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ــه و  ــا تهی ــا ب ــا کــه توفیقــش را رفیــق راهمــان ســاخت ت ــد کبری ــق و خداون ــرودگاِر خل منــت و عــزت خــدای را، پ  

تنظیــم دوازدهمیــن شــماره از نشــریه علمــی دانشــجویی نــورون، توفیــق خدمــت بــه شــما عزیــزان را داشــته باشــیم؛ ایــن 

شــماره از مجلــه نــورون، پــس از چنــد مــاه تــالش برخــی از دانشــجویان عالقــه منــد در ایــن زمینــه، زیــر نظــر انجمــن علمــی 

ــوم« دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در پاییــز ســال 1397 منتشــر شــد. ضمــن تشــکر از تمامــی  زیســت شناســی »ژن

دانشــجویان و افــرادی کــه در تدویــن و چــاپ ایــن شــماره از نشــریه نقــش داشــتند، نکاتــی را در ارتبــاط بــا نشــریه متذکــر 

مــی شــوم.

ایــن نشــریه زیــر نظــر انجمــن علمــی دانشــجویی زیســت شناســی »ژنــوم« بــوده و بــه تبــع آن زیــر نظــر اداره امــور   

فرهنگــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان مــی باشــد؛ ســاختار ایــن نشــریه بــر اســاس آئیــن نامــه مصــوب آن اداره تنظیــم 

شــده اســت.

نشــریه نــورون از نظــر طبقــه بنــدی، یــک مجلــه علمــی - ترویجــی مــی باشــد. مطالــب آن بــا هــدف ترویــج و آشــنایی   

بیشــتر دانشــجویان و مخاطبــان رشــته زیســت شناســی، تهیــه و تدویــن گشــته کــه امیــد اســت بــه ایــن مهــم دســت یافتــه 

باشــیم.

همانطــور کــه مــی دانیــد انتشــار نشــریه بــه طــور مرتــب و برنامــه ریــزی شــده، امــری اســت کــه نیازمنــد صــرف   

وقــت و انــرژی بســیاری مــی باشــد؛ بــا ایــن وجــود تیــم نشــریه انجمــن بــا تــالش و پشــتکار زیــاد و بــا وجــود تعــداد کــم 

نیــرو هــای فعــال دانشــجویی، در ابتــدای کار، تــالش خــود را بــر آن داشــت تــا نشــریه ای در شــان اســاتید و دانشــجویان 

ــد. ــرار ده ــدان ق ــه من ــار عالق ــم در اختی ــور منظ ــه ط ــم آورد و آن را ب ــکده فراه ــن دانش ای

در تهیــه و نــگارش ایــن شــماره از نــورون، نهایــت تالشــمان بــر ایــن بــوده تــا ضمــن امانــت داری، متــون بــه شــکلی   

ــردد. ــه گ ــی روان، ارائ ــیوا و بیان ش

  در پایــان الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــن مجموعــه عــاری از اشــکال و ایــراد نمــی باشــد؛ بنابرایــن دســت تمامــی 

عزیزانــی کــه مــا را در شناســایی و برطــرف کــردن ایــن مشــکالت یــاری نماینــد صمیمانــه مــی فشــاریم و پذیــرای نقــد هــای 

ســازنده شــما هســتیم.

مدیر مســئول و سردبیر نورون

فانی علیرضا 

پدیــد آرد  گنجــی  کجــا  هــر  خــرد 

کلیــد را  آن  ســازد  خــدا  نــام  ز 

نــواز بخــرد  بخــش  خــرد  خــدای 

ســاز چــاره  را  ناخردمنــد  همــان 

سخن سردبیر نشریه
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شکوفه خیاطی
کارشناسی زیست شناسی

یک دنیا حرف از سالمتی زنان
ــای  ــی و اعت ــواده و محــور اساســی ســامت، رشــد، پویای ــی خان ــای اصل ــه ه ــوان پای ــه عن ــان ب  زن
ــیم.  ــته باش ــر داش ــن قش ــامت« ای ــه »س ــژه ای ب ــگاه وی ــت ن ــتند؛ الزم اس ــه هس ــواده و جامع خان
ــت.  ــوی اس ــی و معن ــی، اجتماع ــمی، روان ــل جس ــاه کام ــورداری از رف ــی برخ ــه معن ــامت« ب »س

شــاید بــه همیــن دلیــل بیســت و هشــتم مهرمــاه روز ســامت زنــان اعــام شــده تــا زنــگ بیــداری 
بــرای کســانی باشــد کــه همیشــه زن را موجــودی خســتگی ناپذیــر مــی داننــد.

زن و سالمت بارداری  
ــرورش  ــادر شــدن« و پ ــی ناشــی از احســاس »م ــا وجــود ارتقــای ســامت روان ــارداری و زایمــان ب ب
ــی از  ــمی ناش ــکات جس ــروز مش ــودگی زودرس و ب ــبب فرس ــت س ــدم مراقب ــورت ع ــودک در ص ک

ــواده، دوران  ــن مراقبتهــای تنظیــم خان ــی، ضعــف جســمانی و... مــادر مــی گــردد، بنابرای کــم خون
ــروری  ــای ض ــن ه ــِق واکس ــارداری، تزری ــول ب ــب در ط ــه مناس ــاوره، تغذی ــارداری، مش ب

ــا، پیشــگیری  ــز از اســترس ه ــی، پرهی ــاش آرامــش روحــی روان ــوأم(، ت )ســرخچه، ت
ــاالی ۳۵ ســال، کنتــرل وضعیــت ســامت مــادر  ــارداری پیــش از ۱۸ ســال و ب از ب

ــرای حفــظ  ــده، مصــرف اســید فولیــک و... ب ــا مامــای دوره دی توســط پزشــک ی
ســامت زن الزم و ضروری اســت.همراهی و مشــارکت همســران در طــول دوران 
بــارداری بــا مــادر ضــروری اســت و ســامت مــادر و جنیــن در گــرو همــکاری 
مســئوالنه شــوهر عنــوان مــی گــردد و احســاس امنیــت زمینــه یــک زایمــان 
ســالم را بــرای مــادر فراهــم مــی کنــد، بنابرایــن مشــارکت مــردان در انجــام 

ــان بســیار اهمیــت دارد.  ــه آن امــور مربــوط ب
زنان و یائسگی 

ــر  ــان، اکث ــی در زن ــه زندگ ــد ب ــش امی ــه افزای ــه ب ــا توج ــروزه ب  ام
خانمهــا یــک ســوم دوران زندگــی خــود را در دوره یائســگی 

ــک  ــم فیزیولوژی ــا اینکــه عای ــد و متأســفانه ب ســپری مــی کنن
و عــوارض یائســگی، مهمتریــن مشــکل ســامتی در ایــن ســنین 
ــن  ــان در ای ــواده هایش ــا و خان ــم ه ــتر خان ــت، بیش و دوران اس

ــث  ــد باع ــی توان ــر م ــن ام ــد و ای ــی ندارن ــاع کاف ــوص اط خص
ــویی و  ــای زناش ــات و اختافه ــی، تعارض ــی روان ــائل روح ــروز مس ب
ــم  ــوزش عای ــل آم ــن دلی ــه همی ــردد، ب ــن گ ــی زوجی ــی جدای حت

ــت،  ــی حوصلگــی، عصبانی ــن، ب ــر گرفت ــر ُگ ــوارض یائســگی، نظی و ع
اختــاالت خلقــی، مشــکات ادراری و... بــه زنــان و همسرانشــان مــی 
توانــد اثــرات قابــل توجهــی بــر کاهــش میــزان افســردگی واضطــراب 

ــد.  ــته باش ــگی داش دوران یائس
در یــک بررســی مشــخص شــده میــزان تحصیــات، مصــرف دخانیــات، 

ــم یائســگی تأثیــر گــذار  ــر روی عای ــی و ســابقه مصــرف هورمــون جایگزینــی ب میــزان فعالیــت بدن
اســت. 

بــر ایــن اســاس تحصیــات بــاال و فعالیــت بدنــی و تحــرک زیــاد، میــزان عایــم یائســگی بــه ویــژه 
ُگــر گرفتگــی و عائــم ادراری را کاهــش مــی دهــد و برعکــس مصــرف دخانیــات باعــث افزایــش ایــن 
عایــم مــی شــود. امــا متغیرهایــی نظیــر شــاخص تــوده بدنــی، وضعیــت تأهــل، شــغل، بیمــاری هــای 
ــروع  ــا و ســن ش ــان ه ــداد زایم ــارداری، تع ــری از ب ــای جلوگی ــرص ه ــابقه دار، مصــرف ق ــی س طب

یائســگی تأثیــری بــر روی عایــم بالینــی یائســگی نــدارد.  
زنان شاغل و سالمت 

از آنجــا کــه زنــان شــاغل در ســنگر خانــواده نیــز بایــد تمــام و کمــال بــه وظایــف خــود بپردازنــد 
و ماننــد زنــان خانــه دار بــه تمــام مســئولیت هــای یــک کدبانــو عمــل کننــد و بــا مخاطــرات 
ــا  ــی آنهــا ب ــه رو مــی شــوند، همچنیــن شــرایط روحــی روان شــغلی نیــز در محیــط کار رو ب
ــرات مخــرب آن را  مــردان متفــاوت اســت، بیشــتر دچــار فرســودگی شــغلی مــی شــوند و اث

تجربــه مــی کننــد.
ــاغل  ــای ش ــامتی خانمه ــه س ــه در حیط ــت ک ــی اس ــن عوامل ــی از مهمتری ــغلی یک ــرات ش مخاط
ــر بهداشــت و ســامت روان خانمهــای  ــی ب ــرات مخرب ــه آن توجــه شود.فرســودگی شــغلی اث ــد ب بای

شــاغل بــر جــای گذاشــته و موجــب مــی شــود 
ــد. ــان افزایــش یاب مشــکات جســمی نیــز در آن

زنان و تغذیه 
در جوامــع امــروزی انســان هــا در طیــف وســیعی 
از شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
زندگــی مــی کننــد، امــا در اکثــر جوامــع 
ــه  ــت بیشــتر ب ــان در محرومی ــوالً زن معم
ــر  ــی اگ ــه حت ــی ک ــد، در حال ــی برن ــر م س
ــاوی در  ــور مس ــه ط ــًا ب ــردان کام ــان و م زن
معــرض محرومیــت از حقــوق اجتماعــی و فــردی 
قــرار گیرنــد بــه دلیــل تفــاوت هــای بیولوژیکــی، 
ــی  ــرار م ــتری ق ــر بیش ــرض خط ــان در مع زن
ــل  ــه نس ــی ب ــی توجه ــن ب ــوارض ای ــد وع گیرن

