزلند و خلیج مکزیک 
و نیز دریای مدیترانه یافت می شوند. البته باید گفت که 
قابلیت پرورش در داخل آکواریوم در نقاط مختلف جهان 
را نیز دارا می باشند ولی شرایط نگهداری ویژۀ مربوط به 
خود را می طلبند )5(. این گروه برای اولین بار پیدایش 
جلوی  در  مغز  تشکیل  همراه  به  را  طنابداران  در  سر 
مضاعف شدن  است.  کرده  تجربه  پشتی  عصبی  طناب 
ریخت  تکوین  در  موثر  ژن های  همان  که   Hox ژن های 
یا مورفولوژی جانوران می باشند، باعث  شد تا این گروه 
ویژگی های نوظهور زیادی پیدا کند و آغازی بر تنوع باال 
در طنابداران باشد. َهگ فیش دارای جمجمه ای غضروفی، 
دندان  ردیف  دو  نیز  آبششی، گوش، چشم1 و  شیارهای 
البته باید افزود که برای تغذیه آنچنان به  کراتینی است. 
دندان هایش وابسته نمی باشد؛ چون در هر وعدۀ غذایی 
می تواند مقدار زیادی از مواد موردنیازش را تأمین کند. 
در عین حال دارای توانایی جذب مواد غذایی از اطراف 
بدن هم هست و با داشتن متابولیسم کم، تا چند ماه فاصلۀ 
همچنین  کند.  تحمل  می تواند  را  غذایی  وعده های  بین 
آرواره در اعضای این گروه دیده نمی شود و محل اتکای 
اصلی ماهیچه های قطعه قطعۀ آن ها برای شنای مارپیچ در 

آب های آزاد، نوتوکورد2 غضروفی است )1(.
قابل ذکر است که تا چندی پیش، عالوه بر آرواره، این 
موجودات را فاقد ستون مهره هم می دانستند و از این نظر آن ها 
را در گروهی به نام جمجه داران که پیش از مهره داران تکامل 
یافته اند طبقه بندی می کردند. اما همان طور که در ابتدای این 
بخش بیان شد، بر اساس نتایج تحقیقات اخیر که با استفاده 
از داده های مورفولوژیک و آنالیزهای مولکولی صورت گرفته 
است، این جانداران دارای ستون مهرۀ ابتدایی بوده و به طور 
موجود  این  َهگ فیش،  هستند.  مهره داران  جزو  مشخص 
صورتی رنگ که گاهی انواع آبی و طوسی آن هم مشاهده شده 

آنچنان  می رسد  به نظر  و  دارد  اندازه کوچکی  فیش  البته چشم َهگ    1
برای  از حواس دیگری چون المسه  بیشتر  این جاندار  نمی باشد.  کاربردی 

شناسایی عوامل مختلف در محیط بهره می گیرد.
2  میله طویل قابل انعطافی میان لوله گوارش و طناب عصبی، متشکل 
از سلول های بزرگ پر از مایعی که توسط بافت رشته ای محکمی دربرگرفته  

شده است.

است، تاکنون حدود 75 گونۀ3 شناسایی شده را دربرگرفته و 
با طول متوسط حدود 60 سانتی متر، در اعماق اقیانوس ها 
به شکل یک الشه خوار کف زی زندگی می کند. َهگ فیش 
عالوه بر الشه خواری که به صورت فردی یا گروهی انجام 
می دهد، از موجودات زنده ای چون انواع کرم  و خرچنگ 
هم تغذیه می کند و به همین علت از شکارچیان بی مهرگان 
الشه خواری  تغذیۀ  روش   .)5( می شود  محسوب  کف زی 
در َهگ فیش نقش اکولوژیکی مهمی را برای او در زیستگاه 
خود رقم زده است که به همراه فعالیت های نقب زنی4 برای 
چرخۀ  در  را  ویژه ای  جایگاه  که  شده  باعث  النه  تشکیل 
مواد به خود اختصاص دهد )3(. نقب زنی در واقع همان 
ایجاد حفرات یا غارهایی بر روی زمین یا بستر دریا است 
انجام می دهند. َهگ  که برخی جانوران برای ساختن النه 
فیش چون موجودی شب زی است، در طول روز در این 
حفرات باقی می ماند و طی شب با حس بویایی قوی خود 
در پی شکار یا الشه بیرون می زند )5(. البته خود َهگ فیش 

3  البتـــه برخی از منابـــع تعداد کمتری گونه چـــون 60 و یا حتی 30 
را به عنوان تعداد گونه شناســـایی شـــده از َهگ فیش بیـــان کرده اند.

4  burrow

 شکل 1( نقب زدن در َهگ فیش

 شکل 2( دندان های کراتینی َهگ فیش
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موکوس های  سایر  برخالف  مخاط،  این  خشک نشدن  و 
شناخته شده، از همین خصلت ناشی می شود )2(. شاید نرمی 
حاصل از وجود مقدار باالی آب و قابلیت اتساع در این 
مخاط با این دو اندازه گیری تقریبی برای شما قابل درک تر 

باشد:
این مخاط 100.000 برابر نرم تر از ژله است و در کسری از 

ثانیه از نظر اندازه 10.000 برابر می شود! )8(

در بین اجزای سازندۀ این موکوس، خواص و قابلیت های 
رشته های خاص منحصربه فرد آن، علت کاربردهایی است که 
برای این مخاط ارزنده قائل هستیم. پس به نظر می آید نگاهی 
گذرا به ساختار، عملکرد و ویژگی های این نوع رشته، در فهم 

استفاده های ممکن از این مخاط ضروری باشد.
رشته های خاص درون مخاط

غدد  توسط  خاص،  رشته های  این  و  موسین  هرچند 
ترشحی پهلویی َهگ فیش، از یک منفذ مشترک به داخل 
آب ترشح می شوند؛ اما سلول های سازندۀ هر یک مجزا 
این  موسین،  حاوی  وزیکول های  رهاشدن  با  هستند. 
می شوند.  آزاد  موسین  مولکول های  و  پاره شده  کیسه ها 
از واحدهای رشته های  اما رشته های خاص ذکرشده که 
حدواسط اسکلت سلولی تشکیل شده اند، به طرز جالبی 

نیز در مراحل مختلف زندگی شامل مرحلۀ زیگوت، جوانی 
و بلوغ، منبع تغذیه و شکار مناسبی برای پستانداران آب شور 
و نیز شکارچیان بی مهره بزرگ محسوب می شود )3(. شاید 
نکتۀ مهم دیگری که دربارۀ این مهره دار حائز اهمیت است، 
تولیدمثل تقریبا ناشناختۀ آن باشد. در اصل به جز چند گونه، 
هنوز دانشمندان موفق به بررسی کامل چرخۀ تولیدمثل َهگ 
فیش در محیط های آزمایشگاهی نشده اند و شاید از معدود 
اطالعاتی که دربارۀ آن ها وجود دارد، هرمافرودیتی یا نرمادگی 
متوالی یا متغیر آن هاست که با توجه به تعداد نرها و ماده ها 
در محیط صورت می گیرد. مورد دیگری هم که تاکنون دربارۀ 
زادآوری این جانداران مشاهده  شده، این است که ماده ها بین 
1 تا 30 تخم می گذارند که مانند نر و مادگی قابلیت چسبیدن 
از دو انتها به یکدیگر را دارا هستند و ممکن  است خارج شدن 
زاده ها از آن ها تا 11 ماه طول بکشد ولی این زاده ها پس از 

بیرون آمدن دیگر مرحلۀ الروی  را طی نمی کنند )5(.
اکنون که تا حدودی خود َهگ فیش را شناختیم، با ویژگی 

برجستۀ آن یعنی مخاط استثنائی اش آشنا می شویم.
مخاط

نام دیگر َهگ فیش، Myxini به معنای ماهی مخاطی 
می باشد. میکسینی به علت شباهت باالیی که به مارماهی 
دارد، به نام های slime eel و snot snake به ترتیب به 
معنای مارماهی مخاطی و مار مخاطی هم شناخته می شود 
از  و  بگیریم  دست  در  را  موجودی  چنین  اگر  اصاًل   .)6(
یک جانورشناس بپرسیم که مارماهی در دست داریم و یا 
میکسینی، می گوید: »آیا دستتان پر از مخاط شد یا نه؟!«. البته 
خود او با بررسی وجود یا عدم وجود ستون مهره و آرواره 
نیز می تواند به این سوال پاسخ بدهد. میکسینی دارای ردیفی 
از غدد مخاطی پهلویی است که با ترشح تنها مقادیر کمی 
از مادۀ مخاطی )شاید کمتر از یک قاشق چای خوری( در 
آب دریا، می تواند حجم بسیار باالیی از مخاط، در حدود 

 پنج گالُن5، را در کمتر از یک دقیقه تولیدکند )8(. 
بهتر  خارق العاده  اتفاق  این  عامل  به  پی بردن  برای 
این  مخاط  اجزای سازندۀ  به درصد  نگاهی  است 
جاندار آبزی بیندازیم. در حقیقت مخاط این ماهِی 
داشتن 99.996% آب، %0.0015  با  مارماهی شکل 
گلیکوپروتئین موسین و 0.002% رشته هایی خاص، 

از دور مانند آب است و همین میزان باالی آب به  تقریباً 
همراه حضور رشته های پروتئینی خاص باعث این توانایی 
شده است  جانور  این  در  مخاط  اتساع  و  گسترش  در  باال 

5  هر گالن آمریکایی حدود 3.79 لیتر می باشد.

اصاًل اگر چنین موجودی را در دست بگیریم 
و از یك جانورشناس بپرسیم كه مارماهی 
در دست داریم و یا میکسینی، می گوید: 

»آیا دستتان پر از مخاط شد یا نه؟!«.

شکل 3( مخاط هَگ فیش که ماشینی را گیر انداخته استشکل 3( مخاط َهگ فیش که ماشینی را گیر انداخته است
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میلی متر طول، نسبت طول به قطر 105 را ایجاد کرده اند 
که نسبت باالیی به شمار می رود. این اندازه ها به خصوص 
در جایی مهم می شوند که می بینیم میکسینی برای بستن 
و  می گیرد  کمک  مخاط  این  از  شکارچی  آبششی  مسیر 
اندازه ها وجود نداشت، نمی توانست بر سرعت  این  اگر 
حرکت اپرکلوم یا دهانۀ آبشش های شکارچی غلبه کند و 
خود را از مهلکه نجات دهد )4(. این رشته ها ساختاری 
کشش  قابلیت  و  می کنند  ایجاد  عنکبوت  ابریشم  مانند 
باالیی دارند. اگر قدرت و اندازۀ این رشته ها را بخواهیم 
به شکلی عینی تر بیان کنیم، می توانیم بگوییم که از نایلون 
قوی تر بوده و از موی سر نازک تر می باشند.7 این رشته ها 
انعطاف پذیر  است،  پیدا  ویژگی هایشان  از  که  همان طور 
هستند و علت چسبندگی موکوس این جانور هم همین 

رشته ها می باشند )7(.
7  وقتی در حین پژوهش درباره این رشته ها به این چند ویژگی برخورد 

کردم، این ویژگی ها به شکلی تقریبا شعری به ذهنم زد! بخاطر این با خود 
گفتم که آن را بیان کنم که شاید اگر بسیاری از این اطالعات درباره َهگ 

فیش هم از یاد رفت، این چند مورد در غالب این شعر فراموش نشود و از 
خواندن این پژوهش در ذهنتان بماند:

قوی تر از نایلونه،         نازک تر از موی سر                 
رشته های خاص تو،  موکوس هاگ فیش فّر!

واقعا هم به نظر می آید طبق دورنمای اصلی این پژوهش یعنی زیبایی 
زشتی، َهگ فیش موجودی فّر و باشکوه باشد!

در  شیوه  دو  تاکنون  پیچیده اند6و  سلول  هستۀ  دور  به 
تحریک آزادسازی آن ها شناسایی شده است. در انواعی 
نیروی  حضور  می کنند،  زندگی  اطلس  اقیانوس  در  که 
خارجی، موسین و ترکیب آن ها با هم، عوامل محرک بوده 
و در انواعی که در اقیانوس آرام وجود دارند، حل شدن 
کششی  انرژی  آزادشدن  و  آب  در  چسبنده  پروتئینی 
ذخیره شده در این رشته های درهم پیچیده، عوامل پرتاب 
این رشته ها و  بیرون می باشند. در مورد پیچش  به  آن ها 
 DNA نحوۀ آن اگر بگوییم ساختاری مانند پیچش خود
گزاف  داده اند،  تشکیل  را  هیستونی  پروتئین های  دور 
نگفته ایم. اگر به طول و قطر این رشته ها بنگریم، به میزان 
فشردگی آن ها و این شباهت بیشتر پی می بریم. رشته های 
 12 رشته ها،  این  واحدهای  سازندۀ  ابتدایِی  حدواسط 
نانومتر قطر دارند ولی در حالت بلوغ و طی تکوین آن ها 
در سلول سازنده شان به قطری بالغ بر 100 برابر می رسند 
و قطر نهایی بین یک تا سه میکرومتر را تشکیل می دهند. 
همان طور که پیش تر نیز بیان شد، این رشته ها طی تکوین 
بلندی هم  به دور آن می پیچند؛ پس طول  هستۀ سلول، 
باید داشته باشند که همین طور است. این رشته ها با 150 

6  به نظر می آید پروتئین حرکتی داینئین که نقش در حرکات و 
جابه جایی های میکروتوبول ها یا همان ریزلوله ها دارد، در پیچیدن این 

رشته ها به دور هسته نقش داشته باشد.

شکل 4( اشکال مختلف دربارۀ رشته های موجود در موکوس َهگ فیش ؛ الف( رشته های خاص موکوس َهگ فیش در شرایط نوری 
مختلف؛ ب( َهگ فیش، نحوۀ آزادسازی مخاط و تصویر مخاط با جزئیات رشته های خاص موجود در آن؛ پ( ترتیب مراحل پیچیدن آن 

دور هسته سلول های تولیدکننده رشته های خاص؛ ت( غدۀ مخاطی، شامل دو نوع سلول ترشح کننده رشته های خاص و موسین، همراه 
منفذ این غده؛ ث( مراحل تکوین رشته های خاص؛ ج( رشته های خاص در حالت فشرده و آزادشده.
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او شده است. وقتی َهگ فیش توسط  برای  مهم و جالب 
شکارچیانی چون کوسه مورد حمله و گازگرفته شدن قرار 
می گیرد، در ابتدا آسیبی به او نمی رسد. او از همین فاصلۀ 
مخاط  سرعت  به  و  کرده  استفاده  به دست آمده  زمانی 
زیادی ترشح می کند تا آبشش های شکارچی را بپوشاند و 
او را در معرض خفگی قرار دهد؛ در این حالت معموالً 

شکارچی عقب نشینی می کند )8(.

عالوه بر استفاده از اجزای مختلف بدن َهگ فیش که 
اشاره  شد، مخاط منحصربه فرد هگ  فیش هم که  تاکنون 
کاربرد های  بوده است،  پژوهش  این  مدنظر  اصلی  هدف 
می باشد.  یافتن  توسعه  حال  در  و  کرده  پیدا  زیادی 
قدرت، انعطاف و گسترش سریع مخاط َهگ فیش، عالقۀ 
آنجا  تا  است؛  برانگیخته  پیش  مدت ها  از  را  دانشمندان 
تولید  بیشتر،  پژوهشگران،  و  محققان  هدف  امروزه  که 
مصنوعی این مخاط با تقلید از ساختار طبیعی آن است. این 
رویکرد به نظر منطقی تر هم می آید؛ چراکه هم برداشت 
وسیع  مقیاس  در  آن  تولید  هم  و  طبیعت  از  فیش  َهگ 
ارزانی  کار ساده و  تولیدمثل اش،  کنترل  با  آکواریوم،  در 
تحریک  یعنی  عمل،  این  هم  دیگر  سوی  از  نمی باشد. 
َهگ فیش برای تولید مخاط، شرایطی تنش زا را برایش 

و  َهگ فیش  دربارۀ  اطالعاتی  آنکه  از  پس  نهایت  در 
مخاط آن به دست آوردیم، بد نیست برخی کاربردهای 
مورد  چند  نیز  و  ارزشمند  موکوس  این  از  کشف شده 

استفاده از خود این جاندار را نیز بیان  کنیم.
استفاده و كاربردها

اگر اهل کشور کرۀجنوبی نیستید شاید تعجب کنید که 
َهگ فیش به عنوان وعدۀ غذایی در این کشور مصرف 
آسیا  شرق  دیگر  کشور های  برخی  در  البته  می شود!8 
به  مخاط دار  جانور  این  غذایی  مصارف  هم  ژاپن  چون 
چشم می خورد )9(. همان طور که از توزیع این عمل در 
برای  این گونه مصارف  سطح جهان هم مشخص است، 
چنین جاندارانی به نظر خیلی از افراد خوشایند نمی آید. 
مصارفی  چنین  اگر  که  می آید  نظر  به  هم  مجموع  در 
تا  باشد  کنترل شده  باید  بگیرد،  صورت  می خواهد  هم 
جمعیت های طبیعی آن ها به خطر نیفتند.9 البته من خودم 
تاکنون از این موجود آبی تغذیه نکرده ام. شاید اگر من 

هم کمی از آن بخورم طرفدار آن بشوم! 
صورت  َهگ فیش  خود  از  که  استفاده هایی  دیگر  از 
این  می گیرد، مصرف پوست آن برای تولید چرم است. 
می شود،  فروخته  مارماهی  چرم  نام  با  معموالً  که  چرم 
چراکه از نظر اسمی جذاب تر است، در تولید رویه و الیۀ 
بیرونی برای وسایل مختلفی از جمله کیف، کفش، کمربند 
که  نکته ای   .)7( می گیرد  قرار  استفاده  مورد  کیف پول  و 
دربارۀ پوست َهگ فیش جالب به نظر می رسد این است 
که انگار پیژامه ای را به تن کرده که اندازۀ بزرگتری نسبت 
به ابعاد بدنش دارد! همین ویژگی عجیب باعث فایده ای 

8  بخشی از زیستگاه این جاندار در کشورهای کرۀ جنوبی، تایوان، چین و 
ژاپن قرار دارد و این عالوه بر پرورش آن به طور مصنوعی توسط انسان 

در این نواحی است.
9  تاکنون برای َهگ فیش از این نظر مشکل خاصی گزارش نشده است.

نكته ای كه دربارۀ پوست َهگ فیش جالب 
به نظر می رسد این است كه انگار پیژامه ای 
را به تن كرده كه اندازۀ بزرگتری نسبت به 

ابعاد بدنش دارد!

شکل 5- مصرف َهگ فیش به عنوان غذا

شکل 6- کاربردهای گوناگون چرم حاصل از پوست هگ فیش
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بررسی قرار گرفته اند و کاربرد های کوچک و بزرگی از 
بخش های مختلف سازندۀ بدن آن ها به ارمغان آمده است. 
اما موارد زیادی هم یا هنوز کشف و شناسایی نشده اند 
و  دانشمندان  واکاوی  و  تحلیل  مورد  باید  که  آن طور  یا 
زاویۀ  با  شاید  حتی  یا  و  نگرفته اند  قرار  زیست شناسان 
دید مناسب به قابلیت های آن ها توجه نشده است. پس، از 
همۀ این موارد و مثال ها می توان فهمید که محیط زیست 
و موجودات زنده یا حتی غیرزندۀ موجود در آن حاوی 
پتانسیل ها و قابلیت های بسیاری هستند که با کمک گرفتن 
کل  حتی  یا  انسان  زندگی  بهبود  به  می توان  آن ها  از 
و  آن ها  نادیده گرفتن  و  کرد  اکوسیستم های جهان کمک 
ضربۀ  یک  واقع  در  درباره شان  پژوهش  و  بررسی  عدم 
طبیعی  نعمت های  حق  در  نابخشودنی  کارِی  و  بزرگ 

فراوان و بکری است که در اختیارمان قرار گرفته اند. 
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ایجاد می کند و عالوه بر غیراخالقی بودن آن، می تواند با 
آسیب به جاندار، به اکوسیستم های محل حضور آن هم 
لطمه وارد کند )این شرایط بیشتر در مورد َهگ فیش  هایی 
صدق می کند که از طبیعت برداشت می شوند(. عالوه بر 
پوست خود َهگ فیش که در تولید چرم استفاده می شود، 
بسیار  پتانسیل  هم  جاندار  این  مخاط  خاص  رشته های 
قدرتمند  و  انعطاف پذیر  پارچه های  تولید  برای  مناسبی 
ندارد  نفتی  پایۀ  اینکه  به علت  ماده  این  اصل  در  دارند. 
خوبی  به  است،  محیط زیست  دوستدار  و  تجدیدپذیر  و 
می تواند جایگزین موادی با پایۀ نفتی، مانند نایلون شود. 
ایمنی و جلیقه های  ابزارهای محافظتی چون کاله  تولید 
بخش های  به  دادن  استحکام  موشک،  گلوله،  کِوالر ضد 
مختلف ماشین در عین حفظ سبکی و تولید کیسه هوا، 
استفاده  مورد  تاکنون  که  است  این مخاط  کاربردهای  از 
تحقیقاتی  که  کاربردهایی  از  همچنین  گرفته است .  قرار 
برای انجام آن صورت گرفته است، می توان تولید پوشک 
از  تقلید  )با  مزارع  آبیاری  سیستم های  و  یکبارمصرف 
جایگزینی  بافت،  مهندسی  در  استفاده  آن(،  ساختارهای 
بافت تاندون یا زردپی آسیب دیده و نیز تولید ژل پرکننده 
برای کاربردهای مختلف چون قطع خونریزی طی عمل- 
جراحی را بیان کرد. در نهایت به عنوان نکتۀ آخر می توان 
نیروی  محققان  توسط  صورت گرفته  پژوهش های  به 
تولید  امید  به  َهگ فیش  مخاط  روی  بر  آمریکا  دریایی 
آتش های  و  حمله ها  از  غواصان  محافظت  برای  ماده ای 
زیرآبی و نیز راه هایی برای توقف موشک  اشاره کرد که 

در نوع خود جالب توجه هستند )7(.
نتیجه گیری

در مجموع، اگر نگاه عمیقی به طبیعت بیندازیم، می بینیم 
وجود  فراوان  تعداد  به  فیش  َهگ  چون  جاندارانی  که 
دارند. بسیاری از آن ها تاکنون شناسایی و مورد تحلیل و 

 شکل7- شکل راست( موکوس َهگ فیش؛ شکل چپ( جلیقۀ ضدگلوله ساخته شده از رشته های موجود در موکوس 
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خالصهایازتأثیراسترسبربدن

چکیده
استرس عکس العمل طبیعی فیزیکی و روحی بدن به تجربیات زندگی است. استرس کوتاه مدت 
می تواند برای سالمتی بدن مفید باشد. بدن ما به استرس با ترشح هورمون ها )کورتیزول( پاسخ می دهد. 
این هورمون ها باعث افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس ما و ایجاد آمادگی در عضالت بدن برای 

پاسخ به استرس می شود.
اگر استرس برای مدت طوالنی ادامه پیدا کند به استرس مزمن تبدیل می شود. این نوع استرس باعث 

ایجاد عالئمی با اثرات منفی در بدن می شود. از این عالئم می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
1-اضطراب 2-افسردگی 3-سردرد 4-بی خوابی 5-تحریک پذیری باال

استرس مزمن، یکی از انواع بد و منفی استرس است و می تواند به سیستم های زیر آسیب وارد کند:
سیستم گوارشی، سیستم عصبی مرکزی، سیستم درون ریز، سیستم تنفسی، سیستم قلبی عروقی، سیستم 

عضالنی، سیستم جنسی و تولید مثلی و سیستم ایمنی )1(
الزم به ذکر است استرس مزمن می تواند باعث نقصان عمیقی در حافظه  شود. همچنین این نوع استرس 

باعث آتروفی حجم وکاهش وزن مغز می شود )2(.
استرس حاد نوع دیگری از انواع استرس منفی است. این نوع استرس نیز باعث اختالل در یادآوری 

دقیق اطالعات می شود. )1(
اما همه ی انواع استرس بد و منفی نیستند. استرس مثبت می تواند به عملکردهای زیر کمک کند:

1-بهبود عملکرد شناخت و حافظه 2-افزایش مقاومت دربرابر سرماخوردگی 3-تبدیل شدن به انسان 
قوی تر 4-افزایش رشد کودک)4(

در این مقاله به بررسی اثرات مثبت استرس بر شناخت و حافظه و تفاوت تأثیر استرس در دو جنس 
زن و مرد می پردازیم.

واژگان کلیدی: استرس، حافظه، بازشناخت، خودآگاهی

محیا آراسته راد، دکترای عمومی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران
aarasterad@gmail.com
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بخش های اصلی حافظه و عملکرد آن ها
شـبکۀ حافظـه در مغـز از سـه بخـش اصلی آمیگـدال1، 
هیپوکامـپ2 و کورتکـس پریتـال3 تشـکیل شـده اسـت. 
آمیگـدال مجموعـه ای از سـلول ها اسـت کـه در نزدیکـی 
بخـش قاعـده ای مغـز قـرار دارد. در هـر نیمکـرۀ مغز یک 
آمیگـدال داریم. معنابخشـی به احساسـات، پاسـخ به آن ها 
و بـه خاطـر سـپردن احساسـات در آمیگـدال صـورت 
می گیـرد. آمیگدال بخشـی از سیسـتم لیمبیک4 اسـت )7(. 
هیپوکامـپ درلوب گیجگاهی قشـر مغز قـرار دارد. در هر 
نیمکـرۀ مغـز یک هیپوکامـپ داریم. هیپوکامـپ نیز بخش 
مهمـی از سیسـتم لیمبیـک اسـت )8(. کورتکـس پریتـال 
نقـش اصلـی پردازش و توجـه به حواس بینایی، شـنوایی، 

لمس، بویایی و چشایی را بر عهده دارد )9(.
سـه مرحلـۀ اصلـی در بـه خاطـر سـپردن مطالـب بـه 
ترتیـب عبارت اسـت از: 1-کدگـذاری5 2-ذخیره سـازی6 

یـادآوری7  -3
NPAS4 ژنـی  اسـت کـه بالفاصلـه پـس از تجربیـات 
جدیـد روشـن می شـود، بـه عنـوان کنترل کننـد ۀ اصلـی 
و  می کنـد  عمـل  طوالنی مـدت  حافظـۀ  تشـکیل  بـرای 
همچنین در هنگام یادگیری بیشـترین فعالیـت را در ناحیۀ 
CA3 هیپوکامـپ دارد )14( .محصـول ایـن ژن، پروتئینـی  
اسـت بـه نـام Npas4 که فاکتور رونویسـی بیان شـده در 
سـلول های عصبی مغـز اسـت و تعـادل تحریکی-مهاری 
1  Amygdala
2  Hippocampus
3  parietal cortex

4  مجموعه ای گسترده از قسمت های مختلف در منطقۀ دستگاه عصبی 
مرکزی  است که با هم ارتباط داشته و در مسائل غریزی و عاطفی، 

احساسات، هیجانات و حافظه ی مربوط به شخص دخالت دارد.
5  encoding
6  storage
7  retrieval

بـرای حافظـۀ  تنظیـم می کنـد،  را در مدارهـای عصبـی 
زمینـه ای8 در هیپوکامـپ مـورد نیـاز اسـت و نقش مهمی 
نورون هـا  عملکـردی  و  سـاختاری  انعطاف پذیـری  در 
اتصـاالت  قـدرت  پروتئیـن  ایـن   .)15( می کنـد  بـازی 
)منطقـه ای   CA3 در  موجـود  عصبـی  سـلول های  بیـن 
در هیپوکامـپ( و شـکنج دندانـه دار )قسـمت دیگـری از 
هیپوکامـپ( را کنترل می کند. بـدون Npas4، حافظه های 
طوالنی مـدت نمی تواننـد شـکل بگیرنـد. مغـز بـا تغییـر 
قـدرت سـیناپس ها یـا ارتبـاط بیـن سـلول های عصبـی، 
خاطـرات را رمزگـذاری می کند. این امر به تعامل بسـیاری 
از پروتئین هـای موجـود در نورون هـای پیش سیناپسـی - 
کـه اطالعـات مربـوط بـه یـک رویـداد را ارسـال می کنند 
- و نورون هـای پـس سیناپسـی- که اطالعـات را دریافت 
می کننـد- نیاز دارد. نورون ها در ناحیـۀ CA3، ورودی های 
سیناپسـی را از سـه مسـیر مختلف دریافـت می کنند. یکی 
از ایـن ورودی هـا )شـکنج دندانـه دار( بـرای رمزگـذاری 

حافظه هـای جدیـد زمینـه ای بسـیار مهم اسـت. 
کدگذاری  مرحلۀ  از  بعد  بالفاصله  استرس  وقتی 
بطور  کدگذاری9(  از  پس  )استرس  شود  تجربه  حافظه 
و  می کند  فشرده  را  اتفاق  آن  توالی  مالحظه ای  قابل 
استرس  می شود.  اتفاق  آن  فراموشی  مانع  ترتیب  بدین 
کدگذاری شده توانایی حافظه را افزایش  می دهد. درنتیجه 
که  است  زمانی  از  بیشتر  شناخت  برای  حافظه  توانایی 
هیچ استرسی وجود ندارد. استرس باعث افزایش ترشح 
کورتیزول می شود. پس استرس تأثیر مستقیم روی حافظه 
حافظه  تقویت  باعث  ژنی  پروسۀ  طریق  از  و  می گذارد 
تعویض  باعث  کورتیزول  افزایش  با  استرس  نمی شود. 
گیجگاهی  لوب  راست  قسمت  بین  عملکردی  اتصال 
8  خاطراتی هستند که یک رویداد را با مکان وقوع آن، زمان یا احساسات 

پیوند می دهند
9  post-encoding stress

شکل 1( مغز و شبکۀ حافظۀ آن
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باعث  استرس  دیگر،  عبارت  به  می شود.  هیپوکامپ  و 
افزایش تعامل مفید این دو بخش با یکدیگر می شود. با 
افزایش تعامل این دو بخش بهبود عملکردی حافظه اتفاق 
می افتد. به ویژه حافظۀ مربوط به محرک های خنثی تقویت 
از محرک هایی  می شود )4(. محرک های خنثی آن دسته 
تنبیه طبقه بندی نمی شوند  با سیستم پاداش و  هستند که 
و با انجام مجدد این  کارها احساس خوب یا بدی به ما 

دست نمی دهد.
شدت استرس، یک عامل تعیین کننده در نوع اثر )مفید 
یا مضر بودن استرس برای بدن( و شدت تأثیر آن بر بدن 
است. استرس تمایل دارد عملکردهای شناختی را تسهیل 
از آن سود  تا ما  باید چقدر باشد  اما میزان استرس  کند 

ببریم؟
بر  استرس  اثر  بررسی  به  که  آزمایشی  مطالعۀ  از  قبل 
انواع  معرفی  به  است،  پرداخته  آشکار  و  ضمنی  حافظۀ 

حافظه می پردازیم.
در حافظۀ  ضمنی در گروه آزمایش، ما افزایش کارایی 
گرفتن  شدت  با  کنترل،  گروه  با  مقایسه  در  را  بیشتری 
افزایش چندان  این  داریم؛ هرچند  استرس درونی  میزان 
منحنی  آشکار،  حافظۀ  در  که  درحالی  نیست.  محسوس 
کارایی گروه کنترل باالتر از منحنی گروه آزمایش است. 
متوسط  میزان  در  کارایی حافظه  اینکه حداکثر  به عالوه 
و  منحنی Uشکل(  ماکزیمم  )نقطه  است  استرس درونی 

پس از آن کارایی کاهش پیدا می کند.
تاثیر استرس بر حافظۀ ضمنی کمتر از تأثیری است که 

استرس تمایل دارد عملکردهای شناختی را 
تسهیل کند اما میزان استرس باید چقدر 

باشد تا ما از آن سود ببریم؟

شکل 3( اثر استرس درونی و بیرونی بر حافظۀ ضمنی )غیرآشکار( و آشکار 

شکل 2( طبقه بندی انواع حافظه 
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بر حافظۀ آشکار می گذارد )11(.
عوامل استرس زای  خارجی10 شامل وقایع مهم زندگی 
هستند مانند ازدست دادن شغل، انسانی عزیز و یا عوامل 

محیطی-فیزیکی مانند نور، صدا و گرمای بیش از حد.
عوامل استرس زای درونی11 در داخل ما رخ می دهند. 
زندگی  سبک  خود،  با  گفت وگو  مانند  نا به جا  انتظارات 
از  زیاد  استفادۀ  و  مداوم  خواب  کمبود  با  همراه 
محرک هایی مانند الکل، کافئین و... استرس درونی ما را 

افزایش می دهد.
تنبیه کار  پاداش و  با سیستم  لیمبیک  بخشی از سیستم 
می کند. پس اگر کاری کنیم که به انجام مجدد آن تشویق 
)محرک  شده  است  درگیر  سیستم  پاداش  قسمت  شویم، 
مثبت(. اگر کاری کنیم که احساس شرم و ناراحتی به ما 
دست بدهد و دوست نداشته  باشیم آن کار را مجدداً انجام 
دهیم، از قسمت تنبیه سیستم استفاده کرده ایم )محرک منفی( 

)شکل 4(.
ـــار  ـــه چه ـــش ب ـــت آزمای ـــری جمعی ـــش دیگ در آزمای
گـــروه تقســـیم شـــد و تأثیـــر اســـترس در بازشـــناخت 
محـــرک خنثـــی و محـــرک منفـــی در زنـــان و مـــردان 
ـــه در شـــکل  ـــت. همین طـــور ک ـــرار گرف ـــورد بررســـی ق م
می بینیـــم، بازشـــناخت محـــرک منفـــی چـــه در زنـــان 
و چـــه در مـــردان هیـــچ تأثیـــری از اســـترس را نشـــان 

10  External stress
11  Internal stress

نمی دهـــد. محـــرک خنثـــی در مـــردان تحـــت تأثیـــر 
اســـترس، بازشـــناخت بیشـــتری را نســـبت بـــه گـــروه 
ـــرک  ـــا مح ـــد. ام ـــان می ده ـــترس( نش ـــدون اس ـــرل )ب کنت
ـــترس را  ـــر اس ـــی از اث ـــر نامحسوس ـــان تأثی ـــی در زن خنث
ـــترس  ـــر اس ـــدم تأثی ـــد. ع ـــان می کن ـــناخت نمای در بازش
ـــوس و در  ـــر نامحس ـــر تأثی ـــی نمایانگ ـــرک منف ـــر مح ب
ـــت.  ـــی اس ـــۀ ضمن ـــر حافظ ـــترس ب ـــری اس ـــع بی تأثی واق
ـــأ  ـــات منش ـــی از احساس ـــا منف ـــت ی ـــرک مثب ـــرا مح زی
می گیـــرد و می دانیـــم بازشـــناخت احساســـات در 

دســـته بندی حافظـــۀ ضمنـــی اســـت.
ـــناخت  ـــات، بازش ـــی از مطالع ـــاس برخ ـــن براس همچنی
ـــر بیشـــتری  ـــه محـــرک مثبـــت اث محـــرک منفـــی نســـبت ب

ـــکل 5( )4(. ـــرد )ش ـــترس می گی از اس

اثـــر اســـترس بـــر بازشـــناخت اطالعـــات حافظـــۀ 
ـــناختی  ـــت؟ بازش ـــش اس ـــدام بخ ـــتر روی ک ـــکار بیش آش
recollec- ــد  ــی باشـ ــۀ قبلـ ــاس تجربـ ــر اسـ ــه بـ )کـ
ـــی ) ـــش عموم ـــاس دان ـــه براس ـــناختی ک ـــا بازش  tion( ی

familiarity( است؟
همـــان طـــور کـــه در تصویـــر پیداســـت، اســـترس 
ـــات  ـــناخت اطالع ـــی در بازش ـــش قابل توجه ـــث افزای باع
ـــه  ـــی ک ـــده  اســـت. درحال ـــی ش ـــش عموم ـــاس دان ـــر اس ب
تأثیـــری روی بازشـــناخت بـــر اســـاس تجربـــۀ قبلـــی 
ـــود  ـــت می ش ـــر دریاف ـــن از تصوی ـــت. همچنی ـــته  اس نداش
ـــات  ـــناخت اطالع ـــز بازش ـــترس نی ـــدون اس ـــی ب ـــه حت ک
ـــوط  ـــش مرب ـــی از بخ ـــش عموم ـــه دان ـــوط ب ـــش مرب بخ

ـــت )5(. ـــتر اس ـــی بیش ـــۀ قبل ـــه تجرب ب
اثـــر متفاوتـــی کـــه اســـترس بـــر رونـــد یادگیـــری 

شکل 4( تأثیر استرس در بازشناخت محرک مثبت و منفی در دو 
جنس زن و مرد

شکل 5( بررسی تأثیر استرس بر بازشناخت اطالعات در دو دسته 
دانش عمومی و تجربه قبلی. بازشناخت به معنای یادآوری مطلبی 
است که قباًل آموخته ایم یا احساسی که در گذشته تجربه کرده ایم.
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SNS باعـــث پاســـخ ســـریع بـــه اســـترس می شـــود 
ـــدۀ  ـــن ترشـــح شـــده از قشـــر غ ـــرات نورآدرنالی ـــا اث ـــه ب ک
ـــار  ـــش فش ـــه افزای ـــر ب ـــود و منج ـــاد می ش ـــه ایج  فوق کلی
خـــون، ضربـــان قلـــب و فرکانـــس تنفـــس می شـــود. 
ـــه  ـــد ثانی ـــه در چن ـــترس، ک ـــخ اس ـــوج پاس ـــن م ـــن اولی ای
رخ می دهـــد، بـــه عنـــوان پاســـخ جنـــگ یـــا پـــرواز 

ــود. ــیر می شـ تفسـ
دومیـــن پاســـخ اســـترس، بـــا کمـــی تأخیـــر ایجـــاد 
 )GC(می شـــود و شـــامل ترشـــح گلوکوکورتیکوئیدهـــا
)کورتیـــزول از ایـــن خانـــواده اســـت( اســـت کـــه 20 
ـــود  ـــه اوج خ ـــترس ب ـــروع اس ـــس از ش ـــه پ ـــا 30 دقیق ت

می رســـند.
اداره   HPA ترشـــح کورتیـــزول توســـط محـــور
آزادکننـــدۀ  هورمـــون  محـــور،  ایـــن  می شـــود. 
آزاد  هیپوتاالمـــوس  از  را   )CRH( کورتیکوتروپیـــن 
 ،CRHمی کنـــد تـــا ترشـــح را تحریـــک کنـــد. ســـپس
ــدۀ  ــک )ACTH( را از غـ ــون آدرنوکورتیکوتروپیـ هورمـ
ــنتز  ــرانجام سـ ــد. ACTH سـ ــح می کنـ ــز ترشـ هیپوفیـ
می شـــود باعـــث آزادســـازی GC هـــا از قشـــر غـــدۀ 
 فوق کلیـــه می شـــود کـــه می توانـــد بـــه راحتـــی 
ـــر در  ـــاختارهای درگی ـــر س ـــرای تأثی ـــود و ب ـــز ش وارد مغ
فرآیندهـــای یادگیـــری و حافظـــه، GCهـــا بازخـــورد منفـــی 

و حافظـــه در دو جنـــس زن و مـــرد می گـــذارد را 
می تـــوان بـــه دو عامـــل ربـــط داد:

ـــک  ـــه کم ـــترس ب ـــه اس ـــخ ب ـــرای پاس ـــرد ب 1- زن و م
ــد  ــل می کننـ ــم عمـ ــاوت از هـ ــز متفـ ــدد درون ریـ غـ
ـــوع  ـــک ن ـــه ی ـــرد ب ـــز زن و م ـــه مغ ـــی ک ـــخ متفاوت 2-پاس
ـــاوت  ـــرد متف ـــه عملک ـــاوت ب ـــن تف ـــد. ای ـــترس می ده اس
ـــر دو  ـــز در ه ـــود و هیپوفی ـــوط می ش ـــوس مرب هیپوتاالم

جنـــس یکســـان عمـــل می کنـــد.
سیســـتم اندوکـــری: هیپوتاالمـــوس در ایـــن سیســـتم 
ــای  ــم فعالیت هـ ــث تنظیـ ــی را دارد و باعـ ــش اصلـ نقـ
مختلفـــی ماننـــد تنظیـــم تولیدمثـــل، هموســـتازی، 
فشـــارخون، ضربـــان قلـــب و... می شـــود. چهـــار 
بخـــش اصلـــی ایـــن سیســـتم عبارتنـــد از: 1-محـــور 
 )HPA هیپوتاالموس-هیپوفیز-غـــدۀ فوق کلیـــه )محـــور
 )HPT 2-محـــور هیپوتاالموس-هیپوفیز-تیروئیـــد )محـــور
ـــور  ـــی )مح ـــدد جنس ـــور هیپوتاالموس-هیپوفیز-غ 3-مح

HPG( 4-سیســـتم هیپوتاالموســـن-وروهیپوفیزی.
ـــترس زا  ـــل اس ـــک عام ـــه ی ـــز ب ـــدد درون ری ـــخ غ پاس
ـــترس :1-سیســـتم  ـــی اس ـــال شـــدن دو محـــور اصل ـــا فع ب
عصبـــی ســـمپاتیک )SNS( بـــا عملکـــرد ســـریع  
2-هیپوتاالموس-هیپوفیـــز- غـــدۀ فوق کلیـــه)HPA( بـــا 

عملکـــرد کندتـــر منتقـــل می شـــود.

شکل 6( بررسی هم زمان هورمون های 
تخمدان، چرخۀ رحم و هورمون های 

هیپوفیز قدامی
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ـــدۀ  ـــون آزادکنن ـــح هورم ـــئول ترش ـــوس مس هیپوتاالم
گنادوتروپیـــن )GnRH( اســـت. GnRH منجـــر بـــه 
ـــون  ـــول )FSH( و هورم ـــرک فولیک ـــون مح ـــح هورم ترش
لوتئینـــی )LH( از هیپوفیـــز قدامـــی می شـــود. LH و 
ــه  ــر فوق کلیـ ــی و قشـ ــدد جنسـ ــلول های غـ FSH سـ
را تحریـــک می کننـــد. در غـــدد جنســـی )تخمدان هـــا 
تولیـــد  باعـــث  فوق کلیـــه  قشـــر  و  بیضه هـــا(  و 
هورمون هـــای جنســـی ماننـــد اســـتروژن ها )مثـــل: 
و  پروژســـترون(  )مثـــل:  ژســـتاژن ها  اســـترادیول(، 

آندروژن هـــا )مثـــل: تستوســـترون( می شـــوند.
در چرخـــۀ قاعدگـــی معمولـــی )طـــول 28 روز(، 
ـــت. ـــاوت اس ـــیار متف ـــی بس ـــای جنس ـــت هورمون ه غلظ

ـــه  ـــذاری ب ـــط تخمک گ ـــترادیول در اواس LH ، FSH و اس
اوج خـــود می رســـند )روز 14(، غلظـــت پروژســـترون 
ـــد.  ـــش می یاب ـــال( افزای ـــاز لوتئ ـــه )ف ـــۀ دوم چرخ در نیم
شـــروع خونریـــزی در آغـــاز چرخـــۀ جدیـــد اســـت؛ 
غلظـــت هورمون هـــای جنســـی در مرحلـــۀ فولیکـــوالر 
ـــکل  ـــد )ش ـــی می رس ـــطح پایین ـــه س ـــه و ب ـــش یافت کاه

.)6
در آزمایـــش دقیق تـــری کـــه بـــه بررســـی تفـــاوت 
ـــت،  ـــه  اس ـــرد پرداخت ـــن زن و م ـــترس بی ـــه اس ـــخ ب پاس
می توانیـــم مشـــاهده کنیـــم کـــه بیشـــترین میـــزان 
ـــی  ـــن زنان ـــت. همچنی ـــردان اس ـــزول در م ـــح کورتی ترش
کـــه در فـــاز لوتئـــال هســـتند، از زنانـــی کـــه در فـــاز 
فولیکولـــی هســـتند، کورتیـــزول بیشـــتری ترشـــح 

بـــر روی هیپوتاالمـــوس و غـــدۀ هیپوفیـــز و همچنیـــن 
ـــق  ـــم دقی ـــان از تنظی ـــرای اطمین ـــپ ب ـــۀ هیپوکام در ناحی

ــد. ــترس دارنـ ــخ اسـ ــور HPA و پاسـ محـ
ــطح  ــر سـ ــه اگـ ــت کـ ــی از آن اسـ ــا حاکـ یافته هـ
 ACTH ،کورتیـــزول در زن و مـــرد یکســـان باشـــد
بیشـــتری در مـــرد وجـــود دارد. پـــس می تـــوان نتیجـــه 
گرفـــت کـــه حساســـیت قشـــر غـــدۀ فـــوق کلیـــه در زن از 
 ACTH ـــری ـــدار کمت ـــا مق ـــون ب ـــت. )چ ـــتر اس ـــرد بیش م

ــان مقـــدار کورتیـــزول را ترشـــح می کنـــد( )2(. همـ
فعـــال شـــدن محـــور HPA ناشـــی از اســـترس 
ـــترون  ـــتروژن و تستوس ـــدن اس ـــار آزاد ش ـــه مه ـــر ب منج
ــور  ــرد محـ ــد عملکـ ــتروژن ها می تواننـ ــود. اسـ می شـ
ـــترون آن  ـــه تستوس ـــی ک ـــد، در حال ـــش دهن HPA را افزای
را مهـــار می کنـــد. عوامـــل اســـترس زا در آزمایش هـــای 
روانشـــناختی ماننـــد  12TSSTباعـــث واکنـــش شـــدید 
ـــن  ـــا ای ـــود. ب ـــان می ش ـــه زن ـــبت ب ـــردان نس HPA در م
حـــال، ایـــن تفـــاوت جنســـیتی ممکـــن اســـت بـــه الگـــوی 
ـــه نظـــر  ـــورد اســـتفاده بســـتگی داشـــته باشـــد. ب خـــاص م
می رســـد زنـــان بیشـــتر نســـبت بـــه طـــرد اجتماعـــی 
و مـــردان بیشـــتر نســـبت بـــه وظایـــف مربـــوط بـــه 
چالش هـــای موفقیـــت واکنـــش نشـــان می دهنـــد یـــا 
بـــه عبارتـــی دچـــار اســـترس مي شـــوند. بـــه همیـــن 
ـــد ـــگاهی مانن ـــت های آزمایش ـــه در تس ـــت ک ـــت اس عل

TSST  مـــردان واکنـــش بیشـــتری نشـــان می دهنـــد.

12  Trier Social Stress Test

شکل 7( بررسی تاثیر استرس در 
کورتیزول آزادشده در چهار گروه:

1-مردان،
2-زنان در فاز لوتئال،

3-زنان درفاز فولیکول،
4-زنان با مصرف داروی ضدبارداری 

خوراکی
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ـــکل  ـــناخت مش ـــل از ش ـــه قب ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــه خاط ب
ــود را  ــکل خـ ــدا مشـ ــس ابتـ ــد. پـ ــم می گیرنـ تصمیـ

ـــیم. بشناس
2- دلیـــل بـــروز ایـــن مشـــکل را پیـــدا کنیـــم تـــا 
چنانچـــه مقـــدور بـــود، از تکـــرار مشـــکل جلوگیـــری 

کنیـــم.
ـــی را  ـــه راه ـــا چ ـــت؟ م ـــکل چیس ـــای مش 3- راه  حل ه

ـــم؟ ـــاب می کنی ـــکل انتخ ـــل مش ـــرای ح ب
ـــان  ـــد از خودم ـــش می آی ـــان پی ـــکلی برایم ـــی مش وقت

ـــیم: بپرس
1- بدترین حالت ممکن چیست؟

ـــاده  ـــت آم ـــن حال ـــروز بدتری ـــرای ب ـــان را ب 2- خودم
ـــم. کنی

3- تالش کنیم وضعیت نامطلوب را تغییر دهیم.
ـــده  ـــران آین ـــم و نگ ـــی کنی ـــال زندگ ـــان ح 4- در زم

ـــیم. نباش
قبل از اینکه نگرانی ما را از پا دربیاورد:

1- خودمـــان را ســـرگرم کنیـــم تـــا ذهنمـــان وقـــت 
پرداختـــن بـــه نگرانـــی و اســـترس را نداشـــته باشـــد.

ـــش  ـــه نگران ـــه ای ک ـــوع حادث ـــال وق ـــی احتم 2- گاه
هســـتیم بســـیار کـــم اســـت. پـــس پیـــش از رخ دادن 

حادثـــه نگـــران آن نباشـــیم.
3- بـــا حـــوادث غیرقابـــل اجتنـــاب کنـــار بیاییـــم. 
وقتـــی اتفاقـــی در حیطـــۀ اختیاراتمـــان نیســـت بپذیریـــم و 

ـــم. ـــیب نزنی ـــان آس ـــه خودم ب
ـــا  ـــتیم واقع ـــش هس ـــه نگران ـــی ک ـــم موضوع 4- ببینی

ــت؟ ــیب زننده اسـ آسـ
5-گذشـــته را فرامـــوش کنیـــم. در حـــال زندگـــی کنیـــم 

.)12(
ذهـــن آگاهـــي یـــک فراینـــد شـــناختي، خـــالق و 
ـــي  ـــه ویژگ ـــرد س ـــک ف ـــه ی ـــي ک ـــت و زمان ـــازنده اس س
کلیـــدي را بـــه کار مـــي گیـــرد، آشـــکار مي شـــود. آن 

ســـه ویژگـــي عبارتنـــد از:
ـــودن  ـــرا ب ـــد 2-پذی ـــدي جدی ـــک طبقه بن ـــاد ی 1- ایج
ـــد  ـــاي دی ـــد و زوای ـــي از دی ـــد 3-آگاه ـــات جدی اطالع

ــتر عمیق تـــر و بیشـ
نســـبت  قاطعانـــه  توجـــه کـــردن  ذهن آگاهـــي 
ــن واکنـــش  ــر اســـت. ایـ ــان حاضـ ــور در زمـ ــه امـ بـ

می کننـــد )چـــون فعالیـــت HPA در فـــاز لوتئـــال کـــه 
هـــر دو هورمـــون پروژســـترون و اســـتروژن افزایـــش 
غلظـــت پیـــدا می کننـــد، افزایـــش می یابـــد. در نتیجـــه 
کورتیـــزول بیشـــتری ترشـــح می شـــود(. زنانـــی کـــه 
ـــد،  ـــرف کرده ان ـــی)OC( مص ـــارداری خوراک داروی ضدب
ـــا  ـــن گروه ه ـــزول را در بی ـــح کورتی ـــزان ترش ـــن می کمتری
ـــث  ـــاروری باع ـــای ضدب ـــرا داروه ـــد. زی ـــان می دهن نش
ـــود و  ـــزول می ش ـــه کورتی ـــن ب ـــال گلوبولی ـــش اتص افزای

ــد. ــش می یابـ ــزول آزاد کاهـ کورتیـ
گلوبولیـــن از جملـــه پروتئین هـــای حلقـــوی در 
ـــد ســـاخته  ـــی ســـاکن خـــون اســـت و در کب سیســـتم ایمن

می شـــود.
همچنیـــن از نمـــودار درمی یابیـــم کـــه اگـــر انســـان 
بـــرای مـــدت طوالنـــی در معـــرض اســـترس باشـــد، 
پـــس از مدتـــی ترشـــح کورتیـــزول کاهـــش می یابـــد.

ــای  ــه نام هـ ــلولی، بـ ــل سـ ــدۀ داخـ ــوع گیرنـ دو نـ
گیرنده هـــای مینرالوکورتیکوئیـــد )MR(  و گیرنده هـــای 
ـــردش  ـــای در گ ـــط GCه ـــد )GR( توس گلوکوکورتیکوئی
ـــز  ـــع در مغ ـــل و توزی ـــر می ـــه از نظ ـــوند ک ـــغال می ش اش
متفـــاوت هســـتند. MRهـــا در هیپوتاالمـــوس، هیپوکامـــپ، 
ــته هایی در  ــیرولئوس13 )هسـ ــوس سـ ــدال و لوکـ آمیگـ
ـــش  ـــترس نق ـــرس و اس ـــه ت ـــخ ب ـــه در پاس ـــزی ک ـــل مغ پ
ـــه  ـــا در هم ـــه GRه ـــی ک ـــد، در حال ـــرار دارن ـــد( ق دارن
ـــل  ـــا می ـــه MR ب ـــا ب ـــد. GC ه ـــود دارن ـــز وج ـــای مغ  ج
ـــا میـــل ترکیبـــی پاییـــن متصـــل  ترکیبـــی زیـــاد و بـــه GR ب
MR ـــته ای ـــور برجس ـــه ط ـــا ب ـــن GCه ـــوند. بنابرای می ش
ـــه  ـــی ک ـــد، در حال ـــغال می کنن ـــه اش ـــرایط پای ـــا را در ش ه
ـــغال  ـــت GC اش ـــش غلظ ـــس از افزای ـــاً پ ـــا عمدت GRه
ـــن در  ـــرار گرفت ـــس از ق ـــال، پ ـــوان مث ـــه عن ـــوند؛ ب می ش
معـــرض اســـترس از طریـــق ایـــن گیرنده هـــا، GCهـــا 
می تواننـــد فرایندهـــای یادگیـــری و حافظـــۀ احساســـی 
 GC را بـــه  طـــور قابل توجهـــی تعدیـــل کننـــد. اثـــرات
 GR ـــا در ـــر آن ه ـــه تأثی ـــتر ب ـــه بیش ـــری و حافظ در یادگی

ـــت )6(. ـــده اس ـــاص داده ش اختص
ــک  ــود کمـ ــترس خـ ــرل اسـ ــه کنتـ ــه بـ چگونـ

ــم؟ کنیـ
ــه  ــم بـ ــد بیاوریـ ــل را روی کاغـ ــل ذیـ ــر مراحـ اگـ

می رســـیم. بهتـــری  جمع بنـــدی 
ـــردم  ـــی م ـــم مشـــکل چیســـت؟ نیمـــی از نگران 1- ببینی
13  Locus coeroleus
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9. https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentist-
ry/parietal-cortex

10. https://www.singhealth.com.sg/patient-care/condi-
tions-treatments/stress-management/causes-risk-factors

11. Sandi, Carmen (2013); Stress and cognition; Volume 4, Issue 
3; Pages 245-261; https://doi.org/10.1002/wcs.1222

کارنگی، دیل. )1398(. آیین زندگی. ترجمه:میترا میرشکاری. تهران: نشر قاصدک صبا. 12

گل پور چمرکوهي، رضا و محمد امینی، زرار. )1391(. اثربخشی کاهش استرس . 13
مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتال به 

اضطراب امتحان. مجله روانشناسی مدرسه

14. Massachusetts Institute of Technology. (2018, February 
8); Molecular mechanisms of memory formation revelaed: 
Neuroscientists discover a cellular pathway that encodes 
memories by strengthening specific synapses. ScienceDaily. 
Retrieved November 1, 2020 from www.sciencedaily.com/re-
leases/2018/02/180208120925.htm

15. NPAS4 Gene (Protein Coding) Neuronal PAS Domain Protein 
4; Available from: https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.
pl?gene=NPAS4

ـــن  ـــما را غمگی ـــه ش ـــت ک ـــکاري اس ـــراي اف ـــگیرانه ب پیش
یـــا مضطـــرب مي کنـــد و بـــه شـــما کمـــک مي کنـــد 
تـــا بـــه حالـــت تعـــادل بعـــد از هیجان هـــاي منفـــي 

.)13( بازگردیـــد  تجربه شـــده 
از مجموعـــۀ فعالیت هایـــی کـــه در ذهن آگاهـــی 
ــاره  ــوارد اشـ ــه ایـــن مـ ــوان بـ ــود، می تـ ــام می شـ انجـ

کـــرد:
ـــازدم  ـــه دم و ب ـــمان را ب ـــس )حواس ـــر تنف ـــز ب 1- تمرک
بدهیـــم. مســـیر هـــوا را دنبـــال کنیـــم و فقـــط بـــه آن 

ـــم( فکرکنی
ــوان  ــدن می تـ ــالت بـ ــاط عضـ ــاض و انبسـ  2-انقبـ
ـــین از  ـــه ای آتش ـــه گلول ـــن ک ـــور ای ـــا تص ـــن کار را ب ای
ـــدن  ـــت و از ب ـــا هدای ـــه ســـمت پ ـــدن شـــده، ب ســـر وارد ب

خـــارج مي شـــود، انجـــام بدهیـــم )13(.
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چکیده
در این مقاله به بررسی اثرات زردچوبه )Turmeric ( در بیماران مبتال به آلزایمر )AD( پرداخته شده 
است. از محصوالت طبیعی مانند زنجبیل1 ، زردچوبه و جینکگو بیلوبا2 به عنوان مکمل های غذایی 
برای درمان بیماری های انسانی از جمله سیستیک فیبروزیس 3 ، بواسیر، زخم معده، سرطان روده 
بزرگ، سرطان پستان، گرفتگی عروق 4 و بیماری های قلب و عروقی ، مشکالت تنفسی، بیماری های 
عفونی، دیابت، چاقی، سندرم متابولیک و اختالالت عصبی استفاده شده است. محصوالت مشتق 
شده از کورکومین5 دارای اثرات محافظتی از جمله اثر ضد التهابی، آنتی اکسیدان، ضد ورم مفاصل6 
و لیپوفیلی، عملکردهای شناختی را در بیماران مبتال به AD بهبود می بخشد. شواهد نشان داده است 
به  ابتال  در  غیرطبیعی  التهابی  واکنش های  و  بتا  آمیلوئید  آزاد،  رادیکال های  اکسیداتیو،  استرس  که 
بیماری آلزایمر نقش دارند. تحقیقات اخیر در مورد کورکومین نشان داده است که کورکومین از 
تجمع آمیلوئید بتا جلوگیری می کند و از سد خونی-مغزی7   عبور کرده و به سلول های مغزی می رود 
پالک های  کاهش  موجب  همچنین  می کند.  محافظت  بتا  آمیلوئید  برابر  در  عصبی  ازسلول های  و 
بتا-آمیلوئید، تأخیر در تخریب نورون ها و کاهش تشکیل میکروگلیا نیز می شود و با داشتن خواص 
ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی موجب بهبود کلی حافظه در بیماران مبتال به آلزایمر شده است. در این 

مقاله تأثیرات مفید کورکومین بر AD ذکر شده است.
میتوکندری،  اکسیداتیو،  استرس  کورکومین،  بتا،  آمیلوئید  آلزایمر،  بیماری  کلیدی:  واژگان 

پروتئین  کاهنده-اکساینده،  گروه های 
پیش ساز آمیلوئید

1  Ginger 
2  Ginkgo biloba  
3  cystic fibrosis  
4  Arteriosclerosis
5  Crucumin  
6  Arthritis
7  Blood Brain Barrier 
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کورکومین
آید  می  به حساب  آسیا  اصلی  ادویه های  از  کورکومین 
ریزوم های از  رنگ  زرد  ماده  عنوان  به  سال 1815  در   که 

را  آن  نام  و  شد  جدا  )زردچوبه(   Curcuma longa
طب  در  تاریخی  نظر  از  ماده  این  گذاشتند.  کورکومین 
در  کورکومین  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  آیورودا1  
آن  شیمیایی  نام  شناخته می شود،   Haldi2 عنوان  به   هند 
 C21H20O6 و فرمول مولکولی آن Diferuloylmethane
است. )شکل1( وزن مولکولی این ترکیب 368.37 گرم بر 
مول است. در آسیا و سایر نقاط جهان از کورکومین به دلیل 
رنگ و طعم آن در غذا استفاده می شود. همچنین از این ماده 
به عنوان یک محصول آرایشی و به خصوص برای پوست 

استفاده می شود )5.6(. 

ساختار شیمیایی کورکومین از دو حلقه آریل با گروه های 
OH- ارتو متیوکسی متصل به نیم بتا دیکتون تشکیل شده 
است )7(. چندین سال تحقیق نشان داد که کورکومین دارای 
چندین خاصیت محافظتی و درمانی از جمله ضدالتهابی، 
آنتی اکسیدانی، ضدتکثیر سریع سلول3، ضد آترواسکلروزی، 
ضد عفونی کننده و ضدآرتریتی است. کورکومین یک ماده 
ترمیمی و درمانی قوی نیز می باشد. این ماده همچنین باعث 
افزایش سطح آنزیم های گلوتاتیون ، سوپراکسید دیسموتاز 
و کاتاالز در مغز موش های مسموم شده با سرب می شود و 
به طور قابل توجهی آسیب ناشی از سرب را کاهش می دهد 

.)8.9.10(
منشأ  تاریخچۀ گیاه زردچوبه )Turmeric(: احتماالً 
1  Ayurvedic

2  زردچوبه به زبان هندی
3  Proliferative

زردچوبه هند است و در آنجا از این ماده برای حداقل 
2500 سال استفاده شده است. این گیاه در جنوب آسیا 
و به ویژه در هند بسیار رایج است. Turmeric در ابتدا 
بعدها  و  داده می شد  پرورش  زینتی  عنوان یک رنگ  به 
مورد  معطر  غذایی  ماده  یک  و  آرایشی  لوازم  عنوان  به 
در  طوالنی  سابقه ای   Turmeric گرفت.  قرار   استفاده 
زمینه های دارویی در آسیای جنوبی دارد و به طور گسترده 
در سیستم های طبی و درمانی Ayurvedic. Siddha  و 

Unani کاربرد دارد )11(.  

بیماری آلزایمر 
پیش رونده  بیماری عصبی  یک   )AD( آلزایمر  بیماری 
کاهش  با  همراه  شناختی  تدریجی  زوال  با  و  است 
فعالیت های زندگی روزمره و تغییرات رفتاری مشخص 
به  وابسته  عقل  زوال  نوع  رایج ترین  آلزایمر  می شود. 
سالخوردگی است و ششمین عامل اصلی مرگ در ایاالت 
  )WHO(متحده آمریکا. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی
، 5 درصد از مردان و 6 درصد از زنان باالی 60 سال، 
مبتال به زوال عقل از نوع آلزایمر در سراسر جهان هستند. 
بیماری آلزایمر حدود 4/5 میلیون نفر در ایاالت متحده و 
یا تقریبًا 10 درصد از جمعیت باالی 65 سال را تحت تاثیر 
قرار داده و پیش بینی می شود تا سال 2050 این تعداد به 
دالر  میلیارد   100 از  بیش  ساله  هر  برسد.   برابر  چهار 
در مراکز بهداشت و درمان ایاالت متحده آمریکا صرف 
مراقبت های اولیه و درمان AD می شود. بر اساس گزارش 

شکل 2( خواص مادۀ کورکومین

شکل 1( ساختار کورکومین
نام آیوپاک کورکومین:

1E6E)-17-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-16-)
heptadiene-35-dione

C21H20O6 :فرمول مولکولی
368.38 g.mol-1 :جرم مولکولی
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انسان مورد آزمایش قرار گرفته است. با این حال دارویی 
وجود ندارد که توانایی به تأخیر انداختن پیشرفت بیماری 
این  بر  باشد. عالوه  را داشته  از آن  یا جلوگیری  AD و 
و  زودهنگام  تشخیص  برای  زیستی8  نشانگرهای  هنوز 
شناسایی افت شناختی و مشکالت حافظه در افراد مسن 

نیز شناخته نشده اند )14(.
کورکومین یک آنتی اکسیدان

کورکومین فعالیت AP-1 را مهار می کند.  AP-1 یک 
 AD فاکتور رونویسی در بیان آمیلوئید است و مرتبط با
کورکومینوئیدها  که  داده اند  نشان  تحقیقات  می باشد. 
همچنین  هستند.  قوی  آنتی اکسیدانی  فعالیت های  دارای 
کم  چگالی  با  لیپوپروتئین  کاهش  باعث  کورکومین 
آزاد  رادیکال های  می شود.  آزاد  رادیکال های  و   )LDL(
باعث تخریب نورون ها، نه تنها در آلزایمر بلکه در سایر 
و  پارکینسون  مانند  نورونی  تخریب کننده  بیماری های 

هانتینگتون نیز می شود.                  
دارد.  و ضد التهابی  آنتی اکسیدانی  کورکومین خاصیت 
عالئم  کاهش  به  خواص  این  که  معتقدند  دانشمندان 
آلزایمر ناشی از اکسیداسیون و التهاب کمک می کند. یک 
مطالعه انجام شده در دانشگاه Jawaharlal Nehru )هند( 
باعث کاهش چشمگیر  داد که مصرف کورکومین  نشان 
که  لیپوفوشسین می شود  لیپیدها و تجمع  پراکسیداسیون 
باعث  همچنین  می یابد.  افزایش  سن  افزایش  با  معموالً 
سدیم  پمپ  و  دیسموتاز  سوپراکسید  فعالیت  افزایش 
کاهش  سن  افزایش  با  که  می شود  نیز   ATPase پتاسیم 
برابر  در  مغز  میتوکندری های  از  کورکومین  می یابد. 

استرس اکسیداتیو محافظت می کند )15(. 
 محصوالت طبیعی و آنتی اکسیدان ها و بیماری 

آلزایمر
از محصوالت طبیعی برای تأخیر در پیشرفت  تاکنون 
بیماری در افراد مسن و بیماران مبتال به AD استفاده شده 
 )2017(   Tang and Taghiglou مروری  مقاله  است. 
به طور خالصه آخرین تحوالت در تحقیقات کورکومین 
عملکردی  مکانیسم های  روی  بر  که   AD با  رابطه  در 
 ،Aβ از جمله اثر کورکومین در مهار ،AD کورکومین در
اتصال به مس، کاهش کلسترول، ایجاد حالت ضد التهابی 
خاصیت   ،AChE مهار  میکروگلیا،  مدوالسیون  و 
انسولین  سیگنالینگ  مسیرهای  اصالح  و  آنتی اکسیدانی 
متمرکز بودند را خالصه کرد. همچنین هایپرفسفریالسیون 
8  Biomarkers 

جهانی آلزایمر در سال 2015، تخمین زده می شود 47/5 
و  هستند  عقل  زوال  دچار  دنیا  سراسر  در  نفر  میلیون 
 75/6 به   2030 سال  تا  تعداد  این  می شود  زده  تخمین 
میلیون نفر و تا سال 2050 به 131/5 میلیون نفر برسد. 
جنون4  تاثیر اقتصادی عظیمی دارد و کل هزینه خدمات 
بهداشتی برای درمان و پیشگیری از این بیماری تا سال 

2015 به 818 میلیارد دالر می رسد )12(. 
آلزایمر  سبب  که  فاکتور هایی  از  درصد   2 تا   1 تنها 
می شوند تاکنون شناسایی شده اند و بسیاری از عوامل موثر 
بر ایجاد AD هنوز  ناشناخته هستند. تاکنون چندین عامل 
افزایش می دهند شناسایی  را  آلزایمر  به  ابتال  احتمال  که 
است.   ApoE4 ژنوتیپ  آن ها  عمده ترین  که  است  شده 
گیرنده  جمله  از  ژنتیکی  مکان  چندین  در  پلی مورفیسم 
 MS4A4 و CD2AP ، EPHA1،5کلسترون ، sortilin1
به  ابتال  که خطر  فاکتورهایی هستند  دیگر   / MS4A6E
AD را افزایش می دهند. عالوه بر این موارد دیابت نوع 
2، آسیب دیدگی مغزی، سکته مغزی، رژیم های غذایی 
و عوامل محیطی از دیگر عوامل مؤثر بر ابتال به آلزایمر 
است. با این حال مهم ترین فاکتور ابتال به بیماری آلزایمر، 

سالخوردگی می باشد )13(.
 AD چندین سال تحقیقات پی در پی نشان داده است که
با تغییرات سلولی متعددی از جمله آسیب میتوکندریایی، 
 ،)Aβ( از بین رفتن سیناپس، تشکیل و تجمع آمیلوئید بتا
فسفوریالسیون  آستروسیت ها6،  و  میکروگلیا  فعال سازی 
بین  از  و  عصبی  رشته های  شدن  پیچیده  هم  در  و  تاو7 
دیگر  نام  با  تاو  پروتئین  است.  همراه  نورون ها  رفتن 
MAPT  است که اسکلت سلولی را در سلول های طبیعی 
نورون های  در  صحیح  عملکرد  فاقد  و  می کند  پایدار 
این  که  صورت  بدین  است.  آلزایمر  به  مبتال  بیماران 
به شکل کالف های  فسفریالسیون  هایپر  اثر  در  پروتئین 
حالت  در  می یابد.  تجمع  نورون ها  درون  نوروفیبریلی 
فسفریالسیون  متعدد  جایگاه های  از  برخی  تنها  نرمال، 
tau فسفریله می شود. از این رو داروها با هدف درمان 
tauopathy می تواند حالت فسفریله شده این پروتئین 
را هدف قرار دهند. استراتژی های درمانی بر اساس این 
تغییرات سلولی تدوین شده است و در حال حاضر در 
آزمایشات بالینِی مدل های حیوانات و آزمایش های بالینی 

4  Dementia 
5  Clusterin 
6  Astrocytes 
7  Tau 
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همچنین  و  می شود  جدید  آمیلوئیدهای  شدن  ته نشین 
اندازه مقدار مواد ته نشین شده را کاهش می دهد )19(. 3( 
 Aβ کورکومین و مشتقات آن باعث مهار تشکیل فیبریالر
فیبریالر پیش ساخته  از مونومر Aβ می شود و همچنین 
Aβ  را نیز مهار می کند و این نشان می دهد که کورکومین 
محافظی در برابر سمیت Aβ است.  4( مطالعه ای جدید 
را   Aβ42 و   Aβ40 کورکومین،  که  است  داده  گزارش 
و  ایزوکسازول ها9   این  بر  عالوه   )5 می کند.  ناپایدار 
پیرازول های10 مشتق شده از کورکومین به Aβ متصل شده 
و متابولیسم AβPP را مهار می کنند )20(. 6( کورکومین 
از سلول های PC12 و سلول های اندوتلیال جنینی انسانی 
در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از آمیلوئید بتا محافظت 
توسط   Aβ افزایش جذب  باعث  کورکومین   )7 می کند. 
ماکروفاژها در بیماران مبتال به AD می شود. 8( کورکومین 
باعث جلوگیری از پراکسیداز و تعدیل سیتوپاتولوژی در 

9  curcumin-derived isoxazoles 
10  Pyrazoles 

نیز باعث مهار تاو می شود. در این مقاله چالش های کنونی 
نیز  کورکومین  کمک  با   AD به  مبتال  بیماران  درمان  در 

بررسی می شود )16.17(.
آنتی اکسیدان ها  و  طبیعی  محصوالت  این  کلی  به طور 
مؤثر بوده و پیشرفت بیماری را در افراد مسن به تأخیر 
می اندازند اما در بیماران مبتال به AD حاد تأثیرات کمتری 

دارند )18(.
کورکومین و آمیلوئید بتا

تاثیر  مورد  در  چشمگیری  پیشرفت  گذشته  دهه  در 
کورکومین درAD  ایجاد شده است. شواهد نشان می دهد 
که کورکومین دارای خاصیت ضد آمیلوئید در AD است : 
کورکومین  که  داده اند  نشان  آزمایشگاهی  مطالعات   )1
از  هم گسیختن   ، از  تجمع Aβ می شود و همچنین  مانع 
فیبریل های Aβ40  جلوگیری می کند. 2( چندین مطالعه 
باعث  کورکومین  که  داده  نشان  )درون تنی(   in vivo
و  تجمع  از  جلوگیری  و  موجود  آمیلوئید  جداسازی 

شکل 3( اثرات کورکومین و آمیلوئیدبتا



74

می شدند. تصاویر به دست آمده به طور خودکار برای نمونه 
در یک ابعاد تعریف شده )از 1 تا 6 میکرومتر( پردازش 
شدند. در 48 ساعت پس از آن، بیش از 32 درصد کاهش 
در تجمع آلفا سینوکلین جهش یافته مشاهده شد. داده های 
کورکومین  که  است  آن  از  حاکی  همکارانش  و  پندی 
الیگومریزاسیون آلفا-سینوکلئین را در وزن مولکولی باالتر 
مهار می کند و بنابراین باید به عنوان یک ترکیب درمانی 
آن  با  مرتبط  اختالالت  و   )PD( پارکینسون  برای  بالقوه 

مورد بررسی قرار گیرد )23(.
باوم13 )2004( ارتباط بین کورکومین و روی، مس و 
آهن را در آلزایمر مورد مطالعه قرار داد. وی با استفاده 
از روش اسپکتروفتومتری میل ترکیبی کورکومین را برای 
یون های مس، روی و آهن اندازه گیری کرد. +Zn2 اتصال 
یا   Cu2+ نظر می رسید که هر یون به  اما  داد  کمی نشان 
متصل  هم  به  را  کورکومین  مولکول  دو  حداقل   Fe2+

تا 12  تقریبًا در 3  با مس  متقابل کورکومین  اثر  می کند. 
میکروموالر مس به حداکثر رسیده و با Kd1 تقریبا 10 تا 
60 میکروموالر و Kd2 تقریبا 1/3 میکروموالر )به ترتیب 
اول  کورکومین  مولکول های  اتصال  برای  تفکیک  ثابت 
به نمایش گذاشته شده است. تعامل کورکومین  و دوم( 
 Kd1 با  آهن  میکروموالر   5 تا   2/5 در  تقریبًا  آهن  و 
تقریبًا 0/5 تا 1/6 میکروموالر و Kd2 تقریبًا 50 تا 100 
میکروموالر، به نیمه حداکثر رسیده است و تقابل منفی را 
نشان می دهد. کورکومین و متابولیت های آن می توانند این 
این نشانگر اهمیت  میزان را داخل بدن به دست آورند و 

فیزیولوژیکی آن ها است )24(. 
که  می دهد  نشان  مطالعات  این  یافته های  کلی  به طور 
کورکومین دارای خواص مفید زیادی از جمله جلوگیری 
α-synucle- و Aβ  از تجمع پروتئین های جهش یافته مانند

in و huntingtin می باشد. همچنین خواص کالته شدن 
فلزی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی را نیز نشان می دهد. 

کورکومین و طراحی و سنتز مشتقات آن
چندین گروه تحقیقاتی کورکومین و آنالوگ های آن را 
طراحی و سنتز کرده و خواص و اثرات سودمند آن را با 
استفاده در مطالعات in vitro )درون آزمایشگاهی( مورد 

آزمایش قرار دادند.
مشتقات   )2017( همکارانش  و  بیتیا14  لیکی 
13  Baum 
14  Lakey-Beitia   

فلزات  به  کورکومین   )9 می شود.   AD به  مبتال  بیماران 
فعال اکسایش-کاهش متصل شده، با جلوگیری از القای 
فاکتور رونویسی Nf-Kb آسیب التهابی را سرکوب می کند 

.)21(
کورکومین و سالمت انسان

عملکردی  ویژگی های  تحقیقاتی  گروه  چندین 
 AD در  را   Aβ با  آن  فیزیولوژیکی  ارتباط  و  کورکومین 
بررسی کردند. خالصه ای از این مطالعات در زیر آورده 

شده است. 
منظوره  چند  خواص   )2015( همکاران  و  ُگش11 
جنبه های  مورد  در  آن ها  کردند.  ارزیابی  را  کورکومین 
آنتی اکسیدانی  فعالیت های  جمله  از  کورکومین  مختلف 
التهاب  قند خون،  روی  بر  آن  مفید  تاثیرات  همچنین  و 
فعالیت های  این  از  جدا  کردند.  صحبت  سرطان  و 
همچنین  طبیعی  پلی فنولیکی  ترکیب  این  شده،  شناخته 
جمله  از  سیگنالینگ  مختلف  مولکول های  تعدیل  با 
فاکتورهای رونویسی، کموکاین ها، سایتوکاین ها، ژن های 
RNAسرکوب کننده تومور، مولکول های چسبان و میکرو

ها اثرات مفیدی را اعمال می کند. بنابراین کورکومین با 
توجه به خواص چند منظوره اش، می تواند گزینه درمانی 

مناسبی برای درمان این بیماری ها باشد )22(. 
پندی12 و همکارانش )2008( خواص مهاری کورکومین 
را در برابر تجمع آلفا-سینوکلئین مورد مطالعه قرار دادند. 
با بیان اینکه سینتیک الیگومریزاسیون و مکانیسم تشکیل 
مشابه  آلزایمر  و   )PD( پارکینسون  بیماری  در  آمیلوئید 
آلفا- پروتئین  تجمع  بر  را  کورکومین  اثر  آن ها  هستند، 

سینوکلئین بررسی کردند. پروتئین آلفا-سینوکلئین موجود 
توده های  تشکیل  صورت  در  طبیعی  حالت  در  بدن  در 
می شود.  پارکینسون  بیماری  بروز  سبب  غیرطبیعی 
پروتئین عامل اصلی  این  از  ناشی  آمیلوئیدی  اجتماعات 
مرگ نورون های دوپامینرژیک در مغز بیماران می باشد. در 
این بررسی مشاهده شد که افزودن کورکومین تجمع را به 
روشی وابسته به دوز و افزایش حاللیت آلفا سینوسلین، 
کشت  در  کورکومین  تجمع  مهار کننده  اثر  می کند.  مهار 
SH- کاتکوالمینرژیک   سلولی  رده  از  استفاده  با  سلولی 

SY5Y در محیط کشت بررسی شد. برای برآورد تجمع به 
صورت غیرمستقیم، پروتکلی تهیه شد که در آن تصاویر 
به طور خودکار از طریق میکروسکوپی با توان باال ضبط 

11  Ghosh 
12  Pandey
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SH- در سلول های Aβ و همچنین سمیت ناشی از H2O2
SY5Y به صورت وابسته به غلظت نشان دادند. بر اساس 
و  IP-9 ، IP-13 که  گرفتند  نتیجه  آن ها   ، یافته ها   این 
 IP-15 عوامل چند منظوره ای قوی در برابر AD می باشند 
امیدوارکننده  اصلی  کاندیدای  عنوان  به  است  ممکن  و 
برای تولید داروهای ضد AD در دسترس قرار گیرند )27(. 
نوروژنیک  اثر   )2014( همکارانش  و  تیواری19 
کورکومین را بر سلول های بنیادی عصبیNSC(20( مورد 
مطالعه قرار دادند که با تأثیر بر ظرفیت ترمیم سلول های 
برای  امیدوارکننده  درمانی  روش  یک  می تواند  مغزی 
چنین بیماری هایی باشد. آن ها گزارش دادند که نانوذرات 
 )Cur-PLGA-NPs( کورکومین  با  شده  محصور   PLGA
قابل  به طور  و  می شود   NSC تکثیر  باعث  شدت  به 
 reelin( سلولی  تکثیر  در  دخیل  ژن های  بیان  توجهی 
neu- )نوروژنین،  عصبی  تمایز  و   )Pax6 و   ، nestin
افزایش  را   )Stat3 و  نورولیگینین  نوروگلین،   ،roD1
 Wnt / می دهد. نانوذرات کورکومین با فعال کردن مسیر
β-catenin، در تنظیم نوروژنز، تمایز عصبی را افزایش 
این  می دهد.  رخ  مغز  از  ناحیه  سه  در  نوروژنز  می دهد. 
افزایش  بتا-کارنین،  هسته ای  جابجایی  باعث  نانوذرات 
 TCF / LEF پروموتر  فعالیت  افزایش  و   GSK3β سطح 
siR- نیز می شوند. مهار ژنتیکی دارویی و D1  و سیکلین
NA با واسطه مسیر Wnt اثرات تحریک کننده نوروژنیک 
کورکومین را مسدود می کند. مطالعات بارگیری مولکولی 
 Wif-1 ، Dkk با که کورکومین  نشان می دهد  سیلیکون 
و GSK3β تعامل دارد. این نتایج حاکی از آن است که 
متعارف  فعال شدن مسیر  از طریق  نانوذرات کورکومین 
Wnt / β-catenin باعث القای نوروژنیک در بزرگساالن 
می شود و ممکن است با تقویت مکانیسم خود در ترمیم 
  AD مانند بیماری های عصبی  برای  درمانی  روشی  مغز، 
این مطالعات اطالعات مهمی در مورد  ارائه دهد )28(. 
طراحی و سنتز کورکومین و مشتقات آن ارائه داده است.

کورکومین و سد خونی-مغزی
 BBB21 کورکومین به دلیل خاصیت لیپوفیلیک خود از
تاکنون  می چسبد.  آمیلوئید  رسوبات  به  و  می کند  عبور 
است.  نشده  گزارش  کورکومین  از  جانبی ای  عوارض 
بالینی  آزمایش های  برای  می تواند  کورکومین  بنابراین 
انسان مورد استفاده قرار گیرد. خالصۀ مطالعات مهم عبور 
19  Tiwari 
20  Neural Stem Cells 
21  Blood Brain Barrier 

و   Aβ ضد  تجمع  و  کرده  سنتز  را  کورکومین  جدید 
کردند.  مطالعه  آلزایمر  در  را  آن  ضد التهابی  فعالیت های 
اتریفیکاسیون15  توسط  کورکومین  مشتقات  از  مورد  نه 
از  شدند.  سنتز  آروماتیک  منطقۀ  از  استریفیکاسیون16  و 
کاربردی  تک  کورکومین  مشتقات  مشتقات،  این  بین 
نشان  متفاوت  ترکیبات  به  نسبت  بهتری  زیستی  فعالیت 
دادند. عالوه بر این حضور گروه های حجیم در ساختار 
شیمیایی مشتقات کورکومین باعث کاهش فعالیت زیستی 

شد )25(. 
مشتقات  از  مجموعه ای   )2016( همکارانش  و  اُکادا17 
کورکومین را طراحی و سنتز کردند و فعالیت های بازدارنده 
 آن ها را در برابر تجمع هر دو Aβ و تاو ارزیابی کردند. آن ها

3-[(1E)-2-(1H-indol-6-yl) ethenyl]
را به عنوان مهار کنندۀ قوی تر تجمع توصیف کردند و به 
این نتیجه رسیدند که ترکیب آن ها از نظر فارماکوکینتیک، 
اثرات دارویی بهتری در داخل بدن نسبت به کورکومین 
دارد و برای همین آن را به عنوان یک گزینۀ دارویی برای 

بیماری آلزایمر مناسب می کند )26(.
میشرا18 و همکارانش )2017( سری جدیدی از عوامل 
چند منظوره مبتنی بر دونپزیل را به عنوان عوامل بالقوه 

ضد آلزایمر طراحی و تولید کردند:
“(E)-5,6-dimethoxy-2-(4-(4-substituted 

piperazin-1-yl) benzylidene)-2,3-dihydro-1H-
inden-1-ones”.

ترکیبات  این  که  داد  نشان  آزمایشگاهی  مطالعات 
خوبی  به  را   β-آمیلوئید و   AChE تجمع  فعالیت 
فعالیت  دارای  همچنین  مشتقات  این  می کند.  مهار 
کل  میان  در  هستند.  تحسین برانگیزی  آنتی اکسیدانی 
ترکیبات، سری IP-9 ، IP-13 و IP-15 به عنوان عوامل 
 AChE چند منظوره فعال و همچنین مهارکننده های آنزیم
 IP-15 و IP-13 ظاهر شدند. مطالعات نشان می دهد که
فعالیت مهاری بهتری روی آنزیم AChE نسبت به داروی 
استاندارد دونپزیل دارند و IP-9 ، IP-13 و IP-15 فعالیت 
ضد تجمع Aβ بهتری نسبت به کورکومین. این ترکیبات 
کاهش  موجب  موفقیت  با   )IP-15 و   IP-9 ، IP-13(
SH- سلول  ردۀ  در   H2O2 از  ناشی  اکسیداتیو  استرس 
برابر  در  عالی  بسیار  نورونی  فعالیت محافظت  و   SY5Y

Etherification  15 افزودن گروه اتر :
Esterification  16 افزودن گروه استری : 

17  Okuda 
18  Mishra 
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بیوژنز  میتوکندریایی،  پروتئین های  دینامیک  و   mRNA
همچنین  کردند.  اندازه گیری  را  سیناپس  و  میتوکندری 
لیپید،  پراکسیداسیون  هیدروژن،  پراکسید  اندازه گیری  با 
عملکرد   ،ATP میزان  و  اکسیداز  سیتوکروم  فعالیت 
میتوکندری را ارزیابی کردند. میزان و زنده ماندن سلول 

نیز با استفاده از روش MTT مورد مطالعه قرار گرفت. 
آمیلوئید β باعث اختالل در پویایی میتوکندری، کاهش 
بیوژنز میتوکندری و کاهش فعالیت سیناپسی و عملکرد 
میتوکندری شد. از سویی دیگر، کورکومین باعث افزایش 
پروتئین های  بیوژنز  افزایش  و  میتوکندری  ادغام  فعالیت 
زنده مانی  و  میتوکندری  سیناپسی شد. همچنین عملکرد 
سلولی در سلول های تحت درمان با کورکومین افزایش 
یافت. سلول ها قبل و بعد از تحت آزمایش قرار گرفتن با 
کورکومین انکوبه شده با آمیلوئید-β، کاهش در اختالل 
پویایی  و  سلول  ماندن  زنده  میزان  میتوکندری،  عملکرد 
را  سیناپسی  فعالیت  و  میتوکندری  بیوژنز  میتوکندری، 
در  اثرات محافظتی کورکومین  این،  بر  داد. عالوه  نشان 
بیماری  به  ابتال  از  قبل  تیمار شده    SH-SY5Yسلول های
نسبت به سلول های تیمارشده پس از ابتال،  قوی تر بوده 
در  کورکومین  که  است  موضوع  این  نشان دهندۀ  که 
نورون های AD در پیشگیری، بهتر از درمان عمل می کند. 
یک  کورکومین  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  یافته های 
مبتال  بیماران  درمان  برای  امیدوارکننده  دارویی  مولکول 

به AD  است )30(. 
انسانی نوروبالستومایی  سلول های  از  استفاده   با 
خواص   )2016( همکارانش  و   Uguz ،)SH-SY5Y(
مطالعه  مورد  را  کورکومین  آنتی اکسیدانی  و  ضد التهابی 
پیام رسانی  مسیر های  بر  کورکومین  اثر  آن ها  دادند.  قرار 
+Ca2، پارامترهای استرس اکسیداتیو، میزان دپالریزاسیون 

توسط  که  را   9 و   3 کاسپاز  فعالیت های  و  میتوکندری 
 SH-SY5Y اکسیداتیو در سلول های مدل H2O2 استرس 
 SH-SY5Y سلول های  کردند.  بررسی  می شود،  ایجاد 
نهایت  در  و   H2O2 کورکومین،  کنترل،  گروه  چهار  به 
مدت  و  دوز  شدند.  تقسیم   H2O2 همراه  به  کورکومین 
زمان انکوباسیون کورکومین و H2O2 از داده های منتشر 
شده مشخص شد. سلول های حاوی کورکومین، H2O2 و 
گروه های کورکومین به همراه H2O2 به مدت 24 ساعت 
 H2O2 میکروموالر   100 و  کورکومین  میکروموالر   5 با 
غلظت  و  لیپیدی  پراکسیداسیون  غلظت  شدند.  انکوبه 
کنترل  گروه  به  نسبت   H2O2 گروه  در  سیتوزولی   Ca2+

کورکومین از BBB در زیر آورده شده است.
باربارا22 و همکارانش )2017( با تحقیق به این نتیجه 
هدفمند  ارسال  براي  جدیدی  راهکارهاي  که  رسیدند 
کورکومین به مغز وجود دارد. آن ها کورکومین را به عنوان 
یک ماده فعال در نانوذرات پلی الکتیک اسید + گلیکولیک 
برای   g7 لیگاند  با  که  کردند  محصور   )NPs(  23 اسید 
عبور BBB اصالح شده بود. آن ها با تجزیه و تحلیل هایی 
تخصصی در مورد سمیت احتمالی این نانوذرات، جذب 
 Aβ و مهم تر از همه توانایی نانوذرات در تأثیر پاتولوژی
سلول های  کشت   از  استفاده  با  آزمایشگاهی  شرایط  در 
هیچ  محققان  نتایج  کردند.  بررسی  را  اولیه  هیپوکامپ 
سمیت ظاهری از نانوذرات فرموله شده را نشان نمی داد، 
اما کاهش قابل توجهی از ذرات Aβ در پاسخ به نانوذرات 
کورکومین را نشان داد. این گروه تحقیقاتی به این نتیجه 
با عبور  به مغز  آینده رساندن کورکومین  رسیدند که در 
نانوذرات از سد خونی-مغزی، درمانی امیدوارکننده برای 

بیماری آلزایمر خواهد بود )29(.
نیز  دیگر  مطالعه  چندین  مطالعات  این  بر  عالوه 
این بوده است  اتفاق  به  نتیجه همگی  صورت گرفته که 
که کورکومین از BBB عبور می کند و به مغز می رسد و 
محافظت   Aβ از  ناشی  سمیت  از  را  عصبی  سلول های 

می کند. 
مدل های  و  کورکومین  مورد  در  تحقیق   

سلولی بیماری آلزایمر
سلولی،  کشت  از  استفاده  با  مستقل،  گروه  چندین 
قرار  مطالعه  مورد  را  کورکومین  فیزیولوژیکی  اهمیت 
آورده  زیر  در  مهم  مطالعات  از  برخی  خالصه  داده اند. 

شده است.
محافظتی  اثرات   )2016( همکارانش  و  ردی24 
سمیت  برابر  در  را  کورکومین  طبیعی  مشتقات  از  یکی 
سلول های  در   Aβ از  ناشی  سیناپسی  و  میتوکندریایی 
مطالعات  این  آن ها  کردند.  بررسی  آلزایمر  در  عصبی 
انسانی  نوروبالستومایی  سلول های  از  استفاده  با   را 
)SH-SY5Y(، کورکومین و پپتید Aβ انجام دادند. همچنین 
سلول های در  را  کورکومین(   +  Aβ( مداخله    اثرات 
از استفاده  با  محققان  این  کردند.  مطالعه   SH-SY5Y 

میزان  ایمونوفلورسانس،  تحلیل  و  تجزیه   ،RT-PCR

22  Barbara 
23  PLGA 
24  Reddy 
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نورونی  محافظت  اثر   )2014( همکارانش  و  سان27 
 Aβ25-35 کورکومین را در برابر مرگ سلولی ناشی از
در نورون های قشری کشت داده شده مورد مطالعه قرار 
دادند. آن ها دریافتند که کورکومین باعث افزایش پتانسیل 
مرگ  مهار  و   ROS28 تولید  کاهش  میتوکندری،  غشایی 
Aβ25- سلولی )آپوپتوز( در نورون های تحت درمان با

بیان  کورکومین  از  استفاده  این  بر  عالوه  می شود.   35
القا کرده و متعاقبًا در حضور Aβ25-35 بیان  Sirt1 را 
به دست  نتایج  روی هم رفته  می دهد.  کاهش  نیز  را   Bax
آمده حاکی از آن است که فعال سازی Sirt1 در عملکرد 

محافظت نورونی کورکومین نقش دارد )34(.  
این  روی  مطالعات  از  حاصل  یافته های  کلی  به طور 
اثرات  کورکومین  که  می دهند  نشان  سلولی  کشت های 

مفیدی بر روی روند بیماری آلزایمر می گذارد.

تحقیق در مورد کورکومین در مطالعات 
انسانی

از  آمده  دست  به  مفید  و  مثبت  یافته های  براساس 
مدل های سلولی و حیوانی، چندین گروه بالینی مطالعاتی 
در رابطه با تاثیر کورکومین و مشتقات آن بر روی انسان ها 
نیز انجام دادند. خالصه ای از این مطالعات در زیر آورده 

شده است.
در  را  کورکومین   )2014( همکارانش  و  بروندینو29 
ارزیابی  آلزایمر  به  مبتال  بیماران  در  بالینی  آزمایشات 
کردند. آن ها پیشرفته ترین آزمایشات بالینی کورکومین در 
AD را به کارگرفتند. تا به امروز شواهد کافی برای پیشنهاد 
استفاده از کورکومین در بیماران مبتال به زوال عقل وجود 
ندارد و به نظر می رسد استفاده کوتاه مدت از کورکومین 
بی خطر باشد. دالیل مختلفی می تواند مسئول اختالف بین 
یافته های in vivo و in vitro و آزمایشات انسانی باشد؛ 
آزمایش  ضعیف  طراحی  و  پایین  زیست فراهمی30  مانند 

.)35(
اتصال  اثرات   )2016( همکارانش  و  ولدَمن31 
آنالوگ های کورکومین و کورکومینوئیدها را به پالک های 
بیماران  در  مرگ  از  پس  بافت  در   β-آمیلوئید حاوی 
27  Sun 
28  Reactive oxygen species

29  Brondino 
 زیست فراهیم درصدی از دارو یا سم است که در گردش خون وارد  30
 bioavailability=یم گردد
31  Veldman 

باالتر بود. با این حال سطح آن ها در گروه های کورکومین 
بود.   H2O2 از گروه به همراه H2O2 کمتر  و کورکومین 
GSH-(  و گلوتاتیون پراکسیداز )GSH( میزان گلوتاتیون

Px( کاهش یافته در گروه H2O2 پایین تر بود؛ اگرچه در 
گروه های کورکومین و کورکومین به همراه H2O2 باالتر از 
گروه H2O2 بودند. فعالیت کاسپاز 3 در گروه کورکومین 
کورکومین  که  گرفتند  نتیجه  آن ها  بود.  گروه   از  کمتر 
اثرات تعدیل کننده ای بر شدت استرس اکسیداتیو، کلسیم 
در یک  و 9-  کاسپاز 3  مقادیر  و   )Ca2+( داخل سلولی 
القا   SH-SY5Y سلول های  در  اکسیداتیو  استرس  مدل، 

می کند )31(.
نِگو25 و همکارانش )2016( خواص مهاری کورکومین 
در برابر آمیلوئید β را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها چهار 
 FDA ترکیب را که از داروهای خوراکی تأیید شده توسط
شیمیایی  شباهت  درصد   80 از  بیشتر  دارای  و  هستند 
این  کردند.  بررسی  هستند،   کورکومین  با  ساختاری  و 
محققان با استفاده از شبیه سازی داینامیک مولکولی، روش 
اختالل در انرژی آزاد را نشان دادند که در بین ترکیبات 
بهترین  پروپافنون  آریتمی  ضد  ترکیبات  پیش بینی شده، 
آزمایش های  داد.  نشان  را  آمیلوئیدوژنیک  ضد  فعالیت 
همچنین  ترکیب  این  که  داد  نشان  بیشتر  آزمایشگاهی 
می تواند تجمع آمیلوئید-β را مهار کند و سلول ها را در 
برابر سمیت ناشی از آمیلوئید β تقریبًا به اندازه کورکومین 

محافظت کند )32(.  
مدل  یک  ایجاد  برای   )2014( همکارانش  و  شیائو26 
)μg/ml 10( استفاده کردند   Aβ42 سلول آسیب دیده، از
و از کورکومین در گروه درمانی استفاده شد. آن ها رشد 
سلول، استرس اکسیداتیو داخل سلولی و بیان hTERT را 
اندازه گیری کردند. قرار گرفتن در معرض Aβ42 منجر 
شد  سلولی  سمیت  و  توجه  قابل  اکسیداتیو  استرس  به 
یافت.  کاهش  توجهی  قابل  به طور  نیز   hTERT بیان  و 
کورکومین سلول SK-N-SH را از Aβ42 محافظت کرده 
و بیان hTERT را نیز تنظیم می کند. با این حال هنگامی 
محافظت  مهار شد،   TERT siRNA به وسیله تلومراز  که 
عصبی توسط کورکومین نیز متوقف شد. در این مطالعه 
نشان داده شد که اثرات محافظتی کورکومین به تلومراز 
براي  هدفی  است  ممکن  تلومراز  بنابراین  دارد؛  بستگي 

اثرات درماني کورکومین باشد )33(.

25  Ngo 
26  Xiao 
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مطالعات انسانی در مقیاس بزرگتری برای شناسایی اثرات 
پیشگیری کننده و درمانی کورکومین مورد نیاز است. 

است:  مانده  باقی  بی پاسخ  سوال  چندین  کماکان 
می تواند  که  کورکومین  شیمیایی  خاصیت  اصلی ترین 
نقش  چیست؟  گیرد  قرار  استفاده  مورد   AD معالجه  در 
پارکینسون،  مانند  عصبی  اختالالت  سایر  در  کورکومین 
هانتینگتون و سایر بیماری های زوال عقل چیست؟ تعامل 
کورکومین با پالک های نورون چگونه است؟ آیا فقط به 
عنوان افزودنی غذایی موثر است؟  آیا کورکومین می تواند 
عملکرد میتوکندری را در حضور پروتئین های جهش یافته 
مانند Aβ در بیماری آلزایمر بهبود بخشد؟ برای پاسخ به 

این سواالت مهم همچنان تحقیقات بیشتری الزم است.
اختصارات:

AD: Alzheimer’s disease 
Aβ: Amyloid beta 
APP: Amyloid precursor protein
NFTs: Neurofibrillary tangles
PS1: Preseniin 1
PS2: Presenilin 2
PET: Positron emission tomography
ROS: Reactive oxygen species
ApoE4: Apolipoprotein epsilon 4 genotype
ATP: Adenosine triphosphate
BBB: blood brain barrier
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فرآینـــد پیـــری، انباشته شـــدن تغییراتـــی در طـــول 
زمـــان اســـت کـــه بـــا افزایـــش ســـن، فـــرد را در 
معـــرض احتمـــال بیشـــتر بیمـــاری و مـــرگ قـــرار 
می دهـــد. مطالعـــات زیـــادی ماهیـــت پیـــری را 
ـــع  ـــه تجم ـــود دارد ک ـــواهدی وج ـــد. ش ـــی کرده ان بررس
رادیکال هـــای آزاد در ســـلول تأثیـــر مهمـــی در ایـــن 
ــی از  ــتانداران، وقتـ ــلول های پسـ ــد دارد. در سـ فرآینـ
ـــتر  ـــان بیش ـــم، منظورم ـــت می کنی ـــکال آزاد صحب رادی
ـــش  ـــا کاه ـــی ب ـــم غذای ـــرات رژی ـــت. تغیی ـــیژن اس اکس
نـــرخ تولیـــد رادیکال هـــای آزاد در افزایـــش طـــول 
عمـــر، مهـــار تومورهـــا، بهبـــود پاســـخ های ایمنـــی 
ـــا و  ـــر آمیلوئیده ـــترش کندت ـــلولی و گس ـــورال و س هم
ـــی  ـــع اصل ـــش دارد. منب ـــی نق ـــود ایمن ـــای خ بیماری ه
ــت.  ــدری اسـ ــلول، میتوکنـ ــای آزاد در سـ رادیکال هـ
جســـتجوی ســـاده در PubMed نشـــان می دهـــد 
ـــۀ  ـــۀ رابط ـــه درزمین ـــر ۷۰۰ مقال ـــال ۲۰۱۸، بالغ ب ـــا س ت
ـــا توجـــه  ـــری چـــاپ شـــده اســـت و ب ـــدری و پی میتوکن
بـــه نقـــش مهـــم میتوکنـــدری ایـــن موضـــوع اصـــًا 
عجیـــب نیســـت. میتوکنـــدری نه تنهـــا از طریـــق 
ــد  ــد می کنـ ــرژی تولیـ ــیداتیو انـ ــیون اکسـ فسفریاسـ
ــتازی و  ــظ همئوسـ ــیم، حفـ ــادل کلسـ ــه در تعـ بلکـ
ـــش  ـــدرات نق ـــن و کربوهی ـــی، پروتئی ـــم چرب متابولیس
دارد. همچنیـــن، نمی تـــوان از نقـــش ایـــن اندامـــک 
در واکنـــش بـــه اســـترس غافـــل شـــد. میتوکنـــدری 
ـــود  ـــه خ ـــر ب ـــن منحص ـــد پروتئی ـــر و تولی ـــتم تکثی سیس
ــه آن  ــر بـ ــه کم تـ ــری کـ ــم دیگـ ــش مهـ را دارد. نقـ
ـــد  ـــی و تولی ـــی ذات ـــورد ایمن ـــود، در م ـــه می ش پرداخت
اینترفـــرون نـــوع ۱ اســـت. ایـــن موضـــوع می توانـــد 
ـــه  ـــبت ب ـــن نس ـــراد مس ـــه اف ـــد ک ـــی باش ـــی از علل یک
ــتند )۱(.  ــیب پذیرتر هسـ ــی آسـ ــای ویروسـ بیماری هـ
ــش در  ــرخ جهـ ــاف، نـ ــن اوصـ ــه ی ایـ ــا همـ بـ
ـــته  ـــتر از DNA هس ـــر بیش ـــدری ۱۰ براب DNA میتوکن
اســـت؛ زیـــرا توانایـــی کمتـــری بـــرای ترمیـــم دارد 
ــرطان  ــری و سـ ــورد پیـ ــت در مـ ــن خصوصیـ و ایـ
ـــش  ـــه نق ـــیاری ب ـــاالت بس ـــت. مق ـــت اس ـــز اهمی حائ
ـــی،  ـــای قلبی-عروق ـــت، بیماری ه ـــدری در دیاب میتوکن
ــل  ــی مثـ ــتم عصبـ ــدۀ سیسـ ــای پیش رونـ بیماری هـ
ALS و MS، پارکینســـون و آلزایمـــر پرداخته انـــد. در 
ـــت،  ـــری پوس ـــث پی ـــب، بح ـــه ای جال ـــان مقال ـــن می ای
ایجـــاد چین وچروک هـــا و سفیدشـــدن و ریـــزش 
ـــبت  ـــی در mtDNA نس ـــای حذف ـــه جهش ه ـــو را ب م

.)۲( می دهـــد 
تأثیـــر  کـــه  اندام هایـــی  مهم تریـــن  از  یکـــی 
کـــرد،  بررســـی  آن  در  می تـــوان  را  میتوکنـــدری 
ـــور  ـــرض ن شـــبکیۀ چشـــم اســـت. چشـــم چـــون در مع
ــم های  ــدیدترین مکانیسـ ــرد، شـ ــرار می گیـ ــی قـ مرئـ
دفاعـــی آنتی اکســـیدان را دارد. پیـــری باعـــث نقـــص 
ـــتم  ـــار سیس ـــه در کن ـــده ک ـــدری ش ـــردی میتوکن عملک
ــای  ــدن گونه هـ ــث انباشته شـ ــی، باعـ ــص ترمیمـ ناقـ
فعـــال اکســـیژن می شـــود. ایـــن موضـــوع درنهایـــت 
منجـــر بـــه ازدســـت رفتن ســـلول های بینایـــی و 
کاهـــش دیـــد خواهـــد شـــد. متداول تریـــن علـــت 
کاهـــش بینایـــی بـــا افزایـــش ســـن در کشـــورهای 
ـــی از  ـــه زرد: بخش ـــوال )لک ـــب ماک ـــعه یافته، تخری توس
شـــبکیه کـــه مســـئول دیـــد مســـتقیم حیـــن مطالعـــه 
ـــرد  ـــن عملک ـــه ای بی ـــت. رابط ـــت( اس ـــی اس و رانندگ
میتوکنـــدری و فاکتـــور H وجـــود دارد کـــه جهـــش 
ـــد )3(.  ـــد ش ـــبکیه خواه ـــه ش ـــیب ب ـــث آس در آن باع
فاکتـــور H یـــک گلیکوپروتئیـــن بـــزرگ اســـت کـــه 
فعـــال شـــدن سیســـتم کمپلمـــان را کنتـــرل می کنـــد 
و به تازگـــی دانشـــمندان دریافتنـــد کـــه 3۵% افـــراد 
ـــک  ـــدی روی ی ـــک نوکلئوتی ـــم ت ـــه پلی مورفیس جامع
یـــا دو نســـخه از ژن فاکتـــور H دارنـــد. کاهـــش فعالیـــت 
ایـــن فاکتـــور بـــه دلیـــل ایجـــاد جهـــش، می توانـــد 
ــودی  ــلول های خـ ــه سـ ــان را علیـ ــت کمپلمـ فعالیـ

ـــد. ـــش ده افزای
بـــا ایـــن مقدمـــه، قـــرار اســـت مقالـــه ای جدیـــد 
در مجلـــۀ ســـاینس را بررســـی کنیـــم کـــه پـــرده از 
ـــت  ـــی حرک ـــیر اصل ـــته و دو مس ـــری برداش ـــرار پی اس
ــرده  ــی کـ ــری را بررسـ ــمت پیـ ــه سـ ــلول ها بـ سـ
اســـت. ایـــن مقالـــه بـــه مـــا نگاهـــی جدیـــد بـــرای 
ـــر  ـــول عم ـــش ط ـــلول ها و افزای ـــک س ـــی ژنتی مهندس

می دهـــد.
افزایش طول عمر، آرزوی دست یافتنی یا 

محال؟
بـــا ســـن تک تـــک  انســـان ها  طـــول عمـــر 
ــلول های  ــا سـ ــود. آیـ ــن می شـ ــان تعییـ سلول هایشـ
ـــانی  ـــرخ یکس ـــا ن ـــاوت ب ـــای متف ـــف از بافت ه مختل
ـــری  ـــد پی ـــمندان فرآین ـــر؟ دانش ـــا خی ـــوند ی ـــر می ش پی
را در مخمـــر ساکارومایســـز ســـرویزیه بررســـی کردنـــد. 
همان طـــور کـــه در مقدمـــه ذکـــر کردیـــم، عوامـــل 
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ــکل ۱( )۵(. ــود )شـ ــدری می شـ ــی میتوکنـ یکپارچگـ
ـــاوت  ـــت متف ـــت دو حال ـــه گرف ـــوان نتیج ـــس می ت پ

ـــپ  ـــد: فنوتی ـــاهده ش ـــلول ها مش ـــن س ـــری در ای از پی
ـــدری. اول زوال هســـتک و فنوتیـــپ دوم زوال میتوکن

 DNA ناپایـــداری  بـــه  هســـتک  بزرگ شـــدن 
 rDNA پایـــداری  اســـت.  مربـــوط  ریبوزومـــی 

شکل ۲( 

شکل ۱( 

متعـــددی مثـــل تجمـــع گونه هـــای فعـــال اکســـیژن، 
ـــری  ـــه پی ـــن ب ـــداری کروماتی ـــدری و ناپای نقـــص میتوکن
هـــر  در  این کـــه  مربـــوط می شـــوند.  ســـلول ها 
ـــده  ـــم ترکیب ش ـــا ه ـــه ب ـــل چگون ـــن عوام ـــلول، ای س
ـــخص  ـــوز مش ـــد، هن ـــاد می کنن ـــری را ایج ـــد پی و فرآین
ــع  ــل تجمـ ــری حاصـ ــت پیـ ــن اسـ ــت. ممکـ نیسـ
آســـیب هایی باشـــد کـــه بـــا نرخ هـــای متفاوتـــی رخ 
می دهنـــد و فنوتیپ هـــای متفـــاوت ســـلولی ایجـــاد 
می کننـــد و یـــا یـــک مســـیر مشـــترک بیـــن همـــه ی 
ــری  ــد پیـ ــد. فراینـ ــته باشـ ــود داشـ ــلول ها وجـ سـ
در مخمـــر کـــه مـــدل مناســـبی بـــرای ســـلول های 
تکثیرشـــونده مثـــل ســـلول های بنیـــادی اســـت، بـــا 
تعـــداد تقســـیم قبـــل از مـــرگ ســـلول تخمیـــن زده 

می شـــود.
بـــا مطالعاتـــی کـــه انجـــام شـــد، دانشـــمندان 
ـــی  ـــرات فنوتیپ ـــوع تغیی ـــلول ها دو ن ـــه س ـــد ک دریافتن
ــد. دو  ــان می دهنـ ــود نشـ ــه پیـــری از خـ ــته بـ وابسـ
مورفولـــوژی مشاهده شـــده در ســـلول ها عبـــارت 
بـــود از: ســـلول های کشـــیده و ســـلول های گـــرد و 

ـــپ اول  ـــلول ها فنوتی ـــی از س ـــًا نیم ـــک. تقریب کوچ
ـــد )4(. ـــان دادن ـــپ دوم را نش ـــر فنوتی ـــی دیگ و نیم
حـــال تغییـــرات ســـاختاری فنوتیـــپ اول و 
سرنوشـــت  از  تـــا  می کنیـــم  بررســـی  را  دوم 
آن هـــا باخبـــر شـــویم. در تمـــام ســـلول های پیـــر 
ـــتک  ـــوع دو، هس ـــاف ن ـــک برخ ـــوع ی ـــپ ن فنوتی
ســـلول های  در  بـــود.  تکه تکـــه  و  بـــزرگ 

مورفولـــوژی  میتوکنـــدری  اول،  فنوتیـــپ 
طبیعـــی داشـــت درحالی کـــه در فنوتیـــپ 
ــده  ــیده درآمـ ــه های کشـ ــت کیسـ دوم از حالـ
و حالتـــی دانـــه دار پیـــدا کـــرده بـــود. ایـــن 
ــز  ــری نیـ ــاالت دیگـ ــًا در مقـ ــوع قبـ موضـ
تأییـــد شـــده بـــود. مثـــًا مقالـــه ای در ســـال 
۲۰۱۰ چـــاپ شـــد کـــه اشـــاره می کـــرد 
ــدم  ــل عـ ــری حاصـ ــد پیـ ــی از فرآینـ بخشـ
ـــادل  ـــراری تع ـــرای برق ـــدری ب ـــی میتوکن توانای
ــام۱ و شـــکافت۲ اســـت. افزایـــش  بیـــن ادغـ
بخش هـــای  ازبین رفتـــن  جلـــوی  ادغـــام 
برعکـــس،  و  می گیـــرد  را  آســـیب دیده 
افزایـــش شـــکافت باعـــث ازدســـت رفتن 

1  fusion
2  fission
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به وســـیلۀ آنزیـــم لیزیـــن داســـتیاز Sir2 انجـــام 
ــای  ــردن ژن هـ ــوش کـ ــۀ خامـ ــه وظیفـ ــود کـ می شـ
ریبوزومـــی در هســـتک را بـــر عهـــده دارد. در ایـــن 
مطالعـــه از نشـــانگر GFP بـــا رنـــگ ســـبز اســـتفاده 
شـــد کـــه بـــه ناحیـــه ای از rDNA وارد شـــده بـــود. ایـــن 
ـــش  ـــود. افزای ـــان ش ـــادی بی ـــت ع ـــد در حال ـــه نبای ناحی
رنـــگ ســـبز نشـــان دهندۀ ازدســـت رفتن قـــدرت 
ــلول ها  ــری، سـ ــد پیـ ــدای فرآینـ Sir2 اســـت. در ابتـ
ـــا  ـــردن ژن ه ـــوش ک ـــدرت خام ـــده ق ـــورت پراکن به ص
ــری،  ــد پیـ ــر فرآینـ ــد. در اواخـ ــت می دهنـ را از دسـ
فنوتیـــپ اول کـــه دچـــار زوال هســـتک شـــده بـــود، 
ـــت  ـــردن rDNA را نداش ـــوش ک ـــدرت خام ـــان ق همچن
ـــاد. ـــپ دوم نیفت ـــرای فنوتی ـــاق ب ـــن اتف ـــه ای درحالی ک
نیکوتین امیـــد )NAM( مهارکننـــدۀ Sir2 اســـت. 
قـــراردادن ســـلول ها در معـــرض NAM فنوتیـــپ 
ــابهی  ــۀ مشـ ــرد و نتیجـ ــاد می کـ ــک را ایجـ ــوع یـ نـ

داشـــت.
در مـــورد فنوتیـــپ دوم، مولکـــول ِهـــم بررســـی 
ــود  ــاز می شـ ــدری آغـ ــم از میتوکنـ ــنتز هـ ــد. سـ شـ
چـــون یـــک پیش مـــادۀ اصلـــی فقـــط در آنجـــا 
ــه  ــز بـ ــدری نیـ ــت در میتوکنـ ــور دارد. درنهایـ حضـ
پایـــان می رســـد؛ درنتیجـــه ایـــن ترکیـــب آهـــن دار 
ـــت  ـــب اس ـــدری مناس ـــرد میتوکن ـــی عملک ـــرای بررس ب

ــکل ۲(. )شـ
ـــد  ـــم در فرآین ـــت ِه ـــرات غلظ ـــی تغیی ـــرای بررس ب
پیـــری از دو نـــوع نشـــانگر مســـتقل اســـتفاده شـــد: 
 .nuc.iRFp3 و GFP متصـــل بـــه HS1 حســـگر ِهـــم
3  Nuclear anchored infrared fluorescent protein

شکل 3( تمام تغییرات نشانگرهای ِهم برای ۲3۰ سلول به نمایش درآمده است. اعدادی که در گوشۀ سمت چپ هر تصویر نوشته شده، 
سن سلول مادر را بیان می کند. سلول در حال پیرشدن با خط چین زردرنگ، سلول دختری با خط چین خاکستری و سلول مرده با خط چین 

قرمز نشان داده شده است.

شکل 4: هر نقطه در این شکل یک سلول را نشان می دهد. نقاط 
قرمز و آبی فنوتیپ های مختلف سلول هستند. فضای خاکستری 
بیانگر حرکت تدریجی سلول به سمت پیری است. سلول ها از 

صفحۀ باالیی شروع کرده و در نهایت به وضعیت صفحۀ پایینی 
می رسند. حرکت سلول ها به صورت تصادفی صورت گرفته 

چون هیچ ژنی تغییر داده نشده است.
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در مـــورد HS1، اتصـــال ِهـــم باعـــث خامـــوش 
شـــدن GFP می شـــود. درنتیجـــه هرچـــه رنـــگ 
ســـبز بیشـــتری مشـــاهده کنیـــم، میـــزان مولکـــول 
ــگ  ــورد nuc.iRFP رنـ ــت. در مـ ــر اسـ ــم کمتـ ِهـ
ـــه در  ـــن دارد ک ـــه بیلی وردی ـــتگی ب ـــنت بس فلوئورس
ــور  ــود. همان طـ ــاد می شـ ــم ایجـ ــر شکســـت ِهـ اثـ
کـــه در شـــکل 3 دیـــده می شـــود، میـــزان ِهـــم در 
فنوتیـــپ دوم کاهـــش یافتـــه درحالی کـــه در مـــورد 

فنوتیـــپ اول این طـــور نیســـت.
ـــث  ـــه باع ـــود دارد ک ـــام HAP وج ـــه ن ـــی ب پروتئین
حفـــظ عملکـــرد میتوکنـــدری و تولیـــد بخش هـــای 
جدیـــد آن )بیوژنـــز( می شـــود. خـــود مولکـــول 
ِهـــم، بـــه کمپلکـــس بیانـــی HAP وصـــل شـــده و 
آن را فعـــال می کنـــد )خودتنظیمـــی مثبـــت(. در 
 HAP ـــه ـــوط ب ـــای مرب ـــان ژن ه ـــوع دوم، بی ـــپ ن فنوتی
به شـــدت کاهـــش  یافتـــه بـــود. بـــا حـــذف ِهـــم از 
محیـــط ســـلول ها، فنوتیـــپ دوم ایجـــاد شـــد کـــه 
ـــری  ـــد پی ـــم و HAP فرآین ـــش ِه ـــرد کاه ـــد می ک تائی
را مشـــابه آنچـــه در فنوتیـــپ دوم می بینیـــم، پیـــش 

می بـــرد.
ـــیم  ـــداد تقس ـــپ دوم، تع ـــت فنوتی ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ــان  ــری را نشـ ــلولی طوالنی تـ ــۀ سـ ــر و چرخـ کمتـ
ـــط %۲۰  ـــیم، فق ـــل تقس ـــد از ۲۰ نس ـــًا بع ـــی داد. مث م
ســـلول های فنوتیـــپ دوم زنـــده بودنـــد درحالی کـــه 

ـــود. ـــپ اول ۶۰% ب ـــرای فنوتی ب
بـــرای پاســـخ بـــه ســـؤالی کـــه در ابتـــدا طـــرح 
ــی  ــان فراوانـ ــورت همزمـ ــوان به صـ ــم، می تـ کردیـ
ـــن روش،  ـــرد. در ای ـــی ک ـــان rDNA را بررس ـــم و بی ِه
nuc.iRFP و rDNA-GFP بـــه ســـلول های یکســـانی 
ــاز آزمایـــش ســـطح  وارد شـــدند. ســـلول ها در آغـ
ـــای  ـــا در نیمه ه ـــتند ام ـــانگر را داش ـــانی از دو نش یکس
ــد.  ــاوت را برگزیدنـ ــیر متفـ ــود، دو مسـ ــر خـ عمـ
ـــبز و  ـــگ س ـــادی رن ـــدار زی ـــا مق ـــدود 4۷.3% آن ه ح
ـــوش  ـــد خام ـــان می ده ـــه نش ـــد ک ـــان کردن ـــز بی قرم
ــی  ــده ولـ ــه شـ ــکل مواجـ ــا مشـ ــردن rDNA بـ کـ
ـــپ ۱(؛  ـــور دارد )فنوتی ـــم حض ـــبی از ِه ـــدار مناس مق
امـــا ۵۲.۷% ســـلول ها مقـــدار کمـــی ِهـــم داشـــتند 
و خبـــری از رنـــگ ســـبز نبـــود )فنوتیـــپ ۲(. ایـــن 
ــل  ــم عمـ ــس هـ ــه ای عکـ ــگار به گونـ ــیر انـ دو مسـ
می کننـــد. ایـــن نظریـــه وقتـــی تأییـــد شـــد کـــه ژن 

شکل ۵( فرآیند پیری یک سلول را می توان به صورت لغزیدن توپ 
روی چنین صفحاتی ترسیم کرد



 دوفصلنامه
 تابستان و پاییز

1399
87

کـــه ســـلول هایی بـــا طـــول عمـــر بـــاال )افزایـــش 
Sir2 و افزایـــش HAP( هســـتند؛ امـــا همچنـــان 
واضـــح اســـت کـــه احتمـــال ایجـــاد فنوتیـــپ دوم 
ـــت  ـــر غلظ ـــت اگ ـــن حال ـــود. در ای ـــد ب ـــتر خواه بیش
ـــت  ـــمت راس ـــر س ـــم، تصوی ـــاد کنی ـــی زی HAP را اندک
ـــه  ـــلول ها ب ـــتر س ـــا بیش ـــد. در اینج ـــود می آی ـــه وج ب
ــی  ــن پیش بینـ ــد. ایـ ــپ ۱ و 3 رفته انـ ــمت فنوتیـ سـ
ـــی  ـــی دارد. در آزمایش ـــز همخوان ـــی نی ـــج تجرب ـــا نتای ب
ـــد، فقـــط %۵.۸  کـــه Sir2 و HAP هـــردو افزایـــش یافتن
ــن،  ــد. همچنیـ ــان دادنـ ــپ ۲ را نشـ ــلول ها فنوتیـ سـ
مدت زمـــان چرخـــۀ ســـلولی در فرآینـــد پیـــری 
طبیعـــی بـــود و طـــول عمـــر ســـلول ها به صـــورت 

ـــت. ـــش یاف ـــی افزای کل
نتیجه گیری

ـــبت  ـــا نس ـــرش م ـــر نگ ـــه، تغیی ـــن مقال ـــدف از ای ه
بـــه فرآینـــد پیـــری بـــود. پیـــر شـــدن ســـلول ها بـــه 
معنـــی انتخـــاب یکـــی از دو مســـیر از دســـت دادن 
ـــزان  ـــش می ـــا کاه ـــتک ی ـــان ژن و زوال هس ـــم بی تنظی
ــد را  ــن فرآینـ ــت. ایـ ــدری اسـ ــم و زوال میتوکنـ ِهـ
 HAP و Sir2 ــن ــه ای بیـ ــکل رابطـ ــه شـ ــوان بـ می تـ
ـــود  ـــا وج ـــن، ب ـــن دو پروتئی ـــای ای ـــرد. ژن ه ـــی ک بررس
اثـــر مهـــاری کـــه بـــر هـــم دارنـــد، به گونـــه ای بـــا 
هـــم همـــکاری می کننـــد )Synergy(. بـــا اســـتفاده 
از مدل هـــای کامپیوتـــری می تـــوان ایـــن رابطـــه 
ــول  ــا طـ ــی بـ ــه فنوتیپـ ــرده و بـ ــازی کـ را شبیه سـ
عمـــر باالتـــر رســـید. قبـــل از این کـــه بفهمیـــم ایـــن 
شبیه ســـازی ها در آینـــده بـــا کمـــک ابزارهـــای 
ویرایـــش ژنـــی تـــا چـــه میـــزان می توانـــد در 
ــد  ــد، بایـ ــد باشـ ــر مفیـ ــر بشـ ــول عمـ ــش طـ افزایـ
ـــم  ـــل رژی ـــی مث ـــان راهکارهای ـــه همچن ـــم ک ـــه کنی توج
ـــردن  ـــیدن و ورزش ک ـــیگار نکش ـــب، س ـــی مناس غذای

بـــرای آهســـته کـــردن رونـــد پیـــری وجـــود دارد.
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ــد. بیـــش از %۸۰  ــذف گردیـ ــلول ها حـ SIR2 در سـ
ـــا  ـــد. ب ـــش دادن ـــم و HAP را افزای ـــزان ِه ـــلول ها می س
ـــزان  ـــلول ها می ـــز س ـــه HAP نی ـــوط ب ـــذف ژن مرب ح
رنـــگ ســـبز را کاهـــش دادنـــد کـــه نشـــان مـــی داد 
بیـــان rDNA تنظیم شـــده اســـت. شـــکل 4 بـــه 
ـــۀ  ـــت. هم ـــرده اس ـــیم ک ـــوع را ترس ـــن موض ـــی ای زیبای
ســـلول ها تقریبـــًا از یـــک مـــکان شـــروع می کننـــد 
ـــند و  ـــی می رس ـــای متفاوت ـــه مقصده ـــت ب ـــی درنهای ول
ـــپ  ـــا فنوتی ـــز( ی ـــپ اول )قرم ـــز فنوتی ـــورت متمای به ص
دوم )آبـــی( را بـــروز می دهنـــد. البتـــه ایـــن شـــکل 
مربـــوط بـــه حالتـــی اســـت کـــه حذفـــی رخ نـــداده 
و ســـلول ها به صـــورت تصادفـــی یکـــی از ایـــن دو 

فنوتیـــپ را برگزیده انـــد.
ــادالت  ـــی از معـ ــش، مدل ــن پژوهـ ــۀ ایـ در ادامـ
ـــی داد  ـــه نشـــان م ـــتند ک ـــاده )ODE( نوش دیفرانســـیل س
ــد و  ــار می کننـ ــر را مهـ ــردو یکدیگـ Sir2 و HAP هـ
هرکـــدام خودتنظیمـــی مثبـــت نیـــز دارنـــد. نمایـــش 

ـــت: ـــر اس ـــکل زی ـــه ش ـــه ب ـــن رابط ای

ــتم  ــن سیسـ ــی رود ایـ ــار مـ ــه انتظـ ــور کـ همان طـ
بیـــش از یـــک نقطـــۀ تعـــادل دارد. بـــرای نمایـــش 
ـــد  ـــلول را در فرآین ـــر س ـــدار، اگ ـــادل پای ـــاط تع ـــن نق ای
ـــا  ـــم، ب ـــر بگیری ـــوپ در نظ ـــک ت ـــکل ی ـــه ش ـــری ب پی
ـــوپ  ـــن ت ـــت ای ـــوان حرک ـــری می ت ـــبات کامپیوت محاس
ـــکل ۵(  ـــرد )ش ـــی ک ـــادل را بررس ـــه تع ـــیدن ب ـــا رس ت
ـــل  ـــا ح ـــا ب ـــن نموداره ـــه ای ـــید ک ـــته باش ـــه داش توج
عـــددی معـــادالت دوبعـــدی به دســـت آمده اند. در 
ــدار و  ــادل پایـ ــه نقطۀ تعـ ــی( سـ ــت اول )باالیـ حالـ
ـــار  ـــی(، چه ـــطی و پایین ـــوم )وس ـــت دوم و س در حال
ــا  ــر قســـمت متناســـب بـ ــم. عمـــق هـ ــه  داریـ نقطـ
ـــاهده  ـــه مش ـــور ک ـــت. همان ط ـــداد آن اس ـــال رخ احتم
می کنیـــد، در تصویـــر چـــپ، احتمـــال مشـــاهدۀ 
ســـطح پایینـــی از Sir2 همزمـــان بـــا ســـطح پاییـــن 
ـــی  ـــر حالت ـــط بیانگ ـــر وس ـــت. تصوی ـــر اس HAP کمت
اســـت کـــه افزایـــش بیـــان Sir2 را داریـــم. در ایـــن 
صـــورت، یـــک فنوتیـــپ ســـومی ایجـــاد می شـــود 
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بیایید با اسکیزوفرنی بیشتر آشنا شویم
روانی  بیماری  یک  روان گسیختگی  یا  اسکیزوفرنی 
مختص جنس انسان است که با رفتار و گفتار غیر عادی 
ناتوانی  می شود.  نمایان  واقعیت  درک  توانایی  کاهش  و 
انجام  ضعیف،  عاطفۀ  یا  عاطفه  نداشتن  کردن،  فکر  در 
آشفتگی  نادرست،  باورهای  داشتن  نامعقول،  رفتارهای 
ندارند،  وجود  که  صداهایی  شنیدن  تفکر،  و  اندیشه 
کابوس های  اجتماعی،  تعامل  کاهش  خواب گردی، 
این  بارز  ویژگی های  دیگر  از  بی  انگیزگی  و  پی درپی 
بیماری است. عائم آن معموالً در بزرگسالی آغاز شده 
موارد هرگز  بسیاری  پیشرفت می کند و در  تدریج  به  و 
میلیون   ۲3٫۶ حدود   ،۲۰۱3 سال  در  نمی شود.  برطرف 
است.  داشته   وجود  جهان  سطح  در  اسکیزوفرنی  مورد 
بیشتر  مبتا  مردان  تعداد  که  میان مشخص شده  این  در 
به  طور متوسط سن شروع  بوده. همچنین  مبتا  از زنان 
بیماری در مردان زودتر از زنان  است. نکتۀ جالب توجه 
این است که 4۰درصد از بیماران مبتا به اسکیزوفرنی، 
چپ دست بوده  اند. این نکته احتماالً با فرایند جانبی شدن 
عملکردهای مغز مرتبط بوده است. برای توجیه این پدیدۀ 
ژنی مشخص شده که دارندگان این ژن غیر از چپ دستی 
از جمله  اختاالت روانی  به  ابتا  برای  بیشتری  آمادگی 

اسکیزوفرنی دارند.
توجیه پایداری اسکیزوفرنی در جمعیت

صفات  تمام  وجود  با  اسکیزوفرنی  پلی مورفیسم  چرا 
در  همچنان  می کند،  ایجاد  انسان ها  در  که  ناپسندی 
جمعیت ها حفظ شده است؟ در واقع برای پاسخ به این 
پرسش باید بر روی جنبه های خوب اسکیزوفرنی تمرکز 
کنیم. ولی تحقیقات همیشه بر روی جنبه های بد آن متمرکز 
ابتا به آن جنبه های مثبتی نیز دارد و  بوده، حال آن که 
شاید همین عوامل مثبت، زمینه را برای حفظ این بیماری 
به عنوان یک پلی مورفیسم متعادل در جمعیت فراهم کرده 
را  پلی مورفیسم  مفهوم  بهتر است  از هر چیز  قبل  باشد. 
با هم بررسی کنیم. اگر در یک نگاه به جمعیت دریابیم 
و  دارد  وجود  خاص  ژن  یک  برای  آلل  دو  حداقل  که 
فراوانی هر دوي آن ها بیش از یک درصد است، می توانیم 
بگوییم جمعیت برای آن ژن پلی مورفیسم است. همچنین 
فنوتیپ های  بیشتر  در  تنوع  توصیف  برای  اصطاح  این 
یک  در  وقتی  مثال،  برای  می رود.  کار  به  قابل مشاهده 
جمعیت هم افراد چشم آبی وجود داشته باشند و هم افراد 
چشم قهوه ای، با این فرض که فراوانی هر فنوتیپ حداقل 

یک درصد باشد، می توانیم بگوییم صفت رنگ چشم این 
جمعیت پلی مورفیسم است. بسیاری از پلی مورفیسم های 
پروتئینی وجود دارند که هیچ اثر فنوتیپی ندارند و فقط 
نسخه هایی اندک متفاوت از پروتئینی مشابه اند. رقم یک 
درصد، اساسًا بیش از سطحی است که ممکن است انتظار 
داشته باشیم یک آلل یا یک فنوتیپ نادر صرفًا به علت 

وقوع جهش پدید آمده باشد. 

شکل ۲( عائم اختال اسکیزوفرنی به دو دسته مثبت و منفی 
تقسیم می شود: 

عائم مثبت: عائم مثبت شامل رفتارهای روان پریشانه ای است که 
معموالً در افراد سالم مشاهده نمی شود. به همین دلیل این عائم 

»مثبت« به معنی »اضافه شده« نامیده می شوند.
عائم منفی: ویژگی های هستند که در افراد عادی دیده می شوند اما 

افراد مبتا به اسکیزوفرنی از این ویژگی ها محروم هستند. عائم 
»منفی« با اختال در ابعاد احساسی و رفتاری فرد مرتبط است.

شکل ۱( نمودار مقایسۀ افراد مبتا به اسکیزوفرنی بر اساس گروه 
سنی و جنسیت
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این پلی مورفیسم متعادل در جمعیت شکل گرفته است. 
این فرضیه به دوران تمدن اولیه اشاره دارد. به این معنا 
که در ابتدای تمدن بشری رفتار توهم و هذیان ناشی از 
اسکیزوفرنی به عنوان یک ویژگی برجسته تلقی شده و 
باال  اجتماعی  طیف  در  که  می داده  فرد  به  را  امکان  این 
قرار گیرد. کما این که وی از روحیۀ رهبری باالیی هم 
برخوردار بوده و توانایی قرارگیری در رأس یک جمعیت 

را نیز داشته است.
توجیه دیگر در این رابطه، فرضیۀ سیستم ایمنی است. 
در  اسکیزوفرنی  به  ابتا  خطر  که  است  شده  مشخص 
بین افرادی که در دوران جنینی، در معرض عفونت های 
ویروسی مانند آنفلوانزا، سرخچه، سرخک و فلج اطفال 
قرار گرفته اند، بیشتر است. التهاب حاد عصب حین رشد 
اولیۀ جنین ممکن است در ایجاد اسکیزوفرني نقش داشته 
اثرات  باشد. چرا که مغز در هنگام رشد اولیه نسبت به 
محیطی بسیار حساس است. گفته شده است که افزایش 
بیان سایتوکین های پیش التهابی و سایر واسطه های التهاب 
در مادر، جنین و نوزاد ممکن است در رشد مغز اختال 
ایجاد کرده و زمینه را برای اختاالت طوالنی مدت مغز 

فراهم کند. 
در رابطه با شیوع اسکیزوفرنی در جمعیت شاید بتوان 
به مزیت انتخاب جنسی نیز اشاره کرد. به عبارت دیگر 
برای  اسکیزوفرنی  و  اوتیسم  با  مرتبط  رفتاری  صفات 
مفید  فرد  والدین  و  جفت یابی  تولیدمثل،  استراتژی های 
انتخاب  طریق  از  بشر  در سراسر جمعیت  و  است  بوده 
جنسی حفظ شده اند. این صفات تنها در صورتی از طریق 
جنس مخالف طرد می شوند که در فرم شدید قرار گرفته 
تظاهرات  دارای  اگر حاملین  این صورت  غیر  در  باشند 
بالینی شدید نباشند، نه تنها طرد نشده بلکه توسط جنس 

مخالف انتخاب شده و در جمعیت باقی می ماند.
ارتباط بین تکامل مغز و اسکیزوفرنی

توجه  با  و  است  لیپید  از  سرشار  مغز،  که  آنجا  از 
ماهیت  دارای  نیز  مغزی  پاتوژن های  که  نکته  این  به 
که  است  شده  پیشنهاد  هستند،  لیپید  از  قابل ماحظه ای 
تغییر در متابولیسم چربی همان چیزی است که انسان ها 
را از سایر انسان واران۱ متمایز کرده است. رشد در اندازۀ 
مغز احتماالً به دلیل تغییر در پروتئین هایی است که میزان 

Ape(  ۱(که معادل فارسی آن َکپی است به هر یک از اعضای خانواده 
انسان واران با نام علمی  Hominoidea اطاق می شود که شامل گیبون، 

اورانگوتان، گوریل، شامپانزه و انسان است.