ــر مــی گــردد.  هــای آینــده همــان جامعــه ب
ــک  ــد ی ــگاه کنی ــد ن ــدای تول ــه زن از ابت ــر ب اگ
ــا  ــان ب ــاً یکس ــای تقریب ــا نیازه ــه ب ــر بچ دخت
ــر  ــا ه ــود، ام ــی ش ــد م ــر متول ــس مذک جن
ــی  ــک م ــوغ نزدی ــای بل ــال ه ــه س ــه ب چ
ــی در  ــه ای متفاوت ــای تغذی ــود نیازه ش
مقایســه بــا جنــس مخالــف خــود 
اوســت  زیــرا  کنــد،  مــی  پیــدا 
کــه بعدهــا بایــد زندگــی را در 
ــک  ــد و ی ــکل ده ــودش ش وج
انســان دیگــر را در بطــن خــود 
بپرورانــد. محرومیــت هــای 
تغذیــه ای و عاطفــی ایــن 
ــی  ــدر م ــه چق دوران ۹ ماه
توانــد بــر زندگــی نــوزاد 
او  آینــده  هــای  ســال  و 
اثرگــذار باشــد؟ چقــدر مــی 
توانــد بــر رشــد جســمی 
توانمندیهــای  و  عاطفــی  و 
ذهنــی ایــن موجــود کــه بایــد 
آینــده را بســازد تأثیــر بگــذارد؟ 
مســئولیت ایــن نــوزاد از همــه 
نظــر از تغذیــه دوران شــیر خوارگــی 
تــا  بیمــاری،  بحرانــی  زمانهــای  و 
ــه  ــواده تغذی ــی کــه او در ســفره خان زمان

ــت.  ــادر اس ــا م ــتر ب ــود، بیش ــی ش م
جنینــی کــه از امتــزاج دو ســلول کمتــر از یــک 
گــرم بــه وجــود مــی آیــد و بعــد از ۹ مــاه ســه 
هــزار برابــر وزن اولیــه خــود مــی شــود. در هفتــه 
ســوم بــارداری دقیقــه ای ۲۵۰ هــزار ســلول 
مغــزی، مغــز آینــده او را شــکل مــی دهنــد؛ ایــن 
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مغــز در حــال رشــد دانــش فنــی آینــده اســت. 
ــه  ــه ای زن، ن ــن زمــان محرومیتهــای تغذی در ای
ــده را  ــه آین ــد، بلک ــی کنن ــوان نم ــا او را نات تنه

نیــز ناتــوان مــی ســازند. 
ــار  ــع در اختی ــه موق ــر ب ــه ای اگ ــای تغذی نیازه
جنیــن قــرار نگیرنــد از ذخیــره هــای مــادر 
برداشــت مــی شــود، بنابراین در شــرایط مســاوی 
نیــز ایــن بــدن زن اســت کــه از ذخایــر تهــی مــی 
شــود و بویــژه اگــر تعــداد موالیــد هــم زیاد باشــد 
ــرگ زودرس و  ــری و م ــر پی ــرض خط زن در مع
ــرار  ــر ق ــمار دیگ ــی ش ــمی ب ــای جس ــی ه ناتوان
مــی گیــرد. احتمــال ابتــای او بــه بیمــاری هــا 
بیشــتر مــی شــود و توانایــی مراقبــت از کــودکان 
ــد. مصــرف  ــی ده ــز از دســت م ــواده را نی و خان
ــات  ــی، اســتفاده از لبنی ــواد پروتئین گوشــت و م
ــدن  ــی، گنجان ــدازه کاف ــه ان ــیر ب ــوص ش بخص
ســبزی و میــوه در ســبد غذایــی و رعایــت الگــوی 
ــی  ــان ضرورت ــرای زن ــی ب مناســب در هــرم غذای
اجتنــاب ناپذیــر اســت، زیــرا آنهــا »زنجیــره 
اصلــی توســعه« هســتند و بــی توجهــی بــه آنــان 
جامعــه را بــه عقــب افتادگــی ســوق خواهــد داد. 
ــواده  ــان بــه عنــوان فــرد مؤثــر در تغذیــه خان زن
در صورتــی کــه آموزشــهای الزم را در مــورد 
تغذیــه و ســامت و نیــز تنظیــم بودجــه خانــواده 

بــرای خریــد مناســب فــرا بگیرنــد، بخــش عمــده 
ــود.  ای از ایــن مشــکات قابــل حــل خواهــد ب

ــم  ــه تنظی ــان، ک ــه ای زن ــواد تغذی ــی و س آگاه
ســبد و ســفره خانــواده را بــه دســت دارنــد مــی 
ــد آنهــا را در انتخــاب صحیــح مــواد غذایــی  توان

یــاری کنــد.
ــوار و  ــت خان ــان سرپرس زن

روان  بهداشــت 
ــنگین و  ــای س ــئولیت ه ــه مس ــون ب ــا تاکن آی
فشــارهای روحــی روانــی زنــان سرپرســت خانــوار 

ــد؟  اندیشــیده ای
وضعیــت زنــان سرپرســت خانــوار نیازمنــد توجــه 
ــن  ــه تأمی ــت: اول آنک ــی اس ــه اساس ــه دو نکت ب
نیازهــای مــادی در حــد کفایــت بــه منزلــه 
اساســی تریــن پایــه بــرای تأمیــن بهداشــت 
روانــی آنــان کــه در قبــال خانــواده تحــت 
پوشــش مســئولیت دارنــد، مــد نظــر قــرار گیــرد؛ 
دیگــر آنکــه بــه تفــاوت هــای زیســتی، طبیعــی، 
ــردان در  ــان و م ــان زن ــف می ــا و وظای ــش ه نق
خانــواده بیشــتر توجــه شــود تــا اجــرای موفقیــت 
آمیــز سیاســت هــا و برنامــه ریــزی هــا را امــکان 
پذیــر ســازد. زنــان سرپرســت خانــوار در صورتــی 
ــند  ــوردار باش ــامت روان برخ ــد از س ــی توانن م
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ــی  ــه خوب ــود را ب ــش خ ــت پوش ــواده تح و خان
و  هــا  توانمنــدی  از  کــه  کننــد  سرپرســتی 
ــش روان  ــوند، آرام ــد ش ــره من ــات الزم به امکان
داشــته باشــند و ســازمانهای حمایتــی، خدمــات 
رفاهــی و تأمینــی مناســبی در اختیــار آنــان قــرار 

ــد. دهن

گــردد. ظاهرمــی  و...  )اســپلنومگالی( 
درمان:

۱( پیونــد مغــز اســتخوان: درحــال حاضــر 
تنهــا راه درمــان قطعــی بیمــار پیونــد مغــز 
ــی  ــرایط خاص ــه در ش ــت ک ــتخوان اس اس
ازجملــه اینکــه بیمــار خواهــر یــا بــرادری 
داشــته باشــد کــه HbA بــا وی ســازگاری 

الزم را داشــته باشــد.
۲( مهمتریــن و رایــج تریــن راه درمــان 
ــه  ــم ب ــون متراک ــق خ ــاری تزری ــن بیم ای
صــورت مکــرر اســت، کــه معمــوال هــر 4 
 20 cc 15 تــا cc هفتــه یکبــار بــه میــزان
ــام  ــدن انج ــرم از وزن ب ــه ازای هرکیلوگ ب
مــی شــود بــه دلیــل ورود آهــن مــازاد بــه 
ــت  ــون الزم اس ــق خ ــی تزری ــدن در ط ب
ــه  ــن )دســفرال( ب ــده آه ــع کنن داروی دف
ــن  ــرای ای ــق شــود، ب ــه تزری صــورت روزان
کار بهتــر اســت از پمپــن دارو اســتفاده 
شــود. تزریــق عضانــی دارو ســودی نــدارد 
و تزریــق وریــدی ســریع خطرنــاک اســت، 
بــه همیــن جهــت الزم اســت دارو بــه 

ــق شــود. ــج تزری تدری

Refrens

ــه  ــک ب ــق ژنتی ــد و از طری ــی آی ــود م وج
ــی شــود. ــل م ــار منتق ــرد بیم ف

ــدر و  ــار را از پ ــک ژن بیم ــار ی ــرد بیم ف
ژن دیگــر بیمــاری را از مــادر بــه ارث 
مــی بــرد. ایــن بیمــاری معمــوال در6 مــاه 
ــی شــود و  ــان م اول زندگــی کــودک نمای
ــد  ــر موثر،کب ــازی غی ــون س ــت خ ــه عل ب
ــی  ــازی م ــون س ــه خ ــروع ب ــال ش و طح
کننــد و بــزرگ مــی شــوند. گلبــول قرمــز 
ایــن بیمــاران هــم از لحــاظ ظاهــری متغیر 
اســت و هــم طــول عمــر بســیار کوتاهــی 
ــه  ــن ب ــق والدی ــاری از طری ــن بیم دارد. ای
ــری روی  ــود و اث ــی ش ــل م ــن منتق جنی
آن نــدارد، زیــرا جنیــن نوعــی هموگلوبیــن 
ــا  ــه ب ــام )HbF( دارد ک ــه ن ــوص ب مخص
هموگلوبیــن بزرگســاالن )HbA( متفــاوت 
ــن  ــتر هموگلوبی ــد بیش ــگام تول ــت، هن اس
اول  مــاه   6 طــی  امــا  اســت  جنینــی 
 HbA ــه ــود را ب ــای خ ــیHbF ج زندگ
مــی دهــد. مشــکل بیمــار ایــن اســت کــه 
قــادر بــه ســاختن HbA بــه انــدازه کافــی 
 A ــه ــن F ب ــع هموگلوبی ــت و در واق نیس

ــل نمــی شــود. تبدی
ــی  ــم خون ــورت ک ــه ص ــم ب ــم: عائ عائ
)دیکتــر(  زردی  شــدید،  تــا  متوســط 
بزرگــی  رشــد،  اختــال  ضعیــف، 
بزرگــی طحــال  و  )هپاتومگالــی(  کبــد 

بیمــاری تاالسمی  یــک 
ارثــی و ژنتیکــی 
ــاخت  ــکال درس ــت اِش ــه عل ــه ب ــت ک اس
ــه  زنجیــره هــای پروتئینــی هموگلوبیــن ب

https://goo.gl/JFq5fn
فوزیه رئیسی

کارشناسی زیست شناسی

Refrens

https://goo.gl/CqfmwZ
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تنوع طلبی جنسی
 آیــا تــا بــه حــال دربــاره تغییــر جنســیت در حیوانــات چیــزی شــنیده 
ــه تغییــر جنســیت  ــات هــم دســت ب ــا می دانیــد برخــی حیوان ایــد؟ آی
ــد  ــی می کنن ــیاری زندگ ــای بس ــات گونه ه ــرو حیوان ــد؟ در قلم می زنن
ــد.  ــش می آی ــیت پی ــس و جنس ــت جن ــه صحب ــی ک ــا زمان مخصوص

جانــداران بســیاری هســتند کــه توانایــی تغییــر جنســیت خــود از نــر بــه 
مــاده یــا برعکــس را دارنــد. بقــای نســل و انتقــال ژن در حیوانــات یــک 
امــر حیاتــی اســت. در حیوانــات احساســات و جاذبــه مهــم نیســت بلکــه 

ــد. ــای نســل اســت کــه حــرف اول را می زن بق
 X ــازی ــدام جنســی حاصــل ب ــم کــه ان ــا آموختی در دبیرســتان همــه م
 Y ــک ــک X و ی ــر حاصــل ی ــس ن ــاده دو X و جن ــس م و Y اســت. جن
اســت. امــا علــم ثابــت کــرده کــه همــه چیــز ممکــن اســت. بــه همیــن 
ــر  ــا ب ــد ی ــا ژن XX، مــرد بوده ان ــد شــدند کــه ب ــی متول خاطــر موجودات
عکــس. بــه آن هــا دو جنســه یــا هرمافرودیــت می گوینــد )امیدواریــم بــا 
تراجنســی اشــتباه نگیریــد(. ایــن مــوارد در دنیــای گیاهــان و حیوانــات 
امــری غیــر عــادی نیســت امــا زمانــی کــه بــه دنیــای انســان ها می رســد 

ــود. ــال می ش ــک اخت ی
یکــی  دارد.  وجــود  حیوانــات  و  گیاهــان  در  هرمافرودیــت  نــوع  دو 

ترتیبــی. هرمافرودیــت  دیگــری  و  همزمــان  هرمافرودیــت 
ماهی هــا و گاســتروپود هــا بخــش عمــده ای از ایــن دو گــروه را تشــکیل 

می دهنــد.
ــه را  ــه و مردان ــدام جنســی  زنان ــردو ان ــان، ه ــای همزم ــت  ه هرمافرودی
ــاروری در هــر دو صــورت را در کارنامــه  ــان عمــر دارد و امــکان ب ــا پای ت
زندگــی خــود ثبــت می کننــد. ایــن یــک مزیــت بــزرگ بــرای ایــن گونــه 
از حیوانــات اســت زیــرا گزینه هــای جفــت گیــری آن هــا دو برابــر بیشــتر 
از انســان ها اســت و تعــداد زاد و ولــد نیــز در ایــن گونه هــا بیشــتر اســت؛

ــی  ــدام جنس ــس و ان ــک جن ــا ی ــدا ب ــی ابت ــای ترتیب ــا هرمافرودیت ه ام
مشــخص متولــد می شــوند امــا در طــول زندگــی می تواننــد جنــس خــود 
را تغییــر دهنــد. هنگامــی کــه موجــودی نــر متولــد می شــود و بــه مــاده 
تبدیــل می شــود protandry نامیــده می شــود و برعکــس زمانــی کــه 
ــده می شــود. دلقــک  ــر تبدیــل شــود protogyny خوان ــه ن مــاده ای ب
ماهــی یکــی از برجســته ترین عضوهــای گــروه هرمافرودیــت هــای 
ترتیبــی اســت. زمانــی کــه در یــک جفــت دلقــک ماهــی، جنــس مــاده 
مــی میــرد، جنــس نــر تغییــر جنســیت داده و پــس از تبدیــل شــدن بــه 

ــر دیگــری جفــت گیــری می کنــد. ــا ن مــاده ب
تولیــد مثــل و بقــای نســل یکــی از مهمتریــن دالیــل تغییــر جنــس در 
حیوانــات و گیاهــان اســت. گاهــی ایــن تغییــر نیــز ممکــن اســت بــر اثــر 
ــرای محققــان واضــح  عوامــل محیطــی یــا شــیمیایی باشــد کــه هنــوز ب
نیســت. چیــز دیگــری کــه محققــان درک نکرده انــد ایــن اســت کــه چــرا 
ــال  ــد. در س ــس ندارن ــر جنســیت / جن ــی تغیی ــودات توانای بیشــتر موج
۲۰۰۹ محققــان دانشــگاه ییــل دریافتنــد مزایــای تغییــر جنســیت / جنس 
بســیار بیشــتر از هزینه هــای بیولوژیــک آن اســت. هرچقــدر ایــن تغییــر 
ــه و  ــا، قورباغ ــرای ماهی ه ــا ب ــده اســت ام ــرای انســان مشــکل و پیچی ب

گیاهــان آســان اســت.
ــل محیطــی  ــه عوام ــد ک ــی کردن ــان م ــال ۲۰۰4 بی ــی در س گزارش های
و آلودگی هایــی بــه دســت انســان باعــث تغییــر در سیســتم غــدد درون 
ــه دلیــل وجــود هورمون هــا  ریــز خرس هــای قطبــی و تمســاح ها شــد. ب
ــات  ــن اســت برخــی حیوان ــواد شــیمیایی ممک ــات انســانی و م در ضایع

تغییرجنســیت /جنــس ناخواســته و غیرطبیعــی را تجربــه کننــد.
Gynandromorph موجودات

ایــن دســته از حیوانــات کــه بــه Gynandromorph معــروف 
ــه  ــن گون ــاده هســتند. از مشــهورترین ای ــر و نیمــی م هســتند نیمــی ن
ــه پروانه هــای Gynandromorph اشــاره کــرد  ــوان ب ــوران می ت جان
کــه در یــک نیمــه نــر و در نیمــه دیگــر مــاده هســتند ایــن اتفــاق اکثــر 
ــد. ــوز رخ می ده ــه میت ــده در تقســیم اولی ــک پدی ــر ی ــه خاط ــات ب اوق

کرم های پهن
کرم هــای پهــن موجــودات هرمافرودیــت یــا دوجنســه هســتند کــه هــر 
دو انــدام جنســی زنانــه و مردانــه را همزمــان دارنــد. زمــان جفــت گیــری 
دو کــرم پهــن بــا هــم پیــکاری را آغــاز می کننــد کــه برنــده تبدیــل بــه 
ــده  ــک زن ش ــه ی ــل ب ــه تبدی ــده را ک ــن بازن ــرم په ــود و ک ــرد می ش م

بــاردار کــرده و کــرم پهــن بازنــده بایــد زن و حامــل فرزنــدان باشــد.
trans-bird-mahtaa پرنده بلبرد

ایــن پرنــده اخیــرا بــه جمــع هرمافرودیت هــا پیوســته اســت. ایــن پرنــده 
کــه بــه تازگــی در یــک پــارک طبیعــی در ویلینگتــون در نیوزلنــد پیــدا 
شــده می توانــد آواز هــر دو جنــس نــر و مــاده را بخوانــد. پرنــده بلبــرد بــا 
وجــود اینکــه DNA جنــس مــاده را دارد امــا برخــی رفتارهــای جنــس 
نــر ماننــد آواز، رنــگ پــر و پروازهــای نمایشــی را انجــام می دهــد. البتــه 
ــا ایــن چنیــن نیســتند و ممکــن اســت  ــده زیب همــه دوســتان ایــن پرن

ایــن پرنــده حاصــل یــک اختــال هورمونــی باشــد.
دلقک ماهی

ــک  ــت. دلق ــه ای اس ــده حرف ــیت دهن ــر جنس ــک تغیی ــی ی ــک ماه دلق
ــود؛  ــزرگ می ش ــرد و زن ب ــت م ــک جف ــورت ی ــه ص ــدا ب ــی از ابت ماه
امــا در شــرایطی کــه دلقــک ماهــی مــاده بمیــرد یــا اســیر شــود دلقــک 
ماهــی نــر توانایــی تغییــر جنســیت بــه زن را دارد و بــه دنبــال نــر جدیــد 

ــد. ــکیل می ده ــدی را تش ــت جدی ــی رود و جف م
گاوماهی

گاوماهیــان ریــز چشــم، بســته بــه محیــط خــود جنــس متفاوتــی دارنــد. 
زمانــی کــه یــک مــاده بــزرگ و یــک مــاده کوچــک در یــک جــا باشــند، 
ــاده  ــر م ــی بزرگت ــود و گاوماه ــرد می ش ــه م ــل ب ــک تبدی ــاده کوچ م

می مانــد.
کک های آبی

ــه  ــد ب ــا می توانن ــاده هســتند ام ــد م ــان تول ــی در زم ــای آب تمــام کک ه
منظــور بقــای نســل خویــش تغییــر جنســیت دهنــد.

ــای  ــانس بق ــن ش ــاال رفت ــور ب ــه منظ ــر اب ب ــودات زی ــیاری از موج بس
ــوع  ــک ن ــال ی ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــل یافته ان ــه تکام ــان، دوجنس نسلش
حلــزون دریایــی وجــود دارد کــه در جلــو آلــت تناســلی نــر و در پشــت 
ــام  ــه ن ــوس ب ــاکنان اقیان ــر از س ــی دیگ ــاده دارد. یک ــلی م ــت تناس آل
Calyptraeidae زمانــی کــه در آب شــنا می کنــد نــر و زمانــی 

زینب علی پور
کارشناسی زیست شناسی

یاسین تاجیک
کارشناسی سلولی و مولکولی

P.T.O.
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Neuron
پوکی استخوان بیماری بی صدا

ــت کــه در آن اســتخوان  ــتخوان وضعیتــی  اس ــی اس  پوک
ــک  ــات کوچ ــا ضرب ــتگی ب ــال شکس ــده و احتم ــکننده ش ش

ــد. ــی یاب ــش م افزای
ــر دوازده  ــر و از ه ــک نف ــر ســه زن ی ــی از ه ــور تقریب ــه ط ب

ــی شــوند. ــه پوکــی اســتخوان دچارم ــر ب ــک نف ــرد ی م
ــح  ــف ترش ــت توق ــه عل ــگی ب ــن یائس ــد از س ــان، بع در زن
ــا در  ــون ه ــن هورم ــم ای ــش مه ــه و نق ــای زنان ــون ه هورم
اســتحکام اســتخوان هــا، شــیوع پوکــی اســتخوان زیادتــر مــی 

شــود.
افــرادی کــه کلســیم کافــی در رژیــم غذایــی آنهــا وجــود نــدارد و یــا ویتامیــن D کافــی دریافــت 

نمــی کننــد در معــرض ابتــا بیشــتر بــه پوکــی اســتخوان هســتند.
ــی  ــا هســتند، در معــرض پوک ــا همنشــین ســیگاری ه ــی کشــند، ی ــه خــود ســیگار م کســانی ک
اســتخوان زودرس قــرار دارنــد و زنانــی کــه ســیگار مــی کشــند، دچــار پوکــی اســتخوان شــدیدتری 

هســتند.
اســتفاده طوالنــی از کورتــون هــا و یــا داروهــای ادرارآور، مــی توانــد باعــث پوکــی اســتخوان شــود؛ 

البتــه مصــرف یــک یــا چنــد آمپــول کورتــون در ســال چنیــن اختالــی را ایجــاد نمــی کنــد.
تغذیــه مناســب، از روش هــای موثــر بــرای پیشــگیری از پوکــی اســتخوان اســت. غــذای انســان بایــد 
ــر  ــد پوکــی اســتخوان کندت ــا رون ــی و ویتامیــن هــای الزم باشــد ت محتــوی پروتئیــن، امــاح کاف

شــود.
ــرب  ــم چ ــت ک ــا ماس ــیر ی ــوان ش ــل ۳-۲ لی ــه حداق ــتخوان روزان ــی اس ــری از پوک ــت جلوگی جه
ــای  ــات از راه ه ــتعمال دخانی ــدم اس ــه و ع ــاده روی روزان ــه پی ــل ده دقیق ــد. حداق ــرف نمائی مص

ــت. ــتخوان اس ــی اس ــگیری از پوک پیش
کاهش وزن، مانع از تخریب و تحلیل مداوم غضروف و مفاصل می شود.