همانطورکه گفته شد اسکیزوفرنی با وجود تمام صفات 
ناپسندی که در افراد ایجاد می کند همچنان در جمعیت 
حفظ شده و به میزان یکسانی در سراسر جهان پراکنده 
شده است. فرضیه ها و نظرات مختلفی عنوان شده تا بتواند 
توضیح  جمعیت  در  را  متعادل  پلی مورفیسم  این  وجود 
متعادل،  انتخاب  به  موارد می توان  این  از جملۀ  که  دهد 
انتخاب مثبت، مزیت فیزیولوژیکی، مزیت ایمونولوژیکی، 
مزیت اجتماعی، فرضیۀ سیستم ایمنی و انتخاب جنسی 

اشاره کرد.
توجیه کننده  فرضیه های  این  از  یکی  متعادل  انتخاب 
عنوان  به  دارد.  ارتباط  تکاملی  مکانیسم های  با  که  است 
مثال مزیت هتروزیگوتی در حامان ژن اسکیزوفرنی که 
هم آلل غالب و هم مغلوب را بیان می کنند، نمونه ای از 
مکانیسم تکاملی است. در واقع حامان ژن اسکیزوفرنی 
باشند که طبیعت  ممکن است دارای صفات مثبتی شده 
آن ها را انتخاب کرده است. مثل مقاوت در برابر برخی از 
قالب فرضیه های  این مورد در  عفونت های ویروسی که 
است.  شده  بیان  ایمونولوژیکی  و  فیزیولوژیکی  مزیت 
اگرچه ایدۀ فرضیۀ انتخاب متعادل به نظر منطقی می رسد، 
نیست.  دست  در  آن  تأیید  جهت  در  مدرکی  هیچ  اما 
یک  فقط  اسکیزوفرنی  که  می کنند  ادعا  برخی  مقابل  در 

محصول جانبی از تکامل مغز انسان است)۱(.
همچنین عده ای به آن به عنوان ترکیبی از بار ژنتیکی 
سودمندی های  اما  می کنند.  نگاه  جهش  و  جمعیت 
اسکیزوفرنی از نظر فیزیولوژیک، رفتاری و یا ترکیبی از 
این عوامل بر هیچ کس پوشیده نیست )۵(. نمونه ای از این 
سودمندی ها شامل ضریب هوشی باالتر، خاقیت بیشتر و 

هوش ریاضی قوی تر می باشد.
انتخاب مثبت، مکانیسم تکاملی دیگری است که ممکن 
است در ایجاد اسکیزوفرنی نقش داشته باشد. نمونه ای از 
یک ویژگی مفید که از طریق انتخاب مثبت برگزیده شده، 
خاقیت است. خاقیت ابزاری اساسی برای پیشرفت و 
بقای انسان ها بوده است. می توان گفت اسکیزوفرنی بیش 
از آن که برای فرد خطرآفرین باشد، برای او خاقیت به 
به عبارت دیگر ممکن است عوامل  همراه داشته است. 
ژنتیکی مشترکی بین خاقیت و اسکیزوفرنی وجود داشته 
باشد. تصدیق کنندۀ این ادعا، وجود افراد خاق و مشهور 
زیادی است که به اسکیزوفرنی مبتا هستند و به واسطۀ 
وجود همین افراد مشهور و موفق مبتا به اسکیزوفرنی، 
فرضیۀ مزیت اجتماعی به عنوان توجیه دیگری برای حفظ 
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و  ژنتیکی  قدیمی  تغییرات  بخش  دو  در  مطالعات  ادعا، 
تغییرات جدیدتر انجام شده است:

از  شواهدی   HapMap بر  مبتنی  تحلیل  و  تجزیه 
با  انتخاب مثبتی که اخیراً رخ داده را در ۱4 ژن مرتبط 
اسکیزوفرنی ارائه می دهد که فرکانس همۀ آن ها به تازگی 
نوترکیبی  توسط  هنوز  و  یافته  افزایش  انسان  اجداد  در 
شکسته نشده است. در این میان ژن DTNBP1 بیشترین 
نشان  اسکیزوفرنی  با  را  عملکردی  و  ژنتیکی  همراهی 
جمعیت های  در  ژن  چهار  ژن،   ۱4 این  بین  از  می دهد. 
مختلفی دیده شده اند؛ در حالی که ۱۰ ژن دیگر فقط در 
یک جمعیت با اسکیزوفرنی همراهی داشته که نشان دهندۀ 
یک تغییر بسیار جدید در سطح ژن است. این که آیا یک 
یا در همۀ  بوده  تغییر فقط مختص یک جمعیت خاص 
جمعیت های جهان دیده می شود به زمان وقوع آن جهش 
مربوط می شود. اگر یک تغییر در تمام انسان ها دیده شود، 
نشان دهندۀ قدمت زیاد آن یعنی قبل از مهاجرت انسان ها 
اما هرچه یک تغییر ژنتیکی به یک  از قارۀ آفریقا است 
جمعیت خاص محدود شود حاکی از سازش های محیطی 
از مهاجرت  اقتضای پراکندگی جغرافیایی بعد  به  جدید 
 CHRM5 ،GRIK4 ،ژن پنج  همچنین  است.  آفریقا  از 
ENTH ،HLA-DRB و NPAS3 شواهدی از تکامل سریع 
را نشان می دهد. عاوه بر این ژن های مسیر انتقال سیگنال 
انتخاب  معرض  در  اخیراً  3-کیناز  اینوزیتول  فسفاتیدیل 
نشان  ژنتیکی  همراهی  مطالعات  و  گرفته  قرار  مثبت 
می دهد که فعال سازی این مسیر به وسیلۀ ژن هایی از قبیل 
 AKT1 ،DTNBP1 ،ENTH ،ERBB4 ،NRG1 ،PIK3C
و RELN صورت گرفته یعنی درست همان ژن هایی که 

می کنند،  تنظیم  را  بافت ها  به  چرب  اسیدهای  هدایت 
خصوصًا لیپازهای لیپوپروتئین و پروتئین های اتصال دهندۀ 
اسیدهای چرب. خاقیتی که در یکصد هزار سال پیش 
رخ داده است ممکن است ناشی از تغییر در آنزیم های 
سنتزکنندۀ فسفولیپید باشد که تا حدودی ساختارهای ریز 

سلول های عصبی را تعیین می کنند.
به  ابتا  که  می دهد  نشان  خانوادگی  مطالعات 
به  نه تنها منجر  از اعضای خانواده  اسکیزوفرنی در یکی 
می شود  خانواده  اعضای  سایر  در  ابتا  ریسک  افزایش 
رهبری،  ویژگی های  خاقیت،  احتمال  افزایش  با  بلکه 
موفقیت در زمینه های مختلف، مهارت های عالی موسیقی 

و عاقۀ شدید به دین نیز همراه بوده است.
یکصد  حدود  از  که  ویژگي هایي  هوروبین،  عقیدۀ  به 
انساني شده و دو میلیون سال  نژاد  هزار سال قبل وارد 
دقیقًا  بخشیده  را خاتمه  انسان ها  فرهنگی  پیشرفت  عدم 
مبتا  افراد  خانواده هاي  در  که  است  ویژگي هایي  همان 
که  است  معتقد  او  است.  شده  مشاهده  اسکیزوفرني  به 
ایجاد  مسئول  هم  فسفولیپیدها،  بیوشیمیایی  تغییرات 
اسکیزوفرنی و هم مسئول تکامل ما به انسان بوده است. 
در واقع اسکیزوفرنی، درست در جایی قبل از جدا شدن 
است.  گرفته  شکل  انسانی  تبار  در  شامپانزه ها  از  انسان 
یکسان  پراکندگی  برای  توجیهی  می تواند  مذکور،  نکتۀ 

اسکیزوفرنی در سراسر جهان باشد )۱(.
شناسایی ژن های مرتبط با اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی  با  مرتبط  ژن   4۰۰ از  بیش  کلی  طور  به 
احتماالً  ژن ها  از  تعدادی  میان  این  از  که  شناسایی شده 
در معرض انتخاب مثبت قرار گرفته اند. برای ارزیابی این 

شکل 3( نقشۀ پراکندگی 
اسکیزوفرنی در جهان. 

سال های زندگی با ناتوانی 
تعدیل شده اسکیزوفرنی در هر 

۱۰۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰4
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باشد که بتواند قوی تر از انتخاب مثبت عمل کرده ولی 
همچنان فقط مختص انسان باشد و همچنین با کنترل 
همراهی  اسکیزوفرنی  بیماری  و  عصبی  فعالیت های 

نشان دهد.
ژن  گستردۀ  آنالیزهای  در  مذکور،  ژن   ۱4 جز  به 
قابل قبولی  شواهد   Haplotter از  استفاده  با 
ژن های برای  مثبت  انتخاب  وجود  بر   مبتنی 
که  است  شده  پیدا   NRG1 و   DISC1 ،DTNBP1
ژن  می دهند.  نشان  اسکیزوفرنی  با  زیادی  همراهی 
این  شناختی-اجتماعی  اساسی  بسترهای   DISC1
اختال را در اوایل دوران تکامل انسان پایه ریزی کرده 

 است.
برای شناسایی تغییرات اوایل دوران تکامل انسانی از 
مترادف  با  غیرمترادف  آمینواسید  جایگزینی  نرخ  نسبت 
غیرمترادف  جایگزینی  نسبت  آن،  طبق  می شود.  استفاده 
به مترادف برای هر کدون در یک ژن خاص برآورد شده 
از همان ژن در گونه های  تراز شده  و در یک مجموعۀ 
با  و  قرارگرفته  فیلوژنتیک  چارچوب  یک  در  مختلف، 
ارتولوگ  ژن های  توالی های  سپس  می شود.  مقایسه  هم 
دست  به  را  انسانی  کاندیدای  ژن  هر  برای  پستانداران 
برای  و شاخه ها  کدون  مدل های مخصوص  از  و  آورده 

بررسی عملکرد انتخاب مثبت استفاده می شود.
 این مطالعه امکان بررسی و مقایسۀ 3 شاخۀ مختلف 

را به ما می دهد:
۱. بررسی اصل و نسب خاص انسانی

عامل خطر مهمی برای اسکیزوفرنی است )۲(.
در ادامۀ روند تحقیقات مشخص شد که ژن های گیرندۀ 
 DRD2 ،DRD3 شامل  اسکیزوفرنی  در  دخیل  دوپامین 
روی  بر  اثراتی  هتروزیگوتی  حالت  در  نیز   DRD4 و 
فیزیولوژی و رفتار انسان می گذارند. این یافته ها شواهد 
زمینه ساز  ژن های  سریع  تکامل  و  انتخاب  برای  دیگری 
اسکیزوفرنی است. عاوه بر این، شواهدی برای تکامل 
 CHL1 ، ERBB4 ، GRIK4 ، GRM8، ژن های  سریع 
است  شده  گزارش  انسانی  ردۀ  در   QKI و   LRRTM1
مناطق  در  انسانی  اختصاصی  جایگزین های  شامل  که 
مجاورت  در  مستقیم  طور  به  که  است  غیرکدکننده ای 

ژن های مذکور قرار گرفته اند.
عاوه بر موارد فوق باید سیگنال دیگری وجود داشته 

شکل 4( مسیرهای دوپامینرژیک در ناحیۀ جلوی مغز فعالیت 
دارند. در بیماری اسکیزوفرنی نورون های دوپامینرژیک مغز 
درگیرند و به نظر می رسد که فعالیت بیش از حد طبیعی این 

نورون ها و یا حساسیت زیاد گیرنده های آن ها عامل بخشی از 
نشانه های اسکیزوفرنی باشد.

شکل ۵( قسمت های مختلف مغز با رنگ های مختلف نشان داده 
شده است. ژن های درگیر در اسکیزوفرنی عمدتًا در نواحی جلوی 

سر قرار گرفته اند.
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نکتۀ حائز اهمیت دیگر این است که انتخاب مثبت در 
طول تکامل انسان، پروموتور ژن های درگیر در متابولیسم 
گلوکز )منبع اصلی انرژی مغز( را مورد هدف قرار داده است 

.)4(
همان طور که پیش از این ذکر شد بین خاقیت و بروز 
انواع  دارد.  وجود  مشترکی  ژنتیکی  پایه های  اسکیزوفرنی 
با اسکیزوفرنی،SLC6A4 ، TPH1 و  آللی سه ژن مرتبط 
عادی  جمعیت  در  خاقیت  معیارهای  با  اخیراً   DRD2
همراه بوده است. قابل ذکر است که آلل STin2.12، یکی 
در  موجود   A آلل  و   SLC6A4 ژن  پلی مورفیسم های  از 
پلی مورفیسم آلل A779C از ژن TPH1 هر دو با افزایش 
خاقیت و همچنین افزایش خطر اسکیزوفرنی همراه هستند. 
این همراهی احتماالً ناشی از انتخاب جنسی، مهارت های 
خاقانه و هنری یا مزایای عمومی حل مسئله بوده باشد. چنین 
فرآیندهایی به طور بالقوه می تواند به تبیین وراثت پذیری باال 

و تداوم اسکیزوفرنی کمک کند. 
فعلی  تحقیقات  از  به دست آمده  نتایج  طبق  نهایت  در 
تشکیل دهندۀ  پایه های  که  کرد  استنباط  طور  این  می توان 
اسکیزوفرنی به عنوان یک بیماری خاص نسل بشر، در ابتدای 
همچنین  شده اند.  ایجاد  نخستی ها  دیگر  از  انسان  اشتقاق 
تغییرات متأخرتری در شکل گیری نهایی این بیماری دخیل 
بروز  با  اسکیزوفرنی  که  است  شده  مشخص  است.  بوده 
این مهم  ارتباط دارد. برای کشف  خاقیت و تکامل مغز 
که چرا اسکیزوفرنی همچنان طی هزاران سال در جمعیت 
انسانی حفظ شده باید مطالعات همه جانبه ای صورت گیرد. 
حال آنکه بیشتر مطالعات اسکیزوفرنی روی جنبه های منفی 
آن متمرکز شده و بنابراین مطالعات پیش  رو باید جنبه های 

مثبت اسکیزوفرنی را پوشش دهند. 
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۲. مقایسۀ دودمان انسان و شامپانزه
3. بررسی اصل ونسب پایه و اجدادی برای هر ژن

هر سه شاخه در این قبیل مطالعات انتخاب شده اند زیرا 
در مجموع به دوره هایی اشاره دارند که احتماالً تغییرات 
تکاملی اساسی اسکیزوفرنی، به واسطۀ آن ها ایجاد شده 

است.
از دو منبع دیگر نیز شواهدی مبتنی بر  انتخاب تاریخی 
به  اول  است.  شده  تهیه  اسکیزوفرنی  بر  موثر  تکاملی 
کمک مطالعات عصب شناختی مشخص شد که آن دسته 
از نواحی مغزی که در اسکیزوفرنی به طور متفاوتی تنظیم 
تغییرات  می شود، همان بخش هایی است که در معرض 
گرفته  قرار  نخستی ها  سایر  از  انسان  جداکنندۀ  تکاملی 
بین  متفاوت  ژن های  بیشتر  که  نکته  این  کشف  دوم  و 
مثبت  انتخاب  واسطۀ  به  انسان  در  که  شامپانزه  و  انسان 
برگزیده شده، در قشر جلویی مغز و اربیتوفرونتال قرار 
دارد یعنی درست مطابق با بخش هایی که در افراد مبتا به 

اسکیزوفرنی به طور متفاوتی تنظیم می شود. )3(
اسکیزوفرنی  که  است  این  مطالعات  این  اصلی  پیامد 
شاید تا حدی به عنوان یک محصول جانبی ناسازگار در 
تکامل انسانی تلقی شود. چنین تجزیه وتحلیل های تکاملی 
برای  جدیدی  و  قدرتمند  یکپارچه چشم انداز  ژنومی  و 
مرتبط  عصبی  بسترهای  و  آلل ها  ژن ها،  عملکرد  کشف 
اتیولوژی اسکیزوفرنی و شناخت اسکیزوتایپی  با کشف 
فنوتیپی  و  ژنتیکی  تغییرات  کلی  طور  به  می کند.  فراهم 
دو  می دهد شامل هر  را شکل  اسکیزوفرنی  پایه های  که 
انسانی  نسب  تکاملی  تغییرات  و  بدوی  تکامل  تغییرات 

می شود.
همچنین مشخص شده است که بسیاری از ژن های دخیل 
در اسکیزوفرنی در فرایند های بیولوژیکی مختلف نقش دارند. 
کشف شده که در میان ۲۲ فرآیند بیولوژیکی بدن ۶ مورد 
از آن ها تحت تأثیر انتخاب مثبت بوده و به طور قابل توجهی 
در ژن های مختلف بیان شده در اسکیزوفرنی غنی شده اند. 
جالب تر آن که هر ۶ مورد آن ها فرایندهای بیولوژیکی دخیل 

در متابولیسم انرژی هستند. 
9 متابولیت با اختاف غلظت قابل توجهی بین بیماران 
سرعت  به  که  شده  مشاهده  کنترل،  گروه  و  اسکیزوفرنی 
در نسب انسان تغییر یافته ولی برای ۸ مورد از 9 متابولیت 
آسیب دیده در اسکیزوفرنی، جهت تغییر بیماری بر خاف 
جهت تغییر در تکامل انسان بوده است! در مقابل ۱۲ متابولیت 

باقی مانده، در این بیماری تغییری نداشته است.
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قابلیت اطمینان و پایداری لنزهای تماسی نرم به طور گسترده 
موردمطالعه قرار گرفته است و پیشرفت های قابل توجهی برای 
به حداقل رساندن سوزش چشم و به حداکثر رساندن راحتی 
کاربر صورت گرفته است. در چند دهۀ اخیر، تاش های 
زیادی برای کنترل سطح گلوکز در اشک با لنزهای تماسی 
هوشمند صورت گرفته است، اما اغلب به دلیل سختی در 
استفاده، مورد تأیید واقع نشده است )۱(. اساس کار این 
لنزها، استفاده از قطرات اشک است. برای استفاده از اشک ها 
روش های کامًا طبیعی، مانند ترشح نرمال و پلک زدن داریم و 
می توان از آن ها برای ارزیابی بیومارکرهای مختلف یافت شده 
در خون، مانند گلوکز، کلسترول، یون های سدیم و یون های 
پتاسیم استفاده کرد )3(. به طورکلی، این لنزها دارای منبع توان 
الکتریکی هستند که یک پیکسل LED را فعال می کنند و 
سنسور گلوکز به صورت بی سیم از طریق آنتن به لنز منتقل 
می شود. پس از تشخیص غلظت گلوکز در مایع اشکی باالی 
آستانه، این پیکسل LED خاموش می شود. عاوه بر این، 
در طول عملیات بی سیم، این لنز تماسی هوشمند می تواند 
دمای چشم را به طور ثابت و بدون گرمایش ناگهانی حفظ 
کند. ازآنجاکه سیستم از آنتن بی سیم برای خواندن اطاعات 
سنسور استفاده می کند، هیچ منبع تغذیه مجزایی مانند باتری 
برای سنسورهای لنز تماسی هوشمند موردنیاز نیست )۱(. 
این لنزها، قابلیت انعطاف پذیری تا 3۰% را دارند و تا %9۰ 

شفافیت دید کاربر را حفظ می کنند )3(.
این مطالعه به طور مشترک توسط پروفسور جنگ- آنگ 
پارک۱ در زمینۀ علوم و مهندسی مواد، پروفسور چانگ یانگ 
لی۲ در زمینۀ علوم زیستی و پروفسور فرانکلین بین3 در زمینۀ 

1 . Professor Jang-Ung Park
2 . Professor Chang Young Lee
3 . Professor Franklin Bien

مهندسی برق و کامپیوتر در UNIST4 با همکاری پروفسور 
هونگ کیون کیم۵ در زمینۀ چشم پزشکی و پروفسور کی 
وی- هیوون۶ در زمینۀ طب داخلی در دانشگاه ملی کیونگ 
پوک ) KNU(۷ در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸  انجام شده است. 
در مطالعۀ انجام شده، تیم تحقیقاتی از یک سنسور لنز تماسی 
هوشمند پرده برداری کرده اند که می تواند در سنجش دیابت 
قندی کمک کند. تیم تحقیقاتی انتظار دارد که این پیشرفت 
تحقیقاتی بتواند منجر به توسعۀ زیست حسگرهایی شود که 
باعث تشخیص و درمان بیماری های مختلف انسانی شده 
و به عنوان جزئی از دستگاه های الکترونیکی هوشمند، برای 

نسل بعدی مورداستفاده قرار گیرند.
ازآنجاکه قند خون را می توان با اشک نیز اندازه گیری کرد، 
تاش های زیادی برای کنترل بر دیابت با لنزهای تماسی 
دهۀ  چند  در  متعدد  مطالعات  باوجود  است.  شده  انجام 
گذشته، تصور می شد که بزرگ ترین اشکال لنزهای تماسی 
هوشمند معمولی آن است که قابلیت استفادۀ ضعیفی داشته 
الکترودهای به کاررفته در لنزهای تماسی هوشمند  باشند. 
موجود، کدر هستند و بنابراین هنگام استفاده از آن، دید را تار 
می کنند )۱(. عاوه بر این، استفاده از تجهیزات گران قیمت و 
حجیم برای اندازه گیری سیگنال ها از سنسورهای لنز تماسی 
می تواند با فعالیت های خارجی کاربر تداخل داشته باشد )3(.

اجزای سازنده لنز تماسی هوشمند
با  این مشکات را  او  پروفسور پارک و تیم تحقیقاتی 
ایجاد یک حسگر مبتنی بر مواد شفاف و انعطاف پذیر حل 
کردند. سنسورهای جدید لنز تماسی هوشمند از الکترودهای 

4 . Ulsan National Institute of Science and Technology
5  Professor Hong Kyun Kim.
6 . Professor Kwi-Hyun Bae
7 . Kyungpook National University

شکل ۱( تصویر شماتیک از 
لنزهای تماسی نرم و هوشمند. 

لنز تماسی نرم و هوشمند 
شامل: زیرالیه هیبریدی، 

دستگاه های عملکردی 
)یکسوکننده، LED و سنسور 

گلوکز( و یک رسانای 
قابل انعطاف )برای آنتن و 

اتصاالت درونی(
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ساخته شده از صفحات گرافن بسیار صاف و شفاف هستند و 
در ساخت آن ها از نانوسیم های فلزی استفاده شده است )۱(.
در روش غیرمرسوم برای ساخت یک لنز تماسی نرم و 
هوشمند، از سنسورهای گلوکز، مدارهای انتقال توان بی سیم 
و مدار یکسوکننده و پیکسل های نمایشگر۸ برای نمایش 
سیگنال های حسگر فوری با استفاده از نانوساختارهای شفاف 
و قابل انعطاف به طور کامل یکپارچه استفاده شده است و 
با تطبیق شاخص های شکست مربوط به یک موضع، نمای 

روشنی را ارائه می دهد.
یکسوکننده که از Si Diode9 و یک خازن تشکیل شده 
 dc۱۱ را به ac۱۰ است، با آنتن ترکیب می شود تا سیگنال
تبدیل کند. قدرت dc تصحیح شده بر روی پیکسل LED و 
سنسور گلوکز عبور می کند. ساختارهای هیبریدی قابل تنظیم 
اتصاالت  و  مکانیکی  تقویت شده  ) با جزایر  زیرالیه  فشار 
الکترونیکی در  ابزارهای  این  از  االستیک(  برای محافظت 
8 . LED PIXELS

9 . دیود سیلیکونی
۱۰ . جریان متناوب
۱۱ . جریان مستقیم

برابر تغییر شکل های مکانیکی لنز نرم به کار می روند. مدار 
یکسوکننده، حسگر گلوکز و پیکسل LED بر روی مناطق 
تقویت شدۀ این زیرالیۀ هیبریدی قرار گرفته اند. عاوه بر این، 
آنتن قابل انعطاف و اتصاالت میانی بر روی مناطق االستیک 
شکل می گیرند که از یک پلیمر پاستیک مانند سیلیکونی که 
یک مادۀ تجاری برای لنزهای تماسی نرم است، تشکیل شده 
 ،LED است. پس از ادغام کامل با سنسور گلوکز و پیکسل

لنز تماسی هوشمند و نرم تکمیل می شود.
با در نظر گرفتن ارتباط بین سطح گلوکز اشک و سطح 
گلوکز خون، یک حسگر گلوکز جاسازی شده در لنز تماسی 
می تواند با در نظر گرفتن زمان تأخیر ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بین سطح 
گلوکز اشک و سطح گلوکز خون، امکان پایش غیرتهاجمی 

سطح گلوکز اشک کاربر را از مایع اشک فراهم کند.
قرار گرفتن در معرض مایع اشک با غلظت گلوکز باالتر 
از آستانه باعث کاهش مقاومت سنسور می شود. این کاهش 
در مقاومت سنسور، مقاومت مدار موازی LED و سنسور 
را کاهش می دهد، درحالی که مقاومت سایر اجزا ) آنتن و 
یکسوکننده(  در سیستم ثابت است. گرایش اعمال شده به 

شکل ۲( نمودار مدار لنز تماسی 
هوشمند شامل یکسو کننده )دیود 

Si و خازن( و آنتن و سنسور 
گلوکز و پیکسل نمایشگر است.

شکل 3( عملکرد این لنز تماسی نرم و هوشمند بدین صورت است که برق از طریق آنتن به صورت بی سیم به لنز منتقل می شود. این قدرت 
پیکسل LED و سنسور گلوکز پس از تشخیص سطح گلوکز در اشک باالتر از حد آستانه، این پیکسل خاموش می شود.

شکل 4( ساختار لنز نرم و هوشمند در داخل چشم خرگوش. با باال بردن سطح قند خون در خرگوش، پیکسل نمایشگر خاموش می شود.
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سنسور لنز تغییر نمی کند. حتی وقتی سنسور در معرض 
اشک های مختلف انسان قرار می گرفت، خصوصیات حفظ 
به عاوه،  بود.  نیز عالی  انعطاف پذیری و کشش  می شد و 
ازآنجاکه حسگر الکترونیکی به لنز تماسی نرم وارد شده 

است، استفاده از آن خیلی راحت تر است.
این تحقیقات بر روی خرگوش ها انجام شده است و در 
این مطالعات نشان داده شد که خرگوش زنده در هنگام 
استفاده از سنسور لنز تماسی رفتاری غیرعادی از خود نشان 

نمی دهد و آسیبی به چشم ها وارد نمی شود )۱(.
استفاده از لنزهای تماسی هوشمند 

بی دردسر هم نیست!
 باید دقت داشت که در بعضی موارد سنجش گلوکز از 

طریق اشک مشکل خواهد بود، مانند:
   غلظت کمتر گلوکز در چشم نسبت به خون یا مایعات

   بینا بینی
    تبخیر اشک )به عنوان مثال باد(

    آلرژی
    چشمک زدن و نگاه به جهات مختلف )4(

به گفتۀ سرپرست اجرایی تحقیقات، این مطالعه می تواند 
برای تشخیص بیماری ها )دیابت و گلوکوم( با استفاده از 
دو نوع سنسور الکترونیکی شفاف در تولید حسگرهای لنز 
تماسی هوشمند مورداستفاده قرار گیرد. او همچنین می گوید: 
اکنون یک  قدم به اجرای یک ایدۀ خیالی برای ساخت یک 
لنز تماسی هوشمند در فیلم ها نزدیک شده ایم؛ مثل فیلم های 

»گزارش اقلیت۱3« و »مأموریت: غیرممکن۱4«)۱(.
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مدار موازی LED و سنسور، تحت شرایط ولتاژ به طور مداوم 
اعمال شده، کاهش می یابد. این تفاوت در گرایش اعمال شده 

به پیکسل LED می تواند آن را روشن یا خاموش کند )3(.
لنزهای تماسی هوشمند و سنجش فشار 

چشم
با استفاده از این حسگر در آینده، ممکن است بیماران 
مبتا به دیابت قادر به پایش سطح گلوکز خون و فشار چشم 
خود باشند. از طریق آنتن های بی سیم موجود در سنسور لنز 
تماسی، بیماران می توانند اطاعات مربوط به  سامتی خود 
را نیز منتقل کنند که این امر امکان پایش در لحظۀ وضعیت 
سامتی آن ها را نیز فراهم می آورد. عاوه بر این، ازآنجایی که 
این سیستم از آنتن بی سیم برای خواندن اطاعات سنسور 
استفاده می کند، هیچ منبع تغذیۀ جداگانه ای مانند باتری برای 
سنسورهای لنز تماسی هوشمند موردنیاز نیست. اندازه گیری 
فشار داخل چشم را می توان با استفاده از الیه های دی الکتریک 
به دست آورد. الیۀ دی الکتریک یک الیه الکتریکی غیررسانا 
است که بارهای مثبت و منفی را تقسیم می کند. ضخامت 
این الیه با افزایش فشار داخل چشم، کم شده و با کاهش 
فشار داخل چشم زیاد می شود. حسگر IOP۱۲، تعبیه شده در 
لنزهای تماسی، این را حس می کند و اطاعات را به آنتن 

بی سیم منتقل می کند.

لنزهای هوشمند تازه ساخته شده با حسگرهای اندازه گیری 
فشار و نظارت بر قند داخلی می توانند با وجود تغییر شکل 
دهند.  تشخیص  را   IOP و  خون  قند  تماسی،  لنزهای 
ویژگی های سنسور حتی در معرض مواد مختلف در اشک 
مشخصات  لنز،  تغییر شکل  در  می شود.  نیز حفظ  انسان 

:)Intraocular pressure )IOP ۱۲ . فشار داخلی چشم

با استفاده از این حسگر در آینده، ممکن است 
بیماران مبتال به دیابت قادر به پایش سطح 

گلوکز خون و فشار چشم خود باشند. از طریق 
آنتن های بی سیم موجود در سنسور لنز تماسی، 

بیماران می توانند اطالعات مربوط به  سالمتی 
خود را نیز منتقل کنند که این امر امکان پایش 

در لحظۀ وضعیت سالمتی آن ها را نیز فراهم 
می آورد.
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نانو و سیستم های بر پایۀ نانو از جمله موارد بدیعی هستند که امروزه به وفور اسم آن ها را 
می شنویم؛ از البسه و موارد مصرفی روزانه تا سیستم های پیچیدۀ دارورسانی در بیماری های 
متفاوت، می توان رد پای این علم را مشاهده کرد. آنچه که امروزه برای بشر سؤال است این 
است که چگونه نانوفناوری می تواند زندگی انسانی را متحول کند؟ نانوفناوری رشته ای از 
دانش و نوعی فناوری ست که قابلیت به کارگیری مواد و ابزار در ابعاد نانو با عنوان نانوساختار 
و نانومواد را دارد. ماده یا دستگاه در نانوفناوری ابعادی حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر دارد که 
خواص فیزیکی جدیدی را متأثر از غلبۀ خواص کوانتومی بر کاسیک از خود نشان می دهد. 
ریچارد فاینمن متخصص کوانتوم نظری در سال ۱9۵9 مقاله ای تحت عنوان فعالیت های نانو 
در آینده منتشر ساخت و به عنوان پایه گذار این علم شناخته شد. او بعدها جایزۀ نوبل را 
در فیزیک دریافت کرد. نانوفناوری یک دانش به شدت میان رشته ای است و به رشته هایی 
چون مهندسی مواد، پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک 
کاربردی و ...مرتبط می شود. در این میان نانوپزشکی شاخه ای است که در آیندۀ علم پزشکی 
نقش به سزایی داشته و می تواند مشکات فراوانی را در زمینۀ درمان، پیشگیری و بهبود 

بیماری حل کند.

نانوداروها
مهرداد طلعتی، کارشناسی زیست شناسی جانوری، دانشگاه تهران

mtag576@gmail.com

زیست شناسی 
نانوبیوتکنولوژی 

نانوپزشکی 
نانوشیمی
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و نشانگر تومور برای ردیابی مولکول های زیستی مختلف 
در جریان آزمایش ها از این گونه موارد است )۱(. در مقولۀ 
انتقال دارو، تخصصی بودن و تأثیر در بافت هدف اهمیت 
ویژه ای دارد که نانودارو ها راه حلی برای این مشکل محسوب 
می شوند. عاوه بر این، داروهایی که انحال ضعیف و جذب 
پایین دارند با چسبیدن به نانوذرات به راحتی منتقل می شوند. 
استفاده از نانوداروها بر اساس خصوصیات زیست -فیزیکی 
و زیست-شیمیایی موانعی هم دارد؛ از این موارد می توان 
نانوپزشکی اشاره  نانوذرات در کاربرد  از  ناشی  به سمیت 
استفاده از نانوذرات با مواد طبیعی همراه شده  کرد. اخیراً 
تا از سّمیت آن ها کاسته شود. منابع شیمی سبز3 در طراحی 
نانوذرات لود شده با دارو راهی هستند تا از اجزای خطرناک 
در جریان بیوسنتز کاسته شود. بنابراین استفاده از نانوذرات 
سبز برای انتقال دارو می تواند اثرات سوء کمتری داشته باشد 

.)۱(
روش هاي تهيۀ نانوذرات

می توانند  که  ماکرومولکولي  مواد  از  نانوذرات  تهیۀ  در 
طبیعي و یا سنتتیک باشند استفاده می شود. بسته به روش 
و  نانوگوی ها4  یعني  نانوذرات  از  مختلف  نوع  دو  تهیه، 
ساختمانی  نانوگوی ها  می شوند.  حاصل  نانوکپسول ها۵ 
ماتریکسي دارند که دارو در داخل آن ها پخش و یا روي 
سطح آن ها جذب می شود. روش های متعددی جهت تهیۀ 
نانوذرات وجود دارد که امکان تغییرات عمده در ساختمان، 
ترکیب و خصوصیات فیزیکی و شیمیایي آن ها را فراهم 
طبیعت  ماهیت  به  نانوذرات  تهیۀ  روش  انتخاب  می آورد. 
پلیمری دارو، محلولیت دارو و فعالیت بیولوژیکی آن و نیز 
محدودۀ اندازۀ ذرۀ مورد نظر بستگي دارد. در انتخاب مواد 
اولیۀ مورد نیاز جهت تهیۀ نانوذرات، ویژگي هایي از قبیل 
زیست سازگاری۶، تجزیه پذیری، روش تجویز فرموالسیون 
نهایي و رهایش مورد نظر دارو باید مد نظر قرار گیرند )۲(.

درمان به وسیلۀ نانوداروها:
شیمی درمانی  در  محدودکننده  عامل  حاضر  حال  در 
سلول های  مقابل  در  داروها  بودن  انتخابی  عدم  سرطان، 
ضدسرطان،  داروهای  اغلب  عاوه  به  است.  سرطانی 
کوچکی    )therapeutic index( درمانی  شاخص 
دارویی  مقدار  نسبت  واقع  در  درمانی  شاخص  دارند. 
داشته  درمانی  اثر  که  مقداری ست  به  دارد  سمی  اثر  که 
3  Green chemistry
4  nanospheres
5  nanocapsules
6  biocompatibility

نانوپزشکی
نانوپزشکی شاخه ای از پزشکی ست که در آن از اطاعات 
و روش های نانوفناوری در جهت درمان بیماری و ناتوانی ها 
مانند  نانوذراتی  به کارگیری  مستلزم  که  می شود  استفاده 
نانوربات ها و نانوسنسورها برای اهداف سنسوری، تشخیص، 

تحویل و به کارگیری مواد در سلول زنده است.
کرونا  پاندمی  درگیر  قشرها  از  بسیاری  که  همانطور 
سعی  شاخه ها  دیگر  همانند  نیز  نانوپزشکی  علم  شده اند، 
این موارد ساخت  از جملۀ  اوضاع داشته است.  بهبود  در 
واکسن کروناست. در فرموالسیون نوعی واکسن از نوعی 
از نانوذرات استفاده شده است که با ورود به بدن سیستم 
ایمنی را تحریک و تقویت می کنند؛ نانوذرات در واکسن 
ضدکرونا باعث تولید نوعی آنتی بادی در بدن می شوند که 
توان خنثی سازی باالیی برای مبارزه با ویروس کرونا دارد و 

در آزمایش حیوانی موفقیت آمیز عمل کرده است.
از  دارند؛  نانومتر  تا ۱۰۰  در حدود ۱  ابعادی  نانوذرات 
این رو در نانوپزشکی به عنوان سنسور زیستی، ریز سیالی۱، 
سیستم انتقال دارو و تست های میکروطبقه بندی در مهندسی 
طی  در  دارو  منحل شدن  از  نانوذرات  دارند.  کاربرد  بافت 
گوارش جلوگیری کرده و در انتقال داروهای کم محلول آبی 
به بافت هدف کمک می کنند. نانوداروها سرعت ورود به 
خون۲ باالیی را از راه دهان به دلیل دارا بودن مکانیسم جذب 

معمول یعنی اندوسیتوز جذبی، نشان می دهند )۱(.
مزیت های استفاده از نانوذرات در ساخت 

دارو 
زیادی  مدت  تا  خون  گردش   سیستم  در  نانوساختارها 
می توانند باقی بمانند و آزادسازی داروهای ادغام شده را با 
دوز خاص انجام دهند؛ لذا نوسان پاسمایی بسیار کمی را 
باعث می شوند. نانوسایز بودن این ساختارها نفوذ در بافت 
و جذب دارو توسط سلول را تسهیل و قابلیت انتقال مؤثر 
دارو در بافت هدف را تضمین می کند. برداشت نانوساختارها 
توسط سلول بسیار بیشتر از نمونه ای با ابعاد بزرگتر، مثا 
۱ـ۱۰ میکرومتر، است. از این رو درمان مستقیم سلول های 
بیمار با تأثیر قطعی و اثر سوء کمتر یا ناچیز اتفاق می افتد. 
مزیت اصلی اجزای نانو در ویژگی های سطحی آن نهفته 
است که قابلیت داشتن پروتئین های مختلف را در سطح دارد. 
به عنوان مثال استفاده از ذرات طا به عنوان نشانگر زیستی 

1  microfluidic
2  bioavailability
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و قابل اندازه گیری است؛ اما در انسان این اندازه  گیری با 
مشکاتی همراه است؛ بنابراین از جانوارن مدل استفاده 
آیا  که  آید  پیش  سوال  این  اول  نگاه  در  شاید  می شود. 
داروهای سرطانی برای حمله به سلول های معیوب باید 
دوز سمیت باالیی داشته باشند؟! در صورتی که باال بودن 
دوز سمیت موجب می شود دارو سلول های سالم را نیز 
اثرگذاری  مقدار  این،  بر  عاوه  دهد؛  قرار  هدف  مورد 
درمانی باال از دیگر شرایط الزم است بنابراین این داروها 

مستلزم داشتن شاخص درمانی کوچک هستند )3(.
در طول شیمی درمانی برخی از سلول ها به درمان مقاوم 
می شوند که برای رفع این مشکل یا دوز دارو را در حین 
درمان افزایش می دهند و یا از چند دارو به طور همزمان 
بیشتر  نیز  تدابیر سمیت دارو  این  با  اما  استفاده می کنند. 
داروهای  بهبود  و  عوارض  این  کم کردن  برای  می شود. 
یافته اند  توسعه  دارورسانی  سیستم های  انواع  موجود، 
میسل های  دارو-پلیمر،  محلول  کانژوگه های  شامل  که 
هستند.  میکروذرات  و  لیپوزوم ها  نانوذرات،  پلیمری، 
گرفته اند  قرار  توجه  مورد  بیشتر  نانوذرات  میان  این  در 
پلیمرهای  طریق  از  و  دارند  آسان تری  تولید  روش  زیرا 
آنکه  به  توجه  با  هستند.  تهیه  قابل  هم  زیست سازگار 
بیشتری نسبت  نفوذپذیری  بافت توموری  عروق اطراف 
به عروق بافت های معمولی دارند و نیز به دلیل سرعت 
رشد باالتر نیازمند مواد غذایی بیشتری هستند، این عروق 
امکان جذب دارویی بهتری دارند که به این پدیده نفوذ و 

ماندگاری افزایش یافته۷ می گویند )4(.
که  نانو  پایۀ  بر  دارورسانی  سیستم های  از  نمونه  یک 
هستند.  لیپزوم ها  دارد،  کاربرد  نیز  سرطان  درمان  در 
کلوئیدی  ذرات  لیپوزوم ها،  یا  فسفولیپیدی  وزیکول های 
برای  فسفولیپیدی هستند.  الیۀ  یا چند  دو  دارای غشای 

7  Enhanced permeability and retention

انرژی  مثل  بیرونی  انرژی  از  غالبًا  ذرات  این  ساخت 
فراصوت، هموژنایز  کردن، به هم زدن یا گرم  کردن استفاده 

می شود.
می توانند  دارند  که  ساختاری  به  توجه  با  لیپوزوم ها 
داروهای محلول در آب را در قسمت آب دوست خود و 
داروهای آب گریز را در بخش چربی دوست خود بارگیری 
نمایند. با این کار می توان همزمان دو یا چند دارو را در 
به  چنددارویی  درمان های  در  و  نمود  بارگیری  لیپوزوم 
خصوص شیمی درمانی به کار برد )4(. امروزه داروهای 
ضدسرطان جدیدی مانند دانوروبیسین ۸و دوکسوروبیسین 
9که از لیپوزوم ها به عنوان حامل دارویی استفاده می کنند 

کاربردهای بالینی یافته اند. بارگیری دارو در لیپوزوم به دو 
صورت قابل انجام است:

بارگیری غیرفعال دارو پروسه ای را توصیف می کند که 
در آن لیپوزوم همزمان با بارگیری دارو شکل می گیرد. در 
اصل ترکیبات آب دوست به صورت هموژن در فاز آبی 
پخش می شوند در حالی که داروهای آبگریز داخل فضای 
با  به ویژه هنگام کار  به دام می افتند.  دوالیۀ فسفولیپیدی 
داروهای کم حال، دارو ابتدا همراه با لیپید در حال آلی 
حل شده؛ بعد از تبخیر حال، غشای نازکی از دارو تهیه 
می شود که سپس با یک فاز آبی هیدراته شده و لیپوزوم 
بارگیری داروهای محلول در آب،  آماده می شود. هنگام 
غشای لیپیدی در یک فاز آبی حاوی دارو پخش می شود 

.)۵(
غشاگذری  شیب  ابتدا  لیپوزوم ها  فعال،  بارگیری  در 
خارج  و  داخل  آبی  فاز  که  نحوی  به  می کنند؛  ایجاد 
دوگانه دوستی  داروی  باشد. سپس یک  متفاوت  لیپوزوم 
که در فاز آبی خارجی حل شده می تواند از عرض غشای 

8  Daunorubicin 
9  Doxorubicin 

شکل ۱( بارگیری فعال و 
غیرفعال دارو در لیپوزوم
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داخل  در  که  پایدارکننده۱۰  عامل  با  و  کند  عبور  دوالیه 
لیپوزوم قرار دارد ارتباط گرفته و در آنجا مستقر شود )۵(.

هدفمندسازی دارو:
از  استفاده  ابعاد  از  دیگر  یکی  دارو  هدف گذاری 
و  فعال  کاس  دو  به  که  داروست  عنوان  به  نانوذرات 
غیرفعال تقسیم می شود. در هدف گذاری فعال، بخش هایی 
مانند آنتی  بادی ها و پپتیدها با سیستم دارورسانی مزدوج 
شده و باعث اتصال آن به رسپتور موجود در بافت هدف 
می شوند .در حالت هدف گذاری غیرفعال کمپلکس حامل 
داروی موردنظر با گردش در خون به وسیلۀ تمایل۱۱ یا 
متأثر ازویژگی هایی مثل pH، دما، مولکول های سطحی و 
به یادآوری ست که  به بافت هدف می رسند. الزم  شکل 
اهداف اصلی در بدن، گیرنده های سطح سلول، ترکیبات 
لیپیدی روی غشا و آنتی ژن یا پروتئین های سطحی هستند 

.)۱(
به  هدفمند  دارورسانی  برای  تحقیقاتی  روش  یک 
در  است.  مغناطیسی  نانوذرات  از  استفاده  تومور،  بافت 
مغناطیسی  فعال  مادۀ  حاوی  نانوذرات  ابتدا  روش  این 
یک  توسط  سپس  و  می شوند  Fe3O4 ساخته  مثل 
هدایت  نظر  مورد  بافت  به  خارجی  الکترومغناطیس 
می گردند. به این ذرات، نانوذرات غیرآلی نیز می گویند 
)4(. با این کار دارو دقیقًا در خود بافت مورد نظر قرار 
می گیرد. این ساختارها اغلب به تنهایی کاربردی ندارند 
و همراه با سایر ساختارها مانند پلیمرها استفاده می شوند. 
از  می توان  یابد  اتصال  ذرات  این  به  خاصی  لیگاند  اگر 
آن ها برای دارورسانی هدفمند نیز استفاده نمود. البته این 
نوع از نانوذرات در تومورهای سطحی حیوانات آزمایش 
10  trapping agent 
۱۱   )تمایل یک دارو قابلیت اتصال ان به هدف زیستی مانند یک گیرنده 

 Affinity)است

تخریب  باعث  دارو،  باالی  دوز  علت  به  گاه  و  شده اند 
سلول ها گردیده اند )4(.

نتیجه گیری:
در محدودۀ یک  که  ابزاری  از  استفاده  با  فناوری  نانو 
و  سازه ها  قابیلت ساخت  می باشند،  نانومتر  تا چند صد 
کاوش در سطوحی را می دهد که انسان توانایی دسترسی 
نیازمند آن بوده؛ دستکاری و  اما همواره  به آن را ندارد 
اعمال تغییرات مختلف درسطح سلول، پروتئین و حتی 
زمینۀ  هر  در  هستند.  موارد  این  از  مثال هایی  اتمی  تودۀ 
عطف  نقطۀ  عنوان  به  که  دارند  وجود  مواردی  علمی 
ریشۀ  در  که  دستی  با  نانوتکنولوژی  می شوند.  شناخته 
علوم مختلف دارد این نقطۀ عطف را ایجاد خواهد کرد. 
تا زندگی  قابلیت را درخود دارد  این  نانو  همچنین علم 
بشر را از سطوح روزمره و عادی مانند پوشاک فردی تا 
دستخوش  تحقیقاتی  کاربردهای  یعنی  آن  باالتر  مراتب 

تغییری شگرف کند.
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یک تّوهم به اسم همبستگییک تّوهم به اسم همبستگی
مروری بر استفاده و نتیجه گیری غلط از مروری بر استفاده و نتیجه گیری غلط از 
همبستگی آماری در پژوهش های علمیهمبستگی آماری در پژوهش های علمی

انسان به نتیجه گیری از تجربه ها خو گرفته است. اگر یک یا دو یا سه روز، هنگام ظهر 
تا عصر، از خیابان مشخصی برای رسیدن به مقصد استفاده کند و در همه این روزها این 
خیابان را پرازدحام و با چراغ های قرمز طوالنی ببیند، به احتمال زیاد از این تجربه، به این 
شکل نتیجه گیری می کند که این خیابان همیشه بین ظهر تا عصر شلوغ است. به عبارتی 
در ذهن شخص یک ارتباط قوی بین مولفه اول یعنی »زمان ظهر تا عصر« و مولفۀ دوم 
یعنی »شلوغ بودن خیابان در این ساعات« شکل گرفته است و احتمال شلوغ بودن این 
خیابان طی این زمان را باال می پندارد. اما آیا به واقع از تجربه این سه روز می توان به 
چنین نتیجه ای رسید؟ در آنچه که انسان علم می نامد، استفاده از ابزارهای استاندارد آماری 
مورد توافق است. در واقع یکی از شروط ارزشمند بودن یک پژوهش حرکت آن بر مدار 
اصولی واحد و تایید شده است. بررسی »همبستگی آماری1« نیز یکی از این ابزارهای مورد 
استفاده علم است که به نسبت، مدت زیادی از استفاده آن توسط دانشمندان می گذرد. 
در سایۀ همبستگی آماری می توان فهمید که رفتار متغیرها نسبت به هم چگونه است. با 
اینکه زیربنای این ابزار، قوی به نظر می رسد ولی ممکن است با به کارگرفتن اشتباه این 
روش، خطایی ایجاد و در پس آن، نتیجه ای اشتباه گرفته شود. به عبارتی، خود این ابزار 
دارای شعور نیست و هرآنچه را که به آن بدهند یک خروجی می دهد که شاید نتوان از 

این خروجی، بدون حضور یک تحلیل گر متخصص، نتیجه ای قطعی گرفت. 

1  Statistical Correlation
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که طیف نوری یک اتم در زمین، مشابه طیف  نوری یک اتم غائب 
در زمین باشد که انسان از آن هیچ نمی داند؟ پس چطور می توان با 
اعتمادبه نفسی این چنین از ماهیت هلیومی آن سیاره سخن گفت؟

عباراتی  از  استفاده  بر  سعی  نیز  دانشمندان  از  بسیاری  البته 
همچون »احتماالً«، »ممکن است«، »شاید« و از این دست واژه ها 
در گزارش های خود دارند و به خوبی می دانند آنچه را که گزارش 
می کنند از گزند ابطال بوسیلۀ آیندگان در امان نیست. از آن جایی 
نیستند،  تغییرناپذیر  علمی حقایقی  از شواهد  نتایج حاصل  که 
پس می توان نتیجه گرفت که یک »تجربه آزمایشگاهی« قبل از 
ارائه شدن به یک جامعه، باید مورد عیارسنجی عادالنه و بدون 
تعصب به آنچه علم نامیده می شود، قرار بگیرد. همبستگی نیز یکی 
از این ابزارهای حیطۀ علم است که استفادۀ نابجا از آن می تواند 
نتیجه ای با ظاهر علمی اما با باطنی دروغین به خورد بشر دهد. 
در این یادداشت به معرفی اجمالی همبستگی پرداخته شده است 
و همراه با چند مثال، خطاهای احتمالی این ابزار آماری معروف، 

پررنگ شده اند.
مروری بر همبستگی آماری

سوالی در مقابل یک پژوهشگر قرار دارد: آیا میان زمان یا ساعت 
ورزش منظم روزانه )متغیر الف( و میزان نوشیدن آب در شبانه  روز 
)متغیر ب( ارتباطی وجود دارد؟ آیا تغییر در متغیر »الف« با تغییر 
در متغیر »ب« ارتباط دارد؟ آیا همگام با تغییری که در »الف« ایجاد 
شد، »ب« نیز دگرگون شد؟ پس از اینکه داده های مربوط به دو 
متغیر »الف« و »ب« در تعداد قابل قبولی از افراد ثبت شد، حال 
باید مشخص شود که نتیجه چنین مشاهده ای چقدر و چطور قابل 
استناد و بازگوکردن است. برای این منظور می توان از سنجش 
را  داده ها  بین  ارتباط  قّوت  استفاده کرد. همبستگی،  همبستگی 
مشخص می کند )۱( و در شرایط مختلف، روش های متفاوتی 
برای ارزیابی آن وجود دارد. به بیان ساده، همبستگی مقداری بین 
۱- و ۱+ دارد که مثبت  شدن همبستگی در محاسبه یعنی هر دو 
متغیر باهم افزایش یا کاهش می یابند و همبستگی منفی یعنی وقتی 
مقدار یک متغیر افزایش می یابد، مقدار متغیر دیگر کاهش می یابد 
)۲(. برای مثال دو متغیر به این شرح وجود دارند: اندازۀ کف پای 
موش های Rattus rattus و سن این موش ها. در صورتی که 
محاسبات، ضریب همبستگی مثبت را نشان دهد، اینطور می تواند 
تفسیر شود که هرچه اندازۀ کف پای این موش ها بزرگتر باشد، 
سن این موش ها نیز بیشتر است و هرچه اندازۀ کف پاها کم تر 
باشد، سن آن ها نیز کم تر است. در صورتی که همبستگی منفی 
باشد می تواند اینطور معنی شود که هرچه اندازۀ کف پاهای این 
موش ها کوچک تر باشد، سن آن ها بیشتر است و یا اینکه هرچه 

اندازۀ کف پاها بزرگ تر باشد سن آن ها کم تر است )نمودار۱(.

چالش ها و برداشت های غلط علمی
گاهی در مجات علمی معتبر کامًا مشهود است که پژوهشگر 
دیدگاه خود را با قاطعیت تمام در سرمقاله بازتاب می دهد، در 
حالی که در بخش مواد و روش ها۱ یک تردید واضح به خواننده 
نهان  تردید  مواد و روش ها  اگر بخش  خورانده می شود. حتی 
نویسنده را نشان ندهد، باز احتمال پس گرفته شدن مقاله، پس از 
چند سال و پس از اینکه هزاران بار توسط دیگران مورد ارجاع 
قرار گرفت، وجود دارد. از طرفی زمانی که نتایج صحیح یک 
مقاله توسط فردی ناآگاه مورد تفسیر قرار می گیرد، ممکن است 
نوعی توهم را در جامعه ایجاد کند و شاید برخی دانشمندان نیز 
از این موضوع ناراضی نباشند. برای مثال بخش بزرگی از آنچه 
که در مستندهای به اصطاح علمی به مردم خورانده می شود، 
قابل اثبات به معنی واقعی نیست. دایناسورهایی که با جزئیات 
قطعه  چند  شواهد  اساس  )بر  شده اند  کشیده  تصویر  به  تمام 
استخوان( یا سیاره هایی غیرقابل دسترس که با قاطعیت تمام از 
جنس بستر یا جّو آن ها صحبت می شود، تنها نمونه هایی از بازاری 
پرپیچ و خم است که شاید مردم به چشم حقایقی تغییرناپذیر به 
آ ن ها می نگرند و از بابت صحت آن ها به دانشمندان یا راویان 
مستند اطمینان می کنند. برای مثال برخی به ترسیم ظاهر دقیق 
خزنده ای منقرض شده می پردازند که تنها چند قطعه استخوان از 
آن یافت شده و موضوع وقتی بدتر می شود که بر اساس یک سری 
شواهد ضعیف، در مورد نوع شکار و سبک زندگی این موجود 
داستان سرایی می کنند و یک تولیدکنندۀ تلویزیونی هم آن را در 
قالب مستندی شکیل درمی آورد. درحالی که اگر از آن ها پرسیده 
شود که به طور دقیق چه چیزی را واقعاً می توانند اثبات کنند 
پاسخی جز احتمال ندارند. یا مثًا ممکن است دانشمندی به جّو 
هلیومی یا هسته هیدروژنی سیاره ای دوردست اشاره کند و ابزار 
او برای اثبات این ادعا طیف سنجی در آزمایشگاهی روی زمین 
یا در ماهواره ای معلق باشد. حال باید به این سوال پاسخ داد که 
آیا بشر به این واقعیت رسیده که طیف سنجی در شرایط زمین با 
طیف سنجی در سیاره ای دیگر نتایجی برابر دارد؟ آیا ممکن نیست 

1  Materials and Methods

به عبارتی، خود این ابزار دارای شعور نیست و 
هرآنچه را که به آن بدهند یک خروجی می دهد 
که شاید نتوان از این خروجی، بدون حضور یک 

تحلیل گر متخصص، نتیجه ای قطعی گرفت.
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مرتبط یا نامرتبط؟ 
شاید برخی افراد بر اساس همبسته بودن دو متغیر اینطور نتیجه 
بگیرند که یکی علت دیگری است. مثًا با فرض همبستگی مثبت 
بین سن و اندازه کف پای موش ها، گزارش شود که افزایش سن، 
عامل افزایش اندازه کف پای موش  است و این یک نتیجه گیری 
اشتباه در خصوص همبستگی آماری تلقی می شود. در واقع بهتر 
بود جملۀ »افزایش سن، عامل افزایش اندازۀ کف پای موش است« 
با جملۀ »افزایش سن با افزایش اندازۀ کف پای موش  مرتبط است« 
جایگزین می شد. جملۀ اول نشان دهندۀ علیّت است در حالی که 
این  با تمام  به هیچ وجه علیّت را نشان نمی دهند.  نتایج آزمون 
اوصاف، شاید عجیب به نظر برسد که جملۀ دوم نیز ممکن است 
اشتباه باشد! یعنی احتمال دارد با وجود همبستگی در داده ها، هیچ 
ارتباط مستقیمی بین افزایش سن و افزایش اندازۀ کف پای موش ها 
وجود نداشته باشد. مثال سن و اندازه کف پای موش ها مثالی ساده 
است اما در بسیاری از پژوهش ها از جمله بررسی های اکولوژیک یا 
پزشکی، با درهم تنیده بودن مؤلفه ها یا پیچیده بودن محیط جغرافیایی 
یا تنوع سبک زندگی، ممکن است نتیجه ای غلط گرفته شود. با یک 

مثال فرضی دیگر می توان موضوع را بهتر شرح داد:
متوجه  پررونق،  کشاورزی  با  دهکده ای  در  مدرسه  یک  معلم 
افت نمرات دانش آموزان به شکل متناوب و در شرایطی خاص 
می شود. معلم با دقت کردن به این موضوع، متوجه می شود که هر 
وقت سرمای شدید و بارش تگرگ رخ می دهد، میانگین نمرات 
از حوزه های  محقق  با سه  موضوع  می یابد.  کاهش  دانش آموزان 
هواشناسی، پزشکی و اقتصاد در میان  گذاشته  می شود و این سه 

می کنند.  شروع  مستقل  شکل  به  را  خود  تحقیقات  پژوهشگر، 
هواشناس متوجه همبستگی بین دما و نمرات دانش آموزان می شود. 
پزشک متوجه همبستگی بین میزان سرمازدگی صورت و انگشتان و 
نمرات دانش آموزان می شود و اقتصاددان متوجه همبستگی بین میزان 
فروش محصوالت کشاورزی مردم دهکده و نمرات دانش آموزان 
می شود. هر سه نفر متوجه ارتباط آماری بین داده های متغیرها شده اند. 

بنابراین به ترتیب و مستقل از هم، نتیجه می گیرند:
هواشناس: با کاهش دما، نمرات دانش آموزان این دهکده   •

کاهش می یابد.
و  در صورت  حاد  سرمازدگی  میزان  افزایش  با  پزشک:   •
انگشتان این دانش آموزان به دلیل تگرگ و کوالک، نمرات 

آن ها کاهش می یابد.
اقتصاددان: با کاهش میزان محصوالت کشاورزی این دهکده   •
به دلیل تگرگ و سرمای شدید، نمرات این دانش آموزان 

کاهش می یابد.
نکتۀ جالب این است که هر سه نتیجه باال می تواند اشتباه باشد. 
هیچکدام از متغیرها را نمی توان به شکل منطقی به عنوان علت متغیر 
دیگر محسوب کرد. مثاً اینکه گفته شود سرمازدگی موجب افت 
نمرات می شود، جمله ای غلط است؛ چراکه علت بودِن سرمازدگی 
قابل اثبات نیست. همبستگی داده ها در اینجا، تنها می تواند یک »رابطه« 
را نشان دهد و جالب تر این است که شاید همین رابطه هم بین دو 
متغیری که سنجیده شده اند وجود نداشته باشد، بلکه همبستگی 
می تواند حاکی از رابطه بین هر کدام از دو متغیر با یک متغیر سوم 
باشد که در این مثاِل فرضی، شاید هیچ یک از پژوهشگران، ماهیت 
این متغیر سوم را متوجه نشوند. مثًا ممکن است متغیر سومی که 
باعث افت میانگین نمرات شده، کاهش رطوبت خانه ها باشد، یا حتی 
ممکن است جابجایی نوبت حضور دانش آموزان از صبح به عصر 
)به دلیل سرما( یا هر چیز دیگری باشد که پژوهشگران از وجود آن 

بی اطاع اند. 
عنوان زیبا، روش هایی کهنه

وقتی همبستگی قوی درواقع مربوط به یک مولفه سوم است، از 
واژه همبستگی جعلی۲ استفاده می شود )۱(. با نیم نگاهی به مثال های 
قبل، عناوین یا نتایج فرضی زیر نیز در نگاه اول، به همبسته بودن 

جعلی داده ها مشکوک اند:
ارتباط بین میزان آلودگی ریکتزیایی3 محیط زیست و کاهش نرخ 

زاده های نر در جمعیت های گوزن  شمالی.
همبستگی بین میزان مصرف ماهی سالمون و کاهش ابتا به 

گاستریت. 
2  Spurious Correlation
3  Rickettsial

نمودار۱( داده های دو متغیر 
سن و اندازه کف پا در 

 Rattus rattus موش های
که بوسیلۀ نمودار پراکنش 

مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 
در نمودار باال، همبستگی 

وجود ندارد؛ در نمودار وسط 
همبستگی مثبت است؛ در 

نمودار پایین همبستگی منفی 
است. )داده ها فرضی اند(
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میزان BDNF در سرم با میزان ابتا به برخی سندرم ها همبستگی 
دارد.

عکس های ماهواره ای مبتنی بر شاخص NDVI و آزمایش های 
میدانی، نشان دهندۀ همبستگی قوی بین میزان سبزینگی و میزان 

سدیم ذخیره  شده در ریشۀ گیاهان است.

همۀ این جمات فرضی، ممکن است خواننده را با این توهم 
روبرو کند که یکی از متغیرها علت متغیر دیگر است یا اینکه یکی از 
متغیرها بر متغیر دیگر اثر مستقیم دارد؛ در صورتی که این نتیجه گیری، 
نیازمند دالیل قوی، منطقی و محاسباتی است. همانطور که قبا ً 
هم اشاره شد، ارتباط داده های بین دو متغیر، می تواند حاصل ارتباط 
هرکدام از متغیرها با یک متغیر سوم یا مجموعه ای از متغیرهای دیگر 
باشد و اگر ارتباط با متغیر سوم به بعد، مستقل از رابطۀ بین دو متغیر 
اول و دوم باشد، در این  صورت ممکن است رابطۀ مستقیمی بین 
متغیر اول و دوم وجود نداشته باشد و هیچکدام از این دو، از دیگری 
تاثیری نپذیرد. مثل اینکه گفته شود با افزایش فروش لباس گرم در 
بازار، میزان فروش میوه های زمستانی هم افزایش می یابد؛ حال آنکه 
نه افزایش فروش لباس گرم بر فروش میوه زمستانی تاثیر دارد و نه 
برعکس، بلکه هر دو متأثر از تغییر اقلیم اند. البته این به این معنا نیست 
که تفسیر همۀ آزمون های همبستگی ایراد دارند، بلکه هدف از بازگو 
کردن این خطاها، معطوف کردن ذهن پژوهشگران به ظواهری علمی 
است که احتمال دارد از درون با آخرین بروزرسانی های حوزۀ آمار 

تطابق نداشته باشند. 
شجاعت در بیان محدودیت

تجربه بارها پا را از گلیم خود درازتر کرده است. شاید دلیل این 
جسارِت دانشمندان علوم تجربی، عقب ماندن از حوزه های مهمی 
مثل منطق، فلسفه و حتی علوم آماری باشد. شاید هم باور این 
موضوع سخت باشد که حوزه ای مثل آمار هم که مثل ابزاری در 
اختیار آن ها قرار گرفته، می تواند مورد هجمۀ منتقدین قرار گیرد و در 
گذر زمان اصاح شود. جالب است که حتی در موضوع آزمون های 
فرض آماری، مفاهیم شناخته شده ای همچون »مقدار P و فرض 
صفر4 هم از گزند انتقادها در امان نبوده و انجمن آماری آمریکا، در 
سال ۲۰۱۶ بیانیه ای برای ابهام زدایی در مورد این آزمون منتشر می کند 
)3(. این در حالی است که یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین مفاهیمی 

4  P-value and Null Hypothesis

که پژوهشگران حیطه علم یاد می گیرند، گزارۀ Pvalue>0/05است.
یا  اساتید حوزه هایی مثل پزشکی  آیا  این است که  سوال اصلی 
زیست شناسی، توان عوض کردن ابزارآالتی کهنه که در سال های 
دور در اختیار آن ها گذاشته شده بود را دارند؟ و آیا دانشجویان و 
اساتید آن ها، نحوۀ استفاده از همین ابزارهای قدیمی را به شکلی 
عمیق فرا گرفته اند؟ البته این به معنای ابطال همه پژوهش های علمی 
نیست، بلکه می تواند یک هشدار مهم برای توجه بیشتر به ابزارهای 
آماری مورد استفاده باشد. با این حال در برخی شرایط، راه دیگری در 
مقابل پژوهشگران نیست و ناگزیرند برای پیشبرد علم از همه آنچه 

در اختیار دارند استفاده کنند. 
با همۀ پستی وبلندی هایی که در دنیای علم وجود دارد، به روزبودن 
و آگاهی عمیق از ابزارهای مورد استفاده، یک ویژگی مهم است 
تا محقق از دست اندازهای معمول به راحتی عبور کند. از طرف 
دیگر صراحت در گفتار و اشاره به محدودیت های مطالعه نیز از 
ارکان مهم ارائه گزارش  اند که شاید شجاعتی آموختنی الزم دارد. 
سیاست های آموزشی هر کشوری باید مطابق با این اصول طراحی 
شوند تا جویندۀ علم از آزمودن داده هایی که سودی ندارد دور شود 
و برای یک نتیجه گیری محکم به ظواهر اکتفا نکند. البته نتیجه گیری 
محکم و قاطعانه، همیشه نشانۀ کیفیت بهتر نیست، بلکه فهم کامل 
خود پژوهشگر از آنچه گزارش می کند، بستن راه های سوءبرداشت 
از نتایج گزارش و شجاعت بیان محدودیت های آن نشانه کیفیت 
است. بنابراین برای رسیدن به بهترین نتیجه و بهترین شکل گزارش، 
وظیفه ای بر عهدۀ اساتید و متخصصین است. اینکه خود را در 
مرزهای علم و فلسفه نگاه دارند و اگر از آنچه بشر نام علم بر آن 
نهاده دفاع می کنند، گاهی نیز شجاعانه به محدودیت های آن بپردازند.
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همبستگی می تواند حاکی از رابطه بین هر کدام 
از دو متغیر با یک متغیر سوم باشد

حتی در موضوع آزمون های فرض آماری، مفاهیم 
شناخته شده ای همچون »مقدار P و فرض صفر« 

هم از گزند انتقادها در امان نبوده است.



نگرشی بر 
سرنوشت تعیین شده 

به طور ذاتی هدف نهایی تمام انسان ها در یک کلمه خاصه می شود: "بقا". انسان همیشه در تاش برای داشتن طول عمر 
بیشتر بوده است؛ حتی هدف ما از نوشتن این مطلب و هدف شما خوانندۀ عزیز از خواندن آن در عین ناباوری به بقا ختم 
می شود. اما اگر کسی به شما بگوید که طول عمر شما و بیماری های دوران پیری شما از قبل تعیین شده اند و تمام تاش ها 

در طول زندگی شما برای هدفی است که اختیاری در تعیین آن ندارید، چه حسی به شما دست می دهد؟ بله، انسان در 
چرخۀ خلقت در سرنوشتی از پیش تعیین  شده قرار گرفته است، اما نه به طور کامل. ما در این یادداشت عوامل تعیین کنندۀ 

این سرنوشت را ارائه می دهیم و شما را کمی به سمت داشتن طول عمر بیشتر و سالم تر سوق می دهیم.
پیری در واقع با کاهش کارایی عملکردی و هموستاز در سلول ها و بافت ها در طی زمان همراه است. پدیدۀ پیری یک 
فرایند چند عاملی بوده و تئوری های پیری در سطوح مختلف سازماندهی بیولوژیکی، تئوری های بیوشیمایی و ژنتیکی 
به ویژه اپی ژنتیکی با هم هم پوشانی دارند و بر هم موثر هستند )۱(. در واقع تعریف پیری کار آسانی نیست؛ حتی اگر با 
آن مواجه شویم و آن را تجربه کنیم. اما به خوبی می دانیم که با یک مقیاس از خصوصیات فنوتیپی روبه رو هستیم )۲(. 