ــبوس دار از  ــان س ــات و ن ــوه، لبنی ــبزی، می ــتفاده از س ــح و اس ــه صحی ــد تغذی ــاردار بای ــادران ب م
ــد. ــگیری نماین ــتخوان پیش ــی اس ــه پوک ــان ب ــای فرزندش ابت

جایگزینــی هورمــون هــای زنانــه، در خانــم هــای یائســه زیــر نظــر پزشــک مــی توانــد مانــع پوکــی 
اســتخوان زودرس شــود.

عالئم وعوارض پوکی استخوان:
ممکــن اســت دچــار پوکــی اســتخوان باشــید، بــدون آن کــه از بیمــاری خــود اطــاع داشــته باشــید. 
بــه همیــن ســبب اســت کــه پوکــی اســتخوان ”بیمــاری خامــوش“ و یــا ”بیمــاری بی ســر و صــدا“ 
نامیــده می شــود. در مراحــل اولیــه ی بــروز پوکــی اســتخوان، عائــم آن بــه نــدرت ظاهــر می شــوند 

کــه ایــن ظاهــر نشــدن، عائــم تشــخیص بیمــاری را دشــوار می کنــد.
ــی  ــری از پوک ــرای جلوگی ب
اســتخوان چــه بایــد کــرد؟

ــان  ــگیری و درم ــل پیش ــتخوان قاب ــی اس پوک
ــان  ــا زم ــوالً ت ــه معم ــا ک ــا از آنج ــت؛ ام اس
شکســتگی، عامــت هشــدار دهنــده ای نــدارد، 
ــب  ــان مناس ــراد در زم ــی از اف ــداد کم در تع
ــود.  ــی ش ــان م ــده و درم ــخیص داده ش تش
ــگام  ــخیص زود هن ــگیری، تش ــن رو پیش از ای
ــت  ــتخوان از اهمی ــی اس ــر پوک ــان موث و درم

ــد. ــی باش ــوردار م ــژه ای برخ وی

ــل  ــاده اســت. دلی ــر روی صخــره باشــد م ــه ب ک
ــر  ایــن امــر راحــت پیــدا کــردن مــاده توســط ن
اســت. ماهــی دیگــری بــه نــام هملــت در مناطــق 
اســتوایی وجــود دارد کــه در زمــان جفــت گیــری 
ــاده.  ــم م ــد و ه ــازی می کن ــر را ب ــش ن ــم نق ه
تغییــر جنســیت در ایــن ماهــی تنهــا ۳۰ ثانیــه 

طــول می کشــد. 
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ــو  ــتیم عض ــدی هس ــه محم ــر ملیح ــم دکت ــت خان در خدم
هیئــت علمــی گــروه زیســت شناســی دانشــگاه سیســتان 
ــی  ــت شناس ــته زیس ــل رش ــارغ التحصی ــتان، ف و بلوچس
ــع کارشانســی  از دانشــگاه خوارزمــی  جانــوری در مقط
ــگاه  ــری از دانش ــد و دکت ــل ارش ــارغ التحصی ــران و ف ته

ــران. ــدرس ته ــت م تربی
بــا ســام خدمــت خانــم دکتــر محمــدی. ممنونیــم از اینکــه وقتتــون رو در 
اختیــار مــا گذاشــتین. مخاطــب ایــن نشــریه دانشــجویان هســتن و هــدف ما 

از ایــن مصاحبــه آشــنایی بیشــتر دانشــجو هــا بــا شماســت.
خانــم دکتــر چــرا از همــون اول رشــته ی بیوشــیمی رو انتخــاب 

کردیــن؟
ــام خــدا! وقتــی مــن ســال چهــارم دوره ی کارشناســی  ــه ن خــب اول ب
ــوژی  ــودم میکروبیول ــودم گرایشــی کــه واســه ارشــد انتخــاب کــرده ب ب
بــود و خیلــی دوســش داشــتم. تــرم هفــت کارشناســی هــم کــه بــودم 
کنکــور دادم ولــی اصــا مجــاز بــه انتخــاب رشــته نشــدم! ســال بعــدش 
ــلولی  ــیمی و س ــه بیوش ــدم، ب ــودم دی ــده ب ــل ش ــارغ التحصی ــه ف ک
مولکولــی هــم خیلــی عاقــه دارم ولــی بیوشــیمی بیشــتر! چــون تــوی 
ــه  ــوری رو ک ــکات کنک ــتیم و ن ــی داش ــاتید خوب ــیمی اس درس بیوش
میخونــدم دیــدم تــو بیوشــیمی خیلــی جلوییــم واســه همیــن بیوشــیمی 

ــردم. رو انتخــاب ک
چنــد درصــد از فــارغ التحصیــالن دوره ی کارشناســی بیوشــیمی 

رو واســه ادامــه تحصیــل انتخــاب میکنــن؟
ــت  ــا االن زیس ــی ت ــای کارشناس ــش ه ــون گرای ــما چ ــگاه ش در دانش
عمومــی بــوده و ژنتیــک. بچــه هــای ژنتیــک معمــوال همــون ژنتیــک رو 
ادمــه میــدن.از بچــه هایــی کــه عاقــه منــد بــه ادامــه تحصیــل بــودن 
فقــط 4۰% اونــا بیوشــیمی رو بــه عنــوان رشــته اول یــا یکــی از رشــته 

هــای مــورد عاقشــون انتخــاب میکنــن.
قبول شدن توی رشته ی بیوشیمی سخته؟

واقعیتش اینه که جز سخت ترین رشته هاست!

رتبتون توی دوران کارشناسی و ارشد و دکتری چند بود؟
ــم  ــی ه ــه خیل ــود ک ــه ۲ ب ــیم ۱۸۰۰ منطق ــور کارشناس ــه ی کنک رتب
تعجــب کــردم کــه بــا ایــن رتبــه زیســت شناســی قبــول شــدم! چــون 
ــردم  ــر نمیک ــت فک ــچ وق ــود و هی ــاال ب ــی ب ــم خیل ــب اختصاصی ضرای
ــدت  ــه ش ــد ب ــه بع ــرم دو ب ــی از ت ــدم ول ــه ب ــی رو ادام ــت شناس زیس
عاقــه منــد شــدم و شــک نداشــتم کــه یــه روز دکتــری میگیرم.رتبــه 

ــود. ــم 4 ب ــری ه ــه دکت ــدم ۲۱ کشــوری و رتب ارش
ــوم  ــای عل ــته ه ــه ی رش ــه بقی ــبت ب ــته نس ــن رش ــازار کار ای ب

ــوره؟  ــه چط پای
 شــخصا اعتقــاد دارم کــه جــز بهتریــن رشــته هــا بــرای بــازار کار هســت 
دلیلــش هــم اینــه کــه افــرادی کــه بیوشــیمی میخونــن چــه در ارشــد 
ــا رشــته  چــه دکتــری چیــزی کــه میخونــن هــم خونــی زیــادی داره ب
ــا  ــدی ب ــا ح ــی و ت ــلولی مولکول ــوژی، س ــک، بیوتکنول ــای بیوفیزی ه

ــوژی... میکروبیول
در آینــده بــه فرزنــد خودتــون پیشــنهاد میدیــن کــه بــره ســراغ 

رشــته بیوشــیمی یــا زیســت شناســی؟
واقعیتــش اینــه کــه رشــته هــای علــوم پایــه بــه طــور کلــی رشــته هایی 
هســتن بــا زحمــت فــراوون ولــی بــا بازدهــی نســبتا پاییــن. دلیلــش هــم 
اینــه کــه دانشــجویان ایــن رشــته بــا مــدرک ارشــد اســتفاده ی کاری و 
مالــی از مدرکشــون نخواهنــد داشــت! بــه همیــن خاطــر فقــط دکتــری 
ایــن رشــته هــا خصوصــا زیســت شناســی از نظــر مــن ارزش داره. خــودم 
بــه شــخصه اعتقــاد دارم کــه بیوشــیمی بیــن رشــته هــای علــوم پایــه از 
قــوی تریــن هــا هســتش و اگــر پســر منــم یــه روز بخــواد بخونــه قطعــا 

پشــتش رو میگیــرم ولــی شــاید نخــوام تــو ایــران درس بخونــه.
از فعالیــت هــای پژوهشــی کــه در زمینــه رشــتتون انجــام دادیــن 

ــون بگین! برام
اولویــت پژوهشــیم روی بیوتکنولــوژی آنزیــم هــای صنعتــی هســت و پــا 
بــه پــای ایــن عاقــم تــوی اپیدمیولــوژی بیمــاری هــا و علــل بــه وجــود 

اومدنشــون بــه خصــوص بیمــاری دیابــت کار میکنــم.

خودتان را با دانشگاه های تراز اول مقایسه نکنید!!!
زیســت شناسی ماهیت حفظی دارد و قبولی در دانشــگاه خوب ثمره تالش دانشجو هاست و نه الزاما دانشگاه

سید امجد امیری-ثمین یوسفی

طه اکسیر عکاس

مصاحبه کنندگان
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چندتا مقاله ISI داشتین؟
ســه تــاش آنایــن شــده )چــاپ شــده( و یکیــش هفتــه ی آینــده آنایــن 

. میشه
در مــورد تجربــه ی تالیــف کتــاب و ســختی هــاش برامــون بگیــن 

و همینطــور همکاریتــون بــا خانــم دکتــر عطایــی.
مــن یــه ترجمــه داشــتم و یــه تالیــف! اولیــن کاری کــه انجــام دادیــم 
ترجمــه ی یــک کتاب بــود تــو زمینــه ی بیوتکنولــوژی DNA نوترکیب 
بــه اســم اصــول کلونینــگ و مهندســی ژنتیــک. بعــد مــن و خانــم دکتــر 
ــال دانشــگاه  ــر کــه م ــی رفتیــم ســراغ ترجمــه ی کتابهــای معتب عطای
کمبریــج بــود و تــوی ایــن زمینــه کتابهــای ترجمــه شــده خیلــی کمــه. 
بعــد رفتیــم ســراغ تالیــف کتــاب. مــن و خانــم دکتــر عطایــی از دوران 
ــا ســبک کارای هــم  ــان دکتــری و ب ــا پای ــم ت ارشــد هــم کاســی بودی
آشــنایی داشــتیم. چــون تــوی دوران ارشــد کتــاب هــای مختلفــی رو بــا 
اســاتید همــکاری کــرده بودیــم دســتمون اومــده بــود کــه چطــور بایــد 
ــوری  ــد ج ــت و بای ــاده ای نیس ــاب کار س ــف کت ــون تالی ــم چ کار کنی
باشــه کــه اگــه بعــدا بهــش نــگاه کــردی نگــی کتابــم اشــکال داشــت! 
منــم چــون قبــل اینکــه بیــام اینجــا حــدود ســه ســال دانشــگاه دیگــه 
ســابقه تدریــس داشــتم دســتم اومــده بــود کــه دانشــجوها تــو دوره ی 
ــرای درس بیوشــیمی و شــرکت  ــب ب ــه چــه حــد از مطال کارشناســی ب
تــوی امتحــان ارشــد نیــاز دارن بــه همیــن خاطــر حــدود دوســال و نیــم 
ــا چــاپ نهاییــش طــول کشــید ولــی بعــد از  از شــروع تالیــف کتــاب ت
چــاپ کتــاب از نتیجــه ای کــه گرفتیــم خیلــی راضــی بودیــم و تجربــه 

ی خیلــی خوبــی بــود.
دانشجوهای دختر بهترن یا پسر؟

چــون آقایــون رشــته ی زیســت شناســی خیلــی کــم هســتن حداقــل 
تــو ایــن رشــته نمیشــه منصفانــه قضــاوت کــرد! امــا واقعیتــش اینــه کــه 
ــوع  ــا چــه ن ــی بیشــتر هســت طبیعت ــم هــا تعدادشــون خیل چــون خان

خوبــش چــه نــوع یکــم شــیطون تــرش تــو خانمهــا بیشــتره.
دوست دارین فعالیت علمیتون رو تا چه سنی ادامه بدین؟

تــا جایــی کــه کشــش مغــزی داشــته باشــم! فکــر کنــم تــا بیســت یــا 
ســی ســاله دیگــه هنــوز بتونــم ادامــه بــدم.