تئوری هــای ژنتیکــی پیری بــه پیشبینی هویــت ژن هــای مرتبـط بـا رونـد پیـری برنامه ریـزی شـده و نقـش تلومرهـا 
در فرآینـد پیــری، می پــردازند.
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ژن ها و پیری برنامه ریزی شده
نمونه های  روی  ابتدا  پیری  با  مرتبط  ژن های  مطالعۀ 
و مگس  موش  مخمر،   ،C.elegance مانند آزمایشگاهی 
سرکه انجام شد. اولین مطالعات روی C.elegance نشان 
داد یک مسیر سیگنالی، طول عمر این نمونه را تعیین میکند. 
با تغییر تصادفی ژن ها در این جاندار توانستند یک جانور 
جهش یافته با طول عمر طوالنی تر پیدا کنند )3(. ژنی که جهش 
در آن باعث این اتفاق می شد ژن daf-2  است که باعث دو 
برابری طول عمر در موتانت ها می شود؛ این موتانت ها فعال 

و دارای قدرت باروری هستند )4(. 
FOXO3 ژن

خانوادۀ پروتئینی FoxO، فاکتورهای رونویسی هستند که 
در بیان ژن در سلولها نقش دارند. این خانوادۀ پروتئینی شکل 
جعبۀ چنگالی دارند، از یک توالی ۸۰-۱۰۰ اسید آمینه ای تشکیل 
شده اند و یک موتیف تشکیل می دهند که به DNA  وصل 
می شود. فاکتورهای رونویسی FoxO جزء اجزای اصلی مسیر 
 سیگنالینگ انسولین/فاکتور رشد انسولین مانند)۱IGF-1(هستند

)IIS PATHWAY(. اتصال انسولین و IGF-1 به گیرنده های 
مربوطه منجر به فعال شدن پروتئین کینازِ فعال شده با آدنوزین 
مختلف  شبکه های  بر  که  می شود   )AMPK مونوفسفات) 
سیگنالینگ درگیر در حفظ متابولیسم سلول در پاسخ به کاهش 
داخل  لیپیدهای  متابولیسم  اتوفاژی،  سلولی،  انرژی  ذخایر 
سلولی، عملکرد میتوکندری و پیری تأثیر می گذارد )3(،)۵(. 
فاکتور رونویسی FoxO3 یک زیرخانوده از این پروتئین ها 
است که توسط ژن FOXO3 کد می شود و روی کروموزوم 
۶ انسان قرار دارد. تفاوت های ژنتیکی که در FOXO3 وجود 
دارد با سامتی و طول عمر در جمعیت های انسانی ارتباط 
 daf-16 ژن   C.elegance در FOXO3 دارد. ژن همولوگ

و در مگس سرکه ژن dfoxo  است )۵(.
پروتئین حاصل از ترجمۀ FOXO3 از دسته عوامل دخیل در 
رونویسی ژن هاست. با اتصال هورمون انسولین به گیرنده اش 
در غشای سلول که باعث به راه افتادن واکنش های آبشاری 
فسفریاسیون  پروتئین ها می شود، پروتئین FoxO  فسفریله 
پروتئین  این  می کند.  پیدا  را  هسته  به  ورود  اجازۀ  و  شده 
در هسته در تنظیم رونویسی ژن های مؤثر در متابولیسم و 
رهاسازی فاکتورهای رشد و خیلی از فرآیندهای دیگر نقش 
  FoxO دارد. برای بررسی نقش و عملکردی که پروتئین های
دارند بهتر است با بررسی یک جاندار ساده پیش برویم؛ در 
C.elegance  ژنی به اسم daf-2  وجود دارد که یک رسپتور 
را کد می کند. این رسپتور مشابه رسپتور انسولین و IGF-1  در 

سلول های انسانی است. جهش در ژن daf-2  باعث می شود 
رسپتور کارآمدی نداشته باشیم. بعد از بررسی ها مشخص شد 
که جهش در ژن daf-2 ژن هایی را برانگیخته می کند که 
پروتئین های محصول این ژن ها در متابولیسم انرژی، استرس 
اکسیداتیو و بسیاری از فرآیند های متابولیک در سلول نقش 
دارند و به ترمیم آسیب های سلولی می پردازند. ولی این ژن ها 
چگونه برانگیخته می شوند؟ از طریق ژن تنظیم گر پروتئین 
FoxO. در جهش یافته های daf-2  که رسپتور آن ها به خوبی 
عمل نمی کند، پروتئین هایFoxO   به هسته وارد می شوند و 
ژن های مختلفی را برانگیخته می کنند که این ژن ها به برطرف 
کردن مشکات سلول می پردازند و در طول عمر نقش دارند. 
در واقع هورمون انسولین و IGF-1 تحت شرایط مطلوب 
فعال هستند و باعث مصرف مواد غذایی برای رشد و انرژی 
و ... می شوند. ولی اگر شرایط استرس زا ایجاد شود، سلول 
این را به عنوان سیگنال خطر در نظر می گیرد و FoxO  فعال 
می شود تا سلول بتواند به شکل بهتری از خودش محافظت 
کند. در واقع FoxO   به تنهایی کار نمی کند و فقط باعث 
برانگیخته شدن ژن هایی می شود که به شکل های مختلف از 
سلول محافظت می کنند. تکرار این اثر در موجودات دیگر و 
همینطور جهش در ژن های دیگر در مسیر IIS منجر به ارائۀ 
این پیشنهاد شد که فاکتورهای رونویسی FoxO در طول 
عمر بسیار مهم هستند. دلیل این امر این بود که پروتئین های 
FoxO بیان مجموعه ای از ژن های درگیر در متابولیسم انرژی، 
استرس اکسیداتیو، آپوپتوز، پیشرفت فاز G0 تا G1 و G1 به 
S در چرخۀ سلولی و تنوعی از فرآیندهای دیگر متابولیک را 
انجام میدهند و انجام این کارها با کاهش اثرات منفی مسیر 
IIS در طول عمر همراه است. در حالی که بی مهرگان فقط 
 FoxO پروتئین  پستانداران 4  دارند،   FoxO پروتئین  یک 
دارند: FoxO1 ،FoxO3 ، FoxO4 و FoxO6. این تنوع 
در انسان خیلی بیشتر است و بیش از ۱۰۰ نوع را شامل 

در واقع هورمون انسولین و IGF-1 تحت شرایط 
مطلوب فعال هستند و باعث مصرف مواد غذایی 
برای رشد و انرژی و ... می شوند. ولی اگر شرایط 

استرس زا ایجاد شود، سلول این را به عنوان 
سیگنال خطر در نظر می گیرد و FoxO  فعال 

می شود تا سلول بتواند به شکل بهتری از خودش 
محافظت کند.
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می شود. مطالعاتی که در جمعیت ها انجام شد نشان داد که در 
۱SNP خانواده هایی که طول عمر باالیی دارند تنوعی که در

های FOXO3  وجود دارد به شدت با طول عمر انسان ارتباط 
دارد. مسیرهایی که در آنها FoxO3 اثرات گسترش دهندۀ 
طول عمر خود را اعمال می کند، باید با آشکارساختن اهداف 
بیولوژیکی برای درمان های آینده، در طراحی روش هایی برای 
کمک به انسان نه تنها برای داشتن عمری طوالنی تر، بلکه 
برای کاهش میزان بیماری ها، از اهمیت باالیی برخوردار باشد، 
و پیامدهای زیادی برای جامعه، برنامه های بیمۀ اجتماعی و 

مراقبت های بهداشتی داشته باشد )3(،)4(، )۶(،)۷(. 
 FOXO3 فعال شدن ژن

FOXO3 با محدودیت کالری و روزه داری متناوب و با 
اجزای غذایی مانند EGCG که در چای سبز یافت می شود 
و همچنین توسط کوئرستین موجود در پیاز و سیب، فعال 
می شود. استرس حرارتی، مثًا استفاده از سونا هم می تواند 

باعث فعال شدن FOXO3  شود.
Eیا آپولیپوپروتئین APOE ژن

این ژن توسط سه آلل ε2 ، ε3، ε4 کنترل میشود که 
محصول آن ۶ ژنوتیپ در جمعیت ها است. تجزیه و تحلیل 
این ۶ ژنوتیپ در قومیتهای مختلف نشان داده است که: آلل 
ε4 با افزایش خطر مرگ همراه است و فراوانی ε4ε4 در 
افرادی که بیشتر از ۱۰۰ سال عمر دارند کمتر از ۱ درصد 
است؛ اما این آلل همچنان در جمعیت ها دیده می شود. آلل 
ε4 نمونه ای از پلیوتروپی آنتاگونیستی را ارائه می دهد که در 
آن سود و خطر به مرحلۀ زندگی بستگی دارد. پلیوتروپی 
آنتاگونیستی ممکن است یک اصل حفظ شدۀ تکاملی باشد. 
این آلل به دلیل ارتباط با باروری باالتر دارای مزیت تولیدمثلی 
و بقا در سنین جوانی است؛ در مقابل آن در سنین باالتر 
 DNA یک تغییر در دنباله :Single Nucleotide Polymorphism -۱

است که در یک نوکلئوتید در ژنوم بین افراد یک گونه تفاوت دارد.

و  قلبی-عروقی  بیماری های  با  مستقیم  ارتباط  آلل  همین 
آلزایمر دارد. اما چگونه؟ در محل ارتباط نورون ها یا همان 
سیناپس ها عاوه بر انتشار پیام عصبی، نورون ها پپتید کوچکی 
به نام آمیلوئیدبتا منتشر می کنند. در حالت عادی این پپتیدها 
توسط میکروگلیا پاکسازی می شوند؛ در صورت انتشار بیش 
از حد آمیلوئیدبتا و یا اختال در پاکسازی، پس از مدتی بر 
اثر انباشتگی آمیلوئیدبتا مادۀ متراکم چسبنده ای به نام پاک 
اوج  به  این پاک ها  وقتی حجم  آمیلوئید ساخته می شود. 
میرسد میکروگلیا شروع به انتشار مواد شیمیایی ای می کنند 
که باعث التهاب و آسیب سلول ها می شوند؛ سپس پروتئین 
حیاتی به نام Tau )تاو( شروع به هایپرفسفریاسیون می کند 
و با در هم پیچیدن خودش به ساختاری به نام تانگل تبدیل 
میشود؛ این ماده نورون ها را از درون از کار می اندازد. در این 
زمان عائم آلزایمر بروز پیدا می کنند. در آلزایمر حجم زیادی 
التهاب، تانگل  و مرگ سلولی داریم. در ابتدای این فرآیندهای 
آبشاری علیه حافظۀ انسان آلل ε4 نشسته است. وجود این 
آلل ارتباط مستقیم با انتشار بیش از حد آمیلوئیدبتا دارد. برخی 
دارای  افراد  درصد  که ۸۰  است  داده  نشان  کالبدشکافی ها 
آلزایمر همچنین دارای بیماری های قلبی-عروقی هستند و 
این گویای یک هستۀ مشترک برای درخت بیماری های پیری 
است. به طور متوسط افراد دارای آلل ε4 دارای سطح باالتر 
CRP هستند که این پروتئین همراه با کلسترول لیپوپروتئین 
با چگالی کم)LDL-C(، آپولیپوپروتئینB و لیپوپروتئین منجر 
به تصلب شرایین میشوند. میتوان گفت: آلل ε4 برای ژن 
APOE یک آلل تضعیف کننده است که با گذشت زمان  منجر 
 ε2 به مرگ حامان خود می شود )۱۰(. در صورتی که آلل
و پس از آن ε3 با افزایش شانس برای رسیدن به طول عمر 
بییشتر همراه هستند و خطر ابتا به بیماری های قلبی-عروقی 

را کاهش می دهند.
آیا انسان توان تغییر این سرنوشت از پیش 

تعیین شده را دارد؟
آلزایمر که ظاهراً آخر خط عملکرد APOE است، تماماً نتیجۀ 
ازدست دادن سیناپس ها است. اما در طول عمر فرآیندی به نام 
انعطاف پذیری عصبی )neuralplasticity( باعث افزایش یا 
کاهش سیناپس ها می شود. هر لحظه ای که ما در حال یادگیری 
و ثبت اطاعات جدید در مغزمان هستیم، در حال ساخت و 
تقویت ارتباطات عصبی و سیناپس های جدید هستیم. مطالعات 
و تشریح مغز ۶۷۸ راهبۀ زن اطاعات شگفت انگیزی ارائه داده 
است؛ علی رغم وجود پاک ها، تانگل ها و آسیب های سلولی این 
زنان در طول دورۀ حیاتشان هیچ یک از عائم آلزایمر را نشان 

FOXO3 شکل ۱( ساختار شبیه سازی شدۀ دامنۀ ژن
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شکل ۲( ساختار پاک 
آمیلوئیدبتا و پروتئین 

درهم تنیدۀ تاو

شکل 3( روند مرگ نورون ها توسط پاک های 
آمیلوئیدبتا و پروتئین تاو
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سلولی و ایجاد یاخته ای مشابه خود خواهند بود. این فرآیند 
دائما در طول عمر انجام می گیرد. در حین این فرآیند تلومر ها 
کوتاه و کوتاه تر می شوند. ساخت این رشته ها وابسته به آنزیمی 
موسوم به تلومراز می باشد. این آنزیم در سال ۱99۸ در ژورنال 
معتبر Science به دنیای علم معرفی گشت. عواملی که عملکرد 
این آنزیم و فعالیت آن  را تحت تاثیر قرار می دهند، موجب 
کاهش مقدار تلومر ها خواهند شد. این موضوع احتمال آسیب 
به کد  های معنادار DNA را افزایش می دهد. دانشمندان نیز در 
یافته های خود به تأثیر این پدیده در پیری تأکید فراوانی دارند. 
در نهایت کاهش بسیار زیاد طول تلومر ها با تضعیف کارکرد 
سلول ها و پیری سلولی همراه می گردد. ارتباط این فرآیند با 
بیماری های مرتبط با سن نیز مورد اثبات قرار گرفته است؛ اما با 
این حال هنوز به طور کامل مشخص نیست که آیا این توالی ها 

عاملی برای پیری هستند و یا تنها، نشانه ای از آن می باشند.
پیری و تلومراز

سلول هاي سوماتیک نرمال انسانی که در آزمایشگاه کشت 
داده شده اند قدرت تکثیری محدودي دارند و پس از حدود ۵۰ 
تا ۷۰ بار مضاعف شدن، رو به پیري می روند. اگرچه مکانیسم 
سیستم نامیرا شدن سلول در سطح ژنتیکی به طور کامل مشخص 
نشده است، اما نقش کلیدي سیستم تلومري واضح می باشد. 
حدود ۵۰ تا ۲۰۰ نوکلئوتید با هر بار همانندسازي سلول از 
طول تلومر کاسته می شود که در نهایت تلومرهاي کوتاه شده 
بحرانی منجر به پیري و مرگ سلولی می شود. با حضور تلومراز، 
هر سلول در حال تقسیم می تواند مقدار DNA ازدست رفتۀ 
خود را جایگزین کرده و به طور نامحدودي تقسیم شود. این 
ویژگی رشد نامحدود، همان است که به عنوان مرحله اي اساسی 
و مهم در رشد سلول های سرطانی مطرح است. سلول هاي 
بنیادي جنینی تلومراز را بیان می کنند که در نتیجه به طور مداوم 
تقسیم شده و فرد را به وجود می آورند. در بالغین، تلومراز در 
سلول هایی همانند سلول هاي سیستم ایمنی بیان می شود که نیاز 
دارند به طور منظم تقسیم شوند. علی رغم نقش پر سروصداي 
اختال عملکرد تلومراز در آسیب شناسی بیماري هاي ژنتیکی 
اختصاصی، ارتباط بین اختال تلومر با پیري در حال حاضر 
جاي بحث دارد. کوتاه شدن تلومر ممکن است به طور مطلق 
در ایجاد پیري نقش نداشته باشد و تحقیقات بیشتري نیاز است. 
بررسی هایی این حالت خاص را مطرح کرده اند که نقش تلومرها 
به عنوان ساعت سلولی است و با هر تقسیم کوتاه می شوند تا 
این که زمان مناسب براي شروع روند پیري و مرگ سلولی 

مشخص شود )۸(.

نداده بودند. این افراد کسانی بودند که از مهارت باالیی در ادبیات 
و دیگر علوم برخوردار بودند و همچنین فعالیت های منظم و 
متداول روانی داشته اند. در واقع آن ها با وجود مسبب های آلزایمر 
هنوز هم از پشتیبانی عصبی برخوردار بودند و این باعث می شد 

که آن ها دچار فراموشی نشوند.
از طرفی محققان معتقدند، یک شب محرومیت از خواب 
باعث افزایش آمیلوئیدبتا شده و خود این تجمع باعث اختال 
در خواب می شود. ما در حلقۀ بازخوردی تاثیرگذار بر طول 
عمر خودمان نقش اصلی را ایفا میکنیم. این ما هستیم که اجازه 
می دهیم ژن ها چقدر پیری و مرگ ما را طبق برنامۀ خود پیش 

ببرند )۲(،)3(،)۶(.
تلومر

خطی  کروموزم هاي  فیزیکی  پایانۀ  تلومر   )Telomere(
می باشد که از یک توالی غیرکدکننده تشکیل شده است. در 
پستانداران تلومر، مرکب از تعداد متغیري توالی هاي تکراري، با 
رمز  TTAAGGGمیباشد. توالی تکرارشوندۀ تلومري در سایر 
جانداران نیز داراي فرمول کلی مشابهی است که این شباهت 
نشان دهندۀ نقش حیاتی و در نتیجه محفوظ باقی ماندن ساختار 
تلومر می باشد. تلومراز آنزیمی است که توالی هاي تکراري از 
جنس DNA را به انتهاي ´3 کروموزوم هاي یوکاریوتی اضافه 
می کند که این توالی در تمام مهره داران ثابت بوده و به این 
صورت می باشد: ´-TTAGGG -3´5. اما در سایر یوکاریوت ها 
تخریب  از  کروموزومها  حفاظت  در  تلومرها  است.  متفاوت 
همچنین  و  کروموزوم  به  کروموزوم  اتصال  اگزونوکلئازي، 
جلوگیري از دیگر اشکال نوترکیبی ناقص نقش دارند. تلومرها 
مناطق فقیر از ژن هستند ولی به نواحی غنی از ژن نزدیک 
می باشند. پروتئین های متعددی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 
پایداری  در  که  متصل شده اند   TTAGGG تلومری  توالی  به 
تلومر و ترمیم DNA نقش دارند. نقص در سنتز این پروتئین ها 
 DNA می تواند سبب بروز نقص در حفظ تلومر و نیز ترمیم
و در نهایت بروز تعدادی از اختاالت و سندرم های ژنتیکی 
گردد. تلومر ها توالی های اساسی از ژنوم انسان هستند و یافته ها 
نشان از تأثیر آن ها در فرآیند پیری دارند. توالی های تلومری 
در واقع سرپوش هایی در انتهای هر رشتۀ DNA بوده و وظیفۀ 
آن ها محافظت از DNA می باشد. برای درک بهتر وظیفۀ آن ها 
محافظ های پاستیکی در انتهای بند های کفش تان را در نظر 
بگیرید. بدون محافظت، بند های کفش تان ساییده شده و آسیب 
خواهند دید. حال آسیب به پراهمیت ترین مولکول زیستی را در 
نظر بگیرید؛ قطعاً تکامل باید مکانیسمی برای محافظت آن ارائه 
داده باشد! سلول های ما با فرآیند همانندسازی قادر به تقسیم 
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و قابل پیشبینی ست این است که، تاش گونۀ انسان برای کشف 
تمام این ژن ها، کنترل تمام مسیرهای بیوشیمیایی و فرآیندهای 
اپیژنتیکی متوقف نمی شود مگر با رسیدن به انتهای این حوزه و 
اطمینان داشتن از اینکه انسان به طور شخصی طول عمر خود 

را تعیین می کند.
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نحوۀ زندگی چقدر در طول تلومر نقش دارد؟ 
سبک زندگی و عوامل محیطی عناصر بالقوه در تغییر در 
این معادله هستند. آسیب پذیری ودرک استرس ممکن است به 
دلیل تجربۀ اولیۀ زندگی مانند ضربه در کودکی شکل بگیرد و 
همچنین ممکن است از نظر ژنتیکی از قبل تعیین شده باشد مثل 
ویژگی های شخصیتی. تغییر سبک زندگی بر طول تلومر تاثیر 
می گذارد و احتماال در کاهش بروز خطرات و بیماری و زندگی 
سالم نقش دارد. مطالعاتی بر روی انسان نشان می دهد که پیری 
سلول نیز رابطۀ مستقیمی با تجربۀ اولیۀ زندگی و رفتار روزمره 
دارد )9(. الوس و همکاران اعام کردند که فعالیت بدنی منظم، 
باعث فعالسازی آنزیم تلومراز و تثبیت طول تلومر می شود. 
از طرف دیگر، نشان داده شده است که کاهش توانایی بدن 
در حفظ طول تلومر، رابطۀ مستقیمی با افزایش خطر بیماری 
های قلبی-عروقی دارد؛ لذا ورزش و فعالیت بدنی با شدت های 
درمانی خاص همراه  نسخۀ  عنوان یک  به  می تواند  مناسب، 
با روش های درمانی دیگر، به درمان بسیاری از بیماری ها از 
جمله بیماری های قلبی-عروقی و کیفیت بهتر زندگی در دوران 

میان سالی و سالمندی کمک کند )۱۰(.
بودن  دخیل  عمر،  طول  بر  موثر  جدید  ژن های  کشف 
مسیرهای بیوشیمیایی و فرآیندهای اپی ژنتیکی مربوط به پیری، 
حوزۀ این مطالعات را هر روز گسترده تر می کند. اما آنچه واضح 

شکل 4( روند کوتاه شدن 
تلومرها طی تقسیم سلولی

کشف ژن های جدید موثر بر طول عمر، دخیل 
بودن مسیرهای بیوشیمیایی و فرآیندهای 

اپی ژنتیکی مربوط به پیری، حوزۀ این مطالعات را 
هر روز گسترده تر می کند.





گیاهان بدهکار تغییرات اقلیم می شوند!

این روزها اغلب عبارت تغییرات اقلیم یا climate change به چشممان 
می خورد. معموالً هنگامی که از آب شدن یخ های قطبی و یا آتش سوزی های 
عظیم جنگل ها صحبت می شود، بحث تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی هم به 

دنبال آن می آید.
اما وقتی از تغییرات اقلیم صحبت می کنیم دقیقاً از چه حرف می زنیم؟ تغییرات 
اقلیم به گرمایش جهانی ایجادشده در اثر گازهای گلخانه ای و نتایج گستردۀ آن 
در آب وهوا اطاق می شود)3(. تا دهۀ هشتاد میادی دانشمندان تصور می کردند 
که با سرمایش جهانی مواجه هستیم و سرمای القا شده توسط ذرات آیروسول بر 
گرمای حاصل از گازهای گلخانه ای غالب است)4(. تا چندی بعد مشخص شد 
که گرمایش جهانی موضوع جدی تری است و تأثیرات عمیقی بر آب وهوای کرۀ 
زمین می گذارد. وقتی از گرمایش جهانی نام برده می شود، اغلب منظور گرمایش 
جهانی ایجاد شده از فعالیت های انسانی است. در حالی که عبارت تغییراقلیم هم 
به تغییرات طبیعی خود کرۀ زمین و هم تغییراتی که انسان به وجود می آورد اشاره 

دارد. معموالً این دو واژه به جای هم به کار برده می شوند)۵(.
تغییرات اقلیم بر زندگی همۀ موجودات کرۀ زمین تأثیر زیادی می گذارد. ما 
در ادامه به مقاله ای می پردازیم که تأثیر افزایش دما در خرداقلیم ها را در چند دهه 
بر جمعیت گیاهان جنگلی در اروپا بررسی می کند. این مقاله درماه می ۲۰۲۰ 

درمجلۀ ساینس چاپ شده است. 
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پویایــی خرداقلیم هــای جنگلــی باعــث پاســخ 
گونه هــا بــه گرمــا می شــوند

خرداقلیــم )microclimate( چیســت؟ خرداقلیــم 
ــه  ــۀ کوچــک ک ــک منطق ــر شــرایط اقلیمــی در ی ــه ه ب
آب وهوایــی متفــاوت از محیــط اطــراف دارد گفتــه 
می شــود. محیــط زیــر تاج پــوش درختــان، مناطــق 
ــهرها  ــفالت در ش ــک آس ــطوح نزدی ــک آب و س نزدی

مثال هایــی از ایــن دســت هســتند)۲(.
تغییــر جمعیت هــای  باعــث  اقلیــم  گــرم شــدن 
 زیســتی بــه نفــع گونه هــای گرمادوســت می شــود

 .)thermophilization( 
گونه هــا عمدتــاً بــا تأخیــر بــه گرمایــش اقلیــم پاســخ 
ــت.  ــناخته اس ــوز ناش ــر هن ــن تأخی ــت ای ــد، عل می دهن
ایــن گــروه تحقیقاتــی داده هــای تغییــرات خرداقلیم هــای 
جنگلــی اروپــا را آنالیــز کردنــد. جمــع آوری  ایــن داده هــا 
ــه  ــن مقال ــود. در ای ــده ب ــام ش ــه انج ــد ده ــی چن در ط
آن هــا نشــان می دهنــد ترموفیلیزیشــن و تأخیــر اقلیمــی 
ــا  ــی توســط خرداقلیم ه ــان جنگل ــای گیاه در جمعیت ه
کنتــرل می شــود. بیشــتر شــدن پوشــش کانوپــی درختــان 
ــا  ــد، ام ــش می ده ــا را کاه ــدن جنگل ه ــرم  ش ــرخ گ ن
ــا  ــش گرم ــب افزای ــی موج ــش کانوپ ــن پوش ازبین رفت
ــن  ــادل بی ــدم تع ــه ع ــود ک ــه ای می ش ــورت ناحی به ص
ــدید  ــم را تش ــر اقلی ــتی و تغیی ــای زیس ــخ اجتماع ه پاس

می کنــد.
و خرداقلیم هــا  گیاهــان  بیــن  دوطرفــه،  تأثیــرات 
ــرای فهــم پاســخ تنــوع زیســتی جنگلــی و  کلیدهایــی ب

ــتند. ــکی هس ــع خش ــتفاده از مناب ــر اس تغیی
ــای  ــر فرآیند ه ــی ب ــرات عمیق ــم تأثی ــش اقلی گرمای
اکولوژیکــی و تنــوع زیســتی و همچنیــن عملکــرد 
اکوسیســتم و ســامت انســان گذاشــته اســت. دانسته های 
ــتی  ــخ های زیس ــارۀ پاس ــا درب ــمندان و پیش بینی ه دانش
بــه تغییــرات اقلیمــی ایجادشــده بــه وســیلۀ انســان، همــه 
عمدتــاً براســاس داده هــای دماهایــی کــه در ایســتگاه های 
ــن ایســتگاه ها  ــری می شــوند، هســتند. ای ــر اندازه گی معتب
ــدازه  ــم کان۱( را ان ــطح اقلی ــوای آزاد )در س ــای ه دم

می گیرنــد.
ــرایط  ــی از ش ــی متفاوت ــرایط دمای ــا ش ــاً گونه ه عموم
دمایــی اقلیــم کان تجربــه می کننــد. دلیــل اصلــی 
ــی و  ــت توپوگراف ــه عل ــه ب ــت ک ــود خرداقلیم هاس وج
1- Macroclimate

پوشــش گیاهــی خرداقلیــم ناهمگونــی در نزدیکــی زمین 
ــد. ــاد می کنن ایج

ــود  ــث می ش ــه ای باع ــای منطق ــرد اقلیم ه ــود خ وج
کــه پاســخ فرایندهــای اکولوژیــک و جوامــع زیســتی بــه 

گــرم شــدن اقلیــم کان دیرپاتــر باشــد.
ــی  ــی رود فراوان ــار م ــوا انتظ ــر شــدن آب وه ــا گرم ت ب
ــدا  ــش پی ــازگارترند افزای ــا س ــا گرم ــه ب ــی ک گونه های
ــر  ــای پایین ت ــا دم ــه ب ــی ک ــی گونه های ــد و فراوان کن
ســازگارند کاهــش پیــدا کنــد یــا ایــن موجــودات پــس از 
مدتــی بیــن برونــد. اگرچــه کــه نــرخ افزایــش گونه هــای 
گرمادوســت در بســیاری از جوامــع زیســتی همــگام بــا 
ــن  ــت و ای ــی نیس ــم کان کنون ــرات اقلی ــرعت تغیی س
ــی  ــاً »بده ــا اصطاح ــر ی ــاد تأخی ــث ایج ــوع باع موض
اقلیمــی۲« جامعــۀ زیســتی در پاســخ بــه گــرم شــدن اقلیم 

می شــود. کان 
از  بیشــتر  جنگل هــا  تاج پــوش  در  خرداقلیم هــا 

تشــخیص اند. قابــل  دیگــری  هرجــای 
تاج پــوش جنگل هــا دمــای کــف جنــگل را اصطاحــًا 
ــای  ــا از گرم ــد ت ــم می کنن ــری3« تنظی ــکل »باف ــه ش ب
شــدید جلوگیــری کننــد. گنجایــش تنظیــم بافــری دمــای 
ــزان رشــد و  ــوع درخــت، می ــه ن ــاً بســته ب ــگل دائم جن
ــودن  ــا ب ــث پوی ــه باع ــد ک ــر می کن ــر آن تغیی مرگ ومی

خرداقلیــم در طــول فضــا و زمــان مــی شــود.
ــت  ــی اس ــم جای ــش خرداقلی ــزان گرمای ــترین می بیش
ــا کاهــش  ــری شــدن دم ــم شــده و باف ــوش ک ــه تاج پ ک
پیــدا کــرده اســت و این هــا مناطقــی بودنــد کــه بیشــترین 

ــزان بدهــی اقلیمــی را داشــتند. می
بــا وجــود اینکــه نــرخ ترموفیلیزیشــن در ایــن مناطــق 
ــن  ــن رفت ــل از بی ــدید حاص ــای ش ــود، گرم ــر ب باالت
تاج پــوش درختــان از پاســخ جوامــع گیاهــی زیــر 
ــوض  ــد. در ع ــری می کن ــا جلوگی ــه گرم ــوش ب تاج پ
در مناطقــی بدهــی اقلیمــی کمتــر بــود کــه پوشــش تــاج 
ــمت ها  ــن قس ــت. در ای ــتری داش ــعت بیش ــوش وس پ
ــی  ــر خنک کنندگ ــد اث ــا در فصــل رش ــری شــدن دم باف
دارد. وقتــی مــا بدهــی اقلیمــی حاصــل از داده هــای اقلیم 
کان را بررســی می کنیــم، ایــن الگوهــا پنهــان می ماننــد.

در  تغییــرات  باعــث  تاج پوش هــا  بــودن  پویــا   
ــل  ــور قاب ــه ط ــه ب ــا شــده ک ــی جنگل ه ــای داخل فضاه

2- Climatic debt
3- Temperature buffering
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ــگل  ــم کان خــارج از جن ــرات اقلی ــا تغیی ماحظــه ای ب
ــردن  ــی ک ــرای پیش بین ــواهد ب ــن ش ــت. ای ــاوت اس متف
ــتفاده  ــم و اس ــرات اقلی ــه تغیی ــتی ب ــوع زیس ــخ تن پاس
ــا و  ــیاری از گونه ه ــت؛ بس ــکی الزم اس ــع خش از مناب
ــای  ــش موج ه ــا افزای ــت ب ــن اس ــتی ممک ــع زیس جوام
تاج پــوش  ازبین رفتــن  و  شــده  پیش بینــی  گرمایــی 
ــد.  ــا آســیب ببینن ــرگ آن ه ــا م ــان بعــد از قطــع ی درخت
اثــرات قطــع درختــان بســیار جــدی اســت و چــون کــه 
درختــان پناهــگاه بیشــتر تنــوع زیســتی خشــکی هســتند، 
خدمــات محیط زیســتی و امرارمعــاش بــه تنــوع زیســتی 

جنگل هــا بســتگی دارد.
نتایــج پژوهــش ایــن محققــان ازایــن فرضیــه حمایــت 
می کنــد کــه نــرخ ترموفیلیزیشــن در جوامــع گیاهــی در 
ــوط  ــوش مرب ــر تاج پ ــم زی ــرات اقلی ــه تغیی ــا ب جنگل ه
ــه شــواهدی  ــن یافت ــم کان. ای ــرات اقلی ــه تغیی اســت ن
ــع  ــد جوام ــت می کن ــه ثاب ــی آورد ک ــی را فراهــم م تجرب
ــه  ــد ن ــخ می دهن ــم پاس ــرات خرداقلی ــه تغیی ــتی ب زیس
تغییــرات در ســطح اقلیــم کان. ایــن چیــزی اســت کــه 
اغلــب هنــگام بررســی پاســخ های زیســتی بــه تغییــرات 
ــم کان  ــه اقلی ــوط ب ــای مرب ــتفاده از داده ه ــا اس ــم ب اقلی

ــود. ــه می ش ــده گرفت نادی
افزایــش بدهــی زیســتی در پاســخ جامعــه بــه تغییرات 
ــه ایــن معنــی اســت کــه تعــدادی از گونه هــای  اقلیــم ب
در حــال رشــد در شــرایط اقلیمــی نامناســب قــرار دارنــد 
ــودي  ــن ناب ــرعت گرفت ــث س ــوه باع ــور بالق ــه ط ــه ب ک

ــود. ــتی می ش ــوع زیس تن
کــه  می دهــد  نشــان  آمــده  دســت  بــه  نتایــج 
ــخ های  ــن پاس ــادل بی ــدم تع ــد ع ــا می توانن خرداقلیم ه
جامعــه و اقلیــم کان را هــم تقویــت کننــد و هــم کاهش 
ــر  ــی ب ــای اقلیم ــد بدهی ه ــان می ده ــن نش ــد. ای دهن
اســاس داده هــای اقلیــم کان بایســتی بــا احتیــاط بازبینی 
و تفســیر شــوند. از ایــن رو داده هــای بــه دســت آمــده از 
ــاط  ــد ارتب ــه ای می توانن ــرز قابل ماحظ ــه ط ــم ب خرداقلی
مفهــوم بدهــکاری اقلیمــی بــرای تخمیــن تأثیــرات 

ــد.   ــوع زیســتی را اصــاح کنن ــر تن ــم ب ــرات اقلی تغیی
در حقیقــت نــرخ بــاالی گــرم شــدن خرداقلیــم 
ــان  ــوش درخت ــر تاج پ ــان زی ــت گیاه ــد از ظرفی می توان
ــاوز  ــان تج ــط زندگی ش ــا محی ــق ب ــرای تطاب ــی ب جنگل
ــل  ــري مث ــای دیگ ــد فاکتوره ــان می ده ــه نش ــد. ک کن
ــی و  ــل زندگ ــدن مح ــه ش ــه آب، تکه تک ــی ب دسترس

محدودیت هــای پراکندگــی ممکــن اســت از پاســخ 
ــا  ــد ی ــری کن ــرات جلوگی ــن تغیی ــه ای جوامــع گیاهــی ب
ــی ممکــن  ــرات این چنین ــد. تأثی ــر بیندازن ــه تأخی آن را ب
ــم  ــری خرداقلی ــدۀ تغییرپذی ــرات اصاح کنن ــت از اث اس
بیشــتر باشــند؛ ایــن تأثیــرات فشــار تغییــرات اقلیــم بــر 

ــد.  ــش می دهن ــتی را کاه ــع زیس جوام
ــه نشــان  ــد ک ــم ش ــواهدی فراه ــش ش ــن پژوه در ای
می دهــد جوامــع جنگلــی بــه تغییــرات اقلیــم کان 
ــم پاســخ  ــرات خرداقلی ــه تغیی ــد بلکــه ب پاســخ نمی دهن
ــاد  ــر زی ــی ب ــا وجــود شــواهد گســترده مبن ــد. ب می دهن
شــدن گونه هــای گرمادوســت در جوامــع گیاهــی، 
ــر دارد  ــاً تأخی ــع قوی ــن جوام ــخ های ای ــیاری از پاس بس

ــود. ــی می ش ــی اقلیم ــث بده ــه باع ک
فشــار ناشــی از بیــرون کشــیدن زیســت توده های 
چوبــی و بــاال رفتــن آســیب پذیری جنگل هــا نســبت بــه 
تغییــرات اقلیــم در نهایــت باعــث ازبین رفتــن پراکندگــی 
ــن  ــود. ای ــان می ش ــرگ درخت ــوش و م ــش تاج پ پوش
ــاال در  ــرارت ب ــرر ح ــتن ض ــت داش ــر اهمی ــوع ب موض
آشــیان طبیعــی موجــودات می افزایــد؛ کــه باعــث 
ــی  ــرای همراه ــی ب ــع گیاه ــی جوام ــری از توانای جلوگی

ــود. ــانی می ش ــی انس ــرات محیط ــا تغیی ــردن ب ک
ــرات تغییــر اقلیــم  یافته هــای دیگــر نشــان می دهــد اث
ــی  ــه بررس ــی ک ــق گونه های ــا از طری ــان جنگل ه برگیاه
ــش  ــا افزای ــا ب ــد و آن ه ــدا می کن ــش پی ــده اند کاه ش
حالــت بافــری دمــا، باعــث خنــک شــدن هــوا می شــوند. 
ــر  ــل شــده ب ــر فشــارهای تحمی ــم بهت ــر می خواهی اگ
درختــان را بفهمیــم و در جهــت کاهــش آن بکوشــیم، در 
نظــر گرفتــن تأثیــر خرداقلیم هــا روی تغییــرات اقلیــم در 

تنــوع زیســتی درختــان حائــز اهمیــت اســت )۱(.
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چکیده
بیماری ایدز )AIDS۱( از انواع 

بیماری های نقص ایمنی اکتسابی است که در 
اثر تحلیل  رفتن سلول های لنفوسیت T کمک کننده۲ به 

دلیل حملۀ ویروس جانوری HIV3 به آن ها بروز پیدا می کند و 
دهه هاست که جامعۀ بشری را درگیر خود کرده است. این بیماری 

علی رقم تاش های شبانه روزی دانشمندان، هنوز جزو بیماری های العاج 
محسوب می شود. هرچند به تازگی در چند سال گذشته با درمان قطعی دو 

بیمار مبتا به HIV به کمک سلول های بنیادی روزنه های امید در دل محققین و 
بیماران جوانه زده است. این روش درمان برپایۀ دو استراتژی است. استراتژی 

اول، پیوند سلول های بنیادی مقاوم به HIV از فرد دهندۀ مقاوم است و استراتژی 
 HIV دوم، مهندسی ژنتیک سلول های بنیادی خود بیمار برای ایجاد مقاومت به
و پیوند دوباره به اوست. در این یادداشت قصد داریم به بیماری و روش های 

کنترل و بهبود آن به ویژه با سلول های بنیادی بپردازیم.

1. Acquired Immunodeficiency Syndrome
2. T-Helper

3 . Human Immunodeficiency Virus 
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بنابراین هدف از این مطالعه بررسی روش نوین درمان ایدز 
با سلول های بنیادی است.

شرح مقاله
همان طور که گفته شد، ویروس HIV گروه خاصی از 
سلول های دستگاه ایمنی را آلوده می کند. همچنین می دانیم که 
سلول های دستگاه ایمنی از سلول های بنیادی خون ساز مغز 
استخوان منشأ می گیرند. بنابراین با پیوند سلول های بنیادی 
باعث  می توان  بیمار،  فرد  بدن  به   HIV به مقاوم  خون ساز 
تولید سلول های ایمنی مقاوم به HIV در بدن او در تمام طول 
عمر وی شد. در نتیجه ویروس HIV دیگر توان آلوده کردن 

سلول های فرد و تکثیر و بیماری زایی را نخواهد داشت.
برای انجام این روش درمان دو استراتژی وجود دارد:

۱. پیوند سلول های بنیادی مقاوم به HIV از فرد دهندۀ 
مقاوم

۲. مهندسی ژنتیک سلول های بنیادی خود بیمار برای ایجاد 
مقاومت به HIV و پیوند دوباره به او 

استراتژی اول: پیوند سلول های بنیادی 
مقاوم به HIV از فرد دهندۀ مقاوم

همان طور که گفته شد ویروس HIV برای نفوذ به درون 
سلول میزبان و آلوده کردن آن، باید به گیرندۀ خاص خود 
یعنی CD4 که بر روی سطح لنفوسیت هایT  کمک کننده 
و همچنین ماکروفاژهای تک هسته ای و سلول های دندریتی 
وجود دارند، بنشیند. این مولکول ها در حالت عادی به ناحیۀ 
شناسایی  در  و  می شوند  متصل   MHCII4 روی  غیرمتغیر 
آنتی ژن نقش دارند. بر روی پوشش ویروس HIV یک نوع 
گلیکوپروتئین خاص به نام gp120 وجود دارد که ویروس 
از طریق آن به گیرندۀ خود متصل می شود. به عبارتی، این 
کموکاین  شبیه  بسیار   HIV ویروس  سطح  گلیکوپروتئین 

طبیعی گیرندۀ CD4 است. 
مجموعه  کورسپتور  دوتایی  کمپلکس  تشکیل  از  بعد 
TCR ۵ به نامgp120- CD4 ، این مجموعه به CCR5 یا 

سطح  روی  بر  و  هستند  کموکاین  گیرندۀ  که   CXCR4
 سلول هدف قرار دارند متصل می شود تا کمپلکس 3تایی

سپس  شود.  تشکیل   CD4-gp120-CXCR4/CCR5
ویروس مادۀ ژنتیک خود را برای طی کردن مراحل بعدی 
4- Major Histocompatibility Complex, class II

T-cell Receptor -۵: کمپلکسی از پروتئین های غشای انتگرال که در 
فعال سازی سلول های T در پاسخ به آنتی ژن شرکت می کنند

روش های بهبود بیماری ایدز
درمانی   ۱)HAART( فعال  بسیار  ضدویروسی  درمان 
عائم   کاهش  برای  که  است  دارو  چند  ترکیب  بر  مبتنی 
است  ممکن  همچنین  داروها  این  می شود.  استفاده   HIV
دارای  ترکیب  یا   ۲)ART( ضدویروسی  درمان  عنوان  به 
خاصیت ضدویروس ها )ARV(3 شناخته شوند. HAART از 
نسخه برداری HIV جلوگیری می کند و به این ترتیب میزان 
ویروس را در بدن کاهش می دهد. سطح ویروس در خون 
"بار ویروسی" خوانده می شود. هنگامی که بار ویروسی کم 
یا "غیر قابل تعیین" باشد، آسیب کمتری به سیستم ایمنی 
بدن وارد شده و عوارض عفونت HIV کم تر دیده می شود. 
کاهش بار ویروسی به سطوح غیرقابل تعیین نیز احتمال انتقال 
راهکار  این  می دهد.  کاهش  به شدت  را  دیگران  به   HIV
تنها گوشه ای از داروهای پیشگیری از ایدز است و درمان 
قطعی و کامل این ویروس نیست. در واقع بیمار با استفاده 
از روش درمان HAART درمان نمی شود و فقط وضیعت 
وجود   HAART از  مختلفی  انواع  می کند.  کنترل  را  خود 
دارد. امروزه درمان با HAART بسیار آسان است و تعداد 
برای  است.  کمتر  گذشته  به  نسبت  نیاز  مورد  قرص های 
 پیشگیری از این بیماری نیز می توان داروهای مختلفی از جمله

درمان  یک  که   Post-exposure prophylaxis )PEP(
کوتاه مدت برای کاهش احتمال عفونت HIV است مصرف 
صددرصدی  پیشگیری  داروها،  این  از  هیچ کدام  ولی  کرد 
نمی کنند و روش هایی از قبیل به اشتراک نگذاشتن سوزن 

استفاده شده عامل اصلی است )۱(.  
تکثیر  می توانند  که  شده اند  معرفی  درمان هایی  امروزه 
ویروس HIV و پیشرفت آن را آهسته تر کنند. اما عفونت 
ناشی از HIV را نمی توانند درمان کنند. به عاوه این داروها 
گران قیمت هستند و برای همۀ افراد قابل تهیه نیستند. همچنین 
ایجاد  باعث  و  مقاوم شده  دارو  به  مدتی  از  پس  ویروس 
عوارض جانبی زیادی می شود. بنابراین محققین برای درمان 

این بیماری راهکار پیوند سلول های بنیادی را ابداع کردند.
توانایی  که  هستند  سلول هایی  بنیادی،  سلول های 
مختلف  سلول های  به  تمایز  و  تکثیر  در  منحصربه فردی 
بدن دارند. این امر می تواند از تمایز آن ها به سلول ماهیچه 
تا سلول های مغزی متغیر باشد. آن ها همچنین می توانند در 
درمان بافت های آسیب دیده یا بیماری های مختلف استفاده 

شوند.
1- Highly active antiretroviral therapy 
2- antiretroviral therapy
3- antiretroviral
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وارد سلول میزان می کند )شکل۱(. قطع کردن این برهمکنش 
بین گیرندۀ کموکاین و gp120 یک روش موثر برای منع 

پیشروی عفونت HIV است )۲(.
حدود یک درصد افراد دارای نوعی جهش در ژن رمزکنندۀ 
پروتئین CCR5 هستند )جهش CCR5-delta 32( که مانع 
از اتصال ویروس HIV به سطح سلول های ایشان می شود. 

بنابراین ذاتاً نسبت به این ویروس مقاومند.
با  فردی  چنین  بافتی  سطحی  آنتی ژن های  اگر  حال 
باشد،  بیمار مطابقت داشته  بافتی فرد  آنتی ژن های سطحی 

می توان با پیوند سلول های بنیادی از این فرد به فرد بیمار 
او را درمان کرد. پس از پیوند سلول های بنیادی خون ساز 
مغز استخوان از فرد مقاوم به HIV به فرد بیمار، از تقسیم و 
 HIV تمایز این سلول های بنیادی، سلول های ایمنی مقاوم به
در بدن وی تولید خواهد شد و به این ترتیب ویروس دیگر 
قادر به اتصال به سلول های دستگاه ایمنی فرد بیمار نخواهد 
بود و در نتیجه دیگر امکان تکثیر و بیمازی زایی وجود ندارد. 
هر چند این روش مشکاتی را به همراه دارد. این مشکات 

عبارتند از:
آنتی ژن های سطحی  پیدا کردن دهنده ای که  امکان   •
بافتی او با فرد بیمار مطابقت داشته باشد بسیار دشوار 
است و این مسئله، باعث محدود شدن این استراتژی 

درمانی در مقابل بیماری ایدز می شود. 
اگر گیرندۀ نوع ویروسی که بیمار به آن مبتا شده   •
CXCR4 نباشد، در این صورت ویروس نمی تواند به 
CCR5  متصل شود؛ درنتیجه به CXCR4 متصل شده 

و مادۀ ژنتیکی خود را وارد سلول می کند.
و  برد  کار  به  تنهایی  به  نمی توان  را  روش  این   •
برای  کموتراپی )درمان دارویی قوی ای که  معموالً 
کشتن سلول های با رشد سریع استفاده می شود( یا 

رادیوتراپی در کنار آن انجام می شود.
استراتژی دوم: مهندسی ژنتیک سلول های 

بنیادی خود بیمار برای ایجاد مقاومت به HIV و 
پیوند دوباره به او

همان طور که گفته شد استراتژی اول محدودیت هایی دارد؛ 
بنابراین دانشمندان روشی برای استفاده از سلول های بنیادی 
خون ساز خود فرد بیمار برای درمان او به کار بردند. در این 
استراتژی، با کمک روش های مهندسی ژنتیک، سلول های 
بنیادی خون ساز فرد بیمار را نسبت به HIV مقاوم می کنند و 

سپس این سلول ها را به بدن بیمار باز می گردانند.
 HIV فرایند آلوده کردن سلول های میزبان توسط ویروس
و چرخۀ تکثیر آن شامل چندین مرحله است که با مهارکردن 

هریک از این مراحل می توان ویروس را مهار کرد.
 HIVدر این استراتژی ژن هایی با عنوان کلی ژن های ضد
با روش های مختلف مهندسی ژنتیک وارد سلول های بنیادی 
خون ساز استخراج شده از مغز استخوان فرد بیمار می شوند. 
ژن های ضدHIV می توانند چرخۀ تکثیر این ویروس را در 
مراحل مختلف متوقف کنند. به عنوان مثال می توانند مانع از 
ورود ویروس به سلول های میزبان، مانع از ورود ژنوم ویروس 

شکل ۱( اتصال ویروس HIV به گیرنده های سطح سلول میزبان

شکل ۲( انواع روش های مهار ویروس HIV در مراحل 
مختلف چرخۀ تکثیر آن به کمک ابزار های مهندسی ژنتیک. 
چرخۀ زندگی HIV به دو مرحلۀ اولیه )early steps( و 
ثانویه )late steps( تقسیم می شود. روش های مهندسی 
 CRISPR/Cas و ZFN، TALEN ژنتیک پیشرفته مانند

می توانند در هر دو مرحله، باعث مهار چرخۀ آلوده کردن و 
تکثیر ویروس شوند.
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به DNA سلول های میزبان، مانع از بیان ژن های ویروس و یا 
مانع از بسته بندی و ساخت مجدد قطعات ویروس در سلول 

میزبان شوند )شکل۲( )3(.
در استراتژی مذکور، ابتدا سلول های بنیادی خون ساز فرد 
بیمار از مغز استخوان او استخراج می شود؛ سپس ژن های ضد

HIV به کمک ناقلین ویروسی به سلول های بنیادی خون ساز 
فرد بیمار وارد می شوند. حال این سلول های دست ورزی شده 
به بدن بیمار پیوند زده خواهند شد. بدین ترتیب این سلول ها 
ایمنی  به سلول های  تمایز  و  تکثیر  به  بدن وی شروع  در 
خواهند کرد که ویروسHIV قادر به آلوده کردن و یا تکثیر در 

آن ها نیست )شکل3(.
بحث و نتیجه گیری

تاکنون دو بیمار مبتا به ایدز با روش پیوند سلول های 
ری  تیموتی  اول  شخص  شده اند.  قطعی  درمان  بنیادی 
ادام  نیز  دوم  فرد  و  برلین“۸  ”بیمار  به  ملقب  بروان۷ 
کاستیلو9، مشهور به  ” بیمار لندن“۱۰  بودند. طبق بررسی 
دانشمندان، در خون این افراد دیگر هیچ ذره ای از ویروس  
HIV مشاهده نشد. البته این افراد دچار مشکات دیگری 
استخوان  مغز  پیوند  عوارض  از  که  شدند   GVHD مثل 
است. هر چند این روش هزینۀ باالیی برای بیماران دارد 
و در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی در بحران هستند 
می توان  اما  ندارد  را  گسترده  به صورت  استفاده  قابلیت 
امیدوار بود که با پیشرفت تکنولوژی در این حوزه و رفع 
مشکات اقتصادی، این روش به عنوان درمانی رایج برای 

بهبود افراد مبتا به ایدز مورد استفاده قرار گیرد.
عاوه بر این به نظر می رسد با توجه به مشکات رد 
برای  مناسب  دهندۀ  افراد  کردن  پیدا  دشواری  و  پیوند 

اهدای سلول های بنیادی به افراد بیمار، استراتژی درمانی 
بنیادی  سلول های  ژنتیک  مهندسی  بر  مبتنی  که  دوم 
خون ساز خود شخص بیمار است، راهکاری مناسب تر و 
کاربردی تر می باشد. البته هنوز هم بهترین راهکار، تاش 
برای حفاظت از خود و پیشگیری از ابتا به این بیماری 

است.
از  استفاده  برای  نام برده  محدودیت های  ۶تمامی 
در  تعمیر" موجود  "در دست  متن  در  بنیادی  سلول های 
صدق  هم  روش  این  مورد  در  نشریه،  پاورقی  بخش 
بنیادی  از سلول های  استفاده  نتیجه همچنان  در  می کنند. 
با معضاتی روبه روست که برای جامعۀ پزشکی نگرانی 

ایجاد می کند.
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شکل 3( در این روش ژن های ضدHIV را 
به سلول های پیش ساز بنیادی خون ساز مغز 
استخوان )HSPC( خود بیمار وارد می کنند. 

سپس این سلول های بنیادی دست ورزی شده 
را به همراه پروتئین CD34 که نوعی 

عامل اتصال سلولی و نشانگر سلول بنیادی 
خون ساز است به بدن بیمار پیوند می زنند. 

حال این سلول های بنیادی که ژن های 
ضد HIV را دارند، در بدن بیمار تکثیر 

پیدا کرده و به سلول های مختلف دستگاه 
ایمنی - مانند لنفوسیت های T، ماکروفاژها 
و سلول های دندریتی - تمایز می یابند. در 

نتیجه سلول های ایمنی جدید به وجود آمده 
نسبت به ویروس HIV مقاوم خواهند بود.
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چکیده
علم مطالعه و شناسایی ساختار ویروس ها، عالوه بر کمک 
بهتر  شناخت  آن ها،  بیماری زایی  چگونگی  بهتر  درک  به 
ویروس جهت ارائۀ شیوه های درمانی را امکان پذیر می کند. 
مطالعۀ ژنوم و شماتیک ویروس به ما این امکان را می دهد 
که بتوانیم چگونگی ورود آن به دورن سلول میزبان، نحوۀ 
اتصال به جایگاه هدف و مکانیسم بیماری زایی را بشناسیم. 
در این مقاله توضیحی مختصر دربارۀ ساختار کروناویروس 

و اتصال آن به سلول های هدف داده شده است.  
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طبقهبندی:
مهره داران  و  انسانی  بیماری های  در  کوروناویروس ها 
نقش دارند. این ویروس ها در ردۀ Nidovirales )که به 
نیدو  لفظ  از  درهم پیچیده  mRNAهای  بودن  دارا  علت 
زیرردۀ می شود(،  استفاده  آن ها  برای  تودرتو  معنای   به 

و   Coronaviridae خانوادۀ   ،Coronidovirineae
جنس Betacoronavirus قرار دارند )1(،)2(.

خانوادۀ Coronaviridae چهار جنس مهم دارد:
 :alphacoronavirus .1
HCOV_NL63 و   •
  HCOV_229E  •

 :betacoronavirus .2
،HCOV_HKU1  •

 ،HCOV_CO63  •
،SARS_COV  •

MERS_COV و  •
.SARS-CoV-21  •

gamacoronavirus .3
deltacoronavirus .4

میزبان  این ویروس ها در دو جنس اول، پستانداران، و 
میزبان های گروه سوم عمدتًا پرندگان و طیور هستند و 
گروه چهارم هم در پستانداران و هم در طیور بیماری زا 

هستند )3(.
ساختارویروس:

غشادار،  ویروس های  کروناویروس ها،  ویریون:   •
 nm  160 تا   150 سایز  با  کروی  یا  پلئومورف 
هستند )2(. این ویروس ها در زیر میکروسکوپ 
الکترونی در سطح خود دارای ساختارهایی مشابه 
می شود  گفته   Spike آن ها  به  که  می باشند  تاج 
همین  علت  به  نیز  ویروس  نام گذاری  علت  که 

ساختار تاج مانند2 می باشد )5(.
ویروس های  کلیۀ  بین  در  کروناویروس ها  ژنوم:   •
ژنوم  بزرگ ترین  دارای  شناخته شده  RNAدار 
آن ها   GC درصد  که  هستند،   )kb  31.7-26.4(
خانوادۀ  می باشد.  متفاوت  درصد   43 تا   32 بین 

1- Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus2

Corona -2 به معنی »تاج« است.

تک رشته ای   RNA ژنوم  دارای  کروناویروس ها 
در  و   cap دارای  آنها  ژنوم   ۵‘ سمت  هستند. 
واقع  در  و  هستند،   Aپلی دم  دارای   ۳‘ سمت 
این  یک mRNA کامل به حساب می آیند. ژنوم 
RNA ویروس ها عفونی می باشد چرا که ویروس
مثبت بوده و به همین علت دارای RNAپلی مراز 
و  می باشد  خود  ژنوم  روی  بر   RNA به  وابسته 
حتی اگر ژنوم به صورت لخت و بدون هیچ یک 
از اعضای خود وارد میزبان شود توانایی ساخت 
ویروس کامل و خروج از سلول را داشته و نیاز به 

هیچ آنزیم خارجی  ندارد )1(.
پروتئین ها: این ویروس ها دارای 5 نوع پروتئین   •

ساختاری )شکل 1( هستند:
پروتئیـــن S: ایـــن پروتئیـــن در واقـــع همـــان 
در  تغییـــرات  می باشـــد.  ویـــروس   spike
میزبان هـــای  مســـئول  عمدتـــًا   S گلیکوپروتئیـــن 
ــم  ــوع در تروپیسـ ــا و تنـ ــروس کرونـ ــاوت ویـ متفـ
بافتـــی ویـــروس می باشـــد. بـــه طـــور کلـــی، 
گلیکوپروتئیـــن S اتصـــال ویـــروس بـــه ســـلول های 
حســـاس را تســـهیل می کنـــد و باعـــث همجوشـــی 
خنثی کننـــده  آنتی بادی هـــای  تولیـــد  و  ســـلول 
بخش هـــای  شـــامل   S پروتئیـــن    .)1(  می شـــود 
transmembrane )TM( ،S1 و S2 مـــی باشـــد. 
بـــه  متصل شـــونده  دومِیـــن  دارای   S1 قســـمت 

شکل 1( شکل شماتیک پروتئین های ساختاری کروناویروس
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ــتفاده از  ــا اسـ ــروس بـ ــت. ویـ ــده)3RBD( اسـ گیرنـ
پروتئیـــن S1 بـــه گیرنـــدۀ ACE24 میزبـــان متصـــل 
ـــرین  ـــه ACE2، س ـــال S1 ب ـــال اتص ـــه دنب ـــود. ب می ش
ــان )TMPRSS2( پروتئیـــن S2 را از  ــاز میزبـ پروتئینـ
S1 جـــدا کـــرده و در همجوشـــی غشـــایی CoVهـــا 

ــش دارد )8(. نقـ
ــاختاری  ــن سـ ــن پروتئیـ ــن M: فراوان تریـ پروتئیـ
ــی را  ــترین وزن مولکولـ ــد و بیشـ ــروس می باشـ ویـ
ــن  ــن پروتئیـ ــد. ایـ ــاص می دهـ ــود اختصـ ــه خـ بـ
درون غشـــا قـــرار دارد و بـــه شـــکل دهی و اتصـــال 
نوکلئوکپســـید کمـــک می کنـــد. مطالعـــات  بـــه 
ژنتیکـــی نشـــان می دهنـــد کـــه پروتئیـــن M از 
 )RNP(ــن ــا ریبونوکلئوپروتئیـ ــش5 بـ ــق بر هم کنـ طریـ
ویروســـی و گلیکوپروتئیـــن S در محـــل جوانه زنـــی، 
ــادر  ــش M-M قـ ــبکه ای از بر هم کنـ ــاد شـ ــا ایجـ بـ
ـــی از روی  ـــای میزبان ـــی از پروتئین ه ـــذف برخ ـــه ح ب

ــود )1(. ــی می شـ ــش ویروسـ پوشـ
ـــن  ـــن پروتئی ـــن و مرموزتری ـــن E: کوچک تری پروتئی
ســـاختاری کروناویـــروس، پروتئیـــن E می باشـــد. 
در حالـــی کـــه پروتئیـــن E در طـــی چرخـــۀ تکثیـــر 
ــلول  ــل سـ ــادی در داخـ ــدار زیـ ــه مقـ ــی بـ ویروسـ
ـــی  ـــمت کوچک ـــط قس ـــا فق ـــود، ام ـــان می ش ـــوده بی آل
از آن در پوشـــش ویریـــون جـــای می گیـــرد. طبـــق 
 E ـــن ـــرای پروتئی ـــش ب ـــده، 3 نق ـــر ش ـــات منتش مطالع
ـــش  ـــت: 1( بر هم کن ـــده اس ـــنهاد ش ـــروس پیش کروناوی
ـــان  ـــن E و M نش ـــمی پروتئی ـــای سیتوپالس ـــن دم ه بی
ـــش  ـــروس نق ـــاژ وی ـــن E در مونت ـــه پروتئی ـــد ک می ده
ـــرای  ـــن درون غشـــایی هیدروفوبیـــک آن ب دارد؛ 2( دومِی
ــد؛ 3( در  ــروری می باشـ ــا ضـ ــازی ویریون هـ آزادسـ
پاتوژنـــز )بیماری زایـــی( ویروســـی نقـــش دارد )9(.

پروتئیـــن N: پروتئیـــن N تنهـــا پروتئینـــی اســـت 
ــکیل  ــروس را تشـ ــیدی ویـ ــش نوکلئوکپسـ ــه بخـ کـ
ــه  ــه کـ ــر اینکـ ــالوه بـ ــن عـ ــن پروتئیـ ــد. ایـ می دهـ
در فرآیندهـــای مربـــوط بـــه ژنـــوم ویروســـی نقـــش 
دارد، همچنیـــن در تکثیـــر RNA ویروســـی و پاســـخ 
ـــش دارد.  ـــی نق ـــت ویروس ـــه عفون ـــان ب ـــلولی میزب س
پروتئیـــن N در ســـرکوب سیســـتم ایمنـــی )RNAi و 

اینترفـــرون( میزبـــان نقـــش دارد )1(.
ــتراز   ــن اسـ ــن هماگلوتینیـ ــن HE: پروتئیـ پروتئیـ
3- Receptor Binding Domain
4- Angiotensin converting enzyme2
5- Interaction

 betacoronavirus گـــروه  اعضـــای  در  فقـــط 
ـــت  ـــه و شکس ـــرد آن  تجزی ـــود. عملک ـــاهده می ش مش
ـــوز  ـــروس در موک ـــیر وی ـــردن مس ـــیالیک و بازک اسیدس
گلیکوزیلـــه اســـت و همچنیـــن در اتصـــال بـــه 
اسیدســـیالیک ســـطح ســـلول ها و ورود بـــه ســـلول 
نقـــش دارنـــد. همچنیـــن ایـــن دســـته از پروتئین هـــا 
در باالبـــردن تروپیســـم نورونـــی نیـــز نقـــش دارنـــد 

.)2(،)1(
پروتئین هـــای  بـــر  عـــالوه  کروناویروس هـــا 
پروتئین هـــای  دارای  ســـاختاری، 
از  کـــه  می باشـــند  نیـــز  غیرســـاختاری)nsp6ها( 
از  رونویسی شـــده  پلی پپتید هـــای  قطعه قطعه شـــدن 
ـــروس  ـــر وی ـــوم، تولیـــد می شـــوند و در تکثی روی ژن
و تولیـــد قطعـــات ویـــروس نقـــش دارنـــد )1(.

اتصال:  •
 S گلیکوپروتئیـــن  طریـــق  از  کروناویـــروس 
ســـلول   ACE2 گیرنـــدۀ  بـــه  خـــود  ســـطحی 
 میزبـــان متصـــل می شـــود. گیرنـــدۀ ACE2  یـــک

 Zinc-binding protein می باشـــد کـــه در ســـطح 
ســـلول های مختلفـــی از جملـــه ســـلول های قلـــب، 
ــه، رودۀ کوچـــک و  ــی، ریـ ــاری تنفسـ ــال مجـ اپیتلیـ
کلیـــه وجـــود دارد. عملکـــرد ایـــن گیرنـــده تنظیـــم 
ـــان  ـــی نش ـــات مختلف ـــت )7(.  مطالع ـــون اس ـــار خ فش
ـــه  ـــن در بیض ـــا همچنی ـــن گیرنده ه ـــه ای ـــت ک داده  اس
ـــاری ـــه بیم ـــال ب ـــه ابت ـــد و در نتیج ـــود دارن ـــز وج  نی
بـــاروری  در  بتوانـــد  دارد  احتمـــال   COVID-19
ــام  ــاهدات انجـ ــق مشـ ــذارد. طبـ ــر بگـ ــردان تأثیـ مـ
ــردان  ــروس در مـ ــه کروناویـ ــال بـ ــرخ ابتـ ــده نـ شـ
از زنـــان بیشـــتر اســـت. همچنیـــن مشـــاهده شـــده 
اســـت کـــه میـــزان بیـــان گیرنـــدۀ ACE2 در مـــردان 
ـــن  ـــت و ای ـــتر اس ـــایرین بیش ـــه س ـــبت ب ـــیایی نس آس
 ممکـــن اســـت میـــزان ابتـــالی ایـــن افـــراد را بـــه

COVID-19 افزایش دهد )6(.

ورود و ازدست دادن پوشش7:  •
ـــی  ـــروس بازآرای ـــطح وی ـــن S در س ـــدا پروتئی 1( ابت
ــده متصـــل  ــه گیرنـ ــا S1 بـ ــود و ویـــروس بـ می شـ
می شـــود و  بـــه داخـــل انـــدوزوم کشـــیده می شـــود. 
pH)2 اســـیدی موجـــود در انـــدوزوم باعـــث 

می شـــود. کاتاپســـین  فعال ســـازی 
6- Non Structural Protein
7- uncoating
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3( طـــی یـــک فرآینـــد پروتئولیتیـــک توســـط 
کاتاپســـین، S1 و S2 در انـــدوزوم از هـــم جـــدا 

 . ند می شـــو
ـــدوزوم  ـــای ان ـــا غش ـــام ب ـــد ادغ ـــث فراین S2)4 باع
شـــده و رهاشـــدن ویـــروس بـــه درون سیتوپالســـم 

ــردد )1(. ــهیل می گـ ــان تسـ ــلول میزبـ سـ
در یکـــی از تحقیقاتـــی کـــه اخیـــراً منتشـــر شـــده 
ــزودن  ــا افـ ــه بـ ــت کـ ــده اسـ ــاهده شـ ــت مشـ اسـ
ــا،  ــل اندوزوم هـ ــر pH داخـ ــولفات و تغییـ آمونیوم سـ
عملکـــرد کاتاپســـین ها از کار می افتـــد و انتظـــار 
ــان را  ــلول میزبـ ــد سـ ــروس نتوانـ ــه ویـ ــتند کـ داشـ
آلـــوده کنـــد؛ امـــا برخـــالف انتظـــار مشـــاهده شـــد 
کـــه ویـــروس همچنـــان می توانـــد ســـلول میزبـــان 
را آلـــوده کنـــد. در ایـــن مطالعـــه بـــود کـــه نقـــش 
ـــد.  ـــخص ش ـــام TMPRSS مش ـــازی به ن ـــرین پروتئ س
ـــطح  ـــدۀ ACE2 در س ـــی گیرن ـــاز در نزدیک ـــن پروتئ ای
ــود  ــادی وجـ ــزان زیـ ــه میـ ــی بـ ــلول های تنفسـ سـ
دارد. اگـــر داروی مصرفـــی وظیفـــۀ مهـــار کاتاپســـین 
را داشـــته باشـــد ویـــروس می توانـــد بـــا اســـتفاده از 
ـــود  ـــان ش ـــدوزوم وارد میزب ـــتقل از ان ـــاز مس ـــن پروتئ ای
ـــه  ـــال SARS-CoV-2 ب ـــی اتص ـــکل 2 چگونگ )8(. ش
ســـلول های اپی تلیـــال ریـــه را نشـــان می دهـــد. 

شکل 2 ( نحوۀ اتصال SARS-CoV-2 به سلول میزبان



پاندمی ویروس کرونا

پرینسس گزارش شد که در آنجا 712 نفر از 3700 )19٪( مسافر 
SARS-  و خدمه آلوده شده بودند. در ژانویۀ سال 2020، شیوع

CoV-2 به اروپا گسترش یافت که بیشتر موارد تأییدشده از ایتالیا، 
اسپانیا، آلمان، فرانسه و انگلستان گزارش شدند. در ایاالت متحده، 
اولین مورد در 19 ژانویۀ سال 2020 در واشنگتن کشف شد که 
سابقۀ سفر به وهان را داشت. محققان چینی در 7 ژانویه 2020 این 
ویروس جدید را یکی از اعضای β-CoV گزارش کردند و آن را با 
عنوان وهان یا کروناویروس جدید nCov( 2019-2019( نامیدند. 
این ویروس در تاریخ 12 ژانویه توسط WHO و کمیتۀ بین المللی 
در  و   ،2019-nCoV عنوان  به   1)ICTV( ویروس ها  طبقه بندی 
تاریخ 11 فوریه 2020 به عنوان بیماری COVID-19 نام گذاری 
شد. تا به امروز nCoV-2019 باعث عفونت 1.016.128 نفر در 
بیش از 200 کشور جهان با نرخ مرگ و میر 2.9% شده است. 
 این نشان می دهد که نرخ انتقال باالی SARS-CoV-2 نسبت به 
SARS-CoV ممکن است به دلیل بازآرایی و نوترکیبی ژنتیکی در 

پروتئین S در بخش RBD از SARS-CoV-2 باشد )5(.
قبل از سال 2019، توالی ژنوم ویروس SARS-CoV-2  نه در 
انسان و نه در حیوانات دیده نشده بود و برای سومین بار ویروس 
ظهور  جهان  در  انسانی  بیماری های  با  مرتبط  خفاشی  کشندۀ 
اینکه منشأ این ویروس را خفاش  پیدا کرد )6(. یکی از دالیل 
می دانند این است که به نظر می رسد نقش اتصال گیرنده های آن، 
انسان، یک   ACE2 برای گیرنده های نظر ویژگی های خاص  از 
است  مشترک  ویروس های خفاش  با  که  باشد  اجدادی  ویژگی 
و اخیراً از طریق نوترکیبی به دست نیامده است )7(. توالی ژنوم 
بارگذاری   2GISAID در  جهان  نقاط  تمام  از   SARS-CoV-2

1- International Committee on Taxonomy of Viruses
2- Global Initiative on Sharing All Influenza Data

شد،  داده  توضیح  قبل  بخش  در  که  همانطور 
ژنوم  دارای  پوشش دار،  ویروس هایی   کروناویروس ها 
 nm 140-60 و سایز kb 32-27 تک رشته با اندازۀ ژنوم RNA
هستند)1(.  خود  بیرونی  سطح  در  شاخک هایی  دارای  و  بوده 
 ،)β(بتا ،)α(زیرگروه های خانوادۀ کروناویروس ها عمدتاً شامل آلفا
گاما)π( و دلتا)δ( هستند. پیش از این محققان تصورشان بر این 
بود که کروناویروس ها بیماری منتقل شونده بین حیوانات هستند 
تا اینکه جهان شاهد شیوع بیماری همه گیری جهانی SARS در 
سال 2002 ناشی از ویروس SARS-CoV در Guangdong چین 
بود؛ این بیماری عامل طیف گسترده ای از عالئم، از جمله عفونت 
دستگاه تنفسی، دستگاه گوارشی، کبدی و عصبی می شد )2(. در 
طی سال های 2002-2003 هنگامی که یک SARS-CoV جدید از 
جنس β باعث بیماری SARS با نقطه شروع و مخزن خفاش ها شد، 
انتقال به انسان از طریق یک میزبان حد واسط گربه انجام گرفت و 
تا قبل از کنترل آن منجر به ابتالی 8422 نفر در چین و هنگ کنگ 
گردید؛ همچنین عامل مرگ 916 نفر و  نرخ مرگ ومیر 11 درصدی 
شد. در سال 2012، یک کروناویروس بسیار بیماری زا باعث عفونت 
2494 نفر شد، که منشأ آن خفاش و میزبان حدواسط آن شتر بود و به 
عنوان یک سندروم تنفسی حاد خاورمیانه )MERS-CoV( شناخته 
شده بود و در عربستان سعودی ظهور پیدا کرد و باعث یک بیماری 
اندمیک در کشورهای خاورمیانه با 858 مرگ و نرخ مرگ ومیر 34 
درصدی شد )3(. در دسامبر سال 2019 یک کروناویروس جدید 
)nCoV( در بازارهای غذای دریایی شهر ووهان چین که حیوانات 
زنده معامله می کردند ظهور پیدا کرد و در آن برهۀ زمانی به عنوان یک 
پنومونی کشندۀ ناشناخته که منجر به کشته شدن 1800 نفر و ابتالی 
70000 نفر در 50 روز اول پس از شیوعش شد، مورد توجه جهانی 
قرار گرفت )4(. سپس شیوع آن در کشتی های دریایی مانند دایموند 
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با دقت بیشتر و در سطح وسیع تری انجام شود، این عدد به نرخ 
مرگ ومیر حقیقی نزدیک تر می شود )12(.