فعالیت علمی و کار در کنار زندگی متاهلی چطوره؟
ــه  ــه ب ــخت باش ــدر س ــردم اینق ــر نمیک ــا فک ــون واقع ــره! چ ــم بهت نگ
خصــوص وقتــی کــه آدم مــادر میشــه! زندگــی متاهلــی بــه نظــرم زیــاد 
تداخلــی ایجــاد نمیکنــه ولــی مــادر شــدن در کنــار کار مــا کــه نیــاز بــه 

مطالعــه ی شــبانه روزی داره خیلــی مشــکل و وقــت گیــره!!
ــی  ــی آموزش ــطح کیف ــدن س ــر ش ــرای بهت ــد ب ــر میکنی فک

ــه؟ ــام بش ــد انج ــی بای ــه کارهای ــگاه چ دانش
ایــن موضــوع اول از همــه میطلبــه کــه اســاتید ارادشــو داشــته باشــن 
ــه  ــه ی درســی ک ــوی زمین ــه ت ــین ک ــته باش ــتادی نداش ــا اس ــون ت چ
میــده عاقــه منــد باشــه و تمــام تاشــش رو انجــام بــده چــه دانشــجوی 
مســتعد تــو کاس باشــه چــه نباشــه وقتــی اســتاد بهــش چیــز زیــادی 
ــه  ــه ک ــش این ــاال واقعیت ــره! ح ــدر می ــجو ه ــده اون دانش ــوزش ن آم
ــال باشــن و  ــای اســتاد فع ــه پ ــا ب ــن پ ــد ســعی کن دانشــجوها هــم بای
نشــون بــدن کــه عاقــه منــدن، اســتاد هــم عاقــه منــد میشــه. اولیــن 
ــه روز  ــن هســت کــه اســتاد از نظــر علمــی ب ــه نظــر مــن ای قدمــش ب

ــه. باشــه و ســر کاس دانشــجو هــم باهــاش همــکاری کن
ــت  ــده از دس ــاال ش ــن! تاح ــر کالس میخندی ــه س ــما همیش ش
ــن؟ ــکار میکنی ــت چ ــو عصبانی ــین و ت ــی بش ــجویی عصبان دانش
ــا  ــه ب ــه اینک ــت کاس رو ب ــر کاس وق ــوال س ــراوون! معم ــی ف خیل

ــره! ــاص نمیــدم، درس مهــم ت ــم اختص ــث کن ــجویی بح دانش

سر نمره دادن عصبانیتتون رو خالی نمیکنید؟
نــه اصــا! ایــن چیــزا رو قاطــی نمــره دانشــجو نمیکنــم فقــط حضــور و 
غیابــش بــرام مهمــه خیلــی پیــش اومــده کــه حتــی از یــک کاس آزرده 
بــودم ولــی تــا جلســه ی آخــر دانشــجوهام متوجــه نشــدن کــه مــن از 

کاسشــون ناراضــی ام.
با اجازتون جند تا سوال فانتزی میپرسم:

تا حاال درسی رو افتادین؟
واقعیتش در دوران دانشجوییم اصا!

از کدوم درس متنفر بودین؟
بــه طــور کلــی بــه درســایی کــه ماهیــت گیاهــی داشــتن کــم تــر جــذب 

ــدم!! می ش
اولین جمله ای که به ذهنتون میرسه بگین:

خانم دکتر سرگزی:
فوق العاده آروم و متین

خانم دکتر عطایی:
از نظر علمی خانم فوق العاده باهوش

خیلــی ممنــون خانــم دکتــر. مطلبــی دوســت داریــن کــه اضافــه 
کنیــن؟

یــه چیــزی دوســت دارم بــه دانشــجوهای زیســت شناســی ایــن دانشــگاه 
ــا رو  ــی اینج ــت شناس ــجوهای زیس ــی از دانش ــن خیل ــه م ــم. اینک بگ
ــن  ــت میکن ــام صحب ــل باه ــه تحصی ــه ادام ــع ب ــان راج ــه می ــدم ک دی
ــه  ــرادی ک ــه خصــوص اف ــم! ب ــدی میبین ــا امی ــه ن ــوی اکثرشــون ی و ت
ــا دانشــگاه هــای  بومــی اینجــا نیســتن دلیلشــم اینــه کــه خودشــونو ب
تــراز اول کشــور مقایســه میکنــن و فکــر میکنــن فــردی کــه دانشــگاه 
زاهــدان قبــول شــده دیگــه امــکان ادامــه تحصیــل بــراش وجــود نــداره 
ــتر  ــی داره بیش ــت حفظ ــی ماهی ــت شناس ــته ی زیس ــون رش ــا چ ام
دســت خــود دانشجوهاســت مــن خیلــی فــراوون تــوی دانشــگاه تربیــت 
ــی کارشناســی رو در دانشــگاه  ــرادی حت ــه اف ــدم ک ــران دی ــدرس ته م
هــای کوچــک خونــده بــودن، میگفتــن خودمــون خوندیــم و تونســتیم. 

پــس خــود دانشــجو تعییــن کننــدس.
در آخر هم واسه همه دانشجویان آرزوی موفقیت می کنم.

خیلی ممنون خانم دکتر
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نیـش درمـانی
ــه  ــتن بلک ــوذی نیس ــور م ــرب و زنب ــه و عق پش
نکردیــد،  اشــتباه  بلــه   !!!... امــروزی هســتن 

درســته!!!
ــمارو  ــه ش ــور میتون ــرب و زنب ــه و عق ــش پش نی
از شــر خیلــی از درد هــا و بیمــاری هــا خــاص 
ــا   کنــه؛ در اینجــا خیلیاشــونو براتــون نوشــتیم ت

باهاشــون آشــنا بشــین!
خــب، از پشــه ی میــش تــو لبــاس 

گــرگ شــروع میکنیــم.
ــه  ــق ب ــه موف ــش پش ــام از نی ــا اله ــان ب مهندس
درد  بــدون  میکروســکوپی  ســوزن  ســاخت 

ند. شــده ا
مهندســان هنــدی و ژاپنــی یــک »میکروســوزن« 
طراحــی کرده انــد کــه از روشــی کــه پشــه مــاده 
ــد  ــرد، تقلی ــه کار می ب ــدن ب ــون مکی ــرای خ ب
ــچ  ــود هی ــت می ش ــی وارد پوس ــد و وقت می کن

ــد. ــاد نمی کن دردی ایج
ــی، نیــش پشــه آســیبی  ــاور عموم ــر خــاف ب ب
بــه قربانــی وارد نمی کنــد، بلکــه بــزاق ضــد 
ــری از  ــرای جلوگی ــه ب ــت ک ــره اس ــاد حش انعق
ــث  ــده و باع ــدن ش ــون، وارد ب ــدن خ ــه ش لخت

بــروز درد و التهــاب می شــود.
ایــن میکروســوزن زیســتی جدیــد از ســوی 
موسســه  پژوهشــگر  چاکرابورتــی،  ســومان 
کازویوشــی  و  خاراگپــور  در  هنــد  فــن آوری 

ســتوچیا محقــق دانشــگاه تــوکای در ژاپــن 
ــت. ــده اس ــی ش طراح

ــردن و آرام  ــی حــس ک ــا ب ــاده ب پشــه م
خــون  خــاص،  ماهیچه هایــی  را کــردن 

ــش  ــتم مک ــک سیس ــن روش ی ــد. در ای می مک
ــدن  ــاری ش ــه ج ــر ب ــه منج ــود ک ــاد می ش ایج
خــون بــه داخــل دهــان حشــره می شــود.

ــط  ــدن توس ــل مکی ــد عم ــوزن جدی در درون س
انجــام  میکروالکترومکانیکــی  پمــپ  یــک 

. د می گیــر
 ۲۵ حــدود  جدیــد،  ســوزن  داخلــی  قطــر 
میکــرون و قطــر خارجــی آن 6۰ میکــرون اســت 
کــه تقریبــا بــه همــان انــدازه دهــان پشــه اســت 

ــش دارد. ــل نق ــن عم ــه در ای ک
ــه روش  ــدازه ســوزن و سیســتم عملکــرد آن ب ان
ــد. ــاک نباش ــه دردن ــود ک ــث می ش ــدن باع مکی

قطــر خارجــی ســوزن های عــادی ســرنگ ها 
ــت. ــرون اس ــدود ۹۰۰ میک ح

ــوزن های  ــاف میکروس ــنا، برخ ــزارش ایس ــه گ ب
قدیمــی تــر کــه از دی اکســید سیلیســیوم 
ــد از  ــن میکروســوزن جدی ســاخته می شــوند، ای
آلیاژهــای کمتــر تیتانیــوم ســاخته می شــود. بــه 

ایــن ترتیــب، خطــر شکســتن ســوزن حیــن تزریــق بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش پیــدا می کنــد.
ایــن ســوزن همچنیــن آنقــدر محکــم اســت کــه بتوانــد تــا عمــق ســه میلیمتــری بــه درون پوســت 
ــر از خــون را  ــه ۵ میکرولیت ــر ثانی ــد در ه ــی رســیده و بتوان ــای خون ــواره رگ ه ــه دی ــد و ب ــوذ کن نف

خــارج کنــد.
ــا اســتفاده از یــک حســگر  ــرای اندازه گیــری میــزان قنــد خــون در بیمــاران دیابتــی ب ایــن میــزان ب

گلوکــزی کــه قابــل نصــب بــه ســوزن اســت، کافــی اســت.
بریم سراغ زنبور درمانی!!!

با نیش زنبور از شر این بیماری ها خاص شوید!
ــه دلیــل گســترش  ــی یکــی از شــیوه های طبیعــی درمــان در جهــان اســت کــه امــروزه ب زنبوردرمان
عــوارض جانبــی و آثــار ســوء داروهــای شــیمیایی بــه عنــوان یکــی از شــیوه های درمانــی کم خطــر و 

ــا و کشــورهای آمریکایــی شــناخته می شــود. غیرتهاجمــی در اروپ
مجلــه ســیب ســبز، زنبوردرمانــی یکــی از شــیوه های طبیعــی درمــان در جهــان اســت کــه از ســال های 

دلیــل گســترش بســیار دور در میــان مــردم یونــان و چیــن متــداول بــوده و امــروزه نیــز بــه 
عــوارض جانبــی و آثــار ســوء داروهــای 

شــیمیایی بــه عنــوان یکــی 
شــیوه های  از 

درمانی 
و  کم خطــر 

غیرتهاجمی 
و  اروپــا  در 

آمریکایــی  کشــورهای 
می شــود. شــناخته 
ــی  ــن شــیوه درمان در ای
ســال های  در  کــه 

در  اخیــر 

کشــورمان، نیــز رایــج شــده اســت، متخصصــان زنبــور درمانــی از زنبــور و فرآورده هــا و تولیــدات آن 
ــد.  ــتفاده می کنن ــا اس ــواع بیماری ه ــان ان ــرای درم ــوم  ب ــرده گل و م ــال، گ ــه روی ــل، ژل ــد عس مانن
متخصصــان زنبوردرمانــی موفقیــت ایــن شــیوه را در درمــان بســیاری از بیماری هــا از قبیــل 
ــه اثبــات رســانده اند.  ــا، روماتیســم، آرتریــت و افســردگی ب بیماری هــای سیســتم عصبــی، ام.اس، زون
ــای  ــرف داروه ــار را از مص ــه بیم ــت ک ــی اس ــان طبیع ــای درم ــی از راه ه ــک یک ــیوه بی ش ــن ش ای
ــا ایــن شــیوه  ــرای آشــنایی بیشــتر ب شــیمیایی و شــیوه های درمانــی طــب رایــج بی نیــاز می کنــد. ب
درمانــی بــا دکتــر »بهنــام کاویانی وحیــد« محقــق و پژوهشــگر زنبوردرمانــی بــه گفت وگــو نشســتیم 

تــا جزئیــات بیشــتری را در ایــن زمینــه بــه دســت آوریــم.
درمان اختالل های تنفسی با بره موم

عــاوه بــر عســل و ســم زنبــور عســل، فــرآورده دیگــری از زنبــور عســل وجــود دارد کــه از آن بــا نــام 
»بــره مــوم« یــاد می کننــد. ایــن مــاده کــه خاصیــت ضدمیکروبــی دارد می توانــد در بهبــود و درمــان 
ــو  ــای تنفســی، گل ــل ســرماخوردگی ها، برخــی از اختال ه ــی و ویروســی از قبی ــای میکروب بیماری ه
درد و برخــی از عفونت هــا موثــر باشــد. ایــن محصــول کنــدوی عســل  در درمــان بیماری هایــی ماننــد 

ــز می شــود. ســرماخوردگی، گلــودرد و ناراحتی هــای تنفســی تجوی
بازسازی اعصاب آسیب دیده با سم درمانی

در شــیوه زنبوردرمانــی، درمانگــر بــا کمــک ســم نیــش زنبــور کــه در جلســات درمانــی از طریــق نیــش 
ــه ترمیــم و بازســازی غاف هــای  ــه می دهــد، ب ــه بیمــارش ارائ ــا تزریــق ســطحی ب طبیعــی زنبــور ی
میانــی اعصــاب کــه بــه دلیــل بیمــاری  دچــار اختــال و اشــکال شــده، کمــک می کنــد. در ایــن حالــت 
ســم وارد شــده بــه بــدن بــا تحریــک سیســتم دفاعــی و عصبــی بــدن بــه تســریع رونــد درمانــی بیمــار 

یاسین تاجیک

کارشناسی زیست شناسیزینب علی پور، شکوفه خیاطی

کارشناسی سلولی و مولکولی
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دااگشنه سیستان و بلوچستان

t.me/biology_usb

Neuron
ــه دلیــل  ــه ام اس کــه ب کمــک می کنــد. طبــق گزارشــات در ســال هــای گذشــته بیمــاری مبتــا ب
ــا  ــود. او ب ــز شــده ب ــم، دچــار ناشــنوایی نی ــدرت تکل ــر از دســت دادن ق ــاوه ب پیشــروی بیمــاری ع
انتخــاب شــیوه زنبوردرمانــی و دریافــت نیــش زنبــور و تحریــک اعصــاب و ترمیــم غاف هــای میلیــن 
اعصــاب آســیب دیده، بعــد از ۵ تــا 6 جلســه درمانــی توانســت توانایــی تکلــم خــود را بــه دســت آورد.

توقف رشد سلول های سرطانی
ــده  ــزی ش ــرگ برنامه ری ــوان »م ــا عن ــه از آن ب ــود دارد ک ــتمی وج ــان ها سیس ــه انس ــدن هم در ب
ــه  ــه ایــن ترتیــب کــه ســلول های بــدن  بعــد از مــدت زمانــی مشــخص ب ــاد می کنیــم. ب ســلولی« ی
ــا  ــدن دفــع می شــوند؛ ام ــر اســاس برنامــه ای خــاص از ب ــد و ب مــرور ضعیــف شــده و از بیــن می رون
اگــر رونــد مــرگ برنامه ریــزی شــده ســلول ها دچــار اختــال یــا کنــدی شــود ایــن مســئله موجــب 
ــه ســرطان می شــود. تحقیقــات جدیــدی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده نشــان مــی دهــد  ابتــا ب
ســم نیــش زنبــور بــا تحریــک رونــد مــرگ ســلول ها و حــذف بــه موقــع آنهــا از بــدن مــی توانــد در 
پیشــگیری از ابتــا بــه ســرطان ها در انســان پیشــگیری کنــد. بــه ایــن ترتیــب بــا دریافــت ایــن ســم 
می تــوان از حــذف بــه موقــع ســلول ها مطمئــن شــد و احتمــال ابتــا بــه ســرطان را بــه صفــر رســاند.

تسریع روند درمان سرطان سینه با زنبوردرمانی
مطالعــات مختلفــی وجــود دارد کــه در آن بــه تاثیــر زنبوردرمانــی در تســریع رونــد درمــان ســرطان 
مجــاری ســینه اشــاره شــده اســت. در ایــن تحقیقــات ذکــر شــده ، زنبوردرمانــی شــیوه ای موفــق اســت 
ــه عنــوان یــک عامــل  ــع از تکثیــر ســلول های ســرطانی در ایــن مجــاری شــود و ب ــد مان کــه می توان
ــت  ــه دریاف ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــان در بیمــار کمــک کن ــد درم ــود رون ــه بهب شــیمی درمانی ب
ــان  ــد طــول عمــر برخــی از مبتای ــا تزریــق ســم ایــن حشــره می توان ســم از طریــق نیــش زنبــور ی
بــه ســرطان بــه ویــژه ســرطان لنفوســیت های خونــی را افزایــش دهــد و کیفیــت زندگــی ایــن 

افــراد را بهبــود بخشــد.
این نکات را آویزه گوش کنید!

ــد  ــی بای ــور درمان ــیوه زنب ــه ش ــش از تجرب - پی
ــد.  ــل کنی ــر عم ــکات زی ــه ن ب
نکــردن  رعایــت 

ایــن نــکات 
ممکــن اســت خطــر 

ــه  ــما ب ــرای ش ــرگ را ب م
ــد. ــته باش ــراه داش هم

یــا  داروهــا  مصــرف   -
حــاوی  فرآورده هایــی 
الــکل ماننــد شــربت دیفــن 
هیدرامیــن و فرآورده هــای حــاوی 
الــکل حتــی بــرای ضــد عفونــی کــردن موضــع دریافــت تزریــق بــه بیمــار توصیــه نمی شــود و همــواره 
ــر  ــابه دیگ ــواد مش ــق از م ــع تزری ــردن موض ــی ک ــرای ضدعفون ــود ب ــنهاد می ش ــران پیش ــه درمانگ ب

اســتفاده کننــد، زیــرا ســم نیــش زنبــور بــا الــکل بــه هیــچ وجــه ســازگاری نــدارد.
- در دوران بارداری و قاعدگی نباید برای درمان به شیوه زنبوردرمانی اقدام کرد.

و اما عجیب ترین قسمت ماجرا...
نیش عقرب! شفا دهنده یا کشنده؟!!!

عقــرب از جملــه موجوداتــی اســت کــه ظاهــری فریبنــده و ترســناک دارد و عــده ای بــر ایــن باورنــد 
کــه نیــش ایــن موجــود ســمی بــرای انســان خطــر مــرگ را بــه دنبــال خواهــد داشــت. امــا در حقیقــت 

واقعــا اینگونــه نیســت و برخــاف بــاور هــای غلــط ایــن نیــش مــی توانــد یــک موهبــت الهــی باشــد!
ــکی و  ــاوت پزش ــای متف ــرای کاربرده ــی ب ــا طبیع ــع کام ــک منب ــرب ی ــش عق ــود در نی ــم موج س
زیســت محیطــی اســت، بــه نظــر مــی رســد شــناخت و دســتیابی بــه مزایــا و پتانســیل هــای آن آنقــدر 

گســترده باشــد کــه زمــان زیــادی بــرای پــی بــردن بــه همــه آنهــا نیــاز باشــد.
در مقایســه بــا نیــش دیگــر جانــداران شــاید عقــرب ســاده تریــن گونــه بــرای مطالعــه توســط محققــان 
باشــد. ایــن ســم کــه شــبیه ســوپ غلیــظ شــیری رنگــی اســت، از مولکــول هــای متنوعــی تشــکیل 

شــده و آنهــا نیــز شــامل صدهــا پروتئیــن بــزرگ و پیچیــده هســتند کــه پپتیــد نامیــده مــی شــوند.
بســیاری از ایــن پپتیدهــای ســمی توانایــی صدمــه زدن بــه قربانــی را دارنــد؛ بــه عنــوان مثــال مــی 
تواننــد قربانــی را فلــج کــرده یــا منجــر بــه مــرگ او شــوند، کــه در ایــن میــان راه هــای مختلفــی بــرای 

آســیب رســاندن بــه ســلول هــا از طریــق ایــن ترکیبــات شــیمیایی ســمی وجــود دارد.
ــه  ــه فاصل ــور را ب ــدی جان ــزار بلن ــا اســتفاده از اب ــب ب ــن ســم، دانشــمندان اغل ــرای جمــع آوری ای ب