قبل از ظهور SARS-CoV-2، کروناویروس های مختلفی در 
شامل  آلفا  کروناویروس های  داشتند:  نقش  انسانی  بیماری های 
شامل  بتا  HCoV-NL63؛کروناویروس های  و   HCoV-229E
 HCoV-OC4و HCoV-HKU1، سندرم حاد تنفسی کروناویروس
کروناویروس خاورمیانه  سندرم تنفسی  و   ،)SARS-CoV( 
 ، HCoV-229E و کروناویروس های فصلی شامل )MERS-CoV( 
معموالً   HCoV-HKU1 و   HCoV-NL63 ،HCoV-OC43
می شوند.  فوقانی  تنفسی  دستگاه  خفیف  بیماری های  باعث 
 MERS-CoV و   SARS-CoV، SARS-CoV-2 حال  این  با 
رفتار متفاوتی نسبت به کروناویروس های دیگر در انسان نشان 
شده اند.  بیشتری  مرگ و میر  و  وخیم تر  بیماری  باعث  و  دادند، 
حاد  تنفسی  سندروم  مانند  تحتانی  تنفسی  دستگاه  مشکالت 
کامپیوتری  پرتونگاری  یافته های  و  تنگی نفس   ،)SARS( شدید 
عفونت های عالئم  مشابه   SARS-CoV-2 عفونت  مورد   در 

 SARS-CoV و MERS-CoV می باشد. 
اعضای  دیگر  به  نسبت   SARS-CoV-2 در  مرگ و میر  نرخ 
کروناویروس ها که برای انسان بیماری زا بوده اند بسیار کمتر است. 
 MERS-CoV حدود 10% و در SARS-CoV نرخ مرگ ومیر در
حدود 30% است. البته باید درنظر داشت که عدم شناسایی طیف 
وسیعی از افراد مبتال باعث این آمار مبالغه آمیز شده است و این 
تعداد  زیرا  نیست   COVID-19 کمتر  کشندگی  معنای  به  ارقام 
افراد شناسایی شده در این بیماری بسیار بیشتر از دو بیماری دیگر 
جهانی  فاجعۀ  یک  به   SARS-CoV-2 تبدیل  شدن دلیل  است. 
میزان انتقال)4TR( آن است که 5.2 تا 3 است در حالی که این 

4- Transmission rate

شد. اپیدمیولوژیست ها داده های بزرگ GISAID را آنالیز کرده و 
الگویی را برای شیوع ویروس از ووهان به اروپا، سپس به ایاالت 
که کردند  مشخص  آن ها  دادند.  پیشنهاد  جهان  سایر  و   متحده 
یافته  آمریکا گسترش  سرتاسر  در  COVID-19 ساحل به ساحل 
تایلند،  همانند  دیگری  کشورهای  در  بزرگ  اپیدمی  این  است. 
سنگاپور، کرۀ شمالی و دیگر شهرهای چین به سرعت انتشار یافت 
و مسافرت افراد بیمار به سایر نقاط دنیا توانست این بیماری را 
با سرعت بیشتری گسترش دهد و سرانجام در 11 مارس 2020، 
سازمان بهداشت جهانیCOVID-19 3 را به عنوان پاندمی جهانی 

اعالم کرد )8(،)9(.
بیماری   به  مبتال  افراد  تعداد   2020 اکتبر   11 تاریخ  در 
36.754.395نفر و تعداد مرگ و میر 1.064.838 نفر گزارش شد 

)10(. نرخ مرگ ومیر برابر است با:
نرخ مرگ ومیر اعالم  شده برای COVID-19 حدود 3.2 درصد 
گزارش شده است ولی در حقیقت در این عدد مبالغه شده است. 
بیماری آنفلوانزای H1N1 که پائیز سال 98 در ایران شایع شده بود 
و در سال 2009 تا 2010 نیز ایجاد پاندمی کرده بود، در 12 ماه اول 
دارای نرخ مرگ ومیر 1 الی 4 درصد بود و حدود 0.001 تا 0.007 
درصد از کل جمعیت جهان را به کام مرگ کشانده بود که در مقایسه 
با کرونا آماری قابل توجه است؛ اما فصلی  بودن این بیماری سبب 

شد که مدت طوالنی در جامعه باقی نماند )11(.
چرانرخمرگومیرازمیزانحقیقیبیشتراست؟

از آنجایی که تعداد زیادی از افراد، بیماری را به صورت بدون 
عالمت و یا خفیف می گیرند ممکن است به بیمارستان مراجعه 
نکنند و در نتیجه اسم آن ها در لیست بیماران کرونایی ثبت نمی شود؛ 
پس همان طور که مشخص است مخرج کسر از تعداد واقعی کمتر 
است و این باعث می شود جواب نهایی کسر ما بزرگتر از میزان 
حقیقی اش باشد. بنابراین هرچه شناسایی افرادی که مبتال شده اند 

3- WHO: World Health Organization
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شکل 2

سرماخوردگی سالیانۀ معمولی، کمتر از 4.1 می باشد )15(.
عالئمکلینیکی

عالئم عفونت COVID-19 پس از یک دورۀ تقریبا 5.2 روزه 
ظاهر می شود. دورۀ شروع عالئم COVID-19 تا زمان مرگ از 6 تا 
 ،)d(41 و با میانگین 14 روز متغیر است. مدت زمان متوسط روزها
از شروع عالئم تا تنگی نفس 5 روز، تا بستری شده 7 روز و تا 
ARDS 8 روز می باشد. این دوره بستگی به سن بیمار و وضعیت 
سیستم ایمنی بدن او دارد. در مقایسه با بیماران زیر 70 سال، در 
میان بیماران باالی 70 سال کوتاه تر می باشد. عالئم شایع در شروع 
بیماری COVID-19 عبارتند از: تب )85-90%(، بدن درد و درد 
بینی  گرفتگی   )%70-65( خشک  سرفۀ   ،)%15-10( عضالت 
)>10%(، درد گلو )10-15%( و خستگی )35-40%(. همچنین 
برخی از افراد ازدست دادن حس بویایی و طعم را تجربه کرده اند. 
عالئم دیگر شامل تولید خلط )30-35%(، سردرد )%15-10(، 
لرز )10-12%(، خون ریزی، حالت تهوع، استفراغ، اسهال )>%5( 
، تنگی نفس )15-20%(، درد قفسۀ سینه، تپش قلب و گرفتی سینه 
است. عالئم COVID-19 می تواند از بیماری بسیار خفیف تا شدید 
با مشخصات بالینی باشد. بیماری بدون عالمت در 30% افراد، با 
عالمت خفیف و متوسط در 55%، عالئم شدید در 10% و با عالئم 
بسیار شدید در 5% افراد رخ می دهد. افرادی که مسن تر هستند یا 
دارای شرایط پزشکی مزمن مانند بیماری های قلبی، ریوی و یا دیابت 
هستند ممکن است در معرض خطر این بیماری قرار گیرند)13(. 
متأسفانه درمان برخی از افراد با استنشاق اینترفرون هیچ اثر بالینی 
نشان نداد و در عوض به نظر می رسد با پیشرفت کدورت های 
به آلوده  بیماران  که  حالی  در  می کند.  بدتر  را  وضعیت   ریوی، 
از  COVID-19 عالئم گوارشی را تجربه کرده اند، درصد کمی 
گوارشی  عالئم   MERS-CoV و  SARS-CoV به مبتال  بیماران 

داشتند. بنابراین این موضوع می تواند مهم باشد که انتقال از طریق 

مدفوع و ادرار می تواند به عنوان یک مسیر غیرمعمول رخ دهد و 
تست این نمونه ها به ویژه در کارکنان مراقبت های بهداشتی، بیماران 
و غیره بسیار مهم تلقی می شود )14(. بنابراین توسعۀ روش هایی 
برای شناسایی حالت های مختلف انتقال از جمله نمونه های مدفوع 
و ادرار به منظور دستیابی به استراتژی هایی برای مهار و/یا به حداقل 
بیماری  کنترل  برای  درمانی  روش های  ایجاد  و  انتقال  رساندن 
ضروری است. این پراکندگی و اپیدمی ویروس، با انتقال بیمار به 
درون اتاق قرنطینه، استفاده از الکل 70 درصد برای ضدعفونی کردن 
وسایل و دست آلوده و استفاده از ماسک مناسب که انتقال ویروس 
را از طریق ذرات و قطرات کوچک در هوا به فرد دیگر را کاهش 
می دهد، می تواند تا حد بسیار زیادی کنترل شود. استفاده از صابون 
و آب و شست وشوی مداوم دست به طور مناسب می تواند خطر 

ابتال به این ویروس را از بین ببرد )16(.
:COVID-19نقشژنتیکدربیماری

افراد  ژنتیکی  ویژگی های  موجود،  شواهد  به  توجه  با 
دست  از  اسهال،  تب،  مانند  بیماری  عالئم  با  می تواند 
بیماری به  ابتال  میزان  و  بویایی  و  چشایی  حس   دادن 

COVID-19 ارتباط داشته باشد. شواهد نشان می دهد برخی از 
افراد به دلیل ساختار ژنتیک منحصر به فرد نسبت به مبتال شدن به 
این بیماری مقاوم هستند و یا ایجاد عالئم خفیف در آن ها می شود. 
عده ای از بیماران مبتال به COVID-19 دارای عالئم شدیدتری از 
بیماری هستند، بدون آنکه دارای بیماری زمینه ای یا سالخوردگی 
باشند. نتیجۀ مطالعه ای در انگلیس نشان داده است ژنتیک انسان ها، 
حدود 50% تفاوت بین عالئم افراد مبتال به COVID-19 را تعیین 
می کند. محققان به طور خاص تأثیر قابل توجهی از ژنتیک افراد 
را برای عالئمی مانند تب، اسهال و ازدست دادن حس چشایی و 
بویایی در این مطالعه نشان دادند؛ اما در مقابل آن، سرفه، درد قفسۀ 

سینه و درد شکم با ساختار ژنتیک مرتبط نبودند )17(.
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عدد برای مدفوع و ادرار می تواند به عنوان یک مسیر غیرمعمول 
که داد  نشان  هلندی  محققان  اخیر  بررسی های  و  دهد   رخ 

COVID-19 می تواند نشانه های حادتری را به همراه داشته باشد و 
منجر به بیماری های مزمن در بیماران سالخورده شود. هنگامی که 
پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه رادبود5 هلند، به برادران جوانی 
برخوردند که به COVID-19 مبتال شده بودند و به ونتیالتور6 نیاز 
داشتند، دریافتند که عوامل ژنتیکی می توانند نقش مهمی در مصالحه 
با سیستم ایمنی داشته باشند. محققان در بررسی های خود دریافتند 
که ژنی موسوم به»TLR7« می تواند نقش مهمی در بروز واکنش 
ایمنی نسبت به کروناویروس ایفا کند. این کشف، پیامدهای مهمی 
برای درک بهتر COVID-19 و ارائۀ درمان های احتمالی آن به همراه 
خواهد داشت. این دو برادر مبتال به کروناویروس که در بخش 
مراقبت های ویژه بستری شده بودند، وضعیت وخیمی داشتند و از 
ونتیالتور استفاده می کردند. یکی از این دو برادر به خاطر پیامدهای 
ناشی از عفونت کروناویروس از دنیا رفت و دیگری بهبود پیدا کرد. 
از آنجا که پیامدهای شدید بیماری معموال در بیماران مسن تر دیده 
می شوند، پزشکان تصمیم گرفتند دلیل شدت پیامدهای بیماری را 
در این دو برادر بررسی کنند. »الکساندر هویشن«7، متخصص ژنتیک 
دانشگاه رادبود گفت: »در چنین مواردی معموال توجه پزشکان به 
سرعت به نقش عوامل ژنتیکی معطوف می شود. بیمار شدن بدن در 
اثر عفونت، همیشه یک بازی دونفره میان ویروس و سیستم ایمنی 
بدن انسان است. ابتالی همزمان دو برادر به یک بیماری شدید، 
می تواند تصادفی باشد؛ اما امکان دارد که یک مشکل موروثی در 

سیستم ایمنی، نقش مهمی در این میان بازی کند« )18(.
5- Radboud University Medical Center
6- دستگاه ونتیالتور )ventilator( یا تهویۀ مکانیکی یا تهویۀ مصنوعی 
یک دستگاه کمک تنفسی است که عمل تنفس را برای بیمارانی که به طور 

موقت یا دائم دچار مشکالت تنفسی هستند و نمی توانند خود به خود 
عمل تنفس را انجام دهند، انجام می دهد.

7- Alexander Hoischen
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شکل 3: مدارک مورد نیاز برای کنترل یک اپیدمی



خسارت  و  کشته   550000 مبتال،  میلیون   12 از  بیش 
است  آسیب هایی  از  بخشی  فقط  دالری،  تریلیون  چند 
بخش  به   SARS-CoV-2 )همه گیری جهانی( پاندمی  که 
که  کسانی  سال،   65 باالی  افراد  جامعه،  آسیب پذیر 
مشکالت خاص ایمنی دارند و شهروندان محروم جامعه، 

وارد کرده است )1(.
نیاز مبرم به واکسن COVID-19، پیچیدگی های درمان 
و مرگ ومیر ناشی از انتقال بیماری چالش های پیش روی 
محققان است. در دسامبر 2019، اولین بیمار در چین با 
بعد،  ماه  یک  شد.  داده  تشخیص  نومونیا  شبیه  عالئمی 
و  کشف شده   SARS-CoV-2 ویروس   ،2020 ژانویۀ  در 
توالی آن به سرعت منتشر شد. بیشترین شیوع بیماری در 
اروپای غربی بود که بررسی جوانب آن نیاز به ماه ها یا 
حتی سال ها تحقیق و پژوهش دارد. اقدامات فوری برای 
در  که  بود  اقداماتی  همان  شبیه  ویروس،  شیوع  کاهش 
می شد:  انجام   SARS-CoV-1 همه گیری در   2002 سال 
قرنطینه و رعایت موارد بهداشتی. اقدامات فردی1 دیگری 
می شوند.  شناخته  تدبیری  درمان های  عنوان  تحت  نیز 
این درمان ها، سیستم ایمنی را تقویت نمی کنند اما باعث 
مهار حملۀ ویروس می شوند. مثال هایی از این درمان های 
رمدسیویر،   ،EIDD-28012 از  استفاده  پیشنهادی، 
1- sporadic

2- داروی خوراکی ضدویروسی با فرمول C13H19N3O7 که برای 

فاویپیراویر )با اسم تجاری آویگان نیز شناخته می شود(، 
کلروکین، هیدروکسی کلروکین )برای درمان ماالریا به کار 
آنتی بادی های  لوپیناویر و ریتوناویر،  از  می رود(، ترکیبی 
آرتریت  درمان  )برای  توسیلیزومب  مثل  مونوکلونالی 
)درمان فشارخون  لوزارتان  و  کار می رود(  به  روماتوئید 
باال و نارسایی قلبی( است. نتایج آزمایش ها تاکنون بسیار 

متغیر بوده است.
سومین بخش از مثلث مقابله با کووید، درمان راهبردی 
)استراتژیک( است. در این روش، هدف ما تقویت سیستم 
از  یکی  است.  ویروس  با  مقابله  برای  اکتسابی  ایمنی 
بازوهای درمان استراتژیک، حذف عوامل تضعیف کنندۀ 
هوا،  آلودگی  تیتانیوم دی اکسید،  ازجمله  ایمنی  سیستم 
آلومینیوم سولفات، اکسید روی و مصرف الکل در دوران 
بارداری است. هرچند، شرایط زندگی در قرن 21، ما را 
در معرض انواعی از محرک های تنش زا قرار می دهد که 

روی پاسخ ایمنی تأثیر می گذارند.
موارد  و  اجتماعی  فاصلۀ  رعایت  با  که  است  واضح 
بهداشتی، نمی توان همه گیری کرونا را کاماًل متوقف کرد. 
درمان های تدبیری نیز به خصوص برای افرادی با ضعف 
سیستم ایمنی چندان موفق نبوده اند. شناسایی درمان های 
به  نیاز  و  بوده  متفاوت  فردبه فرد  نیز  معمول  استراتژیک 
تغییر شرایط زندگی و عادات افراد دارد )2(. لزوم حرکت 

درمان آنفوالنزا توسعه یافت.

 واکسن های
ویروس
کرونا

m.bahrami.n@ut.ac.ir

samingolchin@gmail.com
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به سمت درمانی که نیازمند تغییر بنیادی در سبک زندگی 
نباشد و شیوع بیماری را به میزان قابل توجه کاهش دهد، 
برای  مناسبی  راهکار  واکسن  تولید  می شود.  احساس 
کاهش اثرات COVID-19 است. در این مقاله قصد داریم 
گریزی به جدیدترین واکسن های درحال توسعه بزنیم و 

چالش ها و چشم اندازهای موجود را معرفی کنیم.
ابتدا باید اشاره کنیم که فرآیند توسعۀ واکسن با توسعۀ 
تا   12 معموالً  فرآیند  این  است.  متفاوت  رایج  داروهای 
15 سال به طول می انجامد. واکسن ها به منظور پیشگیری 
توسط افرادی استفاده می شوند که هنوز عالئم بیماری را 
بین  از  برای  رایج،  داروهای  درحالی که  نمی دهند  نشان 
بردن یا کاهش عالئم بیمار به کار می روند. کارآزمایی های 
کمترین  بودن،  مؤثر  بر  عالوه  باید  واکسن  برای  بالینی3 
درنتیجه،  دهند؛  نشان  کوتاه مدت  در  را  جانبی  عوارض 
تعداد افراد بیشتری باید در فرآیند توسعۀ واکسن شرکت 

کنند.
تاکنون،  گذشته  از  واکسن ها  همۀ  عملکرد  اساس 
که  است  این  واکسن  هدف  بوده اند.  خاطره  سلول های 
اختیار  در  را  )آنتی ژن(  مولکولی  خاص  نشانگرهای 
است  ممکن  آنتی ژن ها  این  دهد.  قرار  ایمنی  سلول های 
قندها،  ازآنجایی که  باشند.  پلی ساکاریدی  یا  پروتئینی 
ایمونوژن خوبی نیستند و فقط سلول های B را از مسیر 
این  است  الزم  می کنند،  فعال   T سلول های  از  مستقل 
3- Clinical trials

توکسین  موتانت  نوع  مثل  پروتئین هایی  به  مولکول ها 
دیفتری متصل شوند تا پاسخ مناسب و مقدار قابل توجهی 
IgG ایجاد کنند. در کنار آنتی ژن، معموالً ادجوانت قرار 
می گیرد که باعث تقویت و تنظیم پاسخ ایمنی خواهد شد. 
در گذشته، واکسن ها محدود به دو نوع میکروارگانیسم 
کشته شده یا تخفیف  حدت یافته بودند. وقتی مقادیر نسبتًا 
توانایی  اینکه  با  می شد،  تزریق  بدن  به  آن ها  از  زیادی 
تحریک  را  ایمنی  ولی سیستم  نداشتند  را  بیماری  ایجاد 
در معرض  ایمنی مجدداً  می کردند. درصورتی که سیستم 
پاسخ  خاطره  سلول های  می گرفت،  قرار  مشابه  آنتی ژن 

شدیدتر و سریع تری راه اندازی می کردند )3(.
سرطان ها  و  متابولیکی  سندرم   ،2 نوع  دیابت  بیماری 
با کاهش تعداد سلول های ایمنی و خاطره، تغییر اجزای 
باعث  آنتی ژن،  شناسایی  تضعیف  و  همورال  سیستم 
مقابل در  توسعه  درحال  واکسن های  پایین    کارایی 

COVID-19 خواهد شد. از دیگر عوامل می توان به پیری، 
مصرف داروهای سرکوب گر سیستم ایمنی مثل کورتیزول 
و سکونت در کشورهای درحال توسعه به خاطر شرایط 
اقتصادی ضعیف تر اشاره کرد. چاقی نیز چالش دیگری 
در پیش روی واکسن کووید است؛ چون افراد چاق سطح 
 IgG باالتری از اینترلوکین-6 و در نتیجه غلظت کمتری

دارند4 )4(.
4- گفته می شود ماکروفاژهای بافت آدیپوز این سایتوکاین التهابی را تولید 
می کنند که در آزادسازی تری گلیسیرید و واکنش نسبت به انسولین نقش 

دارد.

شکل 1
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شکل 1 فرآیند کالسیک تولید واکسن را با فرآیند تولید 
واکسن کووید مقایسه می کند. اولین واکسن توسعه یافته 
آزمایش  آمریکا  سیاتل  منطقۀ  در   mRNA-1273 نام  به 
خواهد شد. این واکسن برپایۀ mRNA است که به خوبی 
مولکول  این  می کند.  توجیه  را  آن  توسعۀ  باالی  سرعت 
mRNA قرار است سلول را به ساخت آنتی ژن ویروسی 
نکتۀ  کند.  شناسایی  را  آن  بدن  ایمنی  سیستم  تا  وادارد 
قابل توجه این است که تا به امروز هیچ واکسنی بر پایۀ 
واکسن  تعدادی  هرچند،  است.  نگرفته  تأییدیه   mRNA
مستعد  واکسن  شدند.  وارد  بالینی  مطالعات  دوم  فاز  به 
ضعیف تر  ویروس های  مهندسی  پایۀ  بر  نیز  دیگری 
ماه  از چند  نمی رسد زودتر  نظر  به  است.  درحال توسعه 

دیگر، این واکسن ها به مرحلۀ دوم بالینی وارد شوند.
آزمایشگاهی  مطالعات  در  ابتدا  واکسن  بودن  بی خطر 
حیوانات  اگر  می شود.  امتحان  خرگوش  و  موش  روی 
هیچ عالئمی از بیماری نشان ندادند، مطالعات وارد فاز 
انسانی می شود. دو واکسن پیشنهادی، بدون هیچ مرحلۀ 
جداگانه ای  مطالعات  شده اند.  یک  فاز  وارد  پیش بالینی 
انجام  سالخوردگان  و  بزرگ ساالن  کودکان،  روی  باید 
شود. تعداد افراد جامعۀ نمونه نیز مهم است؛ چون گاهی 
واکسن برای تعداد کمی از افراد بی خطر به نظر می رسد 
ولی وقتی روی جامعۀ بزرگ تری آزمایش شود، عوارض 
جانبی نشان می دهد. در طی پاندمی، بسیاری از این مراحل 
کوتاه شده یا با مراحل دیگر ادغام می شوند اما همچنان 
قبل از ورود واکسن به بازار، چند هزار فرد واکسینه شده 
علل  می گیرند.  قرار  نظارت  تحت  ماه  چندین  مدت  به 
توسعۀ سریع واکسن علیه COVID-19 را می توان موارد 

زیر دانست )5(:
در 	   S پروتئین  نقش  زمینۀ  در  قبلی  دانش 

خنثی  می دهد  نشان  که  شواهدی  و  بیماری زایی 
ایمنی،  سیستم  به وسیلۀ  آنتی بادی ها  این  کردن 

بخش مهمی از پاسخ ایمنی را ایجاد می کند.
رشد فناوری واکسن هایی بر پایۀ اسیدنوکلئیک که 	 

در صورت شناخت توالی ژنتیکی ویروس، تولید 
واکسن را تسریع می کند.

فرآیندهایی که می توانند همزمان باهم انجام شوند 	 
بدون این که ریسک بیشتری برای شرکت کنندگان 

ایجاد کنند.
باید توجه داشت که بسیاری از واکسن ها در فاز سوم 
بالینی شکست می خورند که معموالً به خاطر تعیین اشتباه 

 mRNA واکسن  این  مناسب  دوز  است.  مناسب  دوز 
همچنان در حال بررسی است. همان طور که جلوتر ذکر 
ایمنی  افزایش سن باعث کاهش عملکرد سیستم  کردیم 

می گردد؛ درنتیجه، دوز باید متناسب با سن تعیین شود.
برای  آنتی بادی  مناسب  تیتر  مناسب،  دوز  تعیین  در 
این  )در  دارد  تأثیر  نیز  آن  اتصال  قدرت  و  خنثی سازی 
تحقیقات از ویروس فعال یا پروتئین بیان شده در سلول 
زنده استفاده می کنند(. بررسی ارتباط بین تیتر آنتی بادی 
و کارایی واکسن در مصونیت علیه COVID-19، نیاز به 

مطالعات بالینی گسترده دارد.
فاز  در  واکسیناسیون  بالینی  پیچیدگی های  از  یکی 
است.  مختلف  مناطق  در  پاندمی  نوسان  مشکل  آخر، 
درصورتی که می توان در مورد کارایی واکسن نظر قطعی 
باال  شیوع  با  مناطقی  ساکن  شده،  واکسینه  افراد  که  داد 

باشند.
گذشته از همۀ این مالحظات، در حال حاضر، جهان 
شاهد پیمودن مسیری 6 ساله در کمتر از 6 ماه است. آیا 
پیمودن ادامۀ مسیر و رسیدن به واکسنی کارآمد و ایمن تا 
6 ماه بعدی تحقق می یابد؟ بیایید نگاهی به واکسن های 

کاندید و چالش های آن ها بیندازیم.
مروریبرساختارویروس

کووید-19،  بیماری  عامل   SARS-CoV-25 ویروس 
حدود 2 تا 14 روز بعد از ورود به بدن، عالئم بیماری 
شامل  موارد  درصد   80 در  آن  عالئم  می کند.  ایجاد  را 
از  جوان تر  افراد  در  است.  تب  و  دشوار  تنفس  سرفه، 
مشاهده  شده  نیز  چشایی  و  بویایی  حس  رفتن  دست 
است. حتی کسانی که عالئمی ندارند و در دورۀ نهفتگی 
به سر می برند، می توانند افراد دیگر را آلوده کنند که این 

5- Severe acute respiratory syndrome coronavirus2
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پروتئین S به گیرندۀ ACE26 متصل شده و باعث ادغام 
این  از  زیادی  مقادیر  می شود.  انسانی  سلول  و  ویروس 
دارد.  وجود  ریه  پارانشیم  و  تنفسی  مجاری  در  گیرنده 
 S2 و S1 این پروتئین، می تواند توسط پروتئاز میزبان به
شکسته  شود. بخشی از S1 که به گیرنده متصل است، با 
آنتی بادی ها  از دسترس  را  تغییر ساختار فضایی، گیرنده 
دور نگه می دارد. پس درک ساختار Spike برای توسعۀ 

واکسن علیه ویروس حائز اهمیت است )6(.
بعد از ادغام پوشش لیپیدی ویروس با غشای سلول، 
ویروس دو مرحله را در پیش رو دارد: تکثیر و رونویسی.
رونویسی  و  تکثیر  فرآیند   3 شکل  در 
نشان   RNA مثبت  تک رشتۀ  با  ویروسی 

داده شده است.
بعد از آلودگی با ویروس، سیستم ایمنی 

با تولید دو نوع آنتی بادی پاسخ می دهد:
نشان دهندۀ  و  سریع تر  پاسخ  که   IgM
دیرتر   IgG است.  فعال  عفونت  وجود 
ظاهرشده و حتی بعد از پاک سازی کامل 
که  کرد  اشاره  باید  دارد.  باز هم حضور 
از  با دو مکانیسم می تواند  کروناویروس 
دست سیستم ایمنی فرار کند. اول این که 
سلول،  در  ویروس  حاوی  وزیکول های 
فاقد گیرنده های Toll بودند و دوم این که 
را  اینترفرون  تولید  جلوی  کروناویروس 

می گیرد )7(،)8(.
واکسنهای به نگاهی

SARS-CoV-2
توالی  که   2020 ژانویۀ  یازدهم  از 
فعالیت های  منتشر شد،  ویروس  ژنتیکی 

6- Angiotensin converting enzyme2

یک  همچنین  است.   SARS-CoV-1 از  متفاوت  حالت 
تفاوت دیگر را می توان در عدد سرایت پایه یا R0 دید. 
فرد  یک  به وسیلۀ  که  هستند  افرادی  تعداد  میانگین   R0
 آلوده بیمار می شوند و این عدد برای SARS-CoV-2 بین 
 2 بین   SARS-CoV-1 برای  درحالی که  است   1.4-6.49

تا 5 بود.
پروتئین ها پوشیده  از  انواعی  با  این ویروس RNAدار 
ایجاد  عامل   Spike یا  S پروتئین  :)2 است )شکل  شده 
 E یا غشایی، پروتئین M شکل خاص ویروس، پروتئین

یا پوششی و پروتئین N )نوکلئوکپسید(.

شکل 3
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مراکز توسعۀ واکسن COVID-19 بیندازیم. شکل 4 نشان 
بخش  در  واکسن  توسعۀ  فرآیندهای   %72 که  می دهد 
خصوصی و 28% دیگر در بخش دولتی آغاز شده است. 
دارند.  شمالی حضور  آمریکای  در  نیز  مراکز  این  بیشتر 
کشور   19 در  کووید-19  واکسن  اصلی  توسعه دهندگان 
دنیا هستند که حدوداً یک سوم جمعیت جهان را شامل 

می شود )9(.
واکسنهاییبرپایۀاسیدنوکلئیک

اتصال  برای   S پروتئین  کردیم،  اشاره  که  همان طور 
درنتیجه  است؛  نیاز  گیرنده  به  وابسته  اندوسیتوز  و 
می توان RNA حاوی اطالعات الزم برای تولید پروتئین 
با  سلول  برخورد  ازآنجایی که  کرد.  وارد  سلول  به  را   S
نوترکیب  پروتئین  از  متفاوت  معموالً  ویروسی  پروتئین 
ساخته شده در آزمایشگاه است، می توان مزیتی برای این 
روش متصور بود: ازلحاظ تئوری، پروتئین ایجادشده از 
روی mRNA دقیقًا مثل پروتئین ویروسی عمل می کند. 
 RNA پایۀ  بر  واکسن هایی  تمامی  فهرست   1 جدول 
مورد در  به تفصیل  بعدی  بخش  در  می دهد.  نشان   را 

 mRNA-1273 توضیح می دهیم.
شرکت توسط  مشابه،  واکسن های  از  دیگر   یکی 
Curevac آلمان ارائه شده است و در ماه ژوئن فاز اول 
روی  و  گذاشته  سر  پشت  بلژیک  و  آلمان  در  را  بالینی 
این  است.  آزمایش شده  سال   60 تا   18 بین  نفر   168

R&D )تحقیق و توسعه( برای توسعۀ واکسن در سراسر 
 )mRNA-1273( جهان به راه افتاد. اولین کاندید واکسن
 Moderna شرکت  توسط   2020 مارس  شانزدهم  در 

پیشنهاد شد.
جغرافیایی  پراکندگی  به  نگاهی  است  خوب  ابتدا  در 

شکل 5( روش های اصلی تولید ئاکسنی بر پایۀ ویروس
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دست  به  نوترکیب   DNA روش  از  استفاده  با  یا  کشت 
آیند. طی مراحل تخلیص ممکن است بخشی از خاصیت 
ایمونوژنیک آنتی ژن از دست برود در نتیجه باید با یک 
شود.  همراه  است،  آلومینیوم  نمک   معموالً  که  ادجوانت 
را  داده و دوز الزم  افزایش  را  واکسن  کارایی  ادجوانت 
کاهش می دهد. یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه، 
شرکت فرانسوی Sanofi است که واکسن خود را مشابه 
توسعه  باکولوویروس  بیان  سیستم  در  آنفوالنزا  واکسن 
ارائه  را  خود  واکسن   GSK شرکت  همکاری  با  و  داده 
سال  انتهای  تا   3 فاز  آن ها  پیش بینی  طبق  کرد.  خواهد 
نوترکیب  پروتئین های  بااینکه  شد.  خواهد  انجام   2020
از  یکی  هستند،  موجود  واکسن های  از  بسیاری  اساس 
است.   Th2 بر  مبتنی  شدید  پاسخ  روش  این  مشکالت 
این سلول ها که معموالً در پاسخ های آلرژیک نقش دارند، 
با تولید مقادیر باالی اینترلوکین 4 و 13 باعث فراخوانی 
تعداد  وقتی  شد.  خواهند  ائوزینوفیل ها  و  ماست سل ها 
ائوزینوفیلیای  بیماری  یابد،  افزایش  ائوزینوفیل ها در ریه 

شدید ریوی ایجاد خواهد شد.
حاملهایویروسی

آنتی ژن  انتقال  برای  ویروس  یک  از  روش،  این  در 
مقیاس  در  فناوری  این  می شود.  استفاده  دیگر  ویروس 
باال قابل استفاده است. چالش این روش، طیف گستردۀ 
خلوص  بر  عالوه  باید  که  است  تخلیص  روش های 

مناسب، فعالیت ویروس را حفظ کند.
واحدهای  زیر  از  ایمنی حاصل  که  داشت  توجه  باید 
مدت  معموالً  غیرفعال شده  ویروس  یا  و  ویروسی 
داریم:  نوع وکتور ویروسی  دو  دوام می آورد.  کوتاه تری 
معایب  و  مزایا  هرکدام  غیرتکثیرشونده.  و  تکثیرشونده 

شرکت از کنسرسیوم اتحاد برای نوآوری جهت آمادگی 
دریافت  یورو  میلیون   8.3  )CEPI( فراگیر  امراض  برای 
کرده است. الزم به ذکر است که این شرکت به صورت 
تخصصی روی توسعۀ داروهایی بر پایۀ mRNA فعالیت 

می کند.
در  را می توان  واکسن  دنیای  پیشرفت های  جدیدترین 
واکسن هایی بر پایۀ DNA مشاهده کرد. DNA نوترکیب 
دستکاری شده به صورت پالزمید یا وکتور ویروسی وارد 
از اطالعات  استفاده  با  نظر  پروتئین مورد  سلول شده و 
که  است  این  روش  این  مزیت  شد.  خواهد  ساخته  آن 
هم ایمنی همورال و هم ایمنی سلولی ایجاد می کند. این 
نوع واکسن پایدار بوده و نیاز به شرایط ویژۀ نگهداری 
اینجا  در  تخفیف حدت یافته،  واکسن  برخالف  ندارد. 
این  نیست.  مطرح  ویروس ها  ناقص  تضعیف  ریسک 
تولید  باال  به راحتی می توان در مقیاس  را  نوع پالزمیدها 
بود.  خواهد  بلندمدت  آن ها  از  حاصل  ایمنی  و  کرد 
 INO-4800 مجموعه،  این  کاندید  واکسن های  از  یکی 
با  را  بالینی  فاز یک  که  است   INOVIO ساخت شرکت
موفقیت پشت سر گذاشته است. در این روش، پالزمید 
نام  به  با دستگاهی  و  پوست  راه  از  مستقیم  به شکل   را 
CELLECTRA به بدن وارد می کند. این شرکت ادعا کرده 
است که تا پایان سال یک میلیون دوز دیگر از واکسن را 
برای کاربرد بالینی در نظر می گیرد. این واکسن قرار است 
در چین و کرۀ جنوبی نیز امتحان شود. جدول 2 فهرستی 

از واکسن های بر پایۀ DNA را ارائه می کند.
واکسنهاییبرپایۀزیرواحدهایپروتئین

پروتئین  از  خاصی  بخش های  حاوی  واکسن ها  این 
قدیمی  روش های  با  است  ممکن  که  هستند  نظر  مورد 

جدول 2
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ذراتشبهویروسی
در سال های اخیر توجه به سمت این ذرات بیشتر شده 
شبیه  بسیار  نانوساختارهایی  ویروسی،  شبه   ذرات  است. 
پروتئین ساختاری  یا چند  از یک  ویروس هستند. آن ها 
باشند  داشته  لیپیدی  پوشش  می توانند  و  تشکیل شده اند 
یا نداشته باشند. به خاطر ساختار تکرارشوندۀ پروتئینی، 
پاسخ قوی ایمنی سلولی و همورال را ایجاد می کنند. این 
ذرات چون فاقد ژنوم ویروس هستند، کار کردن با آن ها 
 خطر کمتری است. تولید این ذرات می تواند در سیستم 
بین پروکاریوت، مخمر و پستاندار انجام شود که البته به 
هزینه ها و اصالحات پساترجمه ای )PTM( بستگی دارد. 
شکل  به  خودبه خود  می توانند  پروتئینی  زیرواحدهای 

از  را  تکثیر  خاصیت  که  ویروس هایی  دارند.  را  خود 
دست داده اند معموالً بر پایۀ آدنوویروس و هرپس هستند 
ویروس  می توان  تکثیرشونده  ویروس های  از  درحالی که 
سرخک را نام برد. ویروس های دیگر به خاطر ناپایداری 
ژنتیکی و ظرفیت کمتری که برای قطعۀ خارجی دارند، 
کمتر موردتوجه شرکت های واکسن سازی قرار می گیرند. 
نشان  را  این وکتورها  معایب  و  مزایا  فهرست  جدول 3 
می دهد. همان طور که مشاهده می کنید یکی از نگرانی های 
موردنظر  ویروس  برابر  در  قبلی  مصونیت  روش،  این 
واکسن شبیه  که   Ad5-cCov واکسن  مورد  در   است. 

از وکتور غیرتکثیرشونده استفاده کرده   Ebola است و 
است، صحبت می کنیم.
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بود. در این روش از وکتور ویروسی آدنوویروس استفاده 
است.  شده  بیان  آن  سطح  روی   S پروتئین  که  می شود 
خصوصیات مولکولی این ویروس DNAدار، سال ها مورد 
بررسی قرار گرفته و دانش مناسب برای توسعۀ واکسن 
و کاربردهای ژن درمانی در اختیار ما قرار داده است. از 
ویژگی هایی این ویروس که برای تولید واکسن مناسب 

است می توان به موارد زیر اشاره کرد )11(:
1- هم سلول های در حال تقسیم و هم سلول هایی که 

در حال تقسیم نیستند را آلوده می کند.
2- بعد از ورود به سلول بیان باالیی دارد.

به دست  آن  از  باالیی  تیتر  می توان  آزمایشگاه  در   -3
آورد.

4- ژنوم خود را با ژنوم سلول ادغام نمی کند.
5- پایداری ژنی و فیزیکی دارد.

6- آدنوویروس، سلول های دندریتیک را آلوده کرده و 
بیان مولکول های کمک تحریکی )costimulatory( را 

افزایش می دهد.
پاسخ  کموکاین ها  و  سایتوکاین ها  تولید  خاطر  به   -7

ایمنی قوی ایجاد می کند.
آدنوویروس همان ویروس سرماخوردگی معمولی است 
که سلول های اپی تلیال را نیز درگیر کرده و در نتیجه هم ایمنی 
موکوزی )IgA( و هم ایمنی سیستمی )IgG( ایجاد می کند. 
وکتورهای آدنوویروس برای طیف وسیعی از واکسن ها به 
RNA گرفته تا ویروس های SIV و HIV کار برده می شوند: از

دار تک رشته و دورشته. این وکتور دو نوع تکثیرشونده و 
 E1 غیرتکثیرشونده دارد که البته در نوع غیرتکثیرشونده بخش
و E3 حذف شده و فضای بیشتری برای ورود قطعۀ خارجی 
فراهم گشته است. Ad5 گسترده ترین وکتور غیرتکثیرشوندۀ 
آدنوویروس است. بیش از 350 مطالعۀ علمی در جهان برای 

توسعۀ این وکتورها انجام شده است.
در جوالی 2020 نتایج فاز 2 بالینی واکسن چینی در مجلۀ 
معتبر The Lancet چاپ شد و تایید کرد که واکسن در دوز 
5×1010 بی خطر است و پاسخ ایمنی مناسب را ایجاد می کند. 
این واکسن روی افراد سالم بین 18 تا 60 سال در ووهان 
انجام شد و 603 نفر داوطلب شرکت کردند. نمونه های خون 
14 روز و 28 روز بعد تهیه شد تا با انجام ELIZA میزان 
آنتی بادی آن ها سنجیده شود. چون غلظت های آنتی بادی از 
تابع نرمال پیروی نمی کند و چولگی دارد، پارامتری به نام 
GMT را گزارش می کنند که میانگین هندسی غلظت هاست. 

بگیرند. ذرۀ  قرار  کنار هم  یا سه الیه در  تک الیه، دوالیه 
شبه ویروسی اگر از سلول جوانه بزند، پوشش لیپیدی و 
آنتی ژن سطحی را به همراه خواهد داشت مثل ذرات شبه 
ویروسی آنفوالنزا که پروتئین هماگلوتینین را روی سطح 

خود دارند )10(.
ویروسغیرفعال

آن  کارایی  ولی  دارد  باالیی  پایداری  واکسن  نوع  این 
به  ویروس  ساختار  برای حفظ  همچنین،  است.  پایین تر 
فروش  به  جدا  آن  حالل  و  شده  تولید  خشک  صورت 
می رسد. مالحظاتی برای نقل و انتقال آن در دمای پایین 

باید صورت بگیرد که باعث افزایش قیمت آن می شود.
واکسن های دیگری نیز وجود دارند که از چند پلتفرم 
واکسنی   Geno شنزن  موسسۀ  مثال  می کنند  استفاده 
طراحی کرده که در آن سلول های DC با استفاده از وکتور 
لنتی ویروس مهندسی شده اند و حدود پنج میلیون از این 

سلول ها به صورت زیرپوستی تزریق می شوند. مطالعات 
بالینی این واکسن از اواخر مارس 2020 آغاز شده و تا 
بر  نیز  دیگر  واکسن  یک  شرکت  این  دارد.  ادامه   2023
 )aAPC( مبنای سلول های مصنوعی عرضه کنندۀ آنتی ژن
دارد. در شکل 6، تعداد واکسن های مبتنی بر هر روش را 

مشاهده می کنید.
Ad5/26واکسن

مبنای  بر  داروهایی  که  است  سال   50 از  بیش 
آدنوویروس استفاده می شوند. اولین واکسنی که در چین 
کرده  استفاده  روش  این  از  شد،  بالینی  کارآزمایی  وارد 
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در کشـــورهای دیگـــری نیـــز مـــورد آزمایـــش قـــرار گیـــرد. 
ایـــن تحقیـــق اطالعاتـــی راجـــع بـــه دورۀ مصونیـــت 

واکســـن بـــه مـــا نمی دهـــد.
ـــی  ـــه روی واکســـن ترکیب یکـــی دیگـــر از موسســـاتی ک
ــز  ــد، مرکـ ــور Ad5 و Ad26 کار می کنـ ــوع وکتـ دو نـ
تحقیقاتـــی Gamaleya در روســـیه اســـت. ایـــن مرکـــز از 
ـــروس  ـــر آدنووی ـــی ب ـــن های مبتن ـــال 1980 روی واکس س
ـــی  ـــن ترکیب ـــد دارد واکس ـــون قص ـــرده و اکن ـــق ک تحقی
 Ad26 ـــی ـــیون ابتدای ـــد. در واکسیناس خـــود را عرضـــه کن
بـــه بـــدن تزریـــق شـــده و 21 روز بعـــد Ad5 تزریـــق 
می شـــود. ادعـــای شـــرکت ایـــن اســـت کـــه تزریـــق 
ـــد  ـــناخته می توان ـــروس ناش ـــور آدنووی ـــک وکت ـــدد ی مج
ایمنـــی طوالنی مـــدت و بهتـــری ایجـــاد کنـــد )شـــکل 

.)7
INO-4800همراهباواکسن

ـــعه  ـــق و توس ـــد تحقی ـــاون ارش ـــک« مع ـــت برودری »کی
»اینوویـــو« گفـــت: »مـــا همـــه امیـــدوار بودیـــم کـــه 
ــن  ــده در ایـ ــاخته شـ ــاًل سـ ــه قبـ ــن MERS کـ واکسـ
مـــورد بـــه انـــدازه کافـــی همپوشـــانی داشـــته باشـــد 
و مفیـــد باشـــد، چـــرا کـــه ماننـــد MERS و ســـارس، 
ـــه  ـــد اســـت ک ـــروس جدی ـــک وی ـــد ی ـــروس جدی کروناوی
ـــد«. ـــتفاده می کن ـــی اس ـــاده ژنتیک ـــوان م ـــه عن از RNA ب

امـــا تجزیـــه و تحلیـــل عمیـــق نشـــان داد کـــه ایـــن 
ـــدارد و  ـــی ن ـــد کارای ـــروس جدی ـــرای کروناوی ـــن ب واکس
نمی توانـــد جلـــوی ایـــن ویـــروس جدیـــد را بگیـــرد؛ 
ــی  ــه طراحـ ــم بـ ــرکت تصمیـ ــان شـ ــن محققـ بنابرایـ
یـــک واکســـن جدیـــد گرفتنـــد. آن هـــا بـــه رویکـــرد 
ـــد.  ـــن روی آورده ان ـــاد واکس ـــرای ایج ـــدی ب ـــبتاً جدی نس
ـــا کشـــته شـــده  ـــف ی واکســـن های ســـنتی از اشـــکال ضعی
ــه  ــا از جملـ ــمت هایی از ویروس هـ ــا قسـ ــروس یـ ویـ
ــتم  ــده اند و سیسـ ــکیل شـ ــص تشـ ــای خالـ پروتئین هـ
ـــه  ـــروس را ب ـــرد، وی ـــه ف ـــق ب ـــگام تزری ـــدن هن ـــی ب ایمن
ـــری  ـــرای جلوگی ـــد و ب ـــخیص می ده ـــم تش ـــوان مهاج عن
ـــا  ـــد؛ ام ـــد می کن ـــادی تولی ـــدی، آنتی ب ـــای بع از تهاجم ه
ـــه  ـــوان ب ـــای نات ـــاد ویروس ه ـــه ایج ـــت ک ـــن اس ـــه ای نکت
ـــاد  ـــرای ایج ـــا ب ـــردن آن ه ـــال ک ـــا غیرفع ـــی ی ـــدار کاف مق
واکســـن بـــرای میلیون هـــا نفـــر می توانـــد ماه هـــا 
ـــکل  ـــن، مش ـــد. همچنی ـــول بکش ـــال ها ط ـــی س ـــا حت ی
جهـــش و بازگشـــت ویـــروس نیـــز وجـــود دارد کـــه 

ـــم. ـــت کردی ـــر صحب باالت

چون توزیع لگاریتمی برای غلظت های آنتی بادی بهتر است 
می توان ثابت کرد که:
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ـــه  ـــن ب ـــاال و پایی ـــرای دوز ب ـــن پژوهـــش، GMT ب در ای
ترتیـــب 656.5 و 571 بـــود.

ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــن اس ـــروس ای ـــو وی ـــور آدن ـــراد وکت ای
دوز باالیـــی از آن بـــه کار رود. همچنیـــن، مصونیـــت قبلـــی 
ـــث  ـــز باع ـــن نی ـــش س ـــروس و افزای ـــه آدنووی ـــبت ب نس
اختـــالل در تولیـــد آنتی بـــادی می گـــردد. کســـانی 
ـــتند،  ـــروس داش ـــه آدنووی ـــبت ب ـــی نس ـــی پایین ـــه ایمن ک
دو برابـــر افـــرادی بـــا ایمنـــی بـــاال آنتی بـــادی تولیـــد 
کردنـــد. همچنیـــن بایـــد اشـــاره کـــرد روش محاســـبۀ 
ـــه  ـــن ک ـــر ای ـــه خاط ـــودن، ب ـــد ب ـــن کارآم GMT در عی
پاســـخ های ضعیـــف بـــه واکســـن را مخفـــی می کنـــد، 

ممکـــن اســـت اندکـــی گمراه کننـــده باشـــد.
جامعـــۀ هـــدف ایـــن پژوهـــش، بزرگســـاالن چیـــن 
ـــد  ـــن بای ـــودن واکس ـــد ب ـــات کارآم ـــرای اثب ـــد و ب بوده ان
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ـــت  ـــک مزی ـــت. ی ـــه اس ـــش یافت ـــمگیری افزای ـــور چش ط
اساســـی لیپـــوزوم هـــا، آرکیوزوم هـــا و ویـــروزوم هـــا 
ـــر  ـــی ب ـــن مبتن ـــای واکس ـــتم ه ـــی و سیس ـــور کل ـــه ط ب
ـــری  ـــت انعطاف پذی ـــور خـــاص، قابلی ـــه ط ـــا ب ـــوزوم ه لیپ
ـــی  ـــوزوم را م ـــازی لیپ ـــب و آماده س ـــت. ترکی ـــا اس آن ه
ــوب  ــای مطلـ ــه ویژگی هـ ــتیابی بـ ــرای دسـ ــوان بـ تـ
ـــدازه،  ـــع ان ـــدازه، توزی ـــار، ان ـــا، ب ـــاب لیپیده ـــد انتخ مانن
ــا  ــا یـ ــری آنتی ژن هـ ــل قرارگیـ ــن و محـ ــر انداختـ گیـ
ـــات  ـــه خصوصی ـــته ب ـــرد. بس ـــاب ک ـــی انتخ ـــواد کمک م
شـــیمیایی، آنتی ژن هـــای محلـــول در آب )پروتئین هـــا، 
کربوهیدرات هـــا،  نوکلئیـــک،  اســـیدهای  پپتیدهـــا، 
لیپوزوم هـــا  آب  داخلـــی  فضـــای  در  هاپتن هـــا( 
ترکیبـــات  کـــه  حالـــی  در  می شـــوند،  محبـــوس 
ــی،  ــواد افزودنـ ــا، مـ ــا، آنتی ژن هـ ــی )لیپوپپتیدهـ لیپوفیلـ
مولکول هـــای پیونددهنـــده( بـــا لیپیـــد برهم کنـــش 
خواهنـــد داشـــت. آنتی ژن هـــا یـــا مـــواد کمکـــی 
می تواننـــد بـــا جـــذب یـــا پیونـــد شـــیمیایی پایـــدار، 
ـــیون های  ـــوند. فرموالس ـــل ش ـــوزوم متص ـــطح لیپ ـــه س ب
ـــی  ـــواد کمک ـــا م ـــا ی ـــف آنتی ژن ه ـــواع مختل ـــاوی ان ح
را می تـــوان بـــا پارامترهـــای ذکـــر شـــده جهـــت 
ـــای  ـــرای کاربرده ـــی ب ـــن های لیپوزوم ـــم دوز واکس تنظی

جداگانـــه ترکیـــب کـــرد )14(.
ـــرای  ـــل ب ـــل و نق ـــایل حم ـــوان وس ـــه عن ـــا ب لیپوزوم ه
ــرار  ــتفاده قـ ــورد اسـ ــیار مـ ــای واکســـن بسـ آنتی ژن هـ
ــا  ــن فرمول بندی هـ ــای ایـ ــی از مزایـ ــد. برخـ گرفته انـ
ــب  ــر تخریـ ــت در برابـ ــف( محافظـ ــد از: )الـ عبارتنـ
ـــته  ـــار آهس ـــا انتش ـــی ی ـــوی بافت ـــرات دپ ـــی ژن، )ب( اث آنت
آنتـــی ژن و )ج( جـــذب آنتـــی ژن توســـط ســـلول های 
ـــد )14(. ـــهیل می کن ـــی ژن )APC( را تس ـــده آنت ـــه دهن ارائ

لیپیدهایـــی  رایج تریـــن  کولین هـــا  فســـفاتیدیل 
ـــوند.  ـــتفاده می ش ـــوزوم اس ـــد لیپ ـــرای تولی ـــه ب ـــتند ک هس
ـــیعی  ـــف وس ـــد از طی ـــوذرات می توانن ـــال، نان ـــن ح ـــا ای ب
ـــن  ـــه همچنی ـــوند ک ـــاخته ش ـــا س ـــا و پروتئین ه از لیپیده
مشـــخص شـــده اســـت کـــه آن هـــا خصوصیـــات فیزیکـــی 
ــای  ــد. لیپوزوم هـ ــر می دهنـ ــز تغییـ ــیمیایی را نیـ و شـ
کالســـیک هـــم اکنـــون بـــه تدریـــج بـــا فناوری هـــای 
پیشـــرفته تر بـــا نســـل جدیـــد نانـــوذرات مبتنـــی بـــر 
ـــای  ـــه دارای عملکرده ـــوند ک ـــن می ش ـــا جایگزی لیپیده
ــال  ــتند. در حـ ــری هسـ ــای کمتـ ــر و ضعف هـ دقیق تـ
ـــوزوم  ـــر لیپ ـــی ب ـــن مبتن ـــتم واکس ـــن سیس ـــر، چندی حاض

ـــی  ـــرکت ها روش های ـــایر ش ـــو« و س ـــن »اینووی بنابرای
را بـــرای ســـاخت هرچـــه ســـریع تر واکســـن ایجـــاد 
ـــو« از روی واکســـن ســـارس،  ـــد. دانشـــمندان »اینووی کردن
RNA ویـــروس را بـــه DNA تبدیـــل کـــرده و بخش هایـــی 
از ویـــروس را انتخـــاب کردنـــد کـــه شبیه ســـازی های 
رایانـــه ای نشـــان می دهـــد سیســـتم ایمنـــی بـــدن را در 
ســـاخت آنتـــی بادی هـــا تحریـــک می کند.»برودریـــک« 
ـــاعت  ـــه س ـــه، س ـــول اولی ـــن محص ـــی ای ـــد طراح می گوی

ـــید. ـــول کش ـــاه ط ـــک م ـــدود ی ـــاخت آن ح و س
ـــک  ـــل ی ـــو« حداق ـــن »اینووی ـــود، واکس ـــن وج ـــا ای ب
ـــه  ـــا ک ـــه دارد. از آنج ـــترده فاصل ـــتفاده گس ـــا اس ـــال ت س
ـــان  ـــه »COVID-19« همچن ـــال ب ـــد ابت ـــوارد جدی ـــداد م تع
ـــز در  ـــر نی ـــروه دیگ ـــن گ ـــت، چندی ـــش اس ـــه افزای رو ب
ـــتند  ـــی هس ـــد واکســـن و درمان ـــرای تولی ـــعه ب ـــال توس ح
کـــه بـــا روش هـــای غیرســـنتی بـــه مقابلـــه بـــا ایـــن 

ـــد. ـــروس بپردازن وی
ـــه ای  ـــۀ »اینوویـــو« در واکســـن MERS خـــود نمون تجرب
ـــدر  ـــول چق ـــور معم ـــه ط ـــه ب ـــت ک ـــئله اس ـــن مس از ای
ـــک  ـــه ی ـــود ک ـــل ش ـــان حاص ـــا اطمین ـــد ت ـــول می کش ط
ـــش  ـــرکت آزمای ـــن ش ـــت. ای ـــر اس ـــن و مؤث ـــن ایم واکس
ایمنـــی اولیـــه واکســـن MERS را در یـــک کارآزمایـــی 
ـــام  ـــه 2017 انج ـــا م ـــه 2016 ت ـــاز اول از فوری ـــی ف بالین
ـــاز دوم  ـــش ف ـــه آزمای ـــن در اوت 2018 ب ـــن واکس داد. ای
منتقـــل شـــد تـــا ایمنـــی در تعـــداد بیشـــتری از افـــراد 
ـــرای  ـــن ب ـــن واکس ـــا ای ـــود آی ـــخص ش ـــش و مش آزمای
ـــی را  ـــتم ایمن ـــظ، سیس ـــای محاف ـــی بادی ه ـــاخت آنت س
ـــن کار  ـــی رود ای ـــار م ـــر. انتظ ـــا خی ـــد ی ـــک می کن تحری

ـــد. ـــان برس ـــه پای ـــال ب ـــر امس اواخ
اندکیدرموردحاملها

دو  از  متشـــکل  کروی شـــکل  ذرات  لیپوزوم هـــا 
ــازی  ــی محصور سـ ــفولیپیدی و دارای ویژگـ ــه فسـ الیـ
ــکان  ــتند. امـ ــز هسـ ــت و آب گریـ ــای آب دوسـ داروهـ
ــفولیپیدهای  ــتفاده از فسـ ــا اسـ ــا بـ ــاخت لیپوزوم هـ سـ
ـــی  ـــای باکتریای ـــا لیپیده ـــنتزی و ی ـــای س ـــی، لیپیده طبیع
وجـــود دارد. لیپوزوم هـــا و نانـــوذرات مشـــتق شـــده از 
ـــتم  ـــه سیس ـــروزوم8 ب ـــوزوم7 و وی ـــد آرکی ـــوزوم مانن لیپ
حامـــل مهمـــی در تولیـــد واکســـن تبدیـــل شـــده اند 
و عالقـــه بـــه واکســـن های مبتنـــی بـــر لیپـــوزوم بـــه 

7- Archaeosome
8- Virosomes
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تولید آن ها زمان بر و هزینه بر است.  •
ـــوار  ـــا دش ـــد آن ه ـــد تولی ـــاس فرآین ـــش مقی افزای  •

اســـت.
اســـتفاده از لیپید هـــای حســـاس بـــه pH باعـــث 
می شـــود بـــه صـــورت کنترل شـــده بتوانیـــم در زمـــان 
دلخـــواه بـــا تغییـــر pH محتـــوای اســـیدنوکلئیک نانـــوذرات 

را آزاد کنیـــم )16(.
mRNA-1273واکسن

ــای  ــرژی و بیماری هـ ــی آلـ ــۀ ملـ ــان مؤسسـ محققـ
عفونـــی ایـــاالت متحـــده بـــا همـــکاری دانشـــگاه 
در  »مادرنـــا«،  بیوتکنولـــوژی  شـــرکت  »کمبریـــج«، 
 mRNA پیام رســـان یـــا RNA حـــال ایجـــاد یـــک
کـــه بـــدن را بـــرای تولیـــد اجـــزای واکســـن تحریـــک 
ــخه ای  ــان نسـ ــای پیام رسـ ــتند. RNAهـ ــد، هسـ می کنـ
ــه  ــتند کـ ــن هسـ ــاخت پروتئیـ ــتورالعمل های سـ از دسـ
در DNA ژن هـــا رمزگـــذاری شـــده اند و ماشـــین آالت 
ســـلولی دســـتورالعمل mRNA را بـــرای ســـاخت پروتئیـــن 
ایمونولوژیســـت  »کیزمکیـــا کوربـــت«  می خواننـــد. 
 »NIAID« ویروســـی در مرکـــز تحقیقـــات واکســـن
 »SARS-CoV-2« می گویـــد: دانشـــمندان بخش هایـــی از
ـــش  ـــک واکن ـــت ی ـــن اس ـــه ممک ـــد ک ـــاب کرده ان را انتخ
ـــن  ـــد. واکس ـــاد کن ـــروس ایج ـــر وی ـــدید در براب ـــی ش ایمن
ـــدام  ـــه ک ـــد ک ـــانی می گوی ـــلول های انس ـــه س mRNA ب
ــا  ــد. پروتئین هـ ــد کننـ ــی را تولیـ ــای ویروسـ پروتئین هـ
ـــادی  ـــد آنتی ب ـــرای تولی ـــدن را ب ـــی ب ـــتم ایمن ـــپس سیس س
ـــد.  ـــک می کنن ـــروس تحری ـــر وی ـــت در براب ـــرای محافظ ب
از آنجایـــی کـــه بـــدن تولیـــد پروتئیـــن را بـــا واکســـن 
mRNA انجـــام می دهـــد، محققـــان می تواننـــد فرآینـــد 
ـــای  ـــص پروتئین ه ـــاخت و تخلی ـــه س ـــر و پرهزین زمان ب

نوترکیـــب را دور بزننـــد.
مادرنـــا در 24 اوت تأییـــد کـــرد کـــه مذاکـــرات 
پیشـــرفته ای بـــا کمیســـیون اروپـــا بـــرای تأمیـــن 80 میلیـــون 
ـــد بالقـــوه  دوز mRNA-1273 در پیـــش دارد. توافـــق خری
ـــه  ـــو اتحادی ـــورهای عض ـــرای کش ـــه ب ـــت ک ـــی اس مزیت
ـــون دوز  ـــا 80 میلی ـــد ت ـــه بتوانن ـــد ک ـــی کن ـــم م ـــا فراه اروپ

ـــد )12(. ـــداری کنن ـــی خری اضاف
ـــت  ـــر گف ـــق توییت ـــخ 8 جـــوالی از طری ـــا9 در تاری مادرن
 mRNA-1273 )NCT04405076(کـــه آزمایـــش بالینـــی
ــانده اســـت. ایـــن  ــان رسـ ــه پایـ ــود را بـ ــاز دوم خـ فـ
9- Moderna

علیـــه بیماری هـــای عفونـــی تحـــت آزمایـــش بالینـــی 
قـــرار گرفته انـــد. جـــدول 4 انـــواع ایـــن نانـــوذرات را 
ـــان  ـــد، نش ـــل کنن ـــد حم ـــه می توانن ـــوادی ک ـــراه م ـــه هم ب

 mRNA-1273 ،می دهـــد. براســـاس ایـــن جـــدول
ـــت. ـــر LNP اس ـــی ب ـــن مبتن ـــک واکس ی

LNPهـــا یـــا نانـــوذرات لیپیـــدی، گســـترده ترین 
ـــترین  ـــه بیش ـــتند ک ـــی هس ـــی غیرویروس ـــای بالین حامل ه
کاربـــرد را بـــرای انتقـــال اســـیدنوکلئیک دارنـــد. )شـــکل 8(

از مزایـــای آن هـــا می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره 
ـــرد: ک

نفوذ بهتر به داخل بافت  •
ایمنی زایی و سمیت پایین  •

کارآیی و قدرت باالی کپسوله کردن  •
ـــتفاده  ـــن داروی RNAi از LNP اس ـــت اولی ـــب اس جال
کـــرد )Patisiran( و اکنـــون منتظـــر تاییدیـــۀ FDA اســـت. 
خـــوب اســـت بـــه چالش هـــای مســـیر تولیـــد آن هـــا 

ـــم: ـــاره کنی ـــز اش نی
ـــوع  ـــر نیســـت و تن ـــا تکرارپذی ـــد آن ه ـــد تولی فرآین  •

بیـــن آن هـــا باالســـت.
اســـت  ســـخت  فرآینـــد  کنتـــرل  چـــون   •

باالســـت. آن هـــا  هتروژنیســـیته 
ـــی  ـــا کارآی ـــا ب ـــه آن ه ـــیدنوکلئیک ب ـــردن اس وارد ک  •

ــود. ــام می شـ ــن انجـ پاییـ

شکل 7
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اپیدمـــی )CEPI( دریافـــت  آمادگـــی  نوآوری هـــای 
کرده انـــد. ایـــن نهـــاد همچنیـــن نـــوع دیگـــری از 
ــان  ــکاری محققـ ــا همـ ــد را بـ ــن جدیـ ــد واکسـ تولیـ
ـــد  ـــاد می کن ـــترالیا ایج ـــن اس ـــد در بریزب ـــگاه کوئینزلن دانش
ــری از  ــرای جلوگیـ ــی بـ ــن راهـ ــدف آن، یافتـ ــه هـ کـ
ــن  ــت. ایـ ــردن سلول هاسـ ــوده کـ ــروس از آلـ کروناویـ
تیـــم از ســـلول های پســـتانداران بـــرای تولیـــد واکســـن 

اســـتفاده می کنـــد.
ـــدن  ـــوده ش ـــری از آل ـــراد در جلوگی ـــه اف ـــن ها ب واکس
بـــه عوامـــل بیمـــاری زا کمـــک می کننـــد، امـــا ممکـــن 
اســـت بـــه محـــض آلـــوده شـــدن فـــرد کمک کننـــده 
ـــت از  ـــن اس ـــم ممک ـــظ ه ـــای محاف ـــد؛ آنتی بادی ه نباش
ـــد  ـــان کنن ـــا را درم ـــم آن ه ـــد و ه ـــری کنن ـــت جلوگی عفون

.)13(
آنتی بادی هـــای موجـــود در خـــون افـــرادی کـــه 
از عفونـــت بهبـــود یافته انـــد و در برابـــر ویـــروس یـــا 
ــاوم  ــاری شـــده اند، مقـ ــه باعـــث بیمـ باکتری هایـــی کـ
ـــدن  ـــال در ب ـــا س ـــا ده ه ـــال ی ـــد س ـــاً چن ـــده اند، غالب ش
ـــت  ـــه عفون ـــا ب ـــرد بعده ـــه ف ـــی ک ـــد و هنگام ـــرد می مانن ف
مشـــابه روبـــرو شـــد، ایـــن آنتی بادی هـــا می تواننـــد از 
ـــه  ـــن اســـت ک ـــم ای ـــه مه ـــا نکت ـــد؛ ام ـــرد محافظـــت کنن ف
ایـــن آنتی بادی هـــا می تواننـــد از فـــرد در مقابـــل دیگـــر 
ـــد. ـــت کنن ـــرعت محافظ ـــه س ـــز ب ـــاری زا نی ـــل بیم عوام

ــا  ــا ماه هـ ــا تـ ــان می گویـــد: »هفته هـ یکـــی از محققـ
طـــول می کشـــد تـــا واکســـن ها سیســـتم ایمنـــی بـــدن 
را بـــرای تولیـــد ســـطح محافظـــی از آنتی بادی هـــا 
تحریـــک کننـــد. بـــه عنـــوان مثـــال، واکســـن های 
ابـــوال حداقـــل یـــک هفتـــه بـــرای تحریـــک تولیـــد 
آنتی بادی هـــا وقـــت می گذارنـــد، امـــا در نهایـــت، 
آنتـــی بادی هـــا موجـــب محافظـــت فـــوری می شـــوند 

.»)13(
ـــر،  ـــان دیگ ـــط محقق ـــده توس ـــام ش ـــات انج در مطالع
ـــه  ـــظ گرفت ـــای محاف ـــی بادی ه ـــاوی آنت ـــون ح ـــرم خ س
ـــه  ـــد ب ـــه بودن ـــود یافت ـــوال بهب ـــه از اب ـــرادی ک ـــده از اف ش
ـــود  ـــاری بهب ـــن بیم ـــا از ای ـــرد ت ـــک ک ـــوده کم ـــراد آل اف
ـــاًل اســـتفاده از  ـــن قب ـــد. پزشـــکان و دانشـــمندان در چی یابن
پالســـمای خـــون را از افـــرادی کـــه از COVID-19 بهبـــود 
ـــاری  ـــن بیم ـــه ای ـــه ب ـــرادی ک ـــان اف ـــرای درم ـــد، ب یافته ان
ـــادی  ـــال آنتی ب ـــا انتق ـــد؛ ام ـــروع کرده ان ـــتند، ش ـــال هس مبت
از بهبـــود یافتـــگان بـــه مبتالیـــان همیشـــه کارســـاز نیســـت. 