ــوک  ــاد ش ــا ایج ــد و ب ــی دارن ــه م ــی نگ معین
الکتریکــی خفیفــی زهــر را در لولــه آزمایشــگاهی 
ــات  ــد. تحقیق ــی کنن ــع آوری م ــی جم کوچک
نشــان داد ایــن روش نســبت بــه دیگــر روش هــا 
ــه تهیــه ســم خالــص تــری مــی شــود. منجــر ب

کاربردهای سموم
همــان طــور کــه برخــی دانشــمندان بــرای 
شناســایی و بررســی پپتیدهــای ســمی در نیــش 
عقــرب تحقیــق مــی کننــد، دیگــر محققــان در 
جســتجوی راه هایــی بــرای اســتفاده از ایــن 
ســموم در جهــت خدمــت بیشــتر بــه بشــر 

ــتند. هس
یکــی از موثرتریــن کاربردهــای ســم عقــرب 
ــش  ــات در بخ ــرات و آف ــودی حش ــت ناب در جه
ــه کاهــش  ــر منجــر ب ــن ام کشــاورزی اســت. ای
هــای  روش  در  شــیمیایی  مــواد  از  اســتفاده 
ــد  ــی توان ــی م ــه راحت ــه ب ــی شــود ک ســنتی م
بــه حفــظ محیــط زیســت و تعــادل اکوسیســتم 

ــد. ــک کن ــات کم ــداری حی و پای
از ســوی دیگــر طبــق مطالعــات نشــان داده 
ــد  ــه خواه ــت تجزی ــم در طبیع ــن س ــت ای اس
ــر ســاختار آب و  ــه تغیی ــن منجــر ب شــد، بنابرای
خــاک نشــده و نمــی توانــد بــه بــدن حیوانــات و 

ــد. ــا راه یاب ــان ه انس
ــت  ــک آف ــوان ی ــه عن ــم ب ــن س ــن ای همچنی
کــش پتانســیل باالیــی دارد. هــر ترکیــب ســمی 
ــال  ــا س ــون ه ــر دارای میلی ــدی درون زه پپتی
ــوده و  ــودی حشــراتی خــاص ب ــرای ناب ــه ب تجرب
ممکــن اســت آن زهــر بــرای انســان بــی خطــر 
ــودی یــک حشــره  ــرای ناب باشــد، چــرا کــه ب

ــت. ــده اس ــازگار ش ــت س ــاص در طبیع خ
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 محققــان موسســه ی ویــروس شناســی ووهــان )WIOV( از آکادمــی علــوم چیــن 
در حــال حاضــر روی چنیــن واکســنی کار مــی کننــد.

محققــان ایــن پــروژه بــه رهبــری یــان هویمیــن، ترکیبــی از پروتئیــن هــا را بــرای 
جلوگیــری از پیشــرفت پوســیدگی دنــدان مــورد آزمایــش قــرار دادنــد.

 پوســیدگی دنــدان کــه گاهــی بــا عنــوان کــرم خوردگــی هــم شــناخته مــی شــود، توســط باکتــری 
Streptococcus mutans ایجــاد مــی شــود.

ــا ترکیــب پروتئیــن هــای ســاختگی  ــا ب ــد ت در مطالعــات پیشــین، محققــان چینــی تــاش کــرده ان
ــال پروتئیــن هــای فاگلیــن ســاختگی در  ــا C ترمین ــت ب )Pac )rPAc در باکتــری هــای S موتان

ــد. ــری کنن ــدان جلوگی ــری E.coli از پوســیدگی دن باکت
ایــن ترکیــب پروتئیــن هــا، اگــر چــه در مقابلــه بــا پوســیدگی موثــر اســت، عــوارض جانبــی نامطلوبــی 

دارد، کــه شــامل صدمــات التهابــی مــی شــود.
ــرای کــم کــردن ایــن عــوارض جانبــی، پروتئیــن rPAc-KFD۲ را تولیــد  پژوهشــگران در تــاش ب

کردنــد، کــه نســل دوم از پروتئیــن هــای ترکیبــی فاگلیــن rPAc بــه شــمار مــی آیــد.
در تســت هــای آزمایشــگاهی کــه روی مــوش هــای معمولــی و صحرایــی انجــام شــد، نوعــی واکســن از 
ترکیــب ایــن پروتئیــن هــا ســاخته شــده و از طریــق حفــره ی بینــی روی آن هــا آزمایــش شــده اســت.

زمانــی کــه مــوش هایــی کــه دنــدان هــای ســالم داشــتند، ایــن واکســن را دریافــت مــی کردنــد، تأثیــر 
پیشــگیرانه ی ایــن واکســن حــدود 64/۲ درصــد بــود و اســتفاده از آن بــرای مــوش هایــی کــه دنــدان 

هــای پوســیده داشــتند، حــدود ۵۳/۹ درصــد خاصیــت درمانــی داشــت.
ــاال در  ــد ســطوح حفاظتــی ب ــه طــور کلــی نشــان داده شــد کــه پروتئیــن ســاخته شــده مــی توان ب
مراحــل اولیــه تولیــد واکســن را حفــظ کنــد، و در عیــن حــال، عــوارض جانبــی کمتــری داشــته باشــد.

ــدان در  ــیدگی دن ــی )WHO( پوس ــت جهان ــه ی بهداش ــارات موسس ــق اظه طب
بیشــتر کشــورهای صنعتــی، علــی رغــم پیشــرفت هــای اخیــر در زمینــه مراقبــت 

ــک بیمــاری بســیار شــایع اســت. ــوز ی ــدان، هن ــان و دن ــای ده ه
آمــار هــا نشــان مــی دهــد چیــزی در حــدود 6۰ تــا ۹۰ درصــد از کــودکان دبســتانی و هــم 

چنیــن بزرگســاالن، از پوســیدگی دنــدان رنــج مــی برنــد، بنابرایــن جمعیــت بســیاری از افــراد 
مــی تواننــد از مزایــای واکســنی کــه از ایجــاد پوســیدگی جلوگیــری مــی کنــد، اســتفاده کننــد.

بــا ایــن حــال، هــر چقــدر هــم کــه نتایــج امیــدوار کننــده باشــند، پیــش از آنکــه ایــن واکســن در 
آزمایــش هــای بالینــی قابــل اســتفاده باشــد، بایــد آزمایــش هــای متعــددی روی آن انجــام گیــرد. امــا 
بــه محــض آنکــه ایــن کارهــا انجــام شــوند، ایــن واکســن مــی توانــد بــه میلیــون هــا نفــر از افــرادی 

کــه از پوســیدگی دنــدان رنــج مــی برنــد کمــک شــایانی کنــد.
در برخــی مناطــق بیمارانــی زندگــی مــی کننــد کــه دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی اولیــه در آن 
ــدرت  ــه ن ــه ب ــی ک ــا بزرگســاالن در مناطق ــودکان ی ــن ک ــدارد و همچنی ــا وجــود ن محــدود اســت ی
فرصــت مراجعــه بــه دنــدان پزشــک را پیــدا مــی کننــد، بیشــترین بهــره را از ایــن واکســن خواهنــد 

ــی  ــر کنون ــکر در عص ــرف ش ــش مص ــرد. افزای ب
ــای  ــیدگی ه ــر پوس ــت در براب ــوع محافظ موض

ــد. ــر از قبــل مــی کن ــدان را حتــی مهــم ت دن
ــرای  ــری ب ــن دیگ ــچ جایگزی ــال، هی ــن ح ــا ای ب
ــد  ــود نخواه ــی وج ــم دندان ــای منظ ــت ه مراقب
ــت  ــِن در دس ــن واکس ــه ای ــی ک ــت. در حال داش
ــه حفــظ ســامت دهــان و  ــد ب تولیــد، مــی توان
ــد جــای  ــز نمــی توان ــد، هرگ ــدان کمــک کن دن
مراقبــت هــای معمولــی نظیــر مســواک زدن یــا 

ــرد. ــدان را بگی ــخ دن ــتفاده از ن اس
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ســاالنه بیــش از ۳۰۰ میلیــون پاســتیک تولیــد می شــود و از بیــن  بــردن ایــن 
ــی  ــی راه حل ــال دانشــمندان ژاپن ــی نیســت. ح ــدار پاســتیک کار راحت مق
بــرای ایــن مســئله یافتــه  انــد. آن هــا موفــق بــه کشــف و توســعه باکتــری 
ــد  ــه می توان ــدند ک ــام Ideonella sakaiensis ش ــه ن ــدی ب جدی
ــا اســتفاده از دو آنزیــم قدرتمنــد خــود به طــور کامــل پلــي اتیلــن  ب
را کــه بســیاری از مــواد پاســتیکی از آن ســاخته می شــود، تجزیــه 

کنــد.
ــق  ــت موف ــار اس ــن ب ــرای اولی ــتند ب ــی مدعی هس ــان ژاپن محقق
ــد به طــور کامــل  ــه کشــف یــک باکتــری شــده اند کــه می توان ب
ــه نظــر  ــا وجــودی کــه ب ــه کنــد. ب ــي اتیلنــی را تجزی مــواد پل
از  بســیاری  می توانــد  فوق العــاده  راه حــل  ایــن  می رســد 
مســائل زیســت محیطی را حــل کنــد امــا هنــوز یــک مســئله 
مهــم وجــود دارد و آن رونــد کنــد آن اســت. دانشــمندان 
دریافته انــد تنهــا شــش هفتــه طــول می کشــد تــا الیــه 
ــال  ــه دنب ــاً ب ــود و طبیعت ــه ش ــن تجزی ــي اتیل ــی از پل  نازک

ــتند. ــد هس ــن رون ــرعت ای ــش س افزای
ایــن دانشــمندان در حــال حاضــر تغییراتــی را در توالــی ژنــوم 
ایــن باکتــری ایجــاد کرده انــد کــه می توانــد منجــر بــه ســاخت 
ــود. ــا ش ــوع باکتری ه ــن ن ــریع تر ای ــر و س ــویه های قدرتمندت س

ــرای حــل  راه حــل دانشــمندان ژاپنــی تاکنــون مفیدتریــن روش ب
مســئله پاســتیک ها بــوده اســت. پیــش از ایــن دانشــمندان، 
کرم هــا و میکروب هایــی را یافتــه بودنــد کــه می توانســتند مــواد 
ــود.  ــاد نب ــدان زی ــا چن ــر آن ه ــی تأثی ــد ول ــه کنن ــتیکی را تجزی پاس
ــا  ــاخت آن  ه ــه در س ــد ک ــود دارن ــادی وج ــتیک های زی ــن پاس همچنی
از مــواد پلــی اتیلنــی اســتفاده نمی شــود و نیازمنــد روش هــای دیگــری بــرای 

ــتند. ــه هس تجزی
دانشــمندان آنزیمــی کامــا طبیعــی را بــه شــکلی تقویــت کرده انــد کــه می توانــد برخــی 

از رایج تریــن انــواع پاســتیک های آالینــده را تجزیــه کنــد.
تجزیــه و پوســیدگي PET، نوعــي قدرتمنــد از مــواد پاســتیکي کــه در بطري هــاي پاســتیکي بــه کار گرفتــه مي شــوند، صدهــا ســال زمــان مي بــرد. 
ــد فراینــد  ــي مي توان ــن توانای ــن مــاده را در عــرض چنــد روز آغــاز کنــد و ای ــه ای ــد تجزی ــام دارد، مي توان ــم تقویــت شــده کــه PETase ن ــا آنزی ام

بازیافــت زباله هــا را بــراي همیشــه متحــول ســازد.
ایــن آنزیــم کــه در ژاپــن کشــف شــد ه اســت، محصــول نوعــي باکتــري اســت کــه PET را مي خــورد. ایــن باکتــري کــه ایدئونــا ساکاینســیس نــام 

دارد از پاســتیک بــه عنــوان منبــع اصلــي انــرژي خــود اســتفاده مي کنــد.
محققــان در ســال ۲۰۱6 گــزارش دادنــد یــک خانــواده از باکتری هــا را در رســوبات بــه جــا مانــده منطقــه بازیافــت بطــری در شــهر بنــدری ســاکای 

ــه  ــت ک ــال اس ــا ۵۰ س ــد: »تنه ــموث مي گوی ــگاه پورتس ــن از دانش ــان مک گیه ــد. ج ــن یافته ان ژاپ
ــدازه اي طوالنــي نیســت کــه یــک  ــه ان PET مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه  اســت و ایــن دوره زمانــي ب
باکتــری بــه شــکلي تکامــل یابــد تــا بتوانــد محصولــي مصنوعــي و دست ســاز بشــر را هضــم کنــد.« امــا 
ــورت  ــه ص ــه ب ــاده اي ک ــتر ها، م ــم پلي اس ــراي هض ــت ب ــال اس ــا س ــا میلیون ه ــه او باکتري ه ــه گفت ب

ــد. ــل یافته ان ــد، تکام ــت مي کن ــان محافظ ــرگ درخت ــته و از ب ــود داش ــي وج طبیع
بــا این همــه کشــف باکتــري هضم کننــده PET کامــا غیرمنتظــره بــوده  اســت. دانشــمندان در تاشــند 
تــا نحــوه تکامــل آنزیــم پتــاز را درک کننــد. در همیــن راســتا بــا اســتفاده از دســتگاه لیــزري قدرتمنــدي 
در آکسفورد شــایر بریتانیــا مدلــي ســه بعدي از ایــن آنزیــم ایجــاد شــد. زمانــي کــه ســاختار ایــن آنزیــم 

کشــف شــود مي تــوان عملکــرد آن را بهبــود بخشــید.
ــار  ــی بازیافــت، مــواد پلی اســتر دچــار افــت تدریجــی کیفیــت می شــوند یعنــی هــر ب در فرآینــد کنون
ــه  ــل ب ــدا تبدی ــا ابت ــد. بطری ه ــی دهن ــت می شــوند بخشــی از خــواص خــود را از دســت م ــه بازیاف ک
پشــم مصنوعــی شــده، بعــد از آن فــرش ماشــینی تولیــد می شــود و بعــد بــه محــل دفــع زبالــه منتقــل 

خواهنــد شــد.
آنزیــم خورنــده PET فرآینــد تولیــد را وارونــه می کنــد و پلــی اســتر را دوبــاره بــه مــواد اولیــه تشــکیل 
ــرای تولیــد پاســتیک بیشــتر  دهنــده اش تبدیــل مــی کنــد. بــه گفتــه مک گیهــن می تــوان از رونــد ب
اســتفاده کــرد و مصــرف نفــت را کاهــش داد. ایــن چرخــه تکــرار مــی شــود و ایــن یعنــی یــک بازیافــت 
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. . حقیقی.
ایــن  از  اســتفاده  می گوینــد  محققــان 
آنزیــم در ابعــاد گســترده چنــد ســال وقــت 
ــر از  ــریع ت ــد س ــرا PET را بای ــرد زی می ب
ــد روز  ــی در عــرض چن ــی، یعن ــان کنون زم
ــا از نظــر اقتصــادی مقــرون  تجزیــه کنــد ت
بــه صرفــه باشــد. بــه گفتــه وي نیــاز 
شــدیدي بــه کاهــش مــواد پاســتیکی 
کــه از مراکــز دفــع زبالــه و محیــط زیســت 
ــوان  ــر بت ــود  دارد. اگ ــوند وج ــار مي ش تلنب
ایــن فنــاوری را عملــی کــرد راه حلــی موثــر 
بــرای کاهــش ایــن آلودگــی ایجــاد خواهــد 

شــد.

کــه میکــروب هــا همــه جــا میدانیم 
هســتند، از دســتگاه گــوارش 
ــب  ــان و جال ــت بدنم ــا روی پوس ــه ت ــا گرفت م
اســت بدانیــم باکتــری یافــت شــده اســت کــه در 
جــو وجــود دارد و تولیــد یــخ مــی کنــد و بــا ایــن 
ارگانیســم خــارق العــاده ابــر هــا و از طریــق آن 

ــاران تولیــد مــی کنــد. بــرف و ب
ــا  ایــن باکتــری هــا مــی تواننــد ســبب شــوند ت
ــه  ــی ک ــا های ــی در دم ــرد، حت ــکل بگی ــخ ش ی

ــت. ــاد آب اس ــای انجم ــر از دم ــرم ت گ
زودومونــاس  نــام  بــه  باکتــری  از  ای  گونــه 
 »pseudomonas syringae« ســیرینگه
ــخ  ــی ی ــور طبیع ــه ط ــه آب ب ــی ک ــا های در دم
ــه بلورهــای  ــا پروتئیــن هایــی، آب را ب نمیزنــد ب

ــد. ــی کن ــل م ــخ تبدی ی
ــه  ــی کندک ــد م ــی تولی ــن های ــیرینگه پروتئی س
ــن  ــازند، ای ــی س ــا را م ــری ه ــن باکت ــطح ای س
باکتــری در میــان محصــوالت کشــاورزی، گیــاه 
هــا و درخــت هــا زندگــی کــرده و بــا اســتفاده  
ــوالت  ــه محص ــازی ب ــخ س ــای ی ــت ه ازقابلی

ــخ  ــای ی ــور ه ــد. بل ــی زن ــه م ــاورزی صدم کش
ــه  ــه تک ــاه را تک ــای گی ــت ه ــده باف ــد ش تولی
ــاه  ــه مــواد مغــذی گی ــا باکتــری ب مــی کننــد ت
دسترســی یابــد. ازایــن باکتــری در پیســت 
ــخ  ــا ی ــی شــود ت ــم اســتفاده م ــای اســکی ه ه

مصنوعــی تولیدکنــد.
در دهــه هــای اخیــر ســیرینگه در جــو، در تــوده 

هــای بــرف سراســر دنیــا یافــت شــد.
آب خالــص دردمــای ۰ درجــه ســانتی گــراد یــخ 
نمیزنــد و در واقــع تــا دمــای4۰ - درجــه ســانتی 
ــی  ــظ م ــود را حف ــودن  خ ــع ب ــوز مای ــراد هن گ
ــرای یــخ زدن آب در دمــا هــای باالتــر  کنــد و ب
ــه مقــداری دوده یاچیــزی کــه مولکــول هــای  ب
آب بتواننــد بــه آن بچســبند نیــاز اســت. محققان 
فکــر مــی کننــد کــه مولکــول هــای H²O در ابر 

ــا پروتئیــن هــای ســطح باکتــری، مجــاور مــی  ب
شــوند و نیروهــای شــیمیایی موجــب مــی شــوند 
کــه آب روی ســطح باکتــری بــه صــورت شــبکه 
ای قرارگیــرد و ایــن شــکل گیــری موجــب مــی 
شــودکه ایــن مولکــول هــا بــه یــخ تبدیــل شــوند، 
یــخ ایجــاد شــده بیشــتر و بیشــتر آب جــذب مــی 
ــی  ــر م ــر و ســنگین ت ــج بزرگت ــه تدری ــد و ب کن
ــورت  ــه ص ــرارت ب ــه ح ــه درج ــته ب ــود و بس ش
بــرف و بــاران نــازل مــی شــود. ســیرینگه بــا ایــن 
ــه  ــا ۸- درج ــخ زدن آب را 4- ت ــای ی ــل دم عم

ســانتی گــراد پاییــن مــی آورد.
ــه روی  ــدا ک ــگاه فلوری ــتنر از دانش ــت کریس برن
ــن  ــد، ای ــی کن ــه م ــو مطالع ــای ج ــری ه باکت
ــا  ــش ب فرآینــد را تأییــد مــی کنــد. او و همکاران
ــد  ــه گرفتن ــه نتیج ــن قضی ــر روی ای ــه ب مطالع
کــه بخــارات ســرگردان تدریجــا بــا تــوده هایــی 
ازســولفات هــا و غبــار فلــزات حــاوی ایــن 
ــکل  ــه ش ــوند و ب ــی ش ــوده م ــا، آل ــری ه باکت
ــر تولیــد مــی  بلــور هــای یــخ در مــی آینــد و اب
شــود. محققــان طبــق تحقیقاتــی بــه ایــن نتیجــه 
ــری،  ــودن باکت ــرده ب ــود م ــا وج ــه ب ــیدند ک رس
پروتئیــن یــخ ســاز موجــود در پوســته خارجــی 
آن هنــوز تــوان تولیــد یــخ دارد، آنهــا دریافتنــد 
وقتــی ســیرینگه بــا آب واکنــش مــی دهــد 
ــود  ــی ش ــع آب م ــر موض ــث تغیی ــن باع پروتئی
ــا بــه شــکل قالبــی در آیــد و بلــور یــخ تولیــد  ت
ــک  ــورت ی ــه ص ــری ب ــن باکت ــم چنی ــود، ه ش
یخچــال عمــل مــی کنــد و گرمــا را از آب خــارج 

ــد. ــی کن م
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ــی  ــا کشــف آنت ــاه مصــادف اســت ب ــر م ۲7 مه
ــر  ــن داروی موث ــین، اولی ــک استرپتومایس بیوتی
ــل  ــیز )عام ــوم توبرکلوس ــه مایکوباکتری ــر علی ب
بیمــاری ســل(. ۱۹ اکتبــر ســال ۱۹4۳ کــه 
ــودن  ــر ب ــان ناپذی ــل درم ــه دلی ــاری ســل ب بیم
در سراســر جهــان کشــتار مــی کــرد یــک 
ــرز  ــگاه راتگ ــد دانش ــی ارش ــجوی کارشناس دانش
آمریــکا موفــق بــه کشــف استرپتومایســین شــد. 
 Albert( نــام ایــن دانشــجو آلبــرت شــاتز

در  کــه  بــود   )Schatz
ــمن  ــلمان واکس ــگاه س آزمایش

 )Selman Waksman(
از  کار مــی کــرد. پــس 
ســیلین  پنــی  کشــف 
فلمینــگ،  توســط 
واکســمن نیــز تحقیقــات 
گســترده ای در زمینــه 

بیوتیــک  آنتــی  تولیــد 
میکروارگانیســم  توســط 

ــا  ــرد و ب ــاز ک