مطالعـــه بـــرای ارزیابـــی بی خطـــر بـــودن، واکنش زایـــی 
 ،mRNA-1273 واکسیناســـیون  دو  ایمنی زایـــی  و 
بـــا فاصلـــه 28 روز انجـــام شـــده اســـت. مادرنـــا 600 
ــرد: ــام کـ ــروه ثبت نـ ــالم را در دو گـ ــرکت کننده سـ شـ

ـــا  ـــر ب ـــال و 300 نف ـــن 18-55 س ـــا س ـــال ب 300 بزرگس
ـــاال. ـــه ب ـــال ب ـــنی 55 س س

دوز 25 و 100 و 250 میکروگـــرم بـــرای دوبـــار 
اســـت  قـــرار  و  شـــده  اســـتفاده  واکسیناســـیون 
ـــیون  ـــد از واکسیناس ـــال بع ـــک س ـــا ی ـــرکت کنندگان ت ش

ــد. ــرار گیرنـ ــی قـ ــورد بررسـ دوم مـ
مادرنـــا تاکیـــد کـــرد: »مـــا رونـــد کار خـــود را 
غیـــره  و   CMV و   MERS، Zika روی  می شناســـیم. 
کار کرده ایـــم. وقتـــی توالـــی مناســـبی داشـــته باشـــید 
خنثی کننـــده  آنتی بـــادی  از  مناســـبی  میـــزان  بـــا 
روبـــه رو خواهیـــد شـــد، مدیـــر عامـــل شـــرکت 
ــد  ــی می کنـ ــش بینـ ــت، پیـ ــه CNBC گفـ ــل10 بـ  بانسـ
mRNA-1273  80 تـــا 90٪ موفقیـــت داشـــته باشـــد 

.»)12(
از دوز دوم، ســـطح  پـــس  هفتـــه  دو  در روز 43، 
ــرکت کننده  ــرای 15 شـ ــده بـ ــای متصل کننـ آنتی بادی هـ
ـــرادی  ـــون اف ـــای خ ـــادی نمونه ه ـــزان آنتی ب ـــا می ـــر ب براب
بـــود کـــه از COVID-19 بهبـــود یافته انـــد و 100 
ـــد.  ـــان دادن ـــن را نش ـــر از ای ـــداری باالت ـــرکت کننده مق ش
3 نفـــر از افـــرادی کـــه دوز 250 میکروگـــرم دریافـــت 

کردنـــد، دچـــار عـــوارض حـــاد شـــدند.
»کوربـــت« می گویـــد: ایـــن اســـتراتژی می توانـــد 
ـــدی  ـــای بع ـــه ویروس ه ـــن ها علی ـــی واکس ـــرای طراح ب
ـــود.  ـــتفاده ش ـــر اس ـــی و واگی ـــای عفون ـــایر بیماری ه ـــا س ی
احســـاس می کنیـــم آنچـــه کـــه توســـعه داده ایـــم یـــک 
ـــرعت  ـــه س ـــد ب ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــتراتژی جهان اس
ـــه واکســـن های  ـــن اینک ـــد. ضم ـــه کن ـــک واکســـن را تهی ی
ـــوز  ـــا هن ـــایر بیماری ه ـــه MERS و س ـــر mRNA علی دیگ
در مرحلـــۀ آزمایـــش هســـتند. وی زمـــان مشـــخصی بـــرای 
ارائـــه واکســـن mRNA تیـــم خـــود را تعییـــن نکـــرد، 
ـــن  ـــت واکس ـــر “NIAID” گف ـــی« مدی ـــی فاش ـــا »آنتون ام
ــرای  ــی بـ ــاه آتـ ــد مـ ــرف چنـ ــد ظـ mRNA می توانـ

ـــود )12(. ـــاده ش ـــه آم ـــی اولی ـــش ایمن آزمای
»اینوویـــو« بـــا مشـــارکت »مادرنـــا« و “NIAID” هـــر 
ــرای  ــلو بـ ــتقر در اسـ ــالف مسـ ــه ای را از ائتـ دو بودجـ
10- Bancel Company
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مراقبت هـــای حمایتـــی پزشـــکان و پرســـتاران امیـــدوار 
ـــند )15(. باش
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تولیـــد  بادی هایـــی  آنتـــی  دارویـــی  شـــرکت های 
ــد از  ــتری می تواننـ ــان بیشـ ــا اطمینـ ــه بـ ــد کـ کرده انـ
بیمـــاران محافظـــت کننـــد. ایـــن شـــرکت ها در حـــال 
آزمایـــش آنتی بادی هـــا در برابـــر ابـــوال و ویـــروس 
ـــی  ـــات بالین ـــد مطالع ـــان می گوین ـــتند. محقق MERS هس
 MERS و کارهـــای آزمایشـــگاهی بـــا آنتـــی بادی هـــای
ـــر  ـــت در براب ـــه محافظ ـــد ب ـــه می توانن ـــد ک ـــان می ده نش
عفونـــت و درمـــان عفونت هـــای ایجـــاد شـــده کمـــک 
ــف  ــروس کشـ ــویه از کروناویـ ــون 6 سـ ــا کنـ کنند.)تـ
ـــتند: ـــاری زا هس ـــدت بیم ـــه ش ـــا ب ـــای آن ه ـــه 3 ت ـــده ک  ش
و   SARS-CoV-2 و   MERS-CoV و   SARS-CoV
ـــه  ـــن س ـــد. ای ـــاد کنن ـــا ایج ـــان نومونی ـــد در انس می توانن
ســـویه در انتقـــال، ســـاختار ژنومـــی و عالئـــم بالینـــی 
ـــه جـــای  ـــاًل MERS-CoV ب ـــا مث بســـیار شـــبیه هســـتند ام
ـــد.  ـــرای ورود اســـتفاده می کن ـــدۀ دیگـــری ب ACE2 از گیرن
ـــش از  ـــون بی ـــا کن ـــری SARS-CoV-2 ت ـــن فراگی همچنی
دو مـــورد دیگـــر بـــوده اســـت امـــا میـــزان مرگ ومیـــر 
 MERS ـــورد ـــه ای در م ـــاری زمین ـــا بیم ـــرادی ب ـــرای اف ب

ـــت )%60(. )16( ـــتر اس ـــالف بیش ـــا اخت ب
ایـــن شـــرکت ها اکنـــون در حـــال تولیـــد آنتی بـــادی 
ـــا  ـــتند. آن ه ـــد هس ـــروس جدی ـــا کروناوی ـــه ب ـــرای مقابل ب
ــادی  ــای زیـ ــروژه MERS چیزهـ ــا از پـ ــد: مـ می گوینـ
آموخته ایـــم کـــه هـــم اکنـــون می توانیـــم از آن بـــرای 

ـــم. ـــتفاده کنی ـــد اس ـــروس جدی ـــان کروناوی ـــروژه درم پ
ـــن  ـــوز واکس ـــمندان، هن ـــریع دانش ـــش س ـــم واکن به رغ
ـــه در  ـــت. البت ـــترس اس ـــادی دور از دس ـــت آنتی ب و محافظ
 )FDA( ـــکا ـــذا و داروی آمری ـــازمان غ ـــاد، س ـــت ح وضعی
ــن های  ــراری از واکسـ ــتفادۀ اضطـ ــت اسـ ــن اسـ ممکـ
ـــی  ـــای ایمن ـــاًل آزمایش ه ـــوز کام ـــه هن ـــده را ک امیدوارکنن
ـــان  ـــا محقق ـــد؛ ام ـــاز کن ـــته اند، مج ـــر نگذاش ـــت س را پش
ـــه  ـــد ک ـــد فهمی ـــاه نخواهن ـــش م ـــدت ش ـــه م ـــل ب حداق
ـــر.  ـــا خی ـــت ی ـــده اس ـــن ها کمک کنن ـــک از واکس ـــر ی ه
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــرای مقابل ـــای دیگـــر ب ـــری راهکاره ـــه کارگی ب
ـــای  ـــدد از داروه ـــتفاده مج ـــه اس ـــد از جمل ـــروس جدی وی
ـــه  ـــا از جمل ـــایر بیماری ه ـــا س ـــارزه ب ـــرای مب ـــود ب موج
HIV و هپاتیـــت C نیـــز در دســـت اقـــدام اســـت؛ امـــا 
ـــا  ـــن کاندیداه ـــن ای ـــخصی در بی ـــده مش ـــچ برن ـــوز هی هن
ـــرادی کـــه در معـــرض  ـــدارد. در حـــال حاضـــر اف وجـــود ن
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــرای مقابل ـــد ب ـــد، بای ـــرار دارن ـــروس ق ـــن وی ای
بیمـــاری بـــه تقویـــت سیســـتم ایمنـــی بـــدن خـــود و 
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در دسامبر سال 2019 شیوع کروناویروس )بیماری COVID-19( که به عنوان سندرم حاد تنفسی کرونا 
ویروس SARS-CoV-2( 2( شناخته شد، در وهان چین آغاز شد. در تاریخ 30 ژانویۀ سال 2020، 
بهداشت  فوریت  منزلۀ  به   SARS-CoV-2 شیوع که  کرد  اعالم   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
مقررات  تحت  موقت  توصیه های  قالب  در  و  است   )1PHEIC( جهانی  نگرانی  سطح  در  همگانی 
 COVID-19 مشاوره صادر کرد. ویژگی های بالینی و اپیدمیولوژیکی بیماران )IHR( بین المللی بهداشت
نشان  می دهد که عفونت SARS-CoV-2  می تواند منجر به پذیرش افراد مبتال در بخش مراقبت های 
ویژه )ICU( و مرگ ومیر باال شود. اگرچه چندین داروی ضد ویروسی، مراحل تحقیقاتی آزمایشگاهی 
با  اما در حال حاضر درمان ضدویروسی  اتمام رسانده اند،  با موفقیت به   SARS-CoV-2 را در برابر
اثربخشی قابل توجه در معالجۀ بیماران مبتال به COVID-19 وجود ندارد)9(،)10(. در نتیجه، عدم وجود 
یک درمان موثر در برابر عفونت شدید سندرم تنفسی حاد کروناویروس 2، پزشکان را به سمت تجویز 
داروهایی سوق داده است که برای سایر شرایط پزشکی موثر می باشند )11(. هدف این مقاله، مروری 
 بر داروهای مورد استفاده در سراسر بیمارستان های جهان به منظور بهبود عالئم بیماری در افراد مبتال به 
مختلف  نقاط  در  حاضر  حال  در  که  درمانی  داروی   5 اثرات  مقاله  این  در  میباشد.   COVID-19
هیدروکسی  مانند  نیز  درمانی  داروهای  ترکیب  همچنین  و  می شوند،  استفاده  کروناویروس  علیه  دنیا 
لوپیناویر- با  با آزیترومایسین و همچنین ترکیب درمانی ریباویرین  یا کلروکین در ترکیب  کلروکین 

است،  کرده  منعکس  را  امیدوارکننده ای  نتایج  و  ویروسی  می شود  بار  کاهش  باعث  که  ریتوناویر 
این ترکیبات درمانی  از  بیشتر برای پشتیبانی  امر به مطالعات  این  با این حال،  نشان داده شده است. 
دارد. نیاز  بالینی  مراقبت های  بهبود  و  کمتر  سمیت  با  مناسب  دوز  یافتن  منظور  به  همچنین  و 
1- Public Health Emergency of International Concern
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1-رمدسیویر1
در تاریخ 6 فوریه تا 12 مارس در ده بیمارستان وهان چین، 
بر روی 237 بیمار واجد شرایط که مردان و زنان غیر باردار 
مبتال به سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس بودند، آزمایشی 
انجام شد. تمام بیماران حداقل 18 سال داشتند به صورتی 
که میانگین سن آن ها 65 سال بوده است؛ هم چنین عالوه بر 
مثبت  بودن تست RT-PCR، عکس برداری از قفسۀ سینه و 
سنجش میزان اکسیژن موجود در خون )94% ویا پایین تر( 
تأییدی بر ابتالی آنان بوده است. تمامی افراد در روز 12 پس 
از شروع عالئم بوده اند. آزمایشی مبنی بر اثربخشی داروی 
انجام   SARS-CoV-2 بیماری  درمان  روی  بر  رمدسیویر 
شده؛ از این بین، 158 بیمار در گروه دریافت کنندۀ داروی 
رمدسیویر قرار گرفتند و 79 بیمار در گروه کنترل، داروی 

بی اثر دریافت می کردند.
میلی گرم   200 داخل وریدی  تزریق  طریق  از  بیماران 
رمدسیویر در روز 1، به دنبال آن در روزهای 2 الی10 میزان 
100 میلی گرم تزریق روزانه دریافت کردند. همچنین همان 
حجم تزریق داروی بی اثر برای گروه کنترل به مدت 10 روز 
انجام شده است. درنهایت بیماران یک بار در روز توسط 
کادر آموزش دیده مورد ارزیابی قرار می گرفتند و تمام عالئم 
حیاتی آن ها به صورت مداوم ضبط شده است. همچنین میزان 
RNA ویروسی در روزهای 1، 3، 5، 7، 10، 14، 21 و 28 به 
وسیلۀ نمونه های سوآپ نازوفارنکس یا حنجره و نمونه های 
سوآپ مدفوع مشخص شد. متأسفانه 3 نفر از بیماران در 
گروه آزمایشی، پس از شروع بیماری جان باختند. 18 درصد 
بیماران، دارای بیماری های شایع مانند فشار خون باال، دیابت 
و کرونر قلب بودند؛ پیگیری نهایی در 10 آوریل 2020 انجام 
شد. در جمعیت گروه آزمایشی، زمان بهبود بالینی در این 
گروه با گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت )میانگین 21 
روز پس از عالئم بهبودی در افراد گروه آزمایشی  در مقابل 
23 روز در گروه کنترل(. همچنین متأسفانه مرگ ومیر در طول 
28 روز آزمایش در دو گروه مشابه بوده است. اگرچه از نظر 
عددی در گروه آزمایشی میزان مرگ ومیر کمتر بوده اما هیچ 
تفاوت معنادارای مشاهده نشده است)13(. با توجه به اینکه 
درمان رمدسیویر 2 روز پس از عفونت در یک مدل موشی، 
پس از تکثیر ویروس و آسیب اپی تلیال مجاری تنفسی ریه که 
قباًل به اوج رسیده بود، به طور قابل توجهی باعث کاهش تیتر 
ویروس SARS-CoV-1 در ریه شده بود اما شدت بیماری 
و یا مرگ ومیر کاهش نیافت )14(. در این آزمایش نشان داده 
شده است که رمدسیویر وریدی باعث پیشرفت چشمگیر 

1- Remdesivir

زمان بهبود بالینی، مرگ ومیر یا زمان ترخیص در بیماران مبتال 
به COVID-19 نمی گردد؛ البته هنوز از این دارو در بسیاری 
از بیمارستان های دنیا استفاده  می شود به طوری که امروزه در 

داخل کشور به تولید انبوه آن رسیده ایم.
2-هیدروکسیکلروکینیاکلروکین

هیدروکسی کلروکین یا کلروکین، که اغلب در ترکیب با 
ماکرولیدهای2 نسل دوم استفاده میشود، امروزه علی رغم عدم 
اثبات قطعی در مورد اثربخشی آن ها، به علت دهه ها فعالیت 
ضد ویروسی گستردۀ کلروکین در شرایط آزمایشگاهی و 
همه گیری COVID-19 مورد توجه قرار گرفته است )15(. 
 COVID-19 در نتیجه، امروزه به طور گسترده ای برای درمان
استفاده  می شود. اگرچه استفادۀ این دارو برای بیماری خود 
ایمنی یا ماالریا معموالً ایمن و اثربخش نشان داده شده است، 
اما ایمنی و فواید این دارو در COVID-19 ضعیف ارزیابی 

 شده است )11(.
یک مطالعۀ چند ملیتی در 6 قارۀ جهان در مورد اثر بخشی 
این دارو در زمینۀ بیماری COVID-19 انجام شده است؛ 
در 671 بیمارستان جهان در تاریخ 20 دسامبر 2019 تا 14 
 )PCR آوریل 2020 بیمارانی که با تشخیص قطعی )تست
بستری شدند در این آزمایش شرکت کردهاند. این بیماران 
در طی بازۀ زمانی 48 ساعت پس از تشخیص بیماری، یکی 
از درمان های مورد آزمایش را دریافت کردند. این درمان ها 
در چهار بخش کلروکین، کلروکین با ماکرولید، هیدروکسی 
کلروکین و هیدروکسی کلروکین با ماکرولید تقسیم بندی 
شدند. البته در کنار آن، گروه کنترل نیز هیچ درمانی دریافت 
نکرد و بیمارانی که در این بازه پس از نیاز به دستگاه ونتیالتور 
در بخش ICU بستری شدند و رمدسیویر دریافت کرده بودند 
از برنامۀ آزمایشی خارج شدند. 96032 بیمار با معیارهای 
مناسب )میانگین سنی 53.8( وارد برنامۀ مطالعاتی شدند؛ 
1868 بیمار در گروه 1 )کلروکین(، 3783 بیمار در گروه 2 
)کلروکین با ماکرولید(، 3016 بیمار در گروه 3 )هیدروکسی 
کلروکین( و 6221 بیمار در گروه 4 ) هیدروکسی کلروکین 
بیمار  همچنین 81144  و  تقسیم بندی شدند  ماکرولید(  با 
در گروه شاهد هیچ دارویی دریافت نکردند. متاسفانه 11 
درصد بیماران)10698( در طول دورۀ آزمایش، جان خود را 
از دست دادند. عوامل متعددی در ایجاد نتیجۀ نهایی دخیل 
بودند؛ از جملۀ این عوامل می توان به جنس، نژاد یا قومیت، 

2- ماکرولیدها گروهی از آنتی بیوتیک های حاوی یک حلقۀ بزرگ 
ماکروسیکلیک الکتونی )حلقه ماکرولید( هستند. از مهم ترین داروهای این 
خانواده می توان اریترومایسین، آزیترومایسین و کالریترومایسین را نام برد.
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شاخص تودۀ بدنی، بیماری قلبی-عروقی زمینه ای، دیابت، 
بیماری ریوی زمینه ای، سیگار کشیدن، وضعیت سرکوب 
سیستم ایمنی و شدت بیماری پایه اشاره کرد )16(. هر کدام 
از گروه ها در مقایسه با گروه کنترل9/3 درصد از بیمارانش 
فوت شدند در نتیجه دریافت داروها در چهار گروه آزمایشی 
باعث افزایش مرگ ومیر در بیماران بستری شده گشته است؛ 
 %16.4 ،  %23 ، ترتیب %18  به  در گروه 1، 2، 3 و 4 
و 22.2% از بیماران جان خود را از دست دادند. همچنین 
بیماران در این گروه ها با خطر افزایش آریتمی بطنی مواجه 
بودند؛ درنتیجه در این تحلیل بزرگ چند ملیتی هیچ مزیتی از 

استفادۀ این دارو نشان داده نشده است )16(.
در یک مطالعۀ دیگر با فرض بر این که )هیدروکسی( 
ضد  اثرات  داخلی،  ایمنی  سیستم  فعال کردن  با  کلروکین 
ویروسی اعمال  می کند )17(، اثربخشی این دارو بر روی 
بیماران مبتال به COVID-19 تأیید شدۀ از اوایل مارس تا 
16 مارس در فرانسه در یک پروتکل گنجانده شد: دریافت 
روزانۀ 600 میلی گرم هیدروکسی کلروکین در دستور کار 
در سوآپ های  آن ها  ویروسی  بار  سنجش  و  گرفت  قرار 
حلقی روزانه در یک بیمارستان آزمایش شد. آزیترومایسین 
نیز برای برخی از بیماران بسته به تظاهرات بالینی آن ها، به 
درمان اضافه شد. بیماران درمان نشده از مرکز دیگر و مواردی 
که پروتکل پیشنهادی را رد میکردند، به عنوان گروه کنترل 
منفی اضافه شدند. 36 بیمار از 42 مورد دارای معیارهای 
ورود به مطالعه بودند که حداقل شش روز تجزیه و تحلیل در 
آنها مورد ارزیابی قرار گرفت، در نتیجه در مجموع 26 بیمار 
هیدروکسی کلروکین دریافت کردند و 16 بیمار شاهد بودند. 
شش بیمار تحت درمان با هیدروکسی کلروکین به دلیل قطع 
زود هنگام درمان جان خود را از دست دادند. هنگام مقایسۀ 
اثر درمان هیدروکسی کلروکین به عنوان یک داروی منفرد 
و اثر ترکیبی هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین، نسبت 
نازوفارنکس  نمونه های  منفی PCR در  نتایج  بیمارانی که 
داشتند در روزهای 3 الی 5 و 6 روز پس از آن، بین دو گروه 
تفاوت معنی دار وجود داشت )83% بهبود در گروه دریافت 
کنندۀ هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین، 50% بهبود 
با %25  درگروه درمانی هیدروکسی کلروکین در مقایسه 

بهبود در گروه کنترل()12( 
در واقع استفاده از هیدروکسی کلروکین یا کلروکین در 
کنترل نشده  و  کوچک  مطالعات  اساس  بر   COVID-19
یا  ماکرولید  با  کلروکین  ترکیب هیدروکسی  که  داد  نشان 
آزیترومایسین در جلوگیری از تکثیر ویروس موفقیت آمیز 

است )18(. همچنین در 28 مارس FDA3 ،2020 با وجود 
استفادۀ  دارو، مجوز  این  بالینی  آزمایش  به  عدم دسترسی 
اضطراری را برای این داروها در بیماران صادر کرد. بسیاری 
از کشورها از جمله چین دستورالعمل هایی را برای استقاده از 
آن ارائه کردند )19(. اما در مقیاس بزرگ بین المللی، تجزیه و 
تحلیل واقعی این مطالعه به عدم وجود مزیت بالینی کلروکین 
و هیدروکسی کلروکین و به آسیب احتمالی بیماران مبتال به 

COVID-19 اشاره دارد )16(.
3-فاویپیراویر4

به عنوان پیش دارو شناخته  می شود یک  فاویپیراویر که 
 RNA وابسته به )RdRp( پلیمراز RNA مهارکنندۀ  آنزیم
است که نشان داده شده است در درمان ویروس آنفلوانزا و 
ابوال موثر می باشد )20(. گزارشی از وانگ و همکاران نشان 
SARS- داد که فاویپیراویر و رمدسیویر در کاهش عفونت

CoV-2 در شرایط آزمایشگاهی بسیار موثر بوده است.)9(
فوریه   14 تا  ژانویه   30 تاریخ  از  مطالعه،  یک  در 
طور  به   COVID-19 به  شده  تأیید  بیمار   91  ،2020
در   )FPV( فاویپیراویر  اثرات  تا  شدند  غربال  متوالی 
درمان  برای   )RTV(ریتوناویر/)LPV(لوپیناویر  مقابل 
COVID-19 بررسی شود. 35 بیمار واجد شرایط درگروه 
آزمایشی داروی فاویپیراویر قرار گرفتند. 56 بیمار که در ابتدا 
با درمان ضد ویروسی با لوپیناویر/ریتوناویر)LPV/RTV( از 
24 ژانویه تا 30 ژانویۀ 2020 تحت درمان قرار گرفته بودند، 
کنترل  گروه  در  واجد شرایط  بیماران  و  غربالگری شدند 
مطالعه قرار گرفتند. بیماران در گروه آزمایشی، FPV خوراکی 
)روز 1: 1600 میلی گرم دو بار در روز، روزهای 2 تا 14: 
 )IFN-α( به عالوۀ اینترفرون )600 میلی گرم دو بار در روز
با استنشاق آئروسل )دو بار در روز( دریافت کردند. در گروه 
کنترل، بیماران با دریافت LPV/RTV )روزهای 14-1: 400 
میلی گرم/100 میلی گرم دو بار در روز( به عالوۀ اینترفرون  
)IFN-α( با استنشاق آئروسل )دو بار در روز( تحت درمان 

قرار گرفتند )21(.
توموگرافی  تغییرات  روز  در 14  آزمایش  انجام  از  پس 
کامپیوتری CT(5(  قفسۀ سینه، پاکسازی ویروسی و ایمنی 
دارو بین دو گروه مقایسه شد. برای 35 بیمار ثبت نام شده 
درگروه FPV و 45 بیمار در گروه کنترل، تمام مشخصات 
پاکسازی  دورۀ  بود. طول  مقایسه  قابل  گروه  دو  بین  پایه 
ویروس از بدن در گروه FPV نسبت به گروه کنترل کوتاه تر 
3- Food and Drug Administration
4- FPV
5- Computerized Tomography
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وجود از آنجا که داده های متقاعدکننده ای در مورد کارآیی این 
روش در انسان وجود ندارد، هنوز آزمایش کارآزمایی بالینی 
)با اینترفرون بتا-1b نوترکیب( برای MERS در حال انجام 

است )27(،)28(.
با   COVID-19 ویروس  ژنومی  شباهت  دلیل  به 
روی  بر  مطالعه ای  خانواده،  همین  از  قبلی  ویروس  دو 
لوپیناویر-ریتوناویر  جانبی  اثرات  و  اثربخشی  میزان 
مجموع  در  است.  شده  انجام   2019 دسامبر  تاریخ  در 
به عفونت  مبتال  باالی 18 سال  بیمار مردان و زنان   199 
SARS-CoV-2 از طریق تست PCR ، عکس CT قفسۀ 
سینه و میزان اکسیژن موجود در خون )Sao2( زیر 94% در 
بیمارستانی در وهان چین شناسایی شدند؛ 99 نفر در گروه 
آزمایشی، لوپیناویر-ریتوناویر دریافت کردند و 100 نفر به 
گروه استاندارد اختصاص داده شدند. متاسفانه 3 نفر از بیماران 
در گروه آزمایشی 24 ساعت پس از پذیرش در بیمارستان و 
قبل از دریافت دارو فوت کردند. مرگ ومیر پس از 28 روز 
در گروه لوپیناویر-ریتوناویر و گروه مراقبت های استاندارد 
مشابه بود. عوارض جانبی دستگاه گوارش در هر دو گروه 
دیده شد با این تفاوت که در گروه لوپیناویر-ریتوناویر این 
عوارض شایع تر و شدیدتر بود. درمان لوپیناویر-ریتوناویر 
13 بیمار به دلیل عوارض جانبی متوقف شد. در بیماران 
بیماری  با عالئم   COVID-19 به علت بزرگسال بستری 
شدید، هیچ فایده ای در درمان لوپیناویر-ریتوناویر فراتر از 
مراقبت های استاندارد مشاهده نشده است. البته این نکته 
قابل ذکر است که بیماران در گروه لوپیناویر-ریتوناویر در 
مقایسه با گروه مراقبت استاندارد اقامت کوتاه تری در بخش 
مراقبت های ویژه )ICU( داشتند )متوسط 6 روز در مقابل 
11 روز(. عالوه بر این، درصد بیماران با بهبود بالینی در 
روز 14 در گروه لوپیناویر-ریتوناویر باالتر از گروه مراقبت 
استاندارد است )45.5 درصد در مقابل 30.0(؛ ولی با این 
وجود اختالف معنی داری مبنی بر اثر گذاری این دارو وجود 

ندارد )29(.
با وجود این نتایج، هنوز امیدواری نسبت به اثر بخشی 
این دارو وجود دارد به صورتی که امروزه در مراکز درمانی، 
قرص لوپیناویر-ریتوناویر 50/200 میلی گرم هر 12 ساعت 
2 عدد به مدت حداقل 5 روز تجویز می گردد. طول مدت 
درمان ترکیب لوپیناویر-ریتوناویر متناسب با پاسخ بالینی 
بیمار میتواند تا 14 روز افزایش یابد )فلوچارت تشخیص 
خدمات  ارائه  سطوح  در   COVID-19 بیماری  درمان  و 

سرپایی و بستری(.

بود؛ در گروه FPV نیز در مقایسه با گروه کنترل با توجه 
به اینکه میزان بهبود تغییرات CT قفسۀ سینه برای دو گروه 
مطالعه شده در روزهای 4، 9 و 14 پس از درمان مقایسه 
در  گروه  دو  بین  بهبود  میزان  در  معنی داری  تفاوت  شد، 
روزهای 4 و 9 مشاهده نشد. با این حال در روز 14 پس از 
درمان، میزان بهبود تغییرات CT قفسۀ سینه در گروه آزمایشی 
دریافت کنندۀ FPV به طور قابل توجهی باالتر از کنترل بود. 
در نهایت بهبودی قابل توجهی در تصویربرداری از قفسۀ 
سینه ؛ با میزان بهبودی 91.43 درصد درگروه FPV در مقابل 

62.22 درصد در گروه کنترل نشان داد شده است )21(.
در این مطالعۀ مقایسه ای کنترل شده بر روی بیماران مبتال به 
 FPV به نظر  می رسد کسانی که تحت درمان با ،COVID-19
قرار دارند نسبت به بیمارانی که با LPV/RTV درمان  می شوند، 
روند پاکسازی ویروس و تغییر تصویربرداری از قفسۀ سینه 
را سریع تر طی می کنند. این یافته ها نشان  می دهد که بهبود 
بیماری ممکن است به مهار SARS-CoV-2 بستگی داشته 
باشد و FPV پیشرفت بیماری کووید-19 را کنترل  می کند 
)21(. از آنجا که تصور  می شد عفونت SARS-CoV-2 خود 
محدودشونده6 است و با واکنش التهاب سیستمیک مشخص 
سازمان  توسط  عمدتاً  حمایتی  و  عالمتی  درمان   می شود، 
 )PRC( و کمیسیون بهداشت ملی )WHO( جهانی بهداشت
توصیه  می شود. این توصیف شبیه MERS-CoV است که 
مداخالت درمانی غیراختصاصی اغلب برای جلوگیری از 

مرگ ومیر شدید این بیماری انجام گردیده است )22(.
4-لوپیناویر-ریتوناویر:

تنفسی )SARS( در  ناگهانی سندرم حاد  از ظهور  پس 
تأیید،  بر روی داروهای مورد  با غربالگری  سال 2003 و 
لوپیناویر شناسایی شد. لوپیناویر داروی مورد استفاده علیه 
ویروس نقص ایمنی انسانی نوع HIV( 1( است که مهارکنندۀ 
آسپارتات پروتئاز می باشد و به عنوان درمان موثر علیه ویروس 
SARS-CoV که سبب ایجاد بیماری سارس می گردد نیز 
استفاده می شود )23.24(. ریتوناویر با لوپیناویر برای افزایش 
نیمه عمر پالسمایی از طریق مهار سیتوکروم P450  ترکیب 
اثر  شده است. همچنین مطالعۀ دیگری به طور مشابه بر 
لوپیناویر در محیط آزمایشگاهی )25( و در یک مدل حیوانی 
MERS-( علیه کرونا ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه )26(
CoV( انجام شده است؛ گزارش های موردی نشان  می دهد 
که ترکیبی از لوپیناویر–ریتوناویر با ریباویرین و اینترفرون 
آلفا منجر به کاهش میزان ویروسی در بدن می گردد؛ با این 
6-  بیماری به صورت خود به خودی درمان می شود فقط زمانی که بیمار 

دچار عفونت شدید ثانویه گردد نیاز به مراقبت های پزشکی می باشد
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داروهایحمایتیبرایعالئمجانبیبیماری 
عالوه بر عالئم اصلی بیماری که شامل تب و لرز، سرفه 
و تنگی نفس  می باشد، بسیاری از بیماران از عالئم دیگری 
شکایت  مداوم  استفراغ  و  تهوع  درد،  بی قراری،  مانند 
شده  گفته  داروهای  بر  عالوه  موارد  این  در  که  می کنند 
بر اساس تشخیص پزشک داروهای دیگری نیز مصرف 

می شود.
در گروه اول برخی از بیماران به دنبال مصرف لوپیناویر-
ریتوناویر دچار تهوع و با شیوع کمتر دچار استفراغ  می شوند. 
تجویز 5 تا 10 میلی لیتر شربت دیفن هیدرامین یا یک قرص 
دیمن هیدرینات نیم ساعت قبل از مصرف دارو میتواند تا حد 
قابل قبولی مانع ایجاد این عارضۀ جانبی در بیماران گردد. 
در گروه دوم بسیاری از بیماران از دردهای طوالنی مدت 
شکایت کردند که تجویز اکسی کدون 5 تا 15 میلی گرم 
خوراکی در موقع نیاز تا حداکثر 6 بار در روز و یا هر 4 تا 
6 ساعت در اولویت است. قرص اکسی کدون بصورت 5 
و 15 و 30 میلی گرم موجود است. در نهایت گروه سوم که 
شکایت از بی قراری و اضطراب دارند بهتر است از تجویز 
داروهای آرام بخش مانند هالوپریدول و کوئتیاپین جلوگیری 
شود و از درمان گروه اول )شربت دیفن هیدرامین( برای این 
گروه نیز تجویز گردد. )فلوچارت تشخیص و درمان بیماری 
COVID-19 در سطوح ارائۀ خدمات سرپایی و بستری، 

وزارت درمان و آموزش پزشکی()33(.
نتیجهگیری

است  ویروسی  عفونی  بیماری  یک   COVID-19
ظاهر  می شود.  ذات الریه  و  تب  صورت  به  عمدتاً  که 
درمان های حمایتی ضد ویروسی و تنفسی، جریان اصلی 
در  که  آنجا  از  را شامل می شوند.  موارد شدید  در  درمان 
حتی  و  عضو  چندین  آسیب  امکان  بحرانی،  بیماران 
مفید  التهاب  ضد  درمان  است  ممکن  دارد،  وجود  مرگ 
ویروسی ماهیت  به  توجه  با  حال،  این  با  گردد.   واقع 
COVID-19 و با توجه به اختالل قابل توجه در سیستم 
و  متعادل سازی خطر  موارد شدید،  در  میزبان  بدن  ایمنی 
التهاب، بسیار مهم  نسبت سود قبل از شروع درمان ضد 
است. عالوه بر این، یک درمان به موقع ضدالتهاب که در 
زمان مناسب آغاز  می شود، از اهمیت اساسی برخوردار است 
و باید برای دستیابی به مطلوب ترین اثرات، در هر بیمار 
 تنظیم شود. به همین دالیل، امروزه در بحبوبۀ شیوع شدید
COVID-19، جامعۀ درمانی نیازمند تحقیقات بیشتری در 

رابطه با یافتن درمان مناسب با این بیماری است. 

5-ریباویرین
تکثیر  در  که  است  گوانوزین  آنالوگ  یک  ریباویرین 
ویروس های  RNAدار و DNAدار تداخل ایجاد  می کند. با 
این حال، فعالیت ضدویروسی ریباویرین محدود به تداخل 
با پلیمرازها نیست بلکه ساختار ریباویرین در RNAهایی 
که متکی به گوانوزین طبیعی هستند تداخل ایجاد  می کند. 
عالوه بر این، برای اثربخشی بیشتر بی ثباتی RNA ویروسی، 
ریباویرین با مهار مستقیم گوانوزین فسفریالز در مسیری که 
برای تولید پیش مادۀ گوانوزین حیاتی است، باعث جلوگیری 
از تولید گوانوزین طبیعی  می شود )30(. بر اساس تجربیات 
بالینی قبلی و سایر موارد در زمان شیوع مرس و سارس، 
مطالعات کنترل شده ای برای ارزیابی دوره های درمانی موجود 
برای COVID-19 در حال انجام است. از جمله مطالعات 
احتمالی که انجام شده است، ترکیبات دارویی ای است که از 

ریباویرین به طور گسترده در آن استفاده می شود )31(.
اثربخشی  میزان  روی  بر  مرحله ای  چند  مطالعۀ  یک 
انجام   COVID-19 به  مبتال  بزرگسال  در 127  ریباویرین 
بستری  بیمارستان در هنگ کنگ  بیماران در شش  که  شد 
شدند. از 127 بیمار 86 بیمار یک ترکیب 14 روزۀ لوپیناویر 
400 میلی گرم و ریتوناویر 100 میلی گرم در هر 12 ساعت، 
دوز  سه  و  ساعت   12 هر  در  میلی گرم   400 ریباویرین 
اختصاصی دریافت کردند)گروه ترکیبی(. گروه دیگر شامل 
41 بیمار تا 14 روز، لوپیناویر 400 میلی گرم و ریتوناویر 
100 میلی گرم هر 12 ساعت دریافت کردند)گروه کنترل(. 
خوشبختانه هیچ بیماری در طول دورۀ آزمایش فوت نکرد 

.)32(
بهبود بالینی در گروه ترکیبی داروها به طور معنا داری بهتر 
از گروه کنترل مشاهده شد و همچنین زمان تسکین کامل 
عالئم به صورت قابل توجهی در گروه ترکیبی4 روز در 
بالینی به  مقابل 8 روز در گروه کنترل کوتاه تر بود. پاسخ 
طور قابل توجهی بهتر و نیز مدت زمان بستری در بیمارستان 
در گروه ترکیبی )9روز( نسبت به گروه کنترل)14.5روز( 
کوتاه تر مشاهده شده است. بنابراین این مطالعه نشان می دهد 
که یک ترکیب سه گانه از اینترفرون تزریقی )اینترفرون بتا-

1b(، مهارکنندۀ پروتئاز خوراکی )لوپیناویر-ریتوناویر( و یک 
آنالوگ نوکلئوزید خوراکی )ریباویرین( اگر در عرض 7 روز 
SARS- از شروع عالئم داده شود)32(، در سرکوب تکثیر

قرص/کپسول  امروزه  که  طوری  به  است.  موثر   CoV-2
مدت  به  عدد  هر 12 ساعت 3  میلی گرم  ریباویرین 200 

حداقل 5 روز )روزانه 6 قرص( در کشور تجویز می شود.
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تصور کنید یک صبح زیبای بهاری از خواب بیدار می شوید. می خواهید به همسرتان پیام روز زیبای بهاری ات 
به خیر بدهید و با پیامی روی صفحۀ تلفن همراهتان مواجه می شوید: »لطفا بسیار مراقب باش. بدون ماسک و 
دستکش از خانه بیرون نرو.« تازه یاد تان می افتد که در قرنطینه هستید. دختر دبیرستانی تان خسته از تکالیف 
درسی پای یک وسیلۀ الکترونیکی که استفادۀ بیش از حد از آن می تواند سردردآفرین باشد نشسته است. 
خودتان را جمع و جور می کنید تا با لبخند و آرامش به او روحیه بدهید که پسرکوچولویتان با گریه پیش 
شما می آید و می گوید دلش برای پدربزرگش تنگ شده. او را آرام می کنید و به او قول می دهید که به زودی 
می تواند پدربزرگش را ببیند. صبحانه را آماده می کنید و خوشحال از اینکه توانسته اید مانند یک مادر قوی و 
مهربان به آن ها قوت قلب بدهید، آماده می شوید تا به سر کار بروید. دوباره با پیامی دیگر روی صفحۀ تلفن 
همراهتان مواجه می شوید: »عزیزم ماسک فراموش نشه.«  از همسرتان برای اینکه به یادتان بوده قدردانی می کنید. 
دخترتان نگران بیرون رفتن شما است. او را آرام می کنید، برادر کوچک ترش را به او می سپارید و راهی محل کار 
می شوید. در محل کار تمام همکاران در مورد تعداد موارد جدید ابتال به بیماری، راه های انتقال بیماری و دیگر 
اخبار نگران کنندۀ بیماری با هیجان و اضطراب صحبت می کنند. سعی می کنید آرام بمانید و به دیگران هم آرامش 
دهید. فضا کمی بهتر می شود. همکاران هر کدام مشغول کارشان شده اند. برای اینکه عالوه بر خانه در محیط 
کار هم می توانید به دیگران آرامش دهید به خودتان افتخار می کنید. در مسیر برگشت به خانه کنجکاو می شوید 
سری به تلفن همراهتان بزنید که با انبوهی از پیام ها، ایمیل ها و خبرهای جدید درمورد ویروس کرونا مواجه 
می شوید. سعی می کنید فقط اخبار موثق و مهم را درمورد بیماری جدید بخوانید و با خواندن بیش از حد مطالب 
دچار تنش نشوید. به خانه برمی گردید، همسرتان تدارک شام دیده است و بالفاصله بعد از سالم و احوال پرسی 
سراغ خبرهای جدید درمورد این مهمان ناخوانده که جهان را تحت تأثیر  قرار داده می رود. پسرکوچولویتان 
پیگیر قولی است که صبح به او داده اید و دخترتان از اینکه نمی تواند دوستانش را ببیند کالفه است. این روز 
زیبای بهاری با همین مقدار از اخبار مربوط به ویروس کرونا اگر چند روز پشت سر هم تکرار شود این مادر 
خستگی ناپذیر، همسرش، فرزندانش و حتی همکاران و خانواده اش را به احتمال زیاد فرسوده خواهد کرد.
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داد. می توان روی کنترل بر هیجان و شناخت هیجان تمرکز 
کرد. یکی از راهبردهای شناختی در کنار آمدن با مسئله، کنار 
گذاشتن موقت مسئله است. بعضی افراد شروع به سهل انگاری 
می کنند یا تصور می کنند که بیماری پیش آمده بی اهمیت است 
اما بی توجهی بیش از حد به مسئلۀ پیش آمده می تواند سالمت 
خود فرد و دیگران را به خطر بیاندازد. شوخ طبعی هم میتواند 
مسئلۀ  چنین  درمورد  هیچ وقت  نرود  یادمان  اما  باشد  مفید 
ایجاد  نسازیم،  نکنیم، شایعه  از حد شوخی  بیش  جدی ای 
رعب و وحشت نکنیم و دیگران را دست نیندازیم. آموزش 
این نکته به ویژه به نوجوانان بسیار مهم است. درمقابل، بعضی 
افراد نیز به دلیل وسواس یا فوبیا به هیچ وجه از خانه خارج 
نمی شوند و درصورت خروج نیز ممکن است دچار حمالت 
اصول  رعایت  با  می توانیم  ما  همۀ  بشوند.  وحشت زدگی4 
بهداشتی توصیه شده توسط پزشکان و متخصصان این حوزه، 
این دوره را پشت سر بگذاریم. بعالوه، تقویت احساس امید و 
تفکر مثبت و دعا کردن و توکل بر خدای مهربان، بسیار مفید 

است و موجب آرامش خواهد شد.
زوجهادرقرنطینه

پس از اعمال قرنطینه در چین، این کشور با موج بزرگی از 
درخواست های طالق در مناطق مختلف روبرو شد. یکی از 
مسائلی که در این دوران ممکن است مشکل ساز باشد تشدید 
اختالفات بین اعضای خانواده و به ویژه زوج ها است چرا که 
به خاطر قرنطینه خانگی افراد بیشتر وقت خود را در منزل 
)معموال آپارتمانی( می گذرانند و این مسئله بر سالمت روان 
آن ها اثر گذاشته و کالفگی از شرایط پیش آمده موجب تشدید 
تنش ها بین افراد خانه خواهد شد. توجه به تفاوت های جنسیتی 
و فردی، احترام متقابل، همدلی، درک شرایط و کمک در انجام 
امور خانه، خودداری از سرزنش خود و دیگران، توجه به ظاهر 
و آراستگی در محیط خانه و رعایت حریم خصوصی یکدیگر 
به کاهش چنین تنش هایی کمک خواهد کرد. همۀ ما در دنیای 
پر سر و صدای امروزی به زمانی برای خلوت کردن و سکوت 
احتیاج داریم. سکوت مزایای فراوانی دارد که از آن ها می توان 
به افزایش تمرکز، افزایش آرامش و افزایش صبر اشاره کرد. 
یکی از مسائلی که ممکن است خانواده ها با آن مواجه باشند 
گفتگوی آرام و سالم است. فریاد زدن، بی احترامی، بی توجهی 
به گوینده و رفتارهای مشابه راه برقراری گفتگوی سالم نیست 
و خبر از نبود مهارت های ارتباطی می دهد. راه های بسیاری 
برای یادگیری مهارت های ارتباطی وجود دارد مانند مطالعۀ 
کتاب ها یا شرکت در دوره های آموزشی مرتبط که با تمرین 
می توان آن ها را فرا گرفت. فراموش نکنیم که از جمله مهم ترین 
4  Panic attack

)مانند  متفاوت  اجتماعی  محدودیت های  ایجاد  با 
منظور  به   )... و  خانه  در  ماندن  اجتماعی،  فاصله گذاری 
 ،COVID-19 جلوگیری از انتقال ویروس در دورۀ فراگیری
روال عادی زندگی اغلب مردم دنیا تغییر کرد. کارکردن در 
خانه یا بی کاری موقت، تحصیل فرزندان به صورت آنالین، 
کم شدن رفت وآمد ها با فامیل، دوستان و همکاران چالشی 
جدید بود. شرایط ایجاد شده برای کسانی که درگیر بیماری 
شده اند یا عزیزی را در این دوره از دست داده اند یا افرادی که 
قبل از این اتفاق درگیر مشکالت جسمی، روانی یا مسائل و 
مشکالت دیگری بوده اند، می تواند دشوارتر هم باشد. عده ای 
نیز فرصت را غنیمت شمرده و تمام سعی خود را می کنند تا 
با اتمام کارهای نیمه تمام، گذراندن وقت بیشتر با فرزندان، 
یادگیری مهار ت های جدید و... این ایام را به خاطره ای خوش 

تبدیل کنند.
همۀ ما در برابر سالمت و بهداشت روانی و جسمی خود، 
اطرافیانمان و دیگران مسئولیم؛ چه بهتر که با آگاهی بیشتر و 
تبادل نظر بتوانیم موقعیت های این  چنینی را به فرصتی برای 
بهتر زیستن تبدیل کنیم. در ادامه پیشنهاد هایی برای گذراندن 
بهتر این دوره ارائه شده است که امیدوارم مفید باشد. البته 
امیدوارم زمانی که این مقاله به دستتان می رسد در صحت و 

سالمت کامل باشید و خبری از COVID-19 نباشد!
واکنشهایطبیعی

واکنش های  خود  شخصیتی  ویژگی های  به  بسته  افراد 
مثال  به عنوان  اتفاقات نشان می دهند.  به وقایع و  متفاوتی 
شرایط دورکاری اثرات متفاوتی بر افراد درون گرا1، برون گرا2 
یا میان گرا3 دارد. ممکن است به دلیل به تعویق افتادن بعضی از 
کارهایمان یا به دلیل فاصله گذاری اجتماعی یا دیگر نگرانی های 
مختص این دوران احساس مالل و خستگی داشته باشیم. باید 
بدانیم احساس ترس، غم یا حتی خشم، طبیعی هستند و آنچه 
مهم است شناخت درست این هیجانات و واکنش صحیح 
به آن ها است. روان شناسان معتقدند مسائل و مشکالت را 
می توان به دو دسته تفکیک کرد؛ مسائلی که می توانیم کنترل 
کنیم و مسائلی که کنترل آن ها از دست ما خارج است. درمورد 
مسائل دستۀ دوم می توان افکار خود را از موضوع دور کرد 
و میزان فکر کردن به مسئله را کنترل کرد. کنترل افکار و 
جلوگیری از فکر کردن بیش از حد به موضوع، کمک کننده 
است. افراد روش های شناختی متفاوتی برای کنار آمدن با 
یک مسئله دارند. می توان موقعیت بیرونی یا درونی را تغییر 

1  introvert
2  extrovert
3  ambivert



 دوفصلنامه
 تابستان و پاییز

1399
155

مقیاس درجه بندی انطباقی هولمز و راهه: استرس را بر حسب رویدادهای زندگی اندازه گیری می کند

ارزشرویداد زندگیارزشرویداد زندگی

29تغییر در مسئولیت های شغلی100فوت همسر

29رفتن فرزند از خانه73طالق

29مشکالت با بستگان همسر65متارکه

28پیشرفت شخصی برجسته63زندانی شدن

26شروع به کار یا ترک شغل همسر63فوت یکی از اعضای خانواده

26شروع یا ختم آموزش در مدرسه53صدمه یا بیماری شخصی

25تغییر در شرایط زندگی50ازدواج

24تجدیدنظر در عادات شخصی47اخراج از کار

23داشتن مشکل با رئیس45ازدواج مجدد

20تغییر محل سکونت45بازنشستگی

20تغییر مدرسه44تغییر وضعیت سالمتی عضوی از خانواده

19تغییر در تفریحات40بارداری

19تغییردر فعالیت های مذهبی39مشکالت جنسی

18تغییر در فعالیت های اجتماعی39ورود عضو جدید به خانواده

16تغییر در عادات خوابیدن39تطبیق با شغل جدید

15تغییر در عادات خوردن38تغییر وضعیت مالی

13گذراندن تعطیالت 37مرگ دوست نزدیک

12شرکت در جشن سال نو36تغییر شغل اساسی

11قانون شکنی های جزئی30سرآمدن مدت رهن
جدول مقیاس رویدادهای زندگی

نکات ایجاد یک گفتگوی سالم این است که گفتگو در زمان و 
مکان مناسب باشد، در هنگام سخن گفتن آرامش و احترام را 
حفظ کنیم و می بایست شنوندۀ خوبی نیز باشیم تا گفتگو پیش 
برود. گفتگوی سالم می تواند به رفع سوءتفاهم ها، دلخوری ها، 

سوال ها و هم چنین رفع نگرانی ها و تنش ها کمک کند. 
استرسرادستکمنگیریم

سیستم عصبی مرکزی، سیستم ایمنی و دستگاه درون ریز، 
سیستم های پیچیده ای هستند که با یکدیگر برهم کنش دارند. 

به  )روان عصب ایمنی شناسی(  سایکونوروایمونولوژی  در 
بررسی برهم کنش های این سیستم ها پرداخته می شود. شواهد 
یک  به  پاسخ  در  ایمنی  سیستم  شدن  فعال  برای  بسیاری 
موقعیت استرس زا وجود دارد. استرس، می تواند مفید باشد 
و عملکرد فرد را بهبود بخشد اما اگر از حدی فراتر رود، 
از تعاریف عامل استرس زا، عاملی  ناتوان کننده است. یکی 
است که باعث فعالیت محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال 
باعث فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک شود.  )HPA( و/یا 
ترس، پاسخ به یک تهدید واقعی و اضطراب، پاسخ هیجانی 
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مطالعۀ منابع مرتبط و به کمک افراد متخصص می توان با این 
روش ها آشنا شد و آن ها را به  کار برد. 

مراقبباشیم،کودکانبهدقترفتاروگفتار
مارازیرنظردارند 

سردرگم،  بدخلق،  کودکان  است  ممکن  دوره  این  در 
مضطرب، عصبی یا بهانه گیر شوند. کودکان به بزرگ ترها نیاز 
دارند تا در کنار آن ها باشند و اطالعات را )متناسب با سن 
کودک( برای آن ها توضیح بدهند. صحبت کردن ما با کودکان 
به آن ها یاد می دهد که می توان درمورد نگرانی های خود با افراد 
قابل اعتماد صحبت کرد و هم چنین آن ها را تشویق خواهد کرد 
که افکار و احساسات خود را بیان کنند. هم چنین می توان از 
وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی یا تماس تلفنی کمک 
گرفت تا کودک با دوستانش یا اقوام در ارتباط باشد. می توان 
آن ها را به نقاشی، خطاطی، انجام کاردستی، بازی فکری یا 
نرمش  تشویق کرد. هم چنین با رعایت کامل مسائل بهداشتی 
آن ها را به پیاده روی برد تا تحرک آن ها در این دوره بیش از 
حد کم نشود. بهترین شیوۀ آموزش هر رفتاری به کودک، از 
جمله رعایت بهداشت فردی به ویژه در دورۀ فراگیری کرونا 
این است که خودمان مسائل بهداشتی را رعایت کنیم اما برای 
جلوگیری از ایجاد ترس یا وسواس در آن ها می توان با شعر 
یا داستان کودکانه آن ها را به دست  شستن یا رعایت فاصلۀ 
اجتماعی تشویق کرد یا آن ها را نیز مشارکت داد و از آن ها 
درمورد روش های مراقبت از سالمت نظرخواهی کرد. باید 
برای آن ها توضیح داد که گرچه شرایط پیش آمده تلخ است اما 
موقتی است. به منظور کاهش اضطراب کودک، توصیه می شود 
که کودک را کم تر در معرض اخبار و رسانه های اجتماعی قرار 
دهیم. اگر والدین دورکار باشند، زمان بیشتری را در خانه و 
با فرزند خود می گذرانند و می توانند از فرصت استفاده کرده 
و به شناخت بیشتر روحیات و عالیق فرزند خود بپردازند. 
می توان برای تقویت حس مسئولیت در کودک متناسب با 
سن او مسئولیت هایی مثل تعمیر جزئی وسایل خانه، کمک در 
آشپزی یا گردگیری را به کودک سپرد. هم چنین می توان آن ها 
را به ساخت وسایل  تزئینی دست ساز تشویق کرد. کارهای 

سیستم عصبی به یک تهدید مبهم یا غیرعلنی است. اختالالت 
اضطرابی )مانند اختالل اضطراب فراگیر یا GAD، اختالل 
پانیک، اختالل وسواسی جبری، اختالل استرس پس از ضربه 
یا PTSD و انواع فوبیا( جزو اختالالت روانی شایع هستند. 
برخی تجارب کودکی استرس زا مانند جدایی طوالنی مدت 
فرزند از والدین یا مرگ والدین و موارد مشابه، می تواند منجر 
به فعالیت بیش از حد محور HPA و ایجاد اضطراب در فرد 
حتی در دورۀ بزرگسالی شوند. هر نوع اتفاق در زندگی ما، 
حتی اتفاقات خوشایند، می تواند منجر به تنیدگی یا استرس 
شود. مقیاس های متفاوتی برای سنجش میزان استرس وجود 
دارد، در جدول مقیاس رویدادهای زندگی SRRS5 که توسط 
دو پژوهشگر به نام های هولمز و راهه6 طراحی شده است، 
اتفاقات زندگی از استرس زاترین آن ها )مرگ و میر( تا اتفاقاتی 
که کم تر استرس زا هستند رتبه بندی شده اند. البته در میزان 
استرس زا  بودن هر یک از موارد مطرح شده تفاوت های فردی 
وجود دارد. ترس از بیماری، از دست دادن عزیزان، طوالنی 
شدن دورۀ قرنطینه، خستگی یا نا امیدی، ازدست رفتن یا تغییر 
روتین زندگی و مشکالت مالی از جمله مسائلی هستند که 
می توانند منجر به ایجاد استرس در دورۀ قرنطینه در فرد شوند. 
بیماری ها و اختالالت روانی و آثار جسمی ناشی از استرس 
بسیار ند. مانند اضطراب، افسردگی، اختالل استرس پس از 
ضربه، وحشت زدگی، هراس، مشکالت حافظه، افزایش فشار 
خون و احتمال سکتۀ قلبی و تضعیف سیستم ایمنی. استرس 
به صورت غیرمستقیم نیز بر سالمت انسان اثر می گذارد. تمایل 
به استفاده از مواد اعتیادآور و حتی انجام رفتارهای وسواسی یا 
داشتن افکار وسوا س گونه در زمان استرس، بی توجهی به زمان 
و کیفیت خواب، بی خوابی، بی توجهی به مقدار و کیفیت غذای 
مصرفی)به عنوان مثال استفاده از فست فود، غذای پرچرب و 
...( بی توجهی به تحرک و ورزش، همگی رفتارهای ناسالمی 
هستند که احتمال انجام آن ها در زمان استرس افزایش می یابد. 
چنین رفتارهایی به نوبۀ خود می تواند باعث افزایش احساس 
ذهنی استرس نیز شود. برعکس، سبک زندگی سالم، ورزش 
منظم و اعتدال در خواب و خوراک، اثرات مثبت بر سالمت 
دارد و موجب کاهش استرس می شود. تجربه نشان داده که 
افراد خوش بین در مواجهه با استرس انعطاف بیشتری از خود 
نشان می دهند. روش های بسیاری مانند تمرین های آرامیدگی7، 
مراقبه8، ورزش، تکنیک های تنفس آرام و عمیق، استفاده از 
داروهای آرام بخش و... برای کنترل استرس وجود دارد که با 
5  Social Readjustment Rating Scale
6  Holmes and Rahe
7  Relaxation
8  Meditation

هرنوعاتفاقیدرزندگیما،حتیاتفاقات
خوشایند،میتواندموجبتنیدگییا

استرسشود.



 دوفصلنامه
 تابستان و پاییز

1399
157

ورزشی،  باشگاه های  و  ورزشگاه ها  تعطیلی  وجود  با 
و  آنالین  کالس های  برگزاری  و  ورزشی  مربیان  همراهی 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی مرتبط موجب شده است 
تا ورزش دوستان فعالیت خود را لغو نکنند. اگرچه وسایل 
باشگاه ها و ورزشگاه ها درخانه فراهم نیست اما اکنون بسیاری 
می کنند.  ورزش  خانه  در  ساده  وسایل  با  ورزشکاران  از 
فعالیت فیزیکی منظم برای سالمت جسم و روان ضروری 
است و می تواند به کاهش فشارخون باال، کاهش خطر ابتال 
به سکتۀ قلبی و بیماری های قلبی-عروقی، دیابت نوع دو و 
انواع سرطان ها کمک کند. تمام این بیماری ها در گروه های 
فیزیکی  فعالیت  دارند.  قرار   COVID-19 به  ابتال  حساس 
فعالیت  بهبود  و  افسردگی  کاهش  موجب  هم چنین  منظم 
شناختی می شود. زمانی که برای ورزش روزانه صرف می شود 
بستگی به هدف فرد از ورزش دارد اما برای حفظ سالمت 
جسمی توصیه شده است که نوجوانان زیر 18 سال حداقل 
یک ساعت در روز و بزرگساالن حداقل 150 دقیقه در هفته 
فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید داشته باشند و بهتر است زمان 
سه روز در هفته برای کودکان و نوجوانان و دو روز در هفته 
برای بزرگساالن، ورزش های سخت و استقامتی برای تقویت 

عضالت و استخوان ها در این برنامه گنجانده شود. 

عدماستفادهازمواداعتیادآور
مواد اعتیادآور ممکن است منشأ طبیعی داشته باشند مانند 
شاهدانه13 یا ممکن است موادی باشند که جنبۀ درمانی دارند 
اما از آن ها استفادۀ نادرست هم می شود مانند خواب آورها. 
نباید برای فرار از ترس، نگرانی، اضطراب یا کاهش روابط 
اجتماعی این دوران به مواد اعتیادآور پناه آورد. حالت روحی 
سرخوشی یا رهایی از رنج ناشی از مصرف مواد اعتیادآور 
موقتی است و آن ها وابستگی روانی یا جسمی در فرد ایجاد 
می کنند. هم چنین باید مراقب عادات رفتاری اعتیادآور مانند 
استفادۀ بیش از حد از تلفن هوشمند و اعتیاد به آن یا فضای 
13  cannabis

هنری موجب تقویت خالقیت فرد شده و حتی می توان با 
خانگی  درآمد  کسب  به  دست ساز  هنری  کارهای  فروش 
پرداخت. می توان آن ها را به ساخت زیورآالت، کارت پستال، 
سبدهای حصیری و شمع تشویق کرد یا حتی در ساخت 
ماسک های خانگی مشارکت داد. متناسب با عادات رفتاری 
هر کودک ممکن است نیاز باشد تا والدین نظارت بیشتری بر 
انجام تکالیف درسی آن ها داشته باشند. می توان از روش های 
خالقانه استفاده کرد و تا جایی که ممکن است محیط مدرسه 
را در خانه شبیه سازی کرد؛ مثال از کودک بخواهیم که با کیف و 
روپوش مدرسه و سر ساعات مشخص سر کالس شبیه سازی 
نیز سخت گیری  از حد  بیش  نباید  البته  باشد.  شده حاضر 
کرد تا مبادا والدین یا کودک دچار کمال گرایی شوند. در این 
دوره ممکن است به دلیل تعطیلی مدارس یا گاهاً تغییر زمان 
کالس ها، زمان خواب و خوراک کودکان و نوجوانان نیز تغییر 
کند. داشتن برنامۀ روزانه به کودک کمک خواهد کرد که دچار 
پرخوابی، کم خوابی، پرخوری یا بی اشتهایی مفرط نشود. البته 
این مسئله مختص کودکان نیست و بزرگ ترها نیز باید مراقب 

میزان و کیفیت خواب خود در این زمان باشند.
اختصاص زمان مناسب به خواب نیز حائز اهمیت است. 
مغز انسان تنها دو درصد وزن بدن را تشکیل می دهد اما در 
برابر کل وزن خودش مواد زائد  یک سال می تواند حدوداً 
دفع کند. نورون ها به وسیلۀ تعداد زیادی از سلول های گلیا9 
حمایت می شوند. سلول های گلیای ستاره ای شکل10 از جمله 
مرکزی اند  عصبی  سیستم  در  گلیا  سلول های  فراوان ترین 
)حدود 20% تا 40% کل سلول های گلیا را تشکیل می دهند.( 
سلول های ستاره ای شکل، با هستۀ کروی یا بیضی شکل که 
وسیلۀ  به  کرده،  برقرار  سیناپسی  غیر  اتصاالت  نورون ها  با 
اتصاالت منفذدار به هم متصل می شوند و به ویژه در سیستم 
گلیمفاتیک11 ایفای نقش می کنند. سیستم تصفیه کنندۀ مغز یا 
سیستم گلیمفاتیک عمل دفع مواد زائد مغز را هنگام خواب 
انجام می دهد. انباشتگی این مواد زائد در مغز می تواند منجر به 
صدمۀ مغز شود و به پیشرفت بیماری های تخریب عصبی12 
کمک کند. پژوهشی در سال 2017 نشان داده است که یک 
شب محرومیت از خواب با افزایش قابل مالحظۀ رسوبات 
آمیلوئیدبتا )مرتبط با بیماری آلزایمر( در هیپوکامپ و تاالموس 
همراه بوده است. البته این اثر می تواند دو طرفه باشد به این معنا 
که ممکن است مقادیر باالی رسوبات آمیلوئیدبتا با اختالالت 

خواب و اختالل در عملکرد مغز ارتباط داشته باشد.
9  Glial cells
10  Astrocytes
11  Glymphatic system
12  Neurodegenerative disorders

پژوهشیدرسال2017نشاندادهاست
کهیکشبمحرومیتازخوابباافزایش
قابلمالحظۀرسوباتآمیلوئیدبتا)مرتبط
بابیماریآلزایمر(درهیپوکامپوتاالموس

همراهبودهاست.
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در کمالگرایی از پرهیز و اعتدال ایجاد
برنامهریزی

آیا تصمیم دارید زمانی را که در خانه می گذرانید چند زبان 
جدید و مهارت های جدید یاد بگیرید، هر روز خودتان آشپزی 
کنید، برنامۀ ورزش فشرده را در برنامه روزانه تان قرار دهید، 
چندین جلد کتاب بخوانید و... در این صورت شما مجبور 
خواهید بود برای هر ثانیه از روز برنامه ریزی کنید بنابراین دیر 
یا زود خسته خواهید شد و تمام کارها را نیمه تمام رها خواهید 
کرد. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشت داشتن 
انعطاف و اعتدال در برنامه ریزی است. نباید تصورکنیم این 
دوره فرصتی طالیی است و حتی نباید یک ثانیه از آن تلف 
شود. باید بدانیم احساس نگرانی، کالفگی، خستگی، احساس 
افسردگی یا ترس کامال طبیعی است و عدۀ بسیار زیادی در 
این دوران درگیر این احساسات هستند بنابراین اگر روزی 
به دلیل خستگی نتوانستیم طبق برنامه عمل کنیم به این معنا 
نیست که دیگر هرگز نمی توانیم آن کار را به پایان برسانیم. 
بعالوه نباید با انتظارات بیش از حد و غیرواقع بینانه باعث ایجاد 

اضطراب در خود و اطرافیانمان شویم. 

محدودکردنزماناستفادهازصفحاتنمایش
در این دوران با ایجاد امکان دورکاری زندگی اغلب مردم به 
دنیای مجازی وابسته تر شد. افرادی که به نوعی مرتبط با فضای 
آموزشی هستند )معلم، دانش آموز یا دانشجو یا ...( در این دوره 
زمان بسیار زیادی را به تماشای صفحات نمایش )صفحۀ تلفن 
هوشمند، کامپیوتر یا تبلت( اختصاص می دهند. کارمندان و 
شاغالن نیز اگر دورکار باشند زمان بیشتری را در این دوران با 
ابزارهای الکترونیکی می گذرانند. مطالعه ای بر روی کودکان و 
نوجوانان 2 تا 17 ساله در سال 2016 نشان داده است که استفادۀ 
بیش از یک ساعت در روز از صفحات نمایش )مانند وسایل 
و بازی های الکترونیکی، کامپیوتر و تلفن همراه و تلویزیون( با 
کاهش حس کنجکاوی، کاهش خودکنترلی، ناتوانی در اتمام 
تکالیف و وظایف، افزایش پریشانی و ناتوانی در ایجاد دوستی 
ارتباط دارد. هم چنین استفاده کنندگان 14 تا 17 ساله که بیش 
از 7 ساعت در روز از صفحات نمایش استفاده می کردند در 
مقایسه با حالت کم مصرف )یعنی استفاده کم تر از یک ساعت 
در روز از صفحات نمایش( بیش از دو برابر عالئم افسردگی 
در 12 ماه گذشته نشان داده  بودند. حتی استفادۀ متوسط از 
صفحات نمایش )استفادۀ 4 ساعت در روز( با کاهش سالمت 
روان ارتباط دارد. البته باید توجه داشت که این ارتباط ممکن 
است دوطرفه باشد یعنی افراد با بهزیستی )سالمت روانی( 

مجازی نیز باشیم. 

یادداشتروزانه
اضطراب می تواند کنترل افکار را از دستمان خارج کند. 
نوشتن به شناخت بهتر معانی اتفاقات و درک بهتر آن ها کمک 
می کند. از هراس جلوگیری کرده و برای تمرکز نیز بسیار مفید 
است. برای شروع، نوشتن یادداشت های روزانه یا نامه نگاری 
است.  بسیار کمک کننده  نیست  کنارمان  در  که  برای کسی 
دارایی های  و  زندگی  نعمت های  آوردن  کاغذ  بعالوه روی 
ارزشمند زندگی مان که به خاطر آن ها می توانیم خدا را شکر 
کنیم موجب آرامش، افزایش اعتمادبه نفس و کاهش عالئم 

افسردگی خواهد شد. 

برنامهریزیوعملبهآن
این قسمت بسته به نیازها و عادات هر فرد می تواند متفاوت 
باشد و به خصوص برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و 
نوجوانان در خانه بسیار مفید است. تجربه ثابت کرده است 
داشتن یک برنامۀ منظم و عمل به آن به موفقیت کمک کرده، 
از اتالف وقت جلوگیری کرده و از انباشته شدن کارها نیز 
پیش گیری می کند. برنامه ریزی به ویژه به کارمندان دورکار کمک 
خواهد کرد تا از ایجاد تداخل بین برنامۀ کاری و غیرکاری تا 
حد امکان جلوگیری کنند. در این راستا می توان از نرم افزارهای 
برنامه ریزی یا نرم افزارهای رایگان یادگیری نحوۀ برنامه ریزی 
یا کتاب های مرتبط برای یادگیری فنون و نکات برنامه ریزی 
مفید و موثر استفاده کرد. هم چنین برنامه ریزی می تواند باعث 
نشاط شود. به عنوان مثال می توان برای یادگیری یک مهارت 
جدید مانند آشپزی و درست کردن غذاهای جدید، یادگیری 
مهارت های تخصصی مرتبط با رشتۀ تحصیلی، پرورش گل 
وگیاه در خانه یا ترک عاداتی مانند ورزش نکردن برنامه ریزی 
کرد. خوشبختانه وبینارها و کارگاه های آنالین فراوانی برای 
استفادۀ دانشجویان و یا صاحبان کسب و کار وجود دارد که 
می توان در صورت نیاز و برای ارتقای مهارت های تخصصی 
مرتبط با رشتۀ تحصیلی یا ارتقای توانمندی های ذهنی-روانی 
از آن ها بهره جست. هم چنین با توجه به افزایش تمایل به 
استفاده از کالس های آنالین از سمت دانشجویان، هنرجویان 
یا  دانش  خاصی  زمینۀ  در  که  درصورتی  ورزشکاران،  و 
تجربه داریم می توانیم از بستر فضای مجازی استفاده کرده و 

کالس های آنالین برگزار کنیم.
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شده در این دوره موجب تشدید نگرانی ها در بیشتر افراد شده 
است. می توان از تجربیات گذشتگان برای عبور از این دوران 
و عبور از آثار روانی ناشی از آن استفاده کرد. خوشبختانه 
پیشرفت علم و تکنولوژی در عصر کنونی به افزایش سرعت 
حل شدن بسیاری از مسائل کمک کرده است. البته وابستگی 
بیش از حد به تکنولوژی، مشکالت خود را دارد. علی رغم 
اینکه فناوری های ارتباط جمعی مانند رسانه های جمعی برای 
سهولت ارتباط جمعی و ارتباط از راه دور طراحی شده اند 
اما متأسفانه گاهی شاهد هستیم که استفادۀ کنترل نشده از این 
فناوری ها موجب افزایش فردگرایی و تنهایی افراد در جوامع 
شده است. نباید تأثیر همدلی و ارتباط جمعی را به خصوص 
در این دوران که تماس و دیدارهای فیزیکی افراد کم شده 
است نادیده گرفت. مطلبی که در این متن به آن پرداخته شد 
بسیار گسترده است و حتی می توان چند جلد کتاب در مورد 
آن نوشت اما در اینجا سعی شد به موضوعاتی که عمومیت 
بیشتری دارد پرداخته شود. به امید آنکه به سالمت و موفقیت 

از این دوران عبور کنیم. 
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کم تر ساعات طوالنی تری پای صفحات نمایش می نشینند و 
بالعکس. بهتر است زمان  استفاده از صفحات نمایش را در 

زمان هایی که مشغول تحصیل یا کار نیستیم کاهش دهیم. 

دوران در آنها خانوادههای و درمان کادر
قرنطینه

کادر درمان )اعم از پزشکان، پرستاران و...(، به ویژه کسانی 
ویروس به  مبتالیان  با  مستقیم  طور  به  بیمارستان  در   که 

 COVID-19  در تماس اند و خانواده های آن ها در معرض 
خطر باالتری برای ابتال به این بیماری قرار دارند و بنابراین 
آن ها و خانواده هایشان فشار روانی بیشتری تحمل می کنند. 
قدردانی و  این عزیزان  به  این فشار و کمک  برای کاهش 
تحسین زحماتشان می تواند به آن ها قوت قلب بدهد و چه 
شده؟  توصیه  بهداشتی  نکات  رعایت  از  باالتر  قدردانی ای 
هم چنین آن ها می توانند از دیگر اعضای خانواده یا دوستان 
نزدیک برای مراقبت از کودکان یا سالمندان خانواده شان در 

این دوره پرکار کمک بگیرند. 
کمککنیموکمکبگیریم

نباید تأثیر هم دلی را در این دوران دست کم گرفت. به 
صورت کلی صحبت با یک فرد حامی و قابل اعتماد تاثیر 
بسیاری بر سالمتی دارد. دسترسی به دیگران توام با همدلی 
موجب می شود تا افراد در صورت نیاز به  هم کمک کنند 
و عبور از این دوران آسان تر شود. مؤسسات روان شناسی و 
مشاورۀ معتبر بسیاری وابسته به دانشگاه ها وجود دارند که 
با هزینۀ مناسب، قادر به ارائۀ خدمات هستند. یکی از این 
مراکز مشاوره، مرکز مشاورۀ دانشگاه تهران، به عنوان مرکز 
مشاورۀ ممتاز کشور در سال 98 با کسب باالترین امتیاز در بین 
مراکز مشاورۀ دانشگاه های کشور است که امکان ارائۀ خدمات 
برای دانشجویان و  الکترونیکی رایگان را  تلفنی، آنالین و 

فارغ التحصیالن دانشگاه تهران فراهم کرده است.
افراد در موقعیت های مختلف واکنش های مختلفی نشان 
می دهند اما دوره ی فراگیری COVID-19  و شرایط ایجاد 
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این متن یک خوش آمدگویی است! شما در آستانۀ ورود به عصری جدید هستید، 
برهه ای تاریخی از زمان که در انتظار تحولی عظیم است. زمانی که انسان به جادۀ پر پیچ 
و خم تکامل پیوست، گرچه تخیالت او را پایانی نبود اما در عمل فقط یک دنیا وجود 

داشت؛ دنیای زیستی. هر موجودی روی کرۀ زمین، بخشی از طبیعت بود. پس از گذشت 
قرن ها، یکی از بزرگ ترین اختراعات بشر، کامپیوتر، خارج از قالب طبیعت ظهور کرد و 
دومین دنیا را به وجود آورد؛ دنیای مجازی. اگرچه برای بسیاری شاید باورنکردنی باشد 

اما دنیای سومی نیز در راه است: دنیای ذهن!
دنیایی که در آن از طریق ذهن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم. در این دنیا می توانیم 

خاطرات آزاردهنده را پاک کرده یا مؤلفه های شخصیتی خود را عوض کنیم. البته 
همان طور که در دنیای مجازی نگران امنیت اطالعات خود هستیم، در دنیای ذهن نیز 

چنین تهدیداتی وجود دارد. هکرها اطالعات ذهنی افراد را هک کرده و مشکالتی مانند 
اختالالت روانی را در جامعه گسترش میدهند. همچنین ابرقدرت ها می توانند با تسخیر 
ذهن مردم، جامعه را تحت تسلط خود درآورند. احتماالً در قرن 22 صورت جدیدی از 
بردگی را شاهد خواهیم بود؛ بردگان ذهن. اما همین دنیای ذهن، ما را قادر می سازد تا 

اطالعات علمی و مهارت های مورد عالقۀ خود را در مدت کوتاهی به ذهنمان وارد کنیم. 
همچنین می توانیم بیماری های روان را از ریشه درمان کنیم.
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منحصربه فــرد شــدن دنیــای هــر شــخص می شــود. 
حــال بــرای اینکــه وارد دنیــای ذهــن شــویم بایــد کنکتوم 
ــن از  ــم. اینجاســت کــه شــاخه ای نوی را شبیه ســازی کنی
ــی  ــد؛ علم ــور می کن ــک ظه ــام نوروانفورماتی ــه ن ــم ب عل

مرکــب از علــوم اعصــاب4 و علــوم کامپیوتــر.     
نوروانفورماتیــک5 یــک حــوزۀ میان رشــته ای اســت کــه 
ــه کمــک مدل هــای محاســباتی و  ــی را ب داده هــای عصب
ــرد  ــا عملک ــد ت ــردازش می کن ــل  داده پ ــای تحلی ابزاره
سیســتم عصبــی را درک کنــد. ایــن داده هــا شــامل 
ــلول  ــاختار س ــول، س ــه ژن، مولک ــوط ب ــات مرب اطالع
و شــبکه های عصبــی می باشــند )4(. چالــش اصلــی 
عصبــی  شــبکه های  ساده ســازی  نوروانفورماتیــک 
اســت؛ کــه بــرای ایــن کار، علــوم داده6 و علــوم اعصــاب 
محاســباتی7 را ترکیــب می کنــد تــا بتوانــد بــا مدلســازی 
مدارهــای عصبــی، فعالیت هــای ایــن شــبکه ها را مطالعــه 
کنــد )5(. گروهــی از پژوهش هــای نوروانفورماتیــک بــه 
ــگیری و  ــخیص، پیش ــرای تش ــی ب ــن راه حل ــال یافت دنب
درمــان بیماری هــای مغــزی اســت کــه بــه ایــن منظــور، 
دســتگاه عصبــی را از دیــدگاه مولکولــی و ژنومی بررســی 
ــه حــوزۀ  ــد ب ــرای انجــام ایــن پژوهش هــا بای ــد. ب می کن
بیوانفورماتیــک نیــز وارد شــویم. بیوانفورماتیــک8 علمــی 
اســت کــه بــا اســتفاده از کامپیوتــر، آمــار و احتمــاالت، به 
ــی و  مســائل زیســتی به خصــوص در زمینه هــای مولکول
ژنتیکــی می پــردازد )6(. تعامــالت ژنتیکی-مولکولــی بــا 
ســاخت و تغییــر مدارهــای عصبی ســبب بــروز رفتارهای 
مختلــف می شــوند. عــالوه بــر ژنتیــک، یادگیــری نیــز در 
شــکل گیری و تغییــر ایــن مدارهــا نقــش دارد. بــرای مثال 
وقتــی یــک مــوش حیــن فــرار از شــکارچی، با مســیری 
ــد راه حــل جدیــدی  بســته مواجــه می شود، ســعی می کن
را ابــداع کنــد. اگــر ایــن راه حــل مفیــد باشــد، مــوش آن 
را بــه خاطــر می ســپارد و از آن بــه بعــد، رفتــار جدیــدی 
دارد کــه ســایر موش هــا نیــز از او یــاد خواهنــد گرفــت. 
ــی  ــد و توانای ــی دارن ــای ثابت ــتانداران رفتاره ــا غیرپس ام
حــل مســئله9 را ندارنــد؛ تنهــا پــس از گذشــت هــزاران 
ســال امــکان دارد کــه رفتارهــای جدیــدی در آن گونه هــا 

4- Neuroscience
5- Neuroinformatics
6- Data Science
7- Computational Neuroscience
8- Bioinformatics
9- پستانداران می توانند از تجربه های قبلی خود برای حل مسئلۀ جدیدی 

که با آن روبهرو شده اند، استفاده کنند.

عنصــر بنیــادِی دنیــای ذهــن کنکتــوم اســت. بــه تمامی 
اتصــاالت و مســیرهای عصبــی موجــود بیــن نورون هــای 
مغــزی، کنکتــوم1 گفتــه می شــود )1(. اتصــاالت کنکتــوم 
حــدوداً یــک میلیــون برابــر حــروف ژنــوم اســت و ایــن 
یعنــی انبوهــی از اطالعــات! خاطــرات و هویــت مــا در 
ــارت  ــه عب ــده اند. ب ــز ش ــان نورون ها رم ــاالت می اتص
دیگــر، مــن یعنــی کنکتــومِ مــن! تغییــر هویــت شــخصی 
مــا در طــول زندگــی، ناشــی از تغییــرات تدریجــی 
کنکتــوم در طــول زمــان اســت؛ اما چــه دگرگونی هایــی 

در آن رخ می دهــد؟ )2(

نورون هــا هماننــد درختان، می تواننــد شــاخه هایی 
جدیــد بــرآورده و شــاخه های کهنــه را از دســت بدهنــد. 
در ابتــدای تولــد، ســیناپس ها بــا رونــدی صعــودی 
ــا  ــد2. تعــداد ســیناپس ها در حــدود دو ت ــش می یابن افزای
ــر خــود می رســد. از ایــن ســن  ــه حداکث ســه ســالگی ب
ــی از  ــدت طوالن ــه م ــیناپس هایی را ک ــز س ــد، مغ ــه بع ب
آن هــا اســتفاده نکــرده، حــذف می کنــد. هــر چقــدر یــک 
ســیناپس بیشــتر اســتفاده شــود، آن ســیناپس قدرتمندتــر، 
مؤثرتــر و وســیع تر می شــود و برعکــس. درنهایــت، 
ــدود  ــر، مح ــتفادۀ کمت ــل اس ــه دلی ــه ب ــیناپس هایی ک س
ــی  ــرس سیناپس ــد ه ــوند3. فراین ــرس می ش ــده اند، ه ش
ابتــدا تحــت تأثیــر ژنتیــک و ســپس تجربــه رخ می دهــد 

 .)3(
امــا چــه چیــزی موجــب ایــن دگرگونی هــا می شــود؟ 
ــزی  ــا برنامه ری ــط ژن ه ــدی توس ــا ح ــرات ت ــن تغیی ای
ــر ژن هــا، یــک ســری ســیگنال های  می شــوند. عــالوه ب
الکتریکــی و شــیمیایی کــه شــاخه های نورون هــا را طــی 
ــرات نقــش دارند. همان طــور  ــن تغیی ــز در ای ــد نی می کنن
ــر  ــه را تغیی ــدت آب شــکل بســتر رودخان ــه در درازم ک
می دهــد، فعالیــت عصبــی نیــز می توانــد ارتباطات شــبکۀ 
ــد  ــات می توانن ــن تجربی ــد. بنابرای ــر ده ــی را تغیی عصب
ــبب  ــا س ــن دگرگونی ه ــد. ای ــون کنن ــوم را دگرگ کنکت
1- Connectome
2- Synaptogenesis
3- use it or lose it

عنصربنیادِیدنیایذهنکنکتوماست.



 دوفصلنامه
 تابستان و پاییز

1399
165

تــا خــوردن کــرد. بــه ایــن ترتیــب، در همــان حجــم، بــا 
داشــتن تعــداد بیشــتری ســتون نئوکورتیــکال، می توانیــم 
ــک از  ــر ی ــام دهیم. ه ــری را انج ــای پیچیده ت عملکرده
ــه  ــاد گرفت ــد الگــوی خاصــی را ی ــن ســتون ها می توان ای
ــری  ــیوۀ یادگی ــرداری از ش ــا الگوب ــد )8(. ب ــرا کن و اج
ــا  ــه کامپیوتره ــان را ب ــان انس ــوان زب ــس، می ت نئوکورتک
آموخــت و دانــش انســانی را از طریــق ویکی پدیــا و 
دیگــر دانشــنامه های آزاد بــه آن هــا منتقــل کــرد. در 
نهایــت، کامپیوترهــا خواهنــد توانســت زبــان انســان را به 

ــد )9(.  ــل درک کنن طــور کام
بــرای شــروعی آبــی12، مغــز پــروژۀ

مصنوعــی مغــز ســاخت
ــر ســتون های نئوکورتکــس اســتوار  دنیــای ذهــن مــا ب
اســت. می توانیــم نئوکورتکــس را همچــون یــک پیانــوی 
عظیــم بــا میلیون هــا کلیــد تصــور کنیــم. بــه دنبــال نواختن 
ــد  ــکال، یــک نُــت تولی هــر یــک از ســتون های نئوکورتی
می شــود و بــه ایــن ترتیــب، یــک ســمفونی در ذهــن مــا 
شــکل می گیــرد. ایــن ســمفونی، همــان جهانــی اســت کــه 

ــم.  ــا درک می کنی م
ــدل  ــک م ــاخت ی ــی س ــز مصنوع ــروژۀ مغ ــدف پ ه
ــه  ــز ن ــن مغ ــان اســت. ای ــز انس ــق از مغ ــری دقی کامپیوت
ــد  ــه می توان ــات را دارد بلک ــرۀ اطالع ــی ذخی ــا توانای تنه
12- Blue Brain Project

بــه وجــود آیــد )7(. 
مغــز پســتانداران از لحــاظ عملکــردی بــه ســه قســمت 
تقســیم می شــود: نخســت، مغــز درونــی یــا خزنــده کــه 
ــمت،  ــن قس ــت. دومی ــت اس ــی آن محافظ ــۀ اصل وظیف
مغــز میانــی یــا احساســی اســت کــه مســئول تعامــالت 
ــا  ــی ی ــز منطق ــمت، مغ ــومین قس ــوده و س ــی ب اجتماع
نئوکورتکــس اســت کــه وظیفــۀ تجزیــه و تحلیــل 
اطالعــات را در ســطحی عالی تــر بــر عهــده دارد. در 
مواجهــه بــا هــر موقعیــت جدیــدی، ابتــدا مغــز خزنــده 
ــد  ــا را تهدی ــی کــه خطــری م فعــال می شــود. در صورت
ــال آن،  ــه دنب ــال می شــود و ب ــز احساســی فع ــد، مغ نکن
احساســات مــا نســبت بــه آن موضــوع بــروز می کنــد. در 
نهایــت نئوکورتکــس فعــال می شــود کــه موقعیــت مــورد 

ــد )7(.  ــل می کن ــه و تحلی ــر را تجزی نظ
ســطح نئوکورتکــس از میلیون هــا مــاژول 10 بســیار 
کوچــک، تحــت عنــوان ســتون های نئوکورتیــکال11، 
ــان تکامــل  ــن ماژول هــا در جری ســاخته شــده اســت. ای
بــه انــدازه ای موفــق ظاهــر شــده اند کــه بــه دفعات بســیار 
زیــادی تکثیــر یافتنــد؛ تــا جایــی کــه دیگــر در جمجمــه، 
ــت.  ــود نداش ــا وج ــش آن ه ــرای افزای ــی ب ــای کاف فض
حــال بــرای اینکــه نئوکورتکــس بتوانــد تمامــی ماژول هــا 
را در فضــای محــدود جمجمــه جــای دهــد، شــروع بــه 
10- Module
11- Neocortical columns
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دهنـد. مجموعـۀ ایـن سـیناپس ها شـبکه یـا همـان مدار 
مغـز را تشـکیل می دهنـد. وقتـی مـدار مغـزِی حاصل از 
ایـن شبیه سـازی را بـا نقشـۀ واقعـِی یـک مغـز مقایسـه 
می کنیـم، شـباهت فراوانـی بین آن هـا می بینیـم؛ در واقع، 
فرضیـۀ تصادفـی بودِن انشـعاباِت نورون هـا قابل پذیرش 
اسـت )10(. سـوال ایـن اسـت کـه سـاختار ایـن بافـت 
)مـدار( چگونـه شـکل گرفتـه اسـت؟ تمامـی نورون هـا 
شـکلی منحصربه فـرد دارنـد و بـه صورت هـای مختلفی 
جهـت می گیرنـد. تعـداد و موقعیـت نورون هـا نیـز در 
افـراد مختلف متفـاوت اسـت. بنابراین، بافت مغز بسـیار 
غیرمشـابه اسـت. پـس چطـور می توانیـم مغزی بسـازیم 

کـه دنیـای ذهـِن همـۀ مـا را درک کند؟ 
هـر تغییـری در تعـداد و جهت گیـری نورون هـا ایجاد 
کنیـم، در نهایـت متوجـه می شـویم کـه بـا ایـن تغییرات 
صرفـاً مدارهـای مغـز تغییـر می کننـد ولـی الگویـی کـه 
مدارهـا طبـق آن طراحـی شـده اند، ثابـت باقـی می مانـد. 
در واقـع در هـر گونه حجم جمجمۀ تمامی افراد یکسـان 
اسـت. در ایـن حجـم مشـخص، نورون هـا بـه صـورت 
الگـوی  مجمـوع،  در  و  می شـوند  شـاخه دار  تصادفـی 
بسـیار مشـابهی را می سـازند. بـه عبـارت دیگر هـر گونه 
الگـوی مـداری مخصوص به خـود را دارد و این توضیح 
می دهـد کـه چـرا مـا نمی توانیم بیـن گونه هـای مختلف 

ارتبـاط برقرار کنیـم )8(. 
قـدم بعـدی، آپلـود داده هـای مغـز در کامپیوتر اسـت. 
نـام  بـه  کوچکـی  ربات هـای  از  اسـتفاده  بـا  کار  ایـن 
نانوبـات14 امکان پذیـر اسـت. ایـن ربات هـا به انـدازه ای 
کوچـک هسـتند کـه می تواننـد در کل سیسـتم گـردش 
خـون حرکـت کـرده و با سـفر به سـتون فقـرات و مغز، 
بـر فعالیـت و سـاختار سیسـتم عصبـی مرکـزی نظـارت 
کننـد. نانوبات هـا سـاختار مغز را به دقت اسـکن می کنند 
و نقشـۀ کاملی از اتصاالت عصبـی را ارائه می دهند. آن ها 
همچنیـن بین مغـز و کامپیوتـر ارتباط برقـرار می کنند. به 
ایـن ترتیـب تمامـی داده هـای مغـز در کامپیوتـر آپلـود 

 .)11( می شـود 
زنـده  ریاضیـات  از  اسـتفاده  بـا  را  نورون هـا  حـال، 
کـه  می بریـم  کار  بـه  را  معادالتـی  واقـع،  در  می کنیـم. 
نورون هـا را بـه مولدهـای الکتریکـی تبدیـل می کننـد. 
همچنیـن ریاضیـات بـه مـا ایـن امـکان را می دهـد کـه 
نحـوۀ جمـع آوری اطالعات توسـط نورون ها و چگونگی 

14- Nanobot

ــه بــدن انســان فکــر کنــد، تصمیــم بگیــرد  بــدون نیــاز ب
ــز مجــازی  ــا پاســخ دهــد. مغ ــه محرک ه ــت، ب و در نهای
ــی پــس از مــرگ  ــا میدهــد کــه حت ــه م ــن امــکان را ب ای
شــخص نیــز، بــه دانــش، هــوش، احساســات و خاطــرات 

او دسترســی داشــته باشــیم.
یکــی از مهم تریــن اهــداف نوروســاینس ایــن اســت که 
ــدم اول  ــد. ق ــکال را درک کن ــتون های نئوکورتی ــرح س ط
ــورون در  ــد ن ــم چن ــه بدانی ــن اســت ک ــرای درک آن، ای ب
نئوکورتکــس وجــود دارد و موقعیت هــای آن هــا بــه چــه 
ــه  شــکلی اســت؟ )8( نورون هــا ایــن اتصــاالت را چگون

ــد؟  ــرار می کنن برق

یـک فرضیـه این اسـت کـه نورون ها در پاسـخ به مواد 
شـیمیایِی نورون هـای دیگـر، شـاخه های جدیـدی را بـه 
سـمت آنهـا تشـکیل می دهند. امـا فرضیۀ دیگـری وجود 
دارد کـه بیـان می کنـد شـکل گیری انشـعابات نورون هـا 
کامـاًل تصادفـی اسـت. بررسـی ایـن فرضیه هـا مسـتلزم 
شبیه سـازی مغـز اسـت. بـرای ایـن کار ابتـدا نورون هـا 
را در فضایـی سـه بعدی شبیه سـازی می کنیـم و سـپس 
بـه صـورت تصادفـی بـه نورون ها شـاخه می دهیـم. این 
شـاخه ها در محل هایـی بـه یکدیگـر برخـورد می کننـد. 
ایـن  محـل  خاصـی،  الگوریتـم  از  اسـتفاده  بـا  حـال، 
برخوردهـا را پیـدا می کنیـم. چیزی که درنهایت مشـاهده 
میلیون هـا  در  کـه  اسـت  برگ هایـی  و  شـاخ  می شـود، 
موقعیـت، یکدیگـر را قطـع کرده انـد. در هـر یـک از این 
تقاطع هـا، نورون هـا می تواننـد یـک سـیناپس13 تشـکیل 

13- سیناپس مکانی است که در آن، یک نورون با یک سلول ماهیچهای، 
غدهای و یا عصبی دیگر ارتباط شیمیایی برقرار میکند.

دنیایذهنمابرستونهاینئوکورتکس
استواراست.میتوانیمنئوکورتکسرا

همچونیکپیانویعظیمبامیلیونهاکلید
تصورکنیم.بهدنبالنواختنهریکاز
ستونهاینئوکورتیکال،یکُنتتولید
میشودوبهاینترتیب،یکسمفونیدر
ذهنماشکلمیگیرد.اینسمفونی،همان

جهانیاستکهمادرکمیکنیم.
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را از طریـق برنامـه ای کامپیوتـری ثبـت کرده و آن هـا را به 
یـک ربـات لگویی منتقـل کنند. این ربـات تمامی حرکات 
کـرم را براسـاس اطالعاتی که در نسـخۀ مجـازی کنکتوم 
آن ثبـت شـده اسـت، انجـام می دهـد. از آنجایی کـه تمام 
فعالیت هـای مغزی جانوران دارای سـیگنال های الکتریکی 
اسـت، بنابراین اجرا کردن دسـتورات مغز توسـط کامپیوتر 
شبیه سـازی  کـه  را  کنکتومـی  حـال  اسـت.  امکان پذیـر 
کرده ایـم، بـه صـورت دیجیتالـی درآورده و مسـتقیماً در 
اختیـار ربـات قـرار می دهیـم. اکنـون ربات به شبیه سـازی 
رفتـار کرم می پـردازد؛ برای مثـال پس از برخـورد به مانع، 
بازمی گـردد و مسـیرش را تغییـر می دهد. نکتـۀ قابل توجه 
این اسـت کـه ما برنامۀ خاصـی برای ربات ننوشـته بودیم 
کـه ایـن کار را انجـام دهـد. در واقـع این کنکتـوم مجازی 

کـرم بود کـه ربـات را کنترل می کـرد )12(. 
ــرم  ــن ک ــوم ای ــرای کنکت ــه ب ــن کاری را ک ــر همی اگ
ــم،  ــز انجــام دهی ــوم انســان نی ــرای کنکت ــم ب انجــام دادی
نــه تنهــا انتقــال حافظــه، بلکــه جاودانگــی انســان هــم بــه 
حقیقــت می پیونــدد! بــرای ایــن کار نیــاز بــه تکنولــوژی 
ــه از  ــم. واســط مغــز و رایان ــه18 داری واســط مغــز و رایان
ــیگنال  ــردازش س ــزای پ ــورها و اج ــه ای از سنس مجموع
ــز  ــواج مغ ــا ام ــه به طــور مســتقیم ب تشــکیل می شــود ک
ارتبــاط بــوده و می توانــد ســیگنال های مغــز را  در 
بخوانــد و اطالعــات آن را پــردازش کنــد. در این ســامانه، 
ابتــدا بایــد امــواج مغــزی را بــا اســتفاده از دســتگاه  ثبــت 
18- Brain-Computer Interface

ایجـاد جرقـه برای برقـراری ارتباط بین آن هـا را توصیف 
کنیـم. ما برای شبیه سـازی فعالیت هـای نئوکورتکس، نیاز 
بـه حل یـک سـری معـادالت ریاضـی داریـم. پیچیدگی 
ایـن معادالت در حدی اسـت که انجام تمامی محاسـباِت 
هـر نورون بـه تنهایی یـک کامپیوتر نیـاز دارد. پس انجام 
محاسـبات کل نئوکورتکـس مسـتلزم به کارگیـری ده هـا 
هزار کامپیوتر اسـت. بـه این منظـور، از ابرکامپیوتر15های 

شـرکت IBM16 اسـتفاده می کنیـم )8(. 
انتقالحافظه

رؤیـای انتقـال حافظـه نیز بـا یافتن کنکتوم بـه حقیقت 
بـه  را  کنکتـوم  می توانیـم  ذهـن،  دنیـای  در  می پیونـدد. 
کامپیوتـر انتقـال داده و اطالعـات را از آن دانلـود و بـه 
ذهنـی دیگـر آپلـود کنیـم. بـه این ترتیـب، نه تنهـا حافظۀ 
فـرد، بلکـه تمـام خاطـرات و هویـت او را انتقـال داده ایم. 
همچنیـن می توانیم ذهنمـان را همانند اطالعـات کامپیوتر 
شـخصی خود، پوشـه بندی کنیـم؛ به این ترتیـب می توانیم 
انتخـاب کنیـم که کـدام اطالعـات مغزمان را انتقـال دهیم. 
اگـر این فنـاوری را داشـتیم، اطالعات ذهن افـرادی چون 

تسـال و تورینـگ را از دسـت نـداده بودیم!
انتقال حافظه شـاید خیلی دور از انتظار و رؤیایی به نظر 
برسـد. امـا در حقیقت هم اکنـون نیز به آن دسـت یافته ایم! 
محققان توانسـته اند اعمـال و حرکات یک کـرم حلقوی17 
15- Supercomputer
16- International Business Machines
17- C. elegans
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مجموعـه ای از عوامل ژنتیکـی، اپی ژنتیکی، فیزیولوژیک، 
تکاملـی و حتّـی تجربه و یادگیری ما نقـش دارد. در پِس 
هـر جزء کوچکـی از رفتارهـای ما، علل متعـددی وجود 

 .)17( دارد 

امـا چه مکانیسـم هایی سـبب ایجاد رفتارها می شـوند؟ 
تـا چه انـدازه ژن هـا در ایجاد رفتار و شـخصیت ما نقش 
دارنـد؟ دانشـمندان سـعی دارنـد تا بـا انجـام پروژه هایی 

همچـون G2C به این سـواالت پاسـخ دهند.
هـدف پـروژۀ G2C این اسـت که از اطالعـات ژنومی 
رفتـاری  مکانیسـم های  تـا  کنـد  اسـتفاده  مولکولـی  و 
و بیماری هـای عصبـی را مطالعـه کنـد )18(. یکـی از 
رفتارهـای پیچیـدۀ اجتماعـی کـه در ایـن پـروژه مـورد 
بررسـی قـرار میگیـرد رفتـار پرخاشـگرانه23 اسـت کـه 
علی رغـم جنبه هـای منفـی آن، احتمال بقـا و تولیدمثل را 
افزایـش می دهد. ایـن رفتار در موقعیت هـای خطرناک و 
حسـاس کمک می کنـد تا با به کار گرفتن یک اسـتراتژی 
دفاعـی، از خود محافظت کنیم. همچنین مطالعات نشـان 
می دهـد کـه در افـراد مبتال بـه بیماری های شـدید روانی 
 ADHD24 ،از جمله اسـکیزوفرنی، اختالل طیف اوتیسـم
و اختـالل شـخصیت دوقطبـی، ایـن رفتارها بیشـتر دیده 

می شـود. 
بخـش قابـل توجهـی از ایـن رفتارهـا توسـط عوامـل 
ژنتیکـی و اپی ژنتیکـی تعییـن می شـود )19(. بـرای مثال، 
 ،BDNF26 برخـی انـواع پلی مورفیسـم25 در ژن هایی مثـل
خطـر ابتال بـه بیماری هایـی همچون اسـکیزوفرنی را باال 
می بـرد )20(. همچنیـن، برخـی از آن هـا سـبب افزایـش 
می شـوند.  بیمـاران  ایـن  در  پرخاشـگرانه  رفتارهـای 
23- Human aggression and violence
24- Attention Deficit Hyperactivity Disorder
25-  به ژن هایی که در جمعیت یک گونه، لوکوس آن ها بیش از یک الل 

را شامل می شود، پلی مورفیک )Polymorphic( گفته می شود.  
26- این ژن کدکنندۀ فاکتوری به همین نام است که در رشد، بقا، تمایز 

نورون ها و بیان ژن ها نقش دارد.

ــتفاده  ــفالوگرافی19 اس ــوالً از الکتروانس ــه معم ــرد ک ک
ــر  ــت س ــطح پوس ــای EEG19 در س ــود. الکتروده می ش
قــرار می گیرنــد و میــدان الکتریکــی حاصــل از فعالیــت 
ــا  ــد ب ــۀ بع ــد. در مرحل ــری می کنن ــا را اندازه گی نورون ه
ــه  ــدس زد ک ــوان ح ــت آمده، می ت ــواج به دس ــی ام بررس
ــخه هایی از  ــه کاری را دارد. نس ــام چ ــد انج ــر قص کارب
ــن امــکان را فراهــم  ــراد معلــول ای ــرای اف ایــن واســط ب
ــد  ــت کار کنن ــا تبل ــه توســط ذهــن خــود، ب ــی آورد ک م
یــا اینکــه می توانــد بــه بیمــاران مبتــال بــه صــرع، پیــش 
از تشــنج، هشــدار دهــد )13.14(. ایــن دســتگاه  از 
ــه تکینگــی  ــد ب ــه می توان ــی اســت ک ــه فناوری های جمل
تکنولوژیکــی20 منجــر شــود، چــرا کــه بــه مــا ایــن امــکان 
ــود  ــر آپل ــز را در کامپیوت ــات مغ ــه اطالع ــد ک را می ده
کــرده و بــا هــوش مصنوعــی بــه صــورت یکپارچــه بــه 
فعالیــت بپردازیــم. بــرای مثــال، بــا ایــن سیســتم می تــوان 
گفتارهــای ذهنــی را بــه کامپیوتــر منتقــل کرد تــا کامپیوتر 

ــه جــای انســان صحبــت کنــد )15(.  ب
از طــرف دیگــر، یــک چیــپ کامپیوتــری طراحی شــده 
کــه عملکــرد و ســرعت واســط مغــز و رایانــه را بهبــود 
ــز21«  ــا مغ ــده ب ــه »گفتگوکنن ــه ک ــن قطع ــد. ای می بخش
نامیــده می شــود، می توانــد نیـّـت ذهنــی افــراد را تنهــا بــر 
اســاس ســیگنال های الکتریکــی عصبــی، رمزگشــایی کند 
ــته  ــا را داش ــازی کنکتوم ه ــخۀ مج ــه نس ــی ک )16(. زمان
ــات  ــت و اطالع ــا هوی ــر کاری ب ــم ه ــیم، می توانی باش
ــرد  ــوان حافظــۀ یــک ف ــم! می ت ــراد انجــام دهی ــی اف ذهن
را بــه دیگــری منتقــل کــرد یــا اطالعــات مشــخصی را از 
ذهــن او حــذف کــرد. حتــی می توانیــم کنکتــوم مجــازی 
او را وارد یــک ربــات کــرده و حیاتــی جاودانــه در بدنــی 

رباتــی را بــرای او رقــم بزنیــم!
)G2C22(ازژنتاشناخت

در طـول تکامـل مغـز، رفتارهـای پیچیـده ای شـکل 
گرفتنـد تـا ژن هـا بتوانند در ماشـین های زیسـتی به بقای 

خـود ادامـه دهند.  
از دیـدگاه  نهایـی سیسـتم عصبی انـد.  بیـان  رفتارهـا 
بـه  اسـت کـه جانـدار  پاسـخی  رفتـار  زیست شناسـی، 
از  یکـی  و  می دهـد  بیرونـی  یـا  درونـی  محرک هـای 
آن،  رخـداد  در  کـه  اسـت  فنوتیپ هایـی  پیچیده تریـن 
19- Electroencephalography
20- Technological Singularity
21- Brain Talker
22- Genes to Cognition

درطولتکاملمغز،رفتارهایپیچیدهای
شکلگرفتندتاژنهابتواننددر

ماشینهایزیستیبهبقایخودادامه
دهند.



 دوفصلنامه
 تابستان و پاییز

1399
169

عـالوه بر این احساسـات و حافظه نیـز در آن وجود دارد. 
مثـاًل تصاویـری از دوران کودکی مان جلـوی چشـممان 
بـه حرکـت درمی آیـد. ایـن روایـِت صامت، همـواره در 
جریـان تفکـر آگاهانه مـان قـرار دارد. مـا در قلـب ایـن 
نمایـش هسـتیم؛ چیزی از ایـن نزدیک تر نیسـت که قادر 
به شـناختش باشـیم. این فیلم، همان جریان فکر ماسـت. 
در واقـع مـا از وجود تفکـر خودمان، بی واسـطه، آگاهیم. 
بـا ایـن وجـود، خودآگاهـی رازآلوده ترین پدیـده در کل 
هسـتی اسـت. چـرا مـا هوشـیاریم؟ چرا ایـن نمایـش 
درونـی در مـا برقـرار اسـت؟ چرا فقـط رباتی محسـوب 
نمی شـویم که همـۀ ایـن داده هـا را پـردازش می کنـد و 

نتایـج ایـن پردازش هـا را بیـرون می دهـد؟
فیلسـوف دیوید چالمـرز31 دو ایـدۀ حیرت انگیز دربارۀ 

خودآگاهـی مطـرح می کند کـه عبارت اند از:
1- خودآگاهـی بنیـادی: عناصـر بنیـادِی هسـتی )فضا، 
زمـان، جـرم و...( جهـان را بـر اسـاس قوانینـی بنیادیـن، 
شـکل  و...  کوانتـوم  مکانیـک  جاذبـه،  قانـون  همچـون 
داده انـد. اگـر نتوانیـم خودآگاهـی را بـا هیچ کـدام از این 
عناصـر بنیـادی توصیـف کنیـم، پـس بایـد این فهرسـت 
را گسـترش دهیـم و در واقـع، خودآگاهـی را بـه عنـوان 
عنصـری بنیـادی در نظر بگیریم. در نتیجـه باید به مطالعۀ 
قوانیـن بنیادیـن اداره کننـدۀ خودآگاهـی که آن را با سـایر 

عناصـر بنیـادی مرتبـط می کنـد، بپردازیم.
2- خودآگاهـی جهانـی: هـر جزئـی از جهـان ممکـن 
انسـان،  باشـد.  داشـته  تـا حـدودی خودآگاهـی  اسـت 
مگـس، میکـروب، سـنگ، فوتـون، و.... البته منظـور این 
نیسـت کـه فوتـون فکـر  می کنـد! در واقـع، فوتون هـا 
برخـی عناصـر ابتدایـی خودآگاهـی را دارند. ایـن ایده را 

می نامنـد. »همه روانـی32« 
در صـورت بنیـادی بـودِن خودآگاهی، منطقـی خواهد 
بـود کـه فکر کنیـم احتماالً جهانی هم باشـد. بـرای اینکه 
بتوانیـم قوانیـن بنیـادی کـه خودآگاهـی را بـا پـردازش 
فیزیکـی مرتبـط می کننـد پیـدا کنیـم، باید در جسـتجوی 
ارتبـاط خودآگاهـی و پـردازش اطالعات باشـیم. درواقع 
هرجـا کـه پـردازش اطالعـات رخ می دهـد، خودآگاهی 
هـم وجـود دارد و هـر چه پـردازش اطالعـات پیچیده تر 

باشـد، خودآگاهـی نیـز پیچیده تر اسـت )24(. 
31- David Chalmers 
32- Panpsychism

همان طـور کـه گفتـه شـد، عوامـل اپی ژنتیکـی نیـز در 
رخـداد این گونـه رفتارهـا نقـش بـه سـزایی دارنـد. بـه 
کودکـی  دوران  کـه  بزرگسـالی  افـراد  در  کـه  طـوری 
از  برخـی  متیالسـیون27  میـزان  داشـته اند،  سـخت تری 
ژن هـای موجـود در لنفوسـیت های T و مونوسـیت های 
آنها بیشـتر اسـت و این افراد میزان پرخاشـگری بیشـتری 

از خودشـان نشـان می دهنـد )19(. 
آیـا تجربـۀ رفتارهایـی مانند پرخاشـگری و خشـونت 
کـه تحـت تأثیر محیـط ناسـالم در فـرد بـروز می کند، به 

نسـل بعـدی او نیز بـه ارث می رسـد؟ 
طبـق یـک قاعـدۀ کلـی، فعالیت هـای مغـزی تأثیـری 
امـا محققـان  نـدارد.  روی تکویـن سـلول های جنسـی 
 siRNA29 حلقـوی28،  کرم هـای  در  کـه  داده انـد  نشـان 
هایـی کـه توسـط نورون هـا سـاخته می شـوند، می توانند 
بـه سـلول های جنسـی راه پیـدا کـرده و حتـی تعـدادی 
اخیـراً  کننـد )21.22(. همچنیـن  را خامـوش  از ژن هـا 
محققـان نشـان داده انـد کـه بـه ارث رسـیدن siRNA ها 
باعـث بـروز عملکردهایـی جدیـد در رفتارهایـی ماننـد 
یادگیـری و جسـتجوی غـذا در نسـل های بعـدی ایـن 
کـرم می شـود. آن هـا عملکرد یـک ژن کدکننـدۀ پروتئین 
متصـل بـه siRNA را مختل کردند تا نشـان دهنـد که آیا 
نسـل بعـد می تواند مـواد شـیمیایی موجـود در محیط را 
شناسـایی کنـد یا خیـر. در نهایت بـه این نتیجه رسـیدند 
کـه siRNAهای تولید شـده توسـط نورون هـای والدین، 
روی عملکـرد سیسـتم عصبـی زاده هـا تأثیـر می گـذارد. 
البتـه هنـوز چگونگی ایـن تأثیر کاماًل مشـخص نیسـت. 
بـا ایـن حـال، نباید هیچ یـک از این نتایج را سـریعاً به 
انسـان تعمیم داد؛ زیرا تجارب و رفتارهای انسـان نسـبت 
بـه پاسـخ های شـرطی جانـداران دیگـر بسـیار متفـاوت 
اسـت. امـا اگـر ایـن پژوهش هـا به نتیجـه برسـد، متوجه 
می شـویم کـه مسـیر فرگشـت پیچیده تـر از آن چیـزی 

اسـت که تصـور می کردیـم )23(. 
خودآگاهی30

فیلـم  مـا  از  یـک  هـر  ذهـن  درون  االن  همیـن 
یـک  اسـت.  نمایـش  حـال  در  منحصربه فـردی 
صدایـی  و  سـه بعدی  نمایـی  بـا  شـگفت انگیز  فیلـم 
فراگیر، همـراه بـا حواسـی همچـون بـو، مـزه و المسـه! 
27- Methylation
28- C. elegans
29- Small Interfering RNA
30- Consciousness
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تجربیـات دنیـای اطـراف مـا مملـو اسـت از تصاویـر، 
درونـی  فیلـم  مجموع یـک  در  کـه  و...  بوهـا  صداهـا، 
می آورند. خـودِ  وجـود  بـه  را  پانورامـا36  سـه بعدی 
هوشـیارِ مـا، کـه همان تجربـۀ خاص من بودن اسـت، در 
واقـع کاراکتـر اصلـی همین فیلـم درونی اسـت. مغز یک 
موتـور پیشـبینی کننده اسـت. تصور کنیـد کـه یـک مغـز 
هسـتید و در یک جمجمۀ اسـتخوانی محبوسـید و سـعی 
داریـد بفهمید در دنیـای بیرون چه وجـود دارد. هیچ نور 
و صدایـی در جمجمـه وجـود ندارد؛ تنهـا سـر نخ شـما 
مجموعـه ای از جریان هـای الکتریکـی اسـت که صرفاً به 
شـکل غیرمسـتقیم با جهان بیـرون در ارتباط اسـت. پس 
ادراک اینکـه چه چیزی آن بیرون هسـت باید یک فرآیند 
حـدس زدن آگاهانـه باشـد که در آن مغـز سـیگنال های 
حسـی را بـا انتظارات یـا باورهای قبلی اش دربـارۀ دنیای 
بیـرون ترکیب می کند تا بهترین حدسـش را دربارۀ منشـأ 
آن سـیگنال ها بزنـد. در واقع چیـزی که مـا درک می کنیم 
بهتریـن حـدس مغز اسـت دربـارۀ آنچه در جهـان وجود 
دارد. مـا به شـکلی منفعالنه دنیـا را ادراک نمی کنیم، بلکه 
بـه شـکلی فعاالنـه آن را می سـازیم. دنیایی که مـا تجربه 
می کنیـم، به همـان اندازه که از بیرون ناشـی می شـود، از 

درون مـا هم نشـأت می گیرد. 
اگـر توهـم شـکل کنترل نشـده ای از ادراک باشـد، پس 
ادراک مـا از جهـان نیـز می توانـد شـکلی از توهم باشـد، 
امـا شـکل کنترل شـده ای کـه در آن پیشـبینی های مغـز 
تحـت تأثیـر اطالعات حسـی از جهـان بیرون اسـت. در 
واقـع همـۀ مـا در تمـام لحظه هـا، در حال توهم هسـتیم. 
مسـئله اینجاسـت کـه وقتـی دربـارۀ توهم هایمـان توافق 

داریـم، آن را واقعیـت می نامیم! 
امـا مغـز چگونه تجربـۀ در قالِب جسـم بـودن را برای 
ما تولیـد می کنـد؟ آن تصـوری کـه مـا دربارۀ بـدن خود 
داریـم، بهتریـن حـدس مغـز اسـت دربـارۀ اینکـه ما چه 
بخشـی از جهـان هسـتیم. بـا این حال مـا بدن هایمـان را 
صرفـاً به عنـوان اشـیائی در جهان تجربـه نمی کنیم، بلکه 
از درون هـم آن را تجربـه می کنیـم. سـیگنال های حسـی 
کـه از درون بـدن مـا می آیند، بـه طـور پیوسـته، دربـارۀ 
اطالعـات  مغـز  بـه  بـدن  درونـی  اعضـای  وضعیـت 
می دهنـد. ادراک و تنظیـم وضعیـت درونی جسـم، همان 
چیزی اسـت که ما را زنده نگه داشـته اسـت. اما داشـتن 
ادراک از وضعیـت درونی جسـم ربطـی به فهمیدن اینکه 
چـه چیزهایـی آنجـا هسـت ندارد، بلکه مربوط اسـت به 
36- Panorama

عصب شـناس گیولیـو تونونی33 بـا اسـتفاده از نظریات 
ریاضـی، ایـدۀ مشـابهی را گسـترش داد؛ او فـای34 را بـه 
عنـوان یک واحـد اندازه گیری برای سـنجش یکپارچگی 
اطالعـات در یـک سیسـتم معرفـی کـرد. در واقـع فـای 
هم راسـتا بـا خودآگاهـی اسـت؛ بـه ایـن صـورت که در 
مغـز انسـان، بـا انبوهـی از یکپارچگی اطالعـات )درجۀ 
بـاالی فـای(، خودآگاهـی قابل توجهـی وجـود دارد. اما 
در کرم هـا و میکروب هـا، میـزان یکپارچگـی اطالعـات 
کمتـر اسـت )میـزان فـای بسـیار کم اسـت(، ولـی صفر 

 .)24.25(  نمی شـود 

را  خودآگاهـی  اسـاس  سـث35  انیـل  عصب شـناس 
این گونـه توصیـف می کنـد که مغـز متشـکل از میلیاردها 
زیسـتی  ماشـین  آن هـا،  از  یـک  هـر  و  اسـت  نـورون 
کوچکی انـد که مجموعـۀ فعالیت آن ها تجربۀ هوشـیارانه 
را تولیـد می کنـد. حـال ایـن سـوال پیـش می آید کـه آیا 
با هوشـمندتر شـدن کامپیوترهـا به نقطه ای می رسـیم که 
آن هـا هـم احساسـی از تجربۀ شـخصی پیـدا کنند؟ البته 
ایـن دیدگاه  دربـارۀ هوش مصنوعِی خـودآگاه خیلی دور 
از ذهـن اسـت؛ چـون آگاهـی صرفـاً بـه هـوش وابسـته 
نیسـت و عمدتاً بـه طبیعت ما، به عنـوان موجوداتی زنده 
و در حـال تنفس، مربوط می شـود؛ در واقع هوشـیاری و 

هوشـمندی موضوعات بسـیار متفاوتی هسـتند!
33- Giolio Tononi 
34- Phi
35- Anil Seth

درواقعماازوجودتفکرخودمان،
بیواسطه،آگاهیم.بااینوجود،

خودآگاهیرازآلودهترینپدیدهدرکل
هستیاست.چراماهوشیاریم؟چرا
ایننمایشدرونیدرمابرقرار
است؟چرافقطرباتیمحسوب
نمیشویمکههمۀایندادههارا

پردازشمیکندونتایجاینپردازشها
رابیرونمیدهد؟
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کنتـرل و تنظیـم عوامـل فیزیولوژیـک و نگه داشـتن آن ها 
در مقادیـر مشـخصی که با بقـای ما سـازگاری دارند.  

جسـممان عمیقًا  از  مـا  تجربـۀ  اساسـی ترین  پـس 
زنـده  را  مـا  کـه  دارد  زیسـتی  مکانیزم هـای  در  ریشـه 
نگـه داشـته اند. حـال زمانـی کـه ایـن ایـده را بـرای همۀ 
تجربیـات هوشـیارانه مان به کار می بریـم، از آنجا که همۀ 
ایـن تجربیـات وابسـته بـه مکانیزم هـای پیشـبینی کنندۀ 
یکسـانی هسـتند، نتیجـه می گیریـم کـه همگـی از میـِل 
ابتدایـِی زنـده مانـدن نشـأت گرفته انـد. درواقـع درک ما 
از جهـان و خودمان به دلیل داشـتن جسـمی زنده اسـت. 
همـۀ این هـا بـه نوعـی توهم هـای کنترل شـده ای هسـتند 
کـه طـی میلیون هـا سـال فرگشـت شـکل گرفته اند تـا 
مـا را در ایـن جهـاِن پـر از خطـر و فرصـت، زنـده نگـه 
دارنـد. در حقیقـت ما وجود خـود را پیش بینـی می کنیم. 
اما همان طـور کـه شـاید مـا از ایـن دنیـا درک اشـتباهی 
داشـته باشـیم، ممکن اسـت از خودمان هم درک اشتباهی 
داشـته باشـیم! زمانی کـه مکانیـزم پیش بینـی مـا بـه خطا 

مـی رود )26(. 

ما موجوداتی بیولوژیک و از گوشت و 
خون هستیم که تجربۀ هوشیارانه مان در همۀ 
سطوح، توسط مکانیزم های زیستی شکل 
گرفته که ما را زنده نگه می دارد. آیا آنچه 

من هستم را می توان بارگذاری کرد در یک 
نرم افزار کامپیوتری که روی یک ربات اجرا 
می شود؟ آیا من فقط کنکتوم خود هستم؟!

این متن پیش درآمدی بود بر معرفی نوروانفورماتیک. 
در شمارۀ بعدی دنا نیز به بررسی بیشتر این حوزه خواهیم 

پرداخت. لطفاً در صورت تمایل به همکاری با ما در شمارۀ 
 بعد، رزومۀ خود را به

 neuroinfo.network@gmail.com ارسال فرمائید. 

Graphic Designer:

Misaq Pwrrashidi - misaqpwrrashidi@gmail.com



موضوع جلسۀ اول : بصیرت علمی
در آغـاز نوشـتن ایـن متن بـودم و با خودم کلنجـار می رفتم 
که سـاده و خودمانی بنویسـم یا از کلمات قلنبه سـلنبه استفاده 
کنـم که یـاد صحبت های شـیرین اسـتاد آزاد در کتـاب که چه 
عـرض کنـم، کالس بیوفیزیک بـرای زندگـی1 افتـادم. به قول 
اسـتاد آزاد مهم تریـن اصـل در نوشـتن کتـاب ایـن اسـت که	 

زبـان کتـاب، خصوصـا علمی ها، باید خیلی سـاده باشـد! 	                                         
پس بسم اهلل؛ شروع می کنیم...

داسـتان ما، روایت »چطور یک پژوهشـگر بشـویم« است اما 
نه یک پژوهشـگر غیرعـادی که تنها دغدغـه اش چاپ مقاالت 
متعـدد در مجـالت نسـبتاً معتبر علمی باشـد؛ مقاالتـی که تنها 
هـدف از نوشـته شدنشـان، بـاال رفتـن ارجاعات برای کسـب 
ترفیعـات اسـت! چقدر هم کـه این نوع ترفیعات، برکـت دارد! 
داسـتان مـا، داسـتاِن »چطـور یـک پژوهشـگر واقعی بشـویم« 
اسـت؛ پژوهشـگری که عمـرش را صرف علم آمـوزی می کند 
بـه ایـن هـدف کـه بتوانـد دردی از مـردم دوا کنـد و بـاری از 
روی دوش جامعـه بـردارد. خـب مـا چطور می توانیـم به یک 
پژوهشـگر واقعـی تبدیل شـویم؟ این افـراد چـه ویژگی هایی 
دارنـد؟ چـه عنصری آن هـا را این گونه می سـازد؟ اولین عنصر، 
داشـتن بصیـرت علمی اسـت. اگـر من دانشـجوی اسـتاد آزاد 
بـودم، قطعـا ایشـان در همیـن لحظه به مـن خـرده می گرفتند 

1  بیوفیزیک برای زندگی، فرید سمسارها

کـه مگر قرار نبود از کلمات سـاده اسـتفاده کنی؟ پس بصیرت 
علمـی دیگر چه صیغه ایسـت؟ 

بصیـرت علمـی به معنـای داشـتن نگرش صحیـح در مورد 
نحـوۀ کارکـرد علـم اسـت. یعنی بدانیـم چطور یـک پژوهش 
علمـی، بـدون پیمـودن راه کـج به مقصـد می رسـد. اولین قدم 
در کسـب بصیرت علمی پرسـیدن پرسـش های درست است. 
اگر شـما قصد شـروع یـک پژوهش علمـی را دارید، مهم ترین 
اصـل ایـن اسـت که پرسـش صحیحی بـرای جـواب دادن در 
ذهن داشـته باشـید. الزمۀ داشـتن پرسـش های صحیح، خوب 
مشـاهده کردن اسـت. مثل همان کاری که ارشـمیدس در سدۀ 
سـوم پیـش از میـالد  انجام داد. او مشـاهده کرد اگـر در وان پر 
از آب بـرود، مقـداری از آب جابجـا شـده و به بیـرون خواهد 
ریخت. سـپس سـوالی در ذهنش ایجاد شـد که آیا می تواند از 
حجـم آب جابجا شـده بـرای تعیین خلوص تاج طال اسـتفاده 
کنـد؟ اگـر امـروزه بخواهیـم در شـاخۀ علوم زیست پزشـکی، 
خـوب مشـاهده کنیـم و پرسـش صحیحـی را بیابیـم، کافـی 
اسـت سـری بـه مطب هـا یا بیماسـتان های سـطح شـهر بزنیم 
و از نزدیک بیماران و مشکالتشـان را مشـاهده و بررسی کنیم. 
قطعا سـواالت زیادی در ذهن ما ایجاد خواهد شـد؛ از کشـف 
روش هـای تشـخیصی زودهنـگام بیماری ها و تولیـد داروهای 
ارزیابـی کننـدۀ  کارآمدتـر گرفتـه تـا سـاخت نرم افزارهـای 

سـالمت بیماران.

چگونه محقق شویم؟
احمد بریمی پور،دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی، گروه چشم، دپارتمان مغز و علوم اعصاب پژوهشگاه رویان

ahmadlta@yahoo.com

فاطمه حسینی مزینانی،دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی، گروه چشم پژوهشگاه رویان
hosseinibaran@gmail.com
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پـس از مشـاهده، زمانی که پرسـش درسـتی در ذهن شـکل 
گرفـت، نوبت بـه طراحی و انجام آزمایش می رسـد چرا که در 
علـوم تجربی، هیچ چیز تنها با سـخن گفتن به دسـت نمی آید2 
و بایـد آزمایـش انجـام داد. وقتـی کـه آزمایشـات به سـرانجام 
رسـید و نتایـج بـه دسـت آمـد -ناگفته نمانـد که به سـرانجام 
رسـاندن آزمایشـات،  همـت بلنـد می طلبد و در عـوض، گنج 
شـیرین به همـراه دارد. به قـول پروین اعتصامی "عقـل و رأی 
و عـزم و همـت، گنـج توسـت / بهترین گنجور، سـعی و رنج 
توسـت"- نوبـت بـه راز دل گفتـن بـا نتایج می رسـد، یعنی به 
نتایـج بـه دسـت آمـده از زاویـای مختلف نـگاه و بارهـا آن ها 
را بررسـی کنیـد تـا چیز نوینـی در یافته هـای خود پیـدا کنید. 
سـرانجام وقتـی که گنج حاصل شـد، باید تکرار پذیـر بودن آن 
اثبـات گـردد و در قالب نوشـتار به اطالع عموم رسـانده شـود.

در امـر پژوهـش، بایـد ویژگی هـای متعـددی را در خـود 
پـرورش دهیـد تا بتوانیـد در این مسـیر با لـذت حرکت کنید. 
خالقیت، صبر، پشـتکار، همـت، تالش، اسـتقامت و بردباری، 
هوشـیاری، تمرکـز و داشـتن علـم کافی بـرای طی کـردن این 
مسـیر بـه عنـوان یـک پژوهشـگر الزامی اسـت. دوسـت دارم 
بـرای توضیح بیشـتر اینکـه چگونه ایـن ویژگی هـا را در ذهن 
خـود بسـپاریم به شـش کاله تفکـر به عـالوۀ یک اشـاره کنم 
کـه در تصویر می توانید آن را مشـاهده کنید. هر کاری سـختی 
خـود را دارد و هنـگام ورود بـه کاری اگـر بـه آن عالقه داشـته 
باشـیم، بی شـک سـختی های مسـیر را نیز بـه جـان می خریم. 
حتـی سـختی ها را عاملـی بـرای پیشـبرد اهداف خـود در نظر 
گرفتـه و شکسـت ها را پلـه ای بـرای پیـروزی قـرار می دهیـم. 
همان طـور کـه توماس ادیسـون صدها بار شکسـت خـورد اما 

بزرگ تریـن خدمـت را تـا کنون به بشـر داشـته اسـت.
کاله سـفید: خنثی و منفعل اسـت. کاله سـفید با موضوع ها 
و شـکل های انفعالی سـر و کار دارد.)انفعال نه به معنای منفی، 
بلکه به معنای رجوع به واقعیت بدون ارزشـیابی خاص(. کاله 
سـرخ: نشانۀ خشـم)دیدن رنگ سـرخ(، شـور و هیجان است. 
کاله سـرخ بینشـی هیجانـی دارد. کاله سـیاه: افسـرده و منفـی 
اسـت. کاله سـیاه جنبه های منفی موضـوع را در بر می گیرد آن 
هـم با طرح یک سـؤال مشـخص: »چرا نمی شـود ایـن کار را 
کـرد؟« کاله زرد: آفتابـی و مثبـت اسـت. کاله زرد خوش بینانه 
اسـت و تفکر امیدوارانه و مثبت را شـامل می شـود. کاله سـبز: 
چمن، رسـتنی ها و درختان بارور همه سـبزند. کاله سـبز نشانۀ 
خالقیت و فکر های تازه اسـت. کاله آبی: سـرد اسـت و رنگ 
آسـمان بـاالی سـرمان. کاله آبی بـا تنظیم و سـاماندهی فرآیند 

تفکر ما سـر و کار دارد.
2  Nullius in verba

داسـتان علمی ما به اینجا ختم نمی شـود بلکه دفعات آینده، 
بیشـتر دربـارۀ روش علمی، نحوۀ اسـتفاده از منابـع موجود در 
علـم و افـق علمـی آینـده، در شـماره های بعـد نشـریه برایتان 
خواهیم گفت. همچنین داسـتان موفقیت شـرکت های علمی-

پژوهشـی مطـرح داخلـی و خارجـی را با هم مـرور می کنیم تا 
بـا نمونه هایـی از پژوهشـگران واقعـی آشـنا شـویم و بصیرت 
علمـی ای که منجر به رشـد فرد و جامعه می شـود را فراگیریم.

منابع: 
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تا قبل از آن روز همه چیز درون سلول آرام بود؛ منظم و 
البته سوت و کور! برای مولکولی مثل من خیلی خسته کننده بود 
که تمام روز درون سیتوپالسم بنشینم و فقط رفت و آمد های 
ریبوزوم ها و میتوکندری  ها و بقیۀ دوستانم را تماشا کنم. اما 

هرگز هم راضی به حادثۀ آن روز نبودم! 
10 شهریور 1399 را به خوبی در خاطر دارم. پروتئین شوک 
حرارتی hsp90( 90(، مثل همیشه با ترس و لرز، نعلبکی  توی 
دست من)NL1 1( را گرفته بود و به اطراف نگاه می کرد. زیاد 
از او خوشم نمی آمد. او همیشه جوری به من می چسبید که 

مجبور می شدم شکل خاصی به خود بگیرم.
آن روز من، گیرندۀ گلوکوکورتیکوئید)GR(، در کنار همراه 
همیشگی ام، hsp90، نشسته بودم و از روزهای خسته کننده 
و بی هیجان درون سلول شکایت می کردم. ناگهان دیدم که 
مولکول هایی به سرعت از غشاء وارد سلول می شوند و به هر 
سو می دوند. یکی از آن ها به سمت من آمد و با ترس و هیجان 

فریاد زد: »تو باید GR باشی. درسته؟« 
پرسیدم: »تو من رو از کجا می شناسی؟«

روی  از  فقط  رو  مولکول ها  شما  »شکلت!  گفت: 
شکلتون می شه شناخت. من کورتیزول هستم؛ یه هورمون 
گلوکوکورتیکوئید ساکن غدۀ آدرنال. تو شبیه منی و این یعنی، 
تو گیرندۀ من هستی. بگذریم. یه خبر مهم براتون دارم. هورمون 

NL1 -1: نوعی NLS nuclear localization signal و بخشی از گیرندۀ 
گلوکوکورتیکوئید می باشد که به دلیل پوشانده شدن توسط hsp90، این گیرنده 
در سیتوپالسم باقی مانده و نمی تواند وارد هسته شود)1(. در این متن، این توالی 

به یک »نعلبکی« در دست گیرندۀ گلوکوکورتیکوئید تشبیه شده است!

از  بوده  پیشین  هیپوفیز  توی  وقتی  آدرنوکورتیکوتروپیک 
هورمون آزادکنندۀ کورتیکوتروپین شنیده که موقع ساخته شدن 
توی هیپوتاالموس، متوجه شده سلول مخروطی چشم، یه چیز 

خیلی وحشتناک دیده!« 
گیج شده بودم! چگونه اسم این هورمون های عجیب را 

می توانست پشت سر هم و بی غلط بگوید!
ادامه داد: »شنیدم آمیگدال2 هم تصویر رو تایید کرده. به 
همه جای بدن دستور آماده باش داده شده. تو هم باید به هسته 
بری و قبل از اینکه دیر بشه، شروع کنی به رونویسی از ژن 

خودت.«
از  بعد  بود  قرار  ناراحت.  یا  باشم  خوشحال  نمی دانستم 
مدت ها انتظار، دوباره ژن عزیز را ببینم اما در چه اوضاع و 

احوالی!
 hsp90 .در این موقع حس کردم چیزی کم است. برگشتم
نبود! چند بار صدایش کردم اما جوابی نشنیدم. درون سلول 
حسابی شلوغ و پرسروصدا شده بود. با اینکه از او خوشم 
اما  بودم  نگرانش  شد.  تنگ  برایش  دلم  ناگهان  اما  نمی آمد 
فرصتی برای بیشتر ماندن در سیتوپالسم نبود. نفس عمیقی 
کشیدم، چشمانم را بستم و سعی کردم هر آنچه تا کنون آموخته 

بودم را به خاطر بیاورم.
هسته همیشه جای مهمی بوده است )Important( و فقط 
مولکول های مهم می توانستند به آن وارد شوند. با بغض و ترس 
به جای خالی همراه قدیمی ام، hsp90، نگاه کردم و نعلبکی ام 

2- آمیگدال: بخشی از سیستم لیمبیک در مغز که در پاسخ به احساسات 
نقش داشته و اطالعات را از گوش و چشم دریافت می کند.

جنجال هورمونی
نرگس ورمزیار،کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه الزهرا)س( 

varmazyarnarges@gmail.com 
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) NL1( را به پروتئین ایمپورتین3 نشان دادم. NLS، تاییدی 
برای ورود من به هسته بود. ایمپورتین دست من را گرفت و به 

داخل هسته برد و سپس از من جدا شد. 
هسته مرکز فرماندهی سلول است. با اینکه آن جا پر از ژن 
و رشته های بلند DNA می باشد اما من همیشه می توانم به 
راحتی ژن دوست داشتنی خودم را حتی از میکرومترها فاصله 

تشخیص بدهم.
چشمم به فاکتور های رونویسی4 افتاد. مثل همیشه داشتند 
دنبال پروموتر ژن ها می گشتند تا RNA polymerase II را 
به سمت آن راهنمایی کنند. یکی از TF ها به سمت من آمد و 
گفت: »ژنت رو پیدا نمی کنم GR جان« این TF ها هیچ وقت 

عوض نمی شوند؛ هنوز هم موقع حرف زدن، تف می کنند!
گفتم: »بسپارش به من. وقتی پیداش کردم صدات می کنم.«

دور  آن قدر  همیشه  مثل  احتماالً  می شناسم.  خوب  را  او 
شناسایی  قابل  TF ها  برای  که  خورده  تاب  و  پیچ  خودش 
نیست. طولی نکشید که پیدایش کردم. نزدیک تر که رفتم، 
فهمیدم درست حدس زده بودم و او حسابی در خودش گره 

 NLS پروتئین انتقال دهنده به هسته که به توالی : ) importin(3- ایمپورتین
مولکول هدف متصل شده و آن را از طریق کانال NPC به هسته منتقل می کند. 

شباهت آوایی این کلمه با کلمه ی important در این جا برای به خاطر سپردن 
بهتر فرآیند مولکولی در ذهن خواننده استفاده شده است.

4- TF: transcription factor

خورده بود!
سالم و علیکی با هم کردیم و گرم صحبت شدیم. آن قدر 
از دیدنش خوشحال بودم که فراموش کردم اصاًل برای چه به 
هسته رفته ام! ناگهان مولکولی فریاد زد:»سریع تر! سریع تر! یاال 

رونویسی کنید وگرنه کل سلول به لیز5 می ره!«
به خودم آمدم و با دو تا انگشت رویی6 ام به توالی مخصوصم 
در DNA متصل شدم. هر چه نگاه کردم دیدم نمی توانم ژن را 
از هم باز کنم. نمی فهمیدم این دفعه مشکل از کجاست. فضا 
بسیار متشنج بود. ناگهان متوجه چیزی شدم. همه جای ژن پر 
بود از هیستون هایی که از هر طرف هیس هیس می کردند و 

باعث شده بودند ژن عزیزم حسابی گیج شود و پیچ بخورد!7
در همین لحظه چشمم به کاله هایی8 افتاد که توی هسته 
پراکنده بودند. می دانستم که هیستون ها عاشق استیل هستند و 
استیل ها به راحتی به کاله ها می چسند. یکی از آن کاله ها را 

5- لیز شدن سلول )cell lysis(: به پاره شدن غشاء یا ترکیدن سلول گفته می شود.
 GR یکی از انواع موتیف های پروتئین هاست که : )zinc finger(6- انگشت روی

به وسیلۀ آن به "عنصر پاسخ دهندۀ GRE GR " در DNA متصل می شود )3.2(.
7- هیستون)histone(: پروتئین  کروی تشکیل دهندۀ ساختار کروماتین که میانکنش 

آن  با سایر هیستون ها موجب پیچش و فشردگی بیشتر کروماتین می گردد.
 ) coactivator(نوعی کمک فعال کننده : HAT histone acetyltransferase -8

که پس از اتصال به GR، با استیله کردن هیستون ها موجب باز شدن ساختار کروماتین و 
در دسترس قرار گرفتن پروموتر ژن ها برای TF ها می شود )4(.

)HPA axis(محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال )شکل 1
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باشه...«
در این میان، درحالی که TF II F سعی می کند با فوت کردن 
وارد  بیاورد،  ژن  سمت  به  را  آن   RNA polymerase II
می شود و می گوید: »به جای دعوا کردن به من کمک کنید این 

پلیمراز تنبل رو برای رونویسی روی پروموتر بگذارم!«
بعد از آن، یک فاکتور رونویسی می آید که حرف دل من 
را می زند. TF II E نزدیک می شود و می گوید: » اِ اِ اِ شما که 
هنوز هیچ کاری نکردید! چرا هنوز رونویسی شروع نشده؟ 
معلوم نیست اون بیرون چه خبره و ما در چه خطر بزرگی 
قرار گرفتیم که نیاز به محصول این ژن داریم، اون وقت شما 
به جای انجام سریع رونویسی دارید دعوا می کنید؟« بعد هم 
 TF II ،را صدا می کند تا به او متصل شود. در نهایت TF II H
H با استفاده از ATP شروع می کند به ها کردن و با نفسش، 
پیوند های هیدروژنی بین دو رشتۀ DNA را باز می کند. حاال 
دیگر RNA polymerase II شروع می کند به جلو رفتن 

روی ژن و رونویسی از آن )5(.
در تمام این مدت، من خسته و نگران روی توالی خودم 
نشسته بودم و آن ها را تماشا می کردم. در این میان گاهی هم 
مجبور می شدم دوباره دنبال کاله بگردم و به هیستون هایی که 
استیل زدایی شده بودند، استیل جدیدی بدهم تا مزاحم TF ها 

نشوند.
در هسته روی هر ژنی پر بود از TF های عمومی و اختصاصی. 
سرم گیج می رفت. دوروبرم پر از سر و صدا شده بود. »دیدی 

دیدی، باشه باشه، هاااا هاااا، آخ جون استیل!«
ولی با این حال، هنوز روی توالی ام نشسته بودم و با نگرانی 
را  بدن  نمی دانستم چه خطری  اطراف سرک می کشیدم.  به 
تهدید کرده است و باید منتظر چه اتفاق بدی باشم. یعنی سلول 

مخروطی چه چیزی دیده بود؟
در همین فکر ها بودم که مولکولی توجهم را به خود جلب 

کرد. با حالت مرموزی جلو آمد و پرسید: »یوبی کجاست؟«
-بله؟

-نشنیدی؟ پرسیدم یوبی کو؟
-متوجه منظورتون نمی شم.

- یوبی کو؟ یوبی کو؟ یوبی کو؟
شروع کرد به تکرار دیوانه وار این سوال. از این عادت بد 
هسته ای ها متنفرم که یک کلمه را صد بار تکرار می کنند. وقتی 
دید جوابی برای او ندارم و اصاًل نمی دانم یوبی چیست، ناگهان 
ساکت شد. چهره ای عادی  به خود گرفت. انگار نه انگار که 
تا چند لحظه پیش طوری رفتار می کرد انگار یوبی اش را من 

برداشتم و روی سرم گذاشتم. ناگهان همۀ هیستون ها ساکت 
شدند و به سمت من برگشتند. هول شده بودم. به سختی آب 
دهانم را قورت دادم و لبخندی زدم. نمی دانم چرا هیچ استیلی 

به کاله نمی چسبید. پس این مولکول لعنتی کجاست؟!
در همین لحظه کسی محکم پشت گردنم زد! استیل بود. 
گفت: »حواست باشه چی می گی. ما مولکولیم؛ آدم که نیستیم. 
هر فکری که توی سرمون بگذره، شکل و حالت شبیه اون رو 

به خودمون می گیریم!« 
راست می گفت! ما مولکول ها حتی وقتی تازه به دنیا آمده ایم 
و نمی دانیم چگونه کار را شروع کنیم، شکلمان جوری عوض 
می شود که برای پروتئین های کمک کننده ای مانند چاپرون ها9 

قابل تشخیص می شویم.
از خجالت قرمز شدم و سرم را پایین انداختم. بعد از آن 
استیل ها یکی یکی آمدند و به کمک کالهم به هیستون ها منتقل 
شدند. حاال دیگر آن ها، ذوق زده، سرشان گرم استیل شده بود و 

ژن من توانست آرام آرام باز شود.
TF II 10ها دیگر می توانستند او را پیدا کنند. این روال را از 
حفظ بودم. همیشه ابتدا دو فاکتور رونویسی  وارد کار می شوند 
که با وجود حرفه ای بودن در تشخیص توالی پروموتر، با هم 
در حال جنگ و دعوا هستند. اول، TF II D در حالی که دارد به 
ژن اشاره می کند و مدام می گوید: »دیدی گفتم دناتوره نشده؟! 
دیدی گفتم همین دوروبر هاست؟! دیدی گفتم پیداش می کنم؟! 
 دیدی11...« به سمت پروموتر می آید و به آن وصل می شود. سپس

 TF II B می آید و به او می چسبد و می گوید: » باشه فهمیدیم! 
باشه تو خوبی! باشه بابا ولمون کن! اصاًل تو سلطان فاکتور ها! 

9- چاپرون ها: مولکول هایی که به پروتئین های تازه ساخته شده کمک 
می کنند تا به درستی تا بخورند و به حالت فعال دربیایند.

TF II -10 .: به دسته ای از فاکتور های رونویسی عمومی گفته می شود که به 
اتصال RNA polymerase II به پروموتر کمک می کنند.

11- در این بخش برای هر کدام از TF ها شخصیتی در نظر گرفته شده که تکه 
کالم ها برگرفته از نام آن هاست!

شکل 2( مدل شماتیک موشلکول های درگیر در رونویسی از ژن 
GR فعال شده با
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»تولدت مبارک!« بوده که موجب شده سیستم بدن دچار ترس 
و هیجان شود.

البته که برخی از سلول ها هرگز حرف او را باور نکردند و به 
خاطر اتفاقات آن روز، آسیب هایی جدی  دیدند.

من  به  که  دیدم  را   hsp90 آمدن،  به هوش  از  پس  من 
چسبیده بود. او برایم تعریف کرد که آن روز بعد شنیدن خبر 
از کورتیزول، از ترس بیهوش شده و سیل جمعیت او را از من 
جدا کرده است. می گفت وقتی بیدار شده و من را ندیده، خیلی 
ترسیده است. اما برای پیدا کردن و کمک به دوست قدیمی اش، 
بر این ترسش غلبه کرده و تمام مدت با شجاعت همۀ سلول را 
گشته است. درنهایت من را گوشه ای پیدا کرده بود و با دوباره 
چسبیدن به من، سعی کرده بود شکل درستی به من بدهد تا هم 

به هوش بیایم و هم بتوانم دوباره فعال شوم12.
حاال دوباره ما دو تا هر روز توی سیتوپالسم می نشینیم و به 
دنیای اطرافمان نگاه می کنیم. اما این بار من از آرامش و سکوت 

سلول بیشتر لذت می برم!
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اتصال به لیگاند خود را حفظ کند)1(

دزدیده ام! دست کرد توی جیبش و چیز هایی را از آن درآورد و 
شروع کرد به چسباندن آن ها به من.

پرسیدم:»این ها چیست؟«
می کنیم  هسته صداش  توی  ما  داد:»یوبی کوئیتین!  جواب 
یوبی. بچه های قدیمی هسته می شناسنش. می خواستم امتحانت 

کنم ببینم می دونی چیه یا نه!«
- حاال چرا اینا رو به من می چسبونی؟

-چون باید باهات خداحافظی کنیم!
ناگهان برگشت و پروتئاز ها را صدا کرد و به آن ها دستور 
دارد  اتفاقی  نمی فهمیدم چه  اصاًل  داد!  را  دناتوره کردن من 
می افتد. فریاد زدم: »نه! مولکول بَده کس دیگه ای است! ولم 
کنید! من برای رونویسی اینجا اومدم! کس دیگه ای به بدن 

حمله کرده نه من! این یه توطئه است!«
بدون توجه به حرف هایم من را از ژن جدا کردند و شروع 
کردند به تجزیه ام )7.6(. یک نگاهم به پروتئاز ها بود و یک 
نگاهم به ژنم. او هیچ چیز نمی گفت و فقط نگاه می کرد. خیلی 

دلم گرفت!
با ضربۀ یک پروتئاز به خودم آمدم. باید کاری می کردم تا 
از دست آن ها فرار کنم و از هسته خارج شوم. به سختی و با 
کلی تالش به سیتوپالسم رسیدم. خسته بودم و دل شکسته. تکه 
تکه شده بودم و برخی از آمینواسید هایم از دست رفته بود. اما 
تصمیم داشتم همۀ این ها را برای مدتی فراموش کنم و بعد از 
کمی استراحت، پر انرژی و سرحال به هسته برگردم تا دوباره به 
رونویسی کمک کنم و سلول و بدن را از این خطر نجات دهم.

اما انگار دیگر توانی نداشتم. بی حال در گوشه ای از سلول 
افتاده بودم. چشمانم را به سختی باز نگه می داشتم. در یک 
لحظه، همه جا تاریک شد و من دیگر چیزی از آن ماجرا به 

خاطر نمی آورم.
امروز که با شما صحبت می کنم، نمی دانم که دقیقاً چند 
روز از آن حادثه می گذرد. شنیدم پاراسمپاتیک بعد از مدتی 
اعالم کرده است که اوضاع خوب است و خطری جدی  وجود 
ندارد و به همۀ سلول های درگیر، پیشنهاد داده تا سطِح بیان 
و فعالیت خود را به حالت عادی برگردانند. پاراسمپاتیک در 
جواب اعتراض سلول ها گفته است که همه چیز فقط، یک 
 کالغ و چهل کالغ بوده و مسئولیت آن برعهدۀ هورمون های

می باشد!   )HPA axis( هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال  محور 
طبق گفته های او، چیزی که سلول های چشم دیده و به آمیگدال 
فرستاده بودند، تنها تصویری از ورود ناگهانی و پیش بینی نشدۀ 
بلنِد  با صداهای  آن  شدن  همراه  و  دید  میداِن  به  آدم  چند 



در دست تعمیر

انسان متولد می شود، زندگی می کند و در آخر می رود. در مسیر زندگی، انسان چون 
مسافری سختی های راه را تحمل می کند و با هم سفرانش مدارا؛ و این هم سفران دردها 
و جراحات جسم و روحش هستند که می توانند رسیدن انسان به مقصدش را به تأخیر 

بیاندازند.
بشر پیش می رود؛ چنانکه سعی می کند تمام سختی ها را سهل و تلخی ها را به شیرینی 
در  به خدمت خویش  را  علوم  و  می برد  بهره  و خرد  دانش  از  راه  این  در  کند.  بدل 

می آورد؛ و زیستنش نتیجۀ تالش هایی است که او را به ادامۀ زندگی دعوت می کنند.
در اینجا صفحات را در اختیار واژه هایی قرار می دهم که مسیرهای جدیدی را برایمان 

روشن می کند. مسیرهایی برای »بهبودی و ترمیم« چهارچوب جسممان: استخوان.

سیده ثنا ناصحی، کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شیراز
nasehi.ssana@gmail.com
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سرزمین از گنجهایی بنیادی، سلولهای
جسم

سلول های بنیادی با توانایی تبدیل شدن به انواع سلول ها 
)شکل 1(، نه تنها فرصتی برای درمان بیماری ها به وجود 
می آورد، بلکه با بازسازی بافت ها و اندام های آسیب دیده 
از عمل های جراحی پیوند اندام-بافت جلوگیری می کند 
و امکان درمان و بهبودی را برای بیمارانی که امید دیگری 
ندارند، فراهم می سازد)1( . سلول های بنیادی که از مغز 
درمان  برای  می تواند  می شود،  گرفته  انسان  استخوان 
زیادی  سطح  که  افرادی  – در  استخوانی  شکستگی های 
ضربه  یا  بیماری  طی  را  خود  استخوانی  سلول های  از 
توانایی  این سلول ها  زیرا  استفاده شود؛  ازدست داده اند- 

بازسازی استخوان بیماران را دارند)2(.

چگونهاستخراجکنیم؟
حائز  امری  جراحت ها  بهبودی  بالینی،  درمان های  در 
جراحی  عمل های  تعداد  افزایش  با  است)1(.  اهمیت 
ناکارآمد که می توانند باعث تاخیر در روند بهبودی بیمار 
شوند، پزشکان به پیوند بافت استخوانی در محل نیازمند 

به ترمیم روی آوردند)3(.
دو  از  می تواند  پیوند  برای  نیاز  مورد  استخوانی  بافت 

منبع تامین شود)3(:
بافت استخوانی خود بیمار در محلی دیگر1 )شکل . 1

)2
استخوان های تکامل یافتۀ یک جسد. 2

بعد  بنیادی  سلول های  نیاز،  مورد  بافت  تأمین  از  پس 

1- Autograft

از افزایش تعداد در لولۀ آزمایش2 به منطقۀ هدف تزریق 
می شوند)1(.

حلیکمشکلیاایجادمشکالتدیگر؟
جراحی،  عمل های  انجام  با  که  کرد  تضمین  نمی توان 
مشکالت به کلی از بین می روند؛ اما باید برای رفع درد 
به  انسان  که  است  دلیل  این  به  کرد.  و مشکالت تالش 
آزمایش راه های جدید، علوم جدید و مبارزه با چالش ها 

برمی خیزد.
پیوندهای بافت استخوانی می تواند باعث درد و التهاب 
شود. همچنین هر دو منبع تأمین باعث ایجاد مشکالتی 
می شوند. به عنوان نمونه، Autograft نیازمند یک عمل 
بیمار  از  استخوانی  بافت  استخراج  برای  اضافی  جراحی 
به همراه  این مشکل را  بافت جسد  با  پیوند زدن  است. 
بافت  عنوان  به  را  بافت  این  بدن  دارد  امکان  اما  ندارد 
تلقی کند؛ زیرا که مولکول های سطحی3 متفاوتی  بیگانه 

دارند)3(.
بنیادی  سلول های  پیوند  روش  فوق،  موارد  بر  عالوه 

محدودیت هایی نیز دارد)1(:
در 	  که  پیوندی  بنیادی  اثر سلول های  و  کارآمدی 

منطقۀ هدف قرار گرفته اند، بسیار اندک است؛ به 
نظر  بافت مورد  از  به راحتی  طوری که سلول ها 

شسته می شوند.
ممکن است سلول های بنیادی به شکلی که انتظار 	 

به  و  کنند  تومور  ایجاد  نشوند،  تبدیل  می رود 
بافت های اطراف هجوم برند.

و 	  بازسازی  گسترده تر  و  بزرگ  مقیاس های  در 
In vitro -2: مطالعۀ میکروارگانیسم ها، سلول ها یا مولکول های 

بیولوژیکی خارج از زمینۀ بیولوژیکی معمول
Major histocompatibility complex (MHC -3 : گروهی 
از ژن ها که پروتئین هایی سطحی را بر سطح سلول کد می کنند. این 

پروتئین ها به سیستم ایمنی کمک می کنند تا عناصر بیگانه را تشخیص 
دهد.

 شکل 1( توانایی تبدیل سلول های بنیادی به انواع سلول ها

Autograft )2 شکل
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علت  به  این سلول ها  استفاده شوند)3(.  می کنند،  برقرار 
گوناگون  بافت های  به  تبدیل  و  تمایز  در  استعدادشان 
ماهیچه ای-  سیستم  و  لنفی  خونی،  رگ های  جمله  از 

استخوانی، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند)4(.
برای سلول ها  نیاز  مورد  مواد  تولید  بر  MSCs عالوه 
یعنی ماتریکس خارج سلولی9 -که استخوان ها برای رشد، 
تکثیر و تمایز به آن نیاز دارند)3(- می تواند با اعمال اثر 
پاراکرین10 )شکل 4( فاکتورهای ترشحی مختلفی را تولید 
کند که باعث می شود روی سلول های مجاور اثر بگذارند 

و شکل گیری بافت جدید را ارتقا بخشد)4(.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که با افزایش سن استخوان، 
 ECM تولید  برای  مزانشیمی  بنیادی  سلول های  توانایی 
کاهش می یابد. برای حل این مشکل می توان از سلول های 
برخالف  سلول ها  این  کرد.  استفاده  پرتوان11  بنیادی 
سلول های مزانشیمی بالغ که عمر کوتاهی دارند، می توانند 
 ECM قابلیت تکثیر خود را حفظ کنند؛ در نتیجه می توان

مورد نیاز برای پیوند بافت استخوانی را تهیه کرد)3(.
افزایشسرعتبازتولیدسلولها=کوتاهی

دورۀدرمان
شکستگی ها  ترمیم  سرعت  افزایش  برای  راهی  یافتن 

9- ECM
Paracrine -10: نوعی از سیگنال های سلولی یا ارتباط سلول به سلول 

که سلول ها ایجاد می کنند تا سلول های مجاور را وادار به تغییر رفتار کنند.
11- Pluripotent stem cell

ترمیم بافت، سلول های بنیادی معموالً نمی توانند 
عملکرد خود را در بافت میزبان به خوبی انجام 
دهند و در وضعیت پایدار خود باقی بمانند. این 
امر باعث کاهش تعداد موفقیت ها در این نوع از 

بازسازی بافت شده است.
احتیاط!سلولهامشغولساختهستند!

به  تبدیل  تمایز و  توانایی  بر اساس  بنیادی  سلول های 
سلول های مختلف به طور کلی به چهار دستۀ همه توان4، 
پرتوان5، چندتوان6 و تک توان7 تقسیم می شوند و هرکدام 
بنیادی  سلول های  از  نوع خاصی  دارند.  ویژه ای  توانایی 
)شکل  مزانشیمی8  بنیادی  سلول های  نام  به  چندتوان 
ارتباط  بدن  با  که  پیوندهایی  انجام  برای  می توانند   )3

4- Totipotent
5- Pluripotent
6- Multipotent
7- Unipotent

MSCs -8 به اختصار

شکل 3( سلول های بنیادی مزانشیمی
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از خود  را  فلورسنت15  نور  قرمز14،  نور  با جذب 
منتشر می کنند که تکثیر و تمایز سلول های زایندۀ 
استخوانی16 را به وسیلۀ Runx217 ارتقا می بخشد؛ 
در نتیجه باعث افزایش سرعت بهبودی می شود. 
تمایز  روی  می تواند   C3N4 صفحات  همچنین 
استخوانی18 -که  به سلول های  بنیادی  سلول های 
باعث افزایش شکل گیری مواد معدنی می شوند- 

تاثیر بگذارد)2(.
پایاناماابتدایراه

قدم  علم  راه  در  خستگی ناپذیری  شکل  به  بشر 
خاموش  گاهی  و  کم سو  گاهی  راهش  چراغ  برمی دارد. 
می شود اما ادامه می دهد؛ زیرا امید تنها کورسویی است 

که باقی می ماند.
علم سلول های بنیادی و علوم مرتبط با آن در ابتدای راه 
هستند و این بدین معنی است که هنوز راه هایی پیموده 
نشده و عجایب شگفت انگیزی پشت هر پیچ و خم راه 
پنهان است. امید است که علوم زیستی مرهمی باشد بر 
دردها و زخم های انسان و ما، همگی در راه علم همسفر 

و همراه باشیم.
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14- Red-light
15- Fluorescent
16- Osteogenic

Runt-related transcription factor 2- 17: فاکتور کلیدی تمایز 
سلول های استخوانی

18- Osteoblast

و  می بخشد  ارتقا  را  سالمتی  استخوانی،  جراحات  و 
افزایش  با  می دهد)5(.  کاهش  را  درمانی  هزینه های 
سرعت بهبودی استخوان می توان به شکل قابل توجهی 
تعداد عمل های بازبینی برای انجام اصالحات مورد نظر 
را کاهش داد)3(. دو مورد زیر از جمله روش های تسریع 

بهبودی بافت استخوانی هستند:
پیش از این گفته شد که تزریق سلول های بنیادی 	 

باعث  استخوانی،  جراحات  به  استخوان  مغز 
دقیق  روند  هنوز  اما  می شود  بهبودی  تسریع 
استخوان  مغز  در  است.  نامشخص  پروسه  این 
سلول هایی به نام ماکروفاژ وجود دارند. ماکروفاژ 
نوعی گلبول سفید است و پروتئینی ترشح میکند 
که می تواند باعث جوانسازی و ترمیم بافت شود. 
پس از جراحت بافت، بدن ماکروفاژها را به محل 
زخم اعزام میکند تا واکنش هایی برای ترمیم بافت 
به راه افتد. تا زمان ترمیم شکستگی، ماکروفاژها 
از  در صورت  دارند.  منطقۀ جراحت حضور  در 
بین رفتن ماکروفاژها، به علت کاهش تعداد آن ها، 
ترمیم  مؤثر  شکل  به  شده  ایجاد  شکستگی های 
را  ترمیم  سرعت  ماکروفاژها  زیرا  شد؛  نخواهند 

تغییر می دهند)5(.
مغز 	  بنیادی  سلول های  از  استفاده  با  می توان 

وسیلۀ  به  کربنی،  مواد  و  انسان  استخوان 
بافت  ترمیم   12Photocatalysis ویژگی های 
نیتراد13  کربن  صفحات  داد.  انجام  را  استخوانی 

12- نوعی کاتالیست که در سرعت واکنش های نوری تغییر ایجاد می کند.
13- C3N4

شکل 5( ماکروفاژ
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ــداری در  ــان آب ــس ســردۀ  گیاه ــا لیتوپ ســنگرخ ی
خانــوادۀ علف فرشــیان1 هســتند. اعضــای ایــن 
ــم  ــتند. اس ــی هس ــای جنوب ــی آفریق ــرده، بوم س
ــوس”  ــی “لیت ــۀ یونان ــس( از کلم ــنگرخ )لیتوپ س
بــه معنــی »ســنگ« و “اُپــس” بــه معنــی »صــورت« 
ــنگ مانند  ــر س ــه ظاه ــاره ب ــه اش ــده ک ــکیل ش تش
ایــن  ســنگ مانند  شــکل  دارد.  گیاهــان  ایــن 
گیاهــان، آن هــا را در میــان ریــگ و ســنگ ها 
دور  گیاه خــوار،  حیوانــات  دیــد  از  و  پنهــان 
ــا  ــتی ب ــی گوش ــنگر خ ها  گیاهان ــی دارد. س ــه م نگ
ــه ســنگ ریزه ها  ظاهــری غیرمعمــول هســتند کــه ب
و ســنگ هایی کــه در زیســتگاه های بومی شــان 
ــباهت  ــوند، ش ــت می ش ــا یاف ــوب آفریق ــی جن یعن
ــد  ــن رش ــه زمی ــبیده ب ــان چس ــن گیاه ــد. ای دارن
اســت  آهســته  بســیار  رشدشــان  و  می کننــد 
ــد  ــد می توان ــای جدی ــد برگ ه ــه تولی ــوری ک ط
تــا ســال ها طــول بکشــد. ایــن تحــول از طریــق 
فرایندهــای تکامــل زمانــی رخ داده اســت کــه دو 
ــان  ــای بیرونی ش ــداد لبه ه ــف در امت ــرگ مخال ب
ــده اند،  ــرده ش ــورده و فش ــوش خ ــم ج ــه ه ب
بــه طــوری کــه بــه شــکل یــک بدنــۀ مخروطــی 

چســبیده و توربینی شــکل درآیــد.

1. Aizoaceae
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هنگامی که گیاه سنگ رخ از زمین برداشته شده و از کنار مشاهده 
پایۀ مخروط سطح  می شود به شکل یک مخروط واژگون است؛ 
از  برگ ها  که  محلی ست  آن  رأس  و  است  برگ ها  باالی  صاف 
بدن2  برگ یک سر1،  این جفت  بیرون می زنند.  گیاه  ساقۀ کوتاه 
پایین،  سمت  به  شکاف  این  شود.  می  نامیده  کورپوسکولم3  یا 
باالی  در  واقع  مریستم  تا  برگ ها  نزدیک  داخلی  میان سطوح  از 
گل  گیاه  وقتی  می یابد.  گسترش  کوتاه  ساقۀ  با  برگ ها  تقاطع 
آن  و  می شکند  را  شکاف  وسط  چسبندگی  خط  جوانه  می دهد، 
را باز می کند؛ گاهی اوقات شکاف حتی بدون گل دادن می شود. 
دارای  است صاف،  ممکن  تغییرشکل یافته  برگ های  باالی  سطح 
برآمدگی های زگیل مانند، یا دارای چین و چروک باشد و از طریق 
لکه های نیمه شفاف یا مات در رنگ، طرح و ابعاد متفاوت به نام 
کالنشیم های  به  و  داده  عبور  را  نور  برگ ها،  سطح  در  “پنجره” 

کلروفیل دار نفوذ می دهد تا روند فتوسنتز را فعال کند.
آبیاری  به  اما  هستند  عالی  خانه  در  نگهداری  برای  گیاهان  این 
دقیقی احتیاج دارند. آبیاری زیاد برگ های  آن ها را متالشی کرده 
یا گیاه از زیر می میراند. با این حال، اگر شرایط خوبی برای این 
گیاهان فراهم شود، آن ها اواسط تا اواخر تابستان گل هایی به رنگ 

سفید و زرد می دهند که شبیه گل های مروارید هستند.

1. head
2. body
3. Corpusculum
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به نظر شما گیاهی وجود دارد که دارای بخش های سبیل مانند باشد ؟

گیاه خفاش با نام علمی Tacca chantrieri گیاهی در تیرۀ تمیسیان1 است. 
گل آذینش دارای دو جفت برگۀ2 بزرگ گسترش یافتۀ بال مانندی است که برگک های3   
نخ مانندی در زیر آن ها رشد می کنند که مانند سبیل هایی بلند از گیاه آویزان هستند. 
گل آذینش همچنین دارای گل های سیاه کوچکتر با 5 گلبرگ است که مانند توت 

آویزان هستند. گل آذین این گیاه شبیه خفاشی در حال پرواز بوده که به رنگ سیاه یا 
بنفش تیره است.

1. Discoreaceae 
2. bract
3. bracteole
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در ابتدا تصور می شد علت مورفولوژی خاص گل  آذین، جذب حشرات جهت گرده افشانی از 
گلی به گل دیگر1 است. اما وقتی مطالعات بیشتر ثابت کرد که این گیاه خودگرده افشان2 است 
و درنتیجه احتمااًل برای کمک به فتوسنتز در زیر طبقۀ سایه دار و همچنین محافظت از گیاه در 

برابر خورده شدن توسط گیاهخواران، گل آذین خود را بدین شکل درآورده است.
گفته شده است که این گیاه به دلیل دارا بودن ترکیبات استروئیدی در ریشه های تکمه دارش، 
خاصیت ضد التهابی خوبی داشته و درنتیجه برای درمان سوختگی، زخم معده، معده درد و 

زخم های حاصل از بریدگی مفید است.
این گیاه در مناطق گرمسیری با رطوبت باال بهترین رشد را دارد. گل ها می توانند به اندازۀ 30 
سانتی متر بزرگ شوند و پرچم ها نیز می توانند تا 70 سانتی متر بلند شوند. خود گیاه نیز می تواند 
تا ارتفاع 90 سانتی متر رشد کند. گل خفاش سیاه دارای برگ هایی بزرگ به رنگ سبز براق 
می باشد که تخم مرغی شکل هستند و از پایۀ گیاه تشکیل می شوند. این گیاه زیبا را می توان هم 

در خانه و هم خارج از خانه کاشت. 

1. cross-pollination 
2. self-pollinator

به نظر شما گیاهی وجود دارد که دارای بخش های سبیل مانند باشد ؟
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اگر این روزها سری به صفحه های مجازی جانورشناسی زده باشید، حتمًا نام »بزهای 
غشی« به گوشتان آشنا است! اما اگر چیزی دربارۀ این موجودات عجیب نمی دانید، اصاًل 
جای نگرانی نیست! با ما همراه باشید تا اطالعات جدیدی ازاین گونۀ بامزه را با شما به 

اشتراک بگذاریم. بزهای غشی با نام علمی Capra aegagrus hircus، گونه ای جالب از 
پستانداران هستند که به هنگام ترس و وارد شدن شوک ناگهانی، به صورت کاماًل غیرارادی، 
سریعًا به پشت می افتند و پاهایشان رو به آسمان به صورت سفتی، خشک می شود! بزهای 

غش کننده نخستین بار در دهه 1۸۸0 میالدی در ایالت تنسی آمریکا دیده شدند. غش کردن 
این موجودات به خاطر ازدست دادن هوشیاری رخ نمی دهد، بلکه آن ها تنها از شدت ترس 
خشکشان می زند. اما نگران نباشید! ماهیچه های این جانور براثر ترس، برای مدتی کوتاه به 
حالت سکون درمی آیند و پس از مدتی دوباره به حالت اولیه بازمی گردند. به عبارت دیگر، 

جانور آسیب مغزی یا جدی نمی بیند و این اتفاق، خطری برایشان ندارد. علت این امر نیز یک 
اختالل ژنتیکی به نام myotonia congenita عنوان  شده است. به همین دلیل به این گونه، 

بزهای میوتونیک نیز گفته می شود.

بزهای غشی

چندی از جانوران جذاب دنیای زنده
Mahya.vaez@ut.ac.irمحیا واعظ



 دوفصلنامه
 تابستان و پاییز

1399
191

ماهی های لب قرمز نوعی خفاش ماهی با نام 
علمی Ogcocephalus darwini هستند. 

اطراف  میان غواصان آب های  در  آبزی  این 
جزایر گاالپاگوس و سواحل پرو بسیار محبوب 

آبزیان  از  جالبی  نوع  قرمز  لب  ماهی های  است. 
هستند که لب هایی به رنگ قرمز روشن دارند. 

پنهان  در  مهمی  نقش  که  است  خاکستری  رنگ  به  به طورمعمول  جانوران  این  بدن 
شدن جانور در زیر ماسه های آب دارد، درنتیجه لب های قرمزرنگ آن ها چنان جلب 
توجه می کند که گویی رژ لب زده اند! با توجه به اینکه این ماهی ها با تعدادی دیگر 
از خفاش ماهی ها زیستگاه مشترک دارند، تصور می شود که این لب های واضح رنگ، 
به اعضای گونه کمک می کند تا هنگام تخم گذاری یکدیگر را تشخیص دهند. وقتی 
ماهی لب قرمز گرسنه باشد، تنها کاری که باید انجام دهد این است که یک محل 
خوب برای پنهان شدن پیدا کند و برای جذب طعمه کمی مایعات مخصوص ترشح 
کند. بله، خفاش ماهی لب قرمز ما هیچ خجالتی از این که کمی عطر اسپری کند تا 
تنها  قرمز  لب  ماهی های  چشمگیر  دهان  اما  ندارد!  دهد  نشان  جذاب تر  را  خودش 
ویژگی ای نیست که تکامل این ماهی را منحصربه فرد می کند. این گونه حتی توسط 
استانداردهای گاالپاگوس نیز بسیار خاص است. همان طور که می دانید، این جزایر 
بیشترین تعداد گونه های گیاهی و جانوری را دارند که در هیچ جای دیگر کره زمین 

یافت نمی شوند و نقشی اساسی را در نظریۀ تکامل داروین ایفا می کنند.

ماهی های رژلبی
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جذاب دنیای زنده

چندی از باکتری های

Microsporidia MB 

آیا یک میکروب می تواند ماالریا را شکست دهد؟!
خب اگر شما هم مثل من مشتاق جواب این سؤال هستید، به سراغ مقالۀ 

جدیدی که در ژورنال nature چاپ شده است می رویم.
میکروبی به نام میکروسپوریدا ام بی، که در اندام تناسلی پشه های آلوده زندگی 
بیاورد.  به وجود  را  بیماری  این  از  پیشگیری ۱۰۰ درصدی  می تواند  می کند 
عملکرد دقیق این میکروب ناشناخته است اما ممکن است این تک یاخته به 
تقویت سیستم ایمنی پشه کمک کند یا سوخت وساز آن را افزایش بدهد. اگر 
حداقل ۴۰ درصد پشه های یک منطقه به این میکروب آلوده شوند، مصونیت 

الزم ایجاد می شود.

mina.yavari4927@ut.ac.irمینا یاوری
taghianshirin@gmail.com شیرین تقیان
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آیا تا به حال فکر کرده اید که در گل والی می توان جریان برق 
مشاهده کرد؟! 

 موجوداتی که برای دیدن با چشم غیرمسلح بسیار کوچک هستند، اما توانایی هایی دارند که
 باعث شرم ابر قهرمانان می شود. باکتری هایی که شاید روزی جایگزین دکل های عظیم برق

شوند

Geobacter metallireducens

برای  الکتریکی  انرژی  از   Geobacter است،  کم  اکسیژن  که  جایی  رسوبات،  در 
تولید  نیز  الکترون  انرژی،  تولید  با  همراه  زنده  سلول های  می کند.  استفاده  تنفس 
برخی  و   Geobacter اما  شود؛  دفع  اکسیژن  و  هوا  طریق  از  می تواند  که  می کنند 
دیگر از باکتری های زیرزمینی الکترون های خود را در فلزات جمع می کنند. بنابراین 
یا  آهن  مانند  محلول  فلزات  زیادی  تعداد  با  مکانی  تازه”  “هوای  از  آن ها  تعریف 
اطرافشان  محیط  در  محلول  فلزات  اگر  است.  پلوتونیوم  یا  اورانیوم  حتی  یا  منگنز، 
را  یا جامدهایی  محلول  فلزات  تا  می دهند  را گسترش  تاژکی  باشند،  نداشته  حضور 
مختلف گونه های  بیابند.  اکترون  دفع  برای  دارند،  حضور  دورتری  فواصل  در   که 
 Geobacter می توانند شبکه ای 
از پیلی های صاعقه دار ایجاد کنند 
اشتراک گذاری  امکان  آن ها  به  که 

منابع را می دهد. 

.
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محققان انستیتو سرطان هلند عضو جدیدی را در گلوی انسان پیدا کردند که در جمجمه و نزدیک 
محل تالقی گلو و بینی قرار گرفته است. طول مجموعه های تازه  کشف  شده به طور متوسط حدود ۱.5 
اینچ )3.9 سانتی متر( است. کاشفان این غدد جدید را به دلیل قرار گرفتن در باالی یک غضروف به نام 
torus tubarius، “غدد بزاقی توباری” لقب داده اند. این غده ها احتماالً قسمت فوقانی گلو در پشت 

بینی و دهان را چرب و مرطوب می کنند.
این تیم تحقیقاتی در حال تحقیق دربارۀ سرطان پروستات با ترکیبی از CT اسکن و توموگرافی انتشار 

پوزیترون )PET( به نام PSMA PET-CT بودند که این عضو را پیدا کردند.
برای تأیید کشف، محققان از ۱۰۰ بیمار )99 نفر از آنها به دلیل تمرکز بر سرطان پروستات مرد بودند( 
تصویربرداری کردند و دریافتند که همۀ آنها غدد تازه کشف شده ای دارند. آن ها همچنین ناحیۀ نازوفارنکس 
را از دو جسد یک برنامۀ اهدای بدن انسان جدا کردند و دریافتند که منطقۀ تازه پیداشده از بافت غدۀ 

مخاطی و مجاری تخلیه شده در نازوفارنکس تشکیل شده است.
این کشف می تواند برای درمان سرطان مهم باشد. پزشکانی که از پرتوی سر و گردن برای درمان سرطان 
استفاده می کنند سعی می کنند از تابش پرتو به غدد بزاقی پرهیز کنند؛ زیرا آسیب به این غدد می تواند بر 

کیفیت زندگی تأثیر بگذارد و باعث مشکالتی در غذا خوردن، بلع یا گفتار شود.
 بررسی های بعدی نشان داد هرچه میزان پرتو در بیماران در ناحیۀ غدد جدید 

کشف شده بیشتر باشد، عوارض جانبی بیشتری را نشان می دهند. بنابراین 
کشف جدید می تواند به عوارض جانبی کمتری برای بیماران سرطانی منجر 

شود.
 Radiotherapy and مقالۀ این تیم تحقیقاتی در 23 سپتامبر 2۰2۰ در مجلۀ

Oncology منتشر شد
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غدۀ تازه کشف شده

 h.tahouri78@ut.ac.irهدی طهوری
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ویرایش ژنوم ابزاری برای
مترجمین:

CRISPR_Cas9

m.shahbazi1999@ut.ac.irمعصومه شهبازی
Parinaz.asadnejad@ut.ac.irپریناز اسدنژاد

��ارد ا����ده:

را  ژ����   ������  CRISPR-Cas٩
����ل ��د: 

د��، ���� و ���ون �� ���� ��دن آن 
از  و����  ���ودۀ  در  را  آن  از  ا����ده 

�����د�� ���� ����.
��ای  �������ی  ا��  از  دا�����ان 
در��ن ��ی   ����� �����ی ��،  در��ن 
�� ا����ده  د���  دا�و��ی  و   ����
��� ��د؛   ��� ا�� ��   �� ا����   ��  ���� 
از  ا�����،  �����ی ��ی  از  ��ا�� 
���� ��ی   ����� ��ای   CRISPR-Cas٩
و..   ���� �����ت   ������  ،�����

��� ا����ده �� ����.
 CRISPR-Casا�� ������ �� از ����� ٩

ا���ن ���� ��ه ا�� و ���ت را در 
��ا�� ���ن �������ا��� داد.

ز���� �� ������ �� �ن را �� ا����ده 
 CRISPR-Cas٩ ژ�����  ���� ��ی  از 
آن �� �� ��ر ������  ��د��،  ���ا�� 
 single guide ن��� �� RNA ���ر ��
از  ��ا�� ای   ��  �� ��د��،  ا���د  را   RNA
��د،   ����� ا��  ��ار   ��  DNA

���� �� ��د.
 sgRNA  ��  ،Cas٩  ،���� ��و���� 
 �� �� د��   ������  ��  �����
��ار   �� �ن،  د���   ���  �� را   ����

ا�� ����� ��د، ��ا�� �� ���.

CRISPR-Cas٩ �� ���ان ��� از ا����� ���� ����� ��ی د�� 
���� �� ��د. �� د��� ����� دود�� و د��� ا������ ��������� 
آ��� ����؛ او��� دو ����� �� ���� ����ۀ ���� ���� 
د���   .���� ����ک  ��ر   ��  CRISPR- Cas٩  ����� ��ای 
دود�� و د��� ��������� �� �� دو در �����ی ����� ��رگ 
آ����� و ��ا���) ���� ���ر ��� ��د��  ���� (�� ����� در 

ا�� ا���ق ��ا���ن ر�� ���رد.

����������ی
�����

���و��ی

��ا�� ��ف

Homology-directed repair  (HDR)  وش�

���� در �ن از ���� ا���ق و ��ف ��ی ����ا��ح �� ا���ق �ن از ���� �������� ����  

Non-homologous end joining (NHEJ) وش�

Linker loop

tracrRNA

sgRNA

PAM

 �����
���� ���ی ��ه

ا���ی ا��ا����ه

���DNA ا���ق ��ه

������� �����

��� دا�و

����ۀ ���� ���� �� د��� دود�� 
و د��� ��������� ا��ا ��.

د��� دود�� و د��� ������ ا��ار��ی ���� 
���ا�� ژ��م �� ا����ده از Cas را ��� 

�� ���� و ����ش �� د���.

آن �� ���� ���ل ��ن �����ر������� ��و���� 
.���� �� ����� �� ������ RNA �� راCas٩

آن �� ���ن �� د��� Cas٩  ����� در 
���� آز�������� ��ر �� ��� و ا��س 

ح �� ����. اد�� ��دن ژ��م را ��

 RNA د��� دود�� ����� ای د���رۀ اد�� ��دن ژ��م �� ا��س
������ ���ی ��ه را در ���ل ��ی ا���ن ��پ �� ���.

د��� دود�� و د��� ��������� �� ������ ���ع 
 .���� �� CRISPR-Cas٩ ������ ��

د��� ��������� tracrRNA  را ��� �� ���.

������ ��ن ������� و
Cas ر ��و���� ��ی�����

�� ����م ���� از اد�� ��دن ژ��م �� ا����ده 
از  �����ر و �����د Cas٩ ���� ��ا�ی ��.

در��ن �����

ا������ت ����ی 

 ������ دود�� و ���

CRISPR-Casی ژ����� ٩�� ����

CRISPER-Casا���� ������ ا����������س ���� و��وس �� : ٩ �����

�������س و��وس�����ی ا���

��ا�� ���ار����ه

�و�����

RNase III
tracrRNA

������
�� و���� 
RNase III

crRNA

Cas٩

ا��) ا���ق    ����� ا��از (�ن و��و��)
 DNA و��و��

 �� DNA �����ی

 Casب) ������ ٩
 tracrRNA اه��� ��

crRNA ����و دا

 RNA ����ج) دا
 RNase III ����

����ه �� ��د

د) آ��ده ��ن دو��ره 
�� ���ن و��وس  

�و���� او���

Pre-crRNA

��ش دو دور��� ای
 ژ��������

)  در ژ��م و��وس ����  PAM  (��ا�� ����� ����ۀ ����� ا��از
��و����  Cas٩ ������� �� ��د و DNA ��ف ����ه �� ��د. 

  CRISPR ���ار����ه  ��ا��   ��� در  ���و��   DNA ا��) 
��ار�� ���د و �� ژ��م �����ی ا���� �� ��د.

 �������  tracrRNA  ����  CRISPR آرِان ِای ��ا�� ��ی  ب) 
�� ��د وCas٩ �� ��ای ������� CRISPR آ��ده �� ����.

را  آرِان ِای  ��� ��ز   CRISPR RNA:tracrRNA  ������ ج) 
.����ُ ��

��د،  آ��ده  ���وس  ���ن   �� د���ره  �����ی  ا��  د) 
��د،  ��ه   ����� آ��د��  ا�ل  ��ر   ��  crRNA:Cas٩
����� PAM را  در DNA ���و�� ����� �� د�� و 
از   �� �ُ��د  را  ��و���� Cas٩ دی ِان ِای   �� ���� �� ��د 

آ��د�� د���ره ������ی ��د.
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سواحل پر از الماس!

پدیدار  آبی رنگی  نورانی  شب هنگام، زمانی که موج های دریا در ساحل شنی می شکنند، درخشش 
فرآیند شیمیایی طبیعی  اقیانوس طی یک  پاشیده اند. در واقع  الماس  انگار که روی زمین  می شود؛ 
معروف به  “bioluminescence”  )بخش “bio” به معنی زیست و “lumin” به معنای نور( که 

به موجودات زنده امکان تولید نور در بدنشان را می دهد، می تواند مانند آسمانی پرستاره بدرخشد.
 anglerfish آیا تا به حال کرم شب تاب دیده اید؟ ویدئویی از عروس های  دریایی درخشان یا ماهی
در اعماق دریا چطور؟ موجودات دریایی مانند برخی از ماهی ها، سخت پوستان و جلبک ها، می توانند 
درخشش و نوری از خود تولید کنند که هم به آن ها کمک می کند تا شکارچیان شان را گیج کرده و 
شکارچیانی را به شکارچیان خود جلب کنند و هم در جذب همسر می تواند برای آن ها مفید واقع 
نیستند؛ رایج ترین آن ها بسیار بسیار  بیولومینسانت1  روی زمین  شود. این حیوانات تنها موجودات 

کوچک تر هستند مانند پالنکتون ها، جلبک ها و باکتری ها. 
پالنکتون به هر موجود زندۀ معلق روی سطح آب )گیاهی2 یا جانوری3( که در اقیانوس ها زندگی 
برخی  ماهی ها است، گفته می شود.  مانند  بزرگتر  آبزی  برای موجودات  اساسی غذا  منبع  می کند و 
اما تعداد  به رنگ آبی درخشان هستند؛  بیشترشان  تاریکی بدرخشند و  از پالنکتون ها می توانند در 
کمی از آن ها می توانند به رنگ های سبز، قرمز یا نارنجی بدرخشند. پدیدۀ بیولومینسانس حاصل یک 
واکنش شیمیایی تولیدکنندۀ نور به نام شیمی-لومینسانس4 است. انواع به خصوصی از مواد شیمیایی 
هنگامی که با هم مخلوط می شوند، انرژی تولید می کنند که ذرات دیگر را به لرزش تحریک کرده و 
نوری را ایجاد می کنند که باعث درخشش می شود. به گروهی از مواد شیمیایی که در ایجاد درخشش 
پالنکتون نقش دارند، لوسیفرین گفته می شود و نور توسط مجموعه ای از واکنش های اکسیداسیون 
 dinoflagellate که  پالنکتون هایی  می شود.  تولید  لوسیفراز  نام  به  کاتالیزوری  توسط  ایجادشده 
هستند، به تنهایی لوسیفرین تولید می کنند و از موجود دیگری برای این امر کمک نمی گیرند. نوری 
که پالنکتون های کوچک ساطع می کنند نور سرد نامیده می شود، به این معنی که کمتر از %20 نور، 

گرما تولید می کند.

 

1. bioluminescent
2.  phytoplankton
3.  Zooplankton
4.  chemiluminescence

سواحل پر از الماس!
zeinab_zbs@yahoo.comزینب زینت بخش



 دوفصلنامه
 تابستان و پاییز

1399
197

پالنکتون های بیولومینسانت  همیشه درخشش ندارند. 
برای تولید مواد شیمیایی که به آن ها اجازۀ درخشش 
می دهد، انرژی الزم است و درخشیدن در طول روز 
می تواند باعث هدررفت این انرژی شود؛ دقیقًا مانند 
استفاده  قوه  چراغ  از  آفتابی  روز  یک  در  اگر  اینکه 

کنید، باتری را هدر می دهید! 
تاریکی  در  خودشان  درخشان   زوپالنکتون های 
مواد  از  گلوله هایی  آن ها  عوض،  در  نمی درخشند. 
شیمیایی درخشان را در آب پراکنده می سازند. آن ها 
انداختن  اشتباه  به  برای  درخشان  گلوله های  این  از 
داشته  فرار  فرصت  تا  می کنند  استفاده  شکارچی شان 
باشند. برخی از زوپالنکتون ها برای جذب همسر خود 
از بیولومینسانس نیز استفاده می کنند؛ گویی آن ها در 

آب نامه های عاشقانه می نویسند!
ــه  ــود ب ــانس می ش ــودات بیولومینس ــر موج از دیگ
ــاره  ــانت اش ــای بیولومینس ــه از جلبک ه ــک نمون ی
کــرد کــه دانشــمندان بــه آن “درخشــش دریــا1” یــا  
ــاژک داران  ــه از ت ــد ک ــم می گوین ــوال2  ه نوکتیک
اســت و آنقــدر کوچــک اســت کــه هــزاران عــدد 
از آن هــا می تواننــد در یــک قطــره آب قــرار 
ــنت  ــج بیولومینس ــد خلی ــی مانن ــد. در جاهای بگیرن
ــب،  ــای کارائی ــره ای در دری ــو، جزی در پورتوریک
درخشــش دریــا بــه قــدری زیــاد اســت کــه هنــگام 
شــب اگــر شــنا کنیــد، یــا پــاروی قایــق را در آب 
ــه درخشــش بیشــتر  ــا شــروع ب ــد، آن ه ــکان دهی ت
مــی کننــد. و بــه رنــگ آبــی  نئــون بــرق می زننــد. 
ــرای  دانشــمندان تصــور می کننــد کــه نوکتیلــوکا ب
ــکارچیان  ــاندن ش ــا ترس ــن ی ــت  انداخت ــه وحش ب
خــود بــرق می زنــد. همچنیــن بیولومینســانس 
ممکــن اســت شــکارچیان بزرگتــر را بــرای خوردن 
شــکارچیان نوکتیلــوکا جــذب کنــد، درســت مثــل 
زنــگ خطــر کــه بــه پلیــس هشــدار مــی دهــد تــا 

ــد!  ــه ای کــه دزد در آن اســت بیای ــه خان ب

1. Sea sparkle
2. Noctiluca

این  باشید،  داشته  قوی  ذره بین  یا  میکروسکوپ  اگر 
معمول،  طور  به  کرد.  خواهید  مشاهده  را  موجودات 
این موجودات درخشان اقیانوس در سواحل دریاهای 
گرمسیری و نیمه گرمسیری زندگی می کنند. این بدان 
به  برای بدست آوردن درخشش  آنها  معنی است که 
آب و هوای گرم نیاز دارند. درست پس از باران شدید 
در دریاهای گرمسیری و نیمه گرمسیری، ممکن است 
این سواحل درخشان را در نزدیکی دهانۀ رودخانه ها 

مشاهده کنید.
خلیج Mosquito در پورتوریکو محبوب ترین مقصد 
جهان  در  بیولومینسانت  سواحل  برای  گردشگری 
است. دلیل آن این است که نمای واضح و زیبایی را 
-دقیقًا همان چیزی را که بازدیدکنندگان به دنبال آن 
هستند- نشان می دهد. و همچنین، در سال 200۸ این 
ساحل توسط کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان 
درخشان ترین ساحل bioluminescent شناخته شد.
ساحل  شاهد  می توان  زمستان  و  پاییز  رسیدن  فرا  با 
الماسی، این پدیدۀ زیبا و خارق العاده در بندر چابهار 

در کشور عزیزمان ایران نیز بود.

Noctiluca scintillans درزیرمیکروسکوپ.
)Maria Antónia Sampayo تصویر از(

منابع:
- askabiologist.asu.edu/glow-dark-plankton
- www.kuoni.co.uk/maldives/bioluminescent-plankton
- www.environment.sa.gov.au/goodliving/posts/2018/04/
sea-sparkle
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پادکست



پیشنهاد200

این وبسایت براى دانشجویان رشتههاى علوم پایه طراحى شده و چندین دورة آموزشى و آزمایشگاه مجازى براى  
12 آزمایشگاه آنالین زیستشناسى در این سایت در کاربران عالقه مند به زیستشناسى و زمینشناسى دارد 

دسترس کاربران قرار دارد که برخى از آن ها عبارتند از

 کاربر در این آزمایشگاه ها مى تواند آزمایش هاى دلخواه را انجام دهد و به تحلیل
 و بررسى نتایج به دست آمده بپردازد. یکى از پرطرفدارترین آزمایشگاه هاى این
 سایت           است. در این آزمایشگاه مى توانید سویه هاى دلخواه مگس سرکه
 را آمیزش دهید، زیر لوپ بررسى کنید، در دفترچۀ مجازى خود یادداشت کنید

یا به محاسبات آمارى بپردازید

 Pedigree Lab, Enzyme Lab, Leaf Lab, Fly Lab, Transla�on Lab Evolu�on Lab, Mitochondria Lab

.
.

Fly Lab

:

پیشنهاد
چندتا

parinaz.asadnejad@ut.ac.irپریناز اسدنژاد

OnlineMicroscopyمعرفی وبسایت

aroghi.emy@gmail.comهانیه فروغی

ScienceCourseWareمعرفی وبسایت

یک دانشجوى پسادکترا به نام اولیویه لورو در دانشگاه خنت بلژیک به تازگى سایتى را راهاندازى کرده است که 
المهاى مجازى از برش هاى عرضى اندام هاى گیاهان مختلف را نمایش مىدهد. اولیویه لورو دانشجوى بافتشناسى  

گیاهى است و بر روى تنوع و تکامل میکروسکوپى دیوارة سلولى پژوهش مىکند. بافتها و اسامى خاص سلولهاى 
همۀ برش هاى عرضى این سایت مشخص شده اند. استفاده از تمامى امکانات سایت رایگان است. به همۀ عالقهمندان 

. به آناتومى و بافتشناسى گیاهى پیشنهاد مىکنم که به این سایت سر بزنند

h�ps://onlinemicroscopy.ugent.be

h�ps://sciencecourseware.org

.
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زیست، محیط  به  عالقه مندان  براى  سایت   این 
خواهد جذاب  بسیار  تکنولوژى  و   باستان شناسى 
 بود. تازه ترین پیدایش هاى جهان هستى را مى توانید

در این سایت دنبال کنید
.

Biology_memes

 این صفحه آموزه هاى زیست شناسى جالبى را در قالب طنز
 به شما ارائه مى کند و با جنبه ها و تشابه اسمى هاى جالبى

در آن روبه رو خواهید شد

.

taghianshirin@gmail.comشیرین تقیان

}biology memesمعرفی پیج اینستاگرام }

روش  هاى تولید محتوا هر روز در حال تغییره اما کمتر کسى حوصله یا وقت خوندن متن
 هاى طوالنى رو داره، اینجاست که یک قالب جدید به نام پادکست پا به میدون مى ذاره. 

 در اینجا شما را با پادکست جعفرى لب              آشنا مى کنیم. این پادکست با هدف
 ترویج علم در حوزة زیست شناسى محاسباتى از دوسال پیش ایجاد شده و این ماه اپیزود

 دوم از فصل دومش رو منتشر کرده. با شنیدن این پادکست،  شما در واقع در یک ژورنال
معموال گفتگو-محور  پادکست  این  اپیزود  هر  مى کنین.  پیدا   کالب مجازى حضور 

 براساس یک یا چند مقالۀ علمى مرتبط با زیست شناسى محاسباتیه. میزبان و میهمانان
 پادکست، جوانب مختلف مقاله و نقطه نظرات نویسندگان رو بررسى کرده و پیشنهادات یا انتقادات خودشونو مطرح

 مى کنن. گفتگوهاى این پادکست در یک حالت صمیمى و دوستانه انجام مى شه و میزبان پادکست معموال با کسانى
 مصاحبه مى کنه که جزو اکثریت جامعۀ تحصیالت تکمیلى جوان ایرانى هستن یعنى افرادى که معموال بین 40-30 سال
 سن دارن، هیئت علمى یا محقق دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتى داخل یا خارج از ایرانن. شما مى تونین این پادکست را

از تمامى اپلیکیشن هاى پادگیر بشنوید

آدرس دسترسی به پادکست

h�ps://anchor.fm/mohieddin-jafari

اکانت توییتر پادکست

h�ps://twi�er.com/jafarilab

کانال تلگرام پادکست

h�ps://t.me/jafarilab

.

.

.

(Jafarilab) 

taghianshirin@gmail.comشیرین تقیان

Discoveryمعرفی وبسایت

mahdidrv78@gmail.comمهدی درویشی

JafariLabمعرفی پادکست جعفری لب

www.discovery.com

این وبسایت براى دانشجویان رشتههاى علوم پایه طراحى شده و چندین دورة آموزشى و آزمایشگاه مجازى براى  
12 آزمایشگاه آنالین زیستشناسى در این سایت در کاربران عالقه مند به زیستشناسى و زمینشناسى دارد 

دسترس کاربران قرار دارد که برخى از آن ها عبارتند از

 کاربر در این آزمایشگاه ها مى تواند آزمایش هاى دلخواه را انجام دهد و به تحلیل
 و بررسى نتایج به دست آمده بپردازد. یکى از پرطرفدارترین آزمایشگاه هاى این
 سایت           است. در این آزمایشگاه مى توانید سویه هاى دلخواه مگس سرکه
 را آمیزش دهید، زیر لوپ بررسى کنید، در دفترچۀ مجازى خود یادداشت کنید

یا به محاسبات آمارى بپردازید

 Pedigree Lab, Enzyme Lab, Leaf Lab, Fly Lab, Transla�on Lab Evolu�on Lab, Mitochondria Lab

.
.

Fly Lab

:

پیشنهاد
چندتا

parinaz.asadnejad@ut.ac.irپریناز اسدنژاد

OnlineMicroscopyمعرفی وبسایت

aroghi.emy@gmail.comهانیه فروغی

ScienceCourseWareمعرفی وبسایت

یک دانشجوى پسادکترا به نام اولیویه لورو در دانشگاه خنت بلژیک به تازگى سایتى را راهاندازى کرده است که 
المهاى مجازى از برش هاى عرضى اندام هاى گیاهان مختلف را نمایش مىدهد. اولیویه لورو دانشجوى بافتشناسى  

گیاهى است و بر روى تنوع و تکامل میکروسکوپى دیوارة سلولى پژوهش مىکند. بافتها و اسامى خاص سلولهاى 
همۀ برش هاى عرضى این سایت مشخص شده اند. استفاده از تمامى امکانات سایت رایگان است. به همۀ عالقهمندان 

. به آناتومى و بافتشناسى گیاهى پیشنهاد مىکنم که به این سایت سر بزنند

h�ps://onlinemicroscopy.ugent.be

h�ps://sciencecourseware.org

.
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آن چنان پست تر  حیوانات  و  بشر   احساسات 
 شکل گرفته که رنگ هاى درخشان و فرم هاى خاص

 و همچنین آواهاى موزون و آهنگین، لذت بخش مى نماید
و زیبا به نظر مى رسد. اما اینکه چرا باید این چنین باشد ما نمیدانیم

 کتاب "تکامل و رفتار انسان" اثر جان کارترایت، همانند یک سفر در
از برخواسته  بشر  رفتارهاى  از  بسیارى  است.  انسان  تکاملى   سیر 
 غریزه است. این کتاب تأثیر تکامل و انتخاب طبیعى را در فرهنگ و
 رفتارهاى بشر به تصویر مى کشد و با خواندن کتاب مى فهمیم که بر
 خالف تصور اکثریت، انتخاب طبیعى و غریزه نقش پررنگى را در
پاسخ به  کتاب  این  در  مى دهند.  نشان  خود  از  بشر  زندگى   سیر 
بسیارى از سواالت خود در زمینۀ علت بروز هر رفتار در انسان ها مى
  رسید. این کتاب به مسائل مختلفى همچون تکامل مغر انسان، تکامل
بنیان هاى انسان،  در  جنسى  انتخاب  و  جفت یابى  رفتارهاى   زبان، 
 فرهنگ و فداکاراى و ... مى پردازد. در این کتاب به مطالعات علمى
دوست داران قطعًا  که  شده  پرداخته  انسان ها  روى   هیجان انگیزى 
 تکامل را به وجد مى آورد. من خواندن این کتاب را به تمام افرادى
 که به مبحث تکامل عالقه مند هستند توصیه مى کنم. اگر شما نیز یکى
 از افرادى هستید که بعد از خواندن کتاب "مقدمه اى بر اکولوژى رفتار"
 به دنبال کتابى مشابه دربارة انسان ها هستند، کتاب "تکامل و رفتار

 انسان" یکى از مناسب ترین گزینه ها براى شماست

معرفی کتاب
تکامل و رفتار انسان

1871 داروین

شقایق خان محمدی

sh-khanmohammadi@student.tums.ac.ir

.

“

 اگر با جایزه استیون جى گولد آشنا باشید مطلع هستید که این جایزه از سوى
 انجمن بررسى تکامل به کسانى تعلق مى گیرد که براى پیشبرد فهم عمومى از
 علم تکامل تالش مستمرى کرده باشند. «کارل زیمر» یکى از برندگان این
نوشته تکامل  نظریۀ  دربارة  کتاب  زیمر سه  است.  در سال 2016   جایزه 
دانشکدة آمریکا،  برجستۀ  دانشگاه هاى  از  تعدادى  در  و   است 
 پزشکى و موزه ها سخنرانى کرده و درس داده است. او یکى
 از مشهورترین نویسندگان مقاله هاى علمى در رسانه هاى
به نوارى   کرم  گونۀ  یک  که  جایى  تا   آمریکاست؛ 

 .افتخار او نام گذارى شده است
 سیارة ویروس ها» نام کتابى از کارل زیمر است که»
از فیض الهى  کاوه  ترجمۀ  با   1399 سال   در 
 انتشارات نشر نو و همکارى نشر آسیم به چاپ
 رسیده است. این کتاب به طور کلى به 4 بخش
تاریخچۀ با  کتاب  اول  بخش  مى شود.   تقسیم 
 کشف ویروس ها و چند ویروس مهم و تاثیرگذار
 مانند سرماخوردگى، آنفوالنزا و پاپیلوماى انسانى و
 تبعات اجتماعى آن ها آغاز می شود. حتما همۀ شما
 ضرب المثل "دشمِن دشمن من، دوست من است" را
 شنیده اید. او زیرکانه با استفاده از این عنوان در بخش دوم
 کتاب به ویروس هایى که باکترى ها را مبتال می کنند می پردازد
 و از تاریخ فاژها و فاژدرمانى سخن به میان می آورد و در سومین
به دور  نگاهى  جانورى  ویروس هاى  از  گزارشى  ارائۀ  و  بررسى  با   بخش 
 آیندة ویروس ها دارد. او در بخش پایانى کتاب به طور ویژه در 100 صفحه
می مى زند  دست وپا  آن  در  امروزه  جهان  که  پاندمى اى  کرونا،  ویروس  به 
  پردازد و پرده از اخبار و وقایعى بر مى دارد که به گوش کمتر کسى رسیده
است. و در نهایت باید اضافه کنم که مجلۀ میکروب (مجلۀ انجمن میکروب
  شناسى آمریکا) دربارة این کتاب می گوید: خواندن این کتاب لذت محض
 است. حیرت انگیز است که چگونه کارل زیمر در فصل هایی کوتاه، خواندنى
 و آموزنده، تاریخ، میکروب شناسى و تأثیر ویروس ها بر ما و سیارة زمین را

روایت می کند

معرفی کتاب سیاره ویروس ها
taherehgolpour@ut.ac.ir  طاهره گلپور

.
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آن چنان پست تر  حیوانات  و  بشر   احساسات 
 شکل گرفته که رنگ هاى درخشان و فرم هاى خاص

 و همچنین آواهاى موزون و آهنگین، لذت بخش مى نماید
و زیبا به نظر مى رسد. اما اینکه چرا باید این چنین باشد ما نمیدانیم

 کتاب "تکامل و رفتار انسان" اثر جان کارترایت، همانند یک سفر در
از برخواسته  بشر  رفتارهاى  از  بسیارى  است.  انسان  تکاملى   سیر 
 غریزه است. این کتاب تأثیر تکامل و انتخاب طبیعى را در فرهنگ و
 رفتارهاى بشر به تصویر مى کشد و با خواندن کتاب مى فهمیم که بر
 خالف تصور اکثریت، انتخاب طبیعى و غریزه نقش پررنگى را در
پاسخ به  کتاب  این  در  مى دهند.  نشان  خود  از  بشر  زندگى   سیر 
بسیارى از سواالت خود در زمینۀ علت بروز هر رفتار در انسان ها مى
  رسید. این کتاب به مسائل مختلفى همچون تکامل مغر انسان، تکامل
بنیان هاى انسان،  در  جنسى  انتخاب  و  جفت یابى  رفتارهاى   زبان، 
 فرهنگ و فداکاراى و ... مى پردازد. در این کتاب به مطالعات علمى
دوست داران قطعًا  که  شده  پرداخته  انسان ها  روى   هیجان انگیزى 
 تکامل را به وجد مى آورد. من خواندن این کتاب را به تمام افرادى
 که به مبحث تکامل عالقه مند هستند توصیه مى کنم. اگر شما نیز یکى
 از افرادى هستید که بعد از خواندن کتاب "مقدمه اى بر اکولوژى رفتار"
 به دنبال کتابى مشابه دربارة انسان ها هستند، کتاب "تکامل و رفتار

 انسان" یکى از مناسب ترین گزینه ها براى شماست

معرفی کتاب
تکامل و رفتار انسان

1871 داروین

شقایق خان محمدی

sh-khanmohammadi@student.tums.ac.ir

.

“

 اگر با جایزه استیون جى گولد آشنا باشید مطلع هستید که این جایزه از سوى
 انجمن بررسى تکامل به کسانى تعلق مى گیرد که براى پیشبرد فهم عمومى از
 علم تکامل تالش مستمرى کرده باشند. «کارل زیمر» یکى از برندگان این
نوشته تکامل  نظریۀ  دربارة  کتاب  زیمر سه  است.  در سال 2016   جایزه 
دانشکدة آمریکا،  برجستۀ  دانشگاه هاى  از  تعدادى  در  و   است 
 پزشکى و موزه ها سخنرانى کرده و درس داده است. او یکى
 از مشهورترین نویسندگان مقاله هاى علمى در رسانه هاى
به نوارى   کرم  گونۀ  یک  که  جایى  تا   آمریکاست؛ 

 .افتخار او نام گذارى شده است
 سیارة ویروس ها» نام کتابى از کارل زیمر است که»
از فیض الهى  کاوه  ترجمۀ  با   1399 سال   در 
 انتشارات نشر نو و همکارى نشر آسیم به چاپ
 رسیده است. این کتاب به طور کلى به 4 بخش
تاریخچۀ با  کتاب  اول  بخش  مى شود.   تقسیم 
 کشف ویروس ها و چند ویروس مهم و تاثیرگذار
 مانند سرماخوردگى، آنفوالنزا و پاپیلوماى انسانى و
 تبعات اجتماعى آن ها آغاز می شود. حتما همۀ شما
 ضرب المثل "دشمِن دشمن من، دوست من است" را
 شنیده اید. او زیرکانه با استفاده از این عنوان در بخش دوم
 کتاب به ویروس هایى که باکترى ها را مبتال می کنند می پردازد
 و از تاریخ فاژها و فاژدرمانى سخن به میان می آورد و در سومین
به دور  نگاهى  جانورى  ویروس هاى  از  گزارشى  ارائۀ  و  بررسى  با   بخش 
 آیندة ویروس ها دارد. او در بخش پایانى کتاب به طور ویژه در 100 صفحه
می مى زند  دست وپا  آن  در  امروزه  جهان  که  پاندمى اى  کرونا،  ویروس  به 
  پردازد و پرده از اخبار و وقایعى بر مى دارد که به گوش کمتر کسى رسیده
است. و در نهایت باید اضافه کنم که مجلۀ میکروب (مجلۀ انجمن میکروب
  شناسى آمریکا) دربارة این کتاب می گوید: خواندن این کتاب لذت محض
 است. حیرت انگیز است که چگونه کارل زیمر در فصل هایی کوتاه، خواندنى
 و آموزنده، تاریخ، میکروب شناسى و تأثیر ویروس ها بر ما و سیارة زمین را

روایت می کند

معرفی کتاب سیاره ویروس ها
taherehgolpour@ut.ac.ir  طاهره گلپور

.
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عضو و  انگلستان  بریستول  دانشگاه  علم  فلسفۀ  استاد   سمیرعکاشه 
 فرهنگستان بریتانیا و رئیس انجمن فلسفۀ علم اروپا است. موضوعات مورد
با بنیادى و مفهومى مرتبط  فلسفۀ زیست شناسى پرسش هاى  او در   عالقۀ 
 نظریۀ تکامل، به ویژه مسئلۀ سطح انتخاب است. «فلسفۀ زیست شناسى» نام
 کتابى از سمیر عکاشه است که در سال 1399 از نشر نو و با ترجمۀ کاوه
 فیض الهى به چاپ رسیده است. کتاب در طى 150 صفحه و 7 فصل به
 موضوعاتى از قبیل: چرایى فلسفۀ زیست شناسى، سازش، سطوح انتخاب،
فلسفۀ که  کند  اذعان می  او  پردازد.  انسان مى  فرهنگ  رفتار، ذهن و   ژن، 
 زیست شناسى به عنوان یک رشتۀ پژوهشى جداگانه در نتیجۀ برهم کنش سه
 عامل شکل گرفت: نیاز به تصویرى از علم که منحصراً فیزیک-محور نباشد،
 وجود مباحث مفهومى درون خود زیست شناسى و چرخش طبیعت باورانه

زیست شناسى بر  تمرکزعمدتاً  کتاب  این  در  فلسفه.  کل   در 
 تکاملى و ژنتیک است. فصل 2 شرحى کلى از نظریۀ

 تکامل به وسیلۀ انتخاب طبیعى مى دهد، و جایگاه
 بى همتاى آن در زیست شناسى و اهمیت فلسفى

 آن را تبیین می کند. فصل 3 به بررسى مفهوم
بحث و  مى پردازد  زیست شناختى  کارکرد 
  هایى که در زیست شناسى تکاملى بر سر
سازش باورى شکل گرفته را توضیح مى
را انتخاب  سطح  مسئلۀ   4 فصل    دهد. 
انتخاب پرسد  مى  که  کند  می   بررسى 
 طبیعى روى افراد عمل می کند یا ژن ها،
رده بندى دربارة   5 فصل  ها؟  گروه   یا 

زیستى است و بر این موضوع متمرکز مى
  شود که آیا براى انتساب جانداران به گونه ها،

 و گونه ها به تاکسون هاى باالتر، روشى درست
 وجود دارد یا نه. فصل 6 به بررسى مباحث فلسفى

 ژنتیک مى پردازد و تمرکزش بر خود مفهوم ژن است.
اختصاص انسان  براى  زیست شناسى  پیامدهاى  به   7  فصل 

 دارد و به این مسئله مى پردازد که آیا رفتار و فرهنگ انسان را مى توان در
به دلیل زبان ساده و این کتاب  نه.  یا  تبیین کرد   چارچوب زیست شناسى 
شفافش مى تواند براى عالقه مندان به فلسفۀ علم و پیامدهاى مفهومى نظریه
  هاى زیست شناسى، و زیست شناسانى که به مبانى فلسفى رشتۀ خود عالقه

دارند نقطه آغاز بى همتایى باشد

معرفی کتاب فلسفه زیست
taherehgolpour@ut.ac.ir  طاهره گلپور

.
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عضو و  انگلستان  بریستول  دانشگاه  علم  فلسفۀ  استاد   سمیرعکاشه 
 فرهنگستان بریتانیا و رئیس انجمن فلسفۀ علم اروپا است. موضوعات مورد
با بنیادى و مفهومى مرتبط  فلسفۀ زیست شناسى پرسش هاى  او در   عالقۀ 
 نظریۀ تکامل، به ویژه مسئلۀ سطح انتخاب است. «فلسفۀ زیست شناسى» نام
 کتابى از سمیر عکاشه است که در سال 1399 از نشر نو و با ترجمۀ کاوه
 فیض الهى به چاپ رسیده است. کتاب در طى 150 صفحه و 7 فصل به
 موضوعاتى از قبیل: چرایى فلسفۀ زیست شناسى، سازش، سطوح انتخاب،
فلسفۀ که  کند  اذعان می  او  پردازد.  انسان مى  فرهنگ  رفتار، ذهن و   ژن، 
 زیست شناسى به عنوان یک رشتۀ پژوهشى جداگانه در نتیجۀ برهم کنش سه
 عامل شکل گرفت: نیاز به تصویرى از علم که منحصراً فیزیک-محور نباشد،
 وجود مباحث مفهومى درون خود زیست شناسى و چرخش طبیعت باورانه

زیست شناسى بر  تمرکزعمدتاً  کتاب  این  در  فلسفه.  کل   در 
 تکاملى و ژنتیک است. فصل 2 شرحى کلى از نظریۀ

 تکامل به وسیلۀ انتخاب طبیعى مى دهد، و جایگاه
 بى همتاى آن در زیست شناسى و اهمیت فلسفى

 آن را تبیین می کند. فصل 3 به بررسى مفهوم
بحث و  مى پردازد  زیست شناختى  کارکرد 
  هایى که در زیست شناسى تکاملى بر سر
سازش باورى شکل گرفته را توضیح مى
را انتخاب  سطح  مسئلۀ   4 فصل    دهد. 
انتخاب پرسد  مى  که  کند  می   بررسى 
 طبیعى روى افراد عمل می کند یا ژن ها،
رده بندى دربارة   5 فصل  ها؟  گروه   یا 

زیستى است و بر این موضوع متمرکز مى
  شود که آیا براى انتساب جانداران به گونه ها،

 و گونه ها به تاکسون هاى باالتر، روشى درست
 وجود دارد یا نه. فصل 6 به بررسى مباحث فلسفى

 ژنتیک مى پردازد و تمرکزش بر خود مفهوم ژن است.
اختصاص انسان  براى  زیست شناسى  پیامدهاى  به   7  فصل 

 دارد و به این مسئله مى پردازد که آیا رفتار و فرهنگ انسان را مى توان در
به دلیل زبان ساده و این کتاب  نه.  یا  تبیین کرد   چارچوب زیست شناسى 
شفافش مى تواند براى عالقه مندان به فلسفۀ علم و پیامدهاى مفهومى نظریه
  هاى زیست شناسى، و زیست شناسانى که به مبانى فلسفى رشتۀ خود عالقه

دارند نقطه آغاز بى همتایى باشد

معرفی کتاب فلسفه زیست
taherehgolpour@ut.ac.ir  طاهره گلپور

.
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 قدرت کنترل آیندٔه ژتنیکی گونه مان بسیار جذاب
 و وحشنتاک است.  تصمیم گیری دبرارٔه نحؤه بکار بردن به آن

ممکن است بزرگتیرن چالشی باشد که اتکنون با آن روبرو شده ایم

 آرزوی من این است که این [جایزٔه نوبل آن ها]
 یپام مثبتی به دختران جوانی که دوست دارند مسیر علم را دنبال

 کنند داده و به آن ها نشان دهد که زنان هم می توانند از طیرق
تحقیقاتی که انجام می دهند در علم تأثیرگذار باشند

امانوئل شارپاتنیه

جنیفر دودنا
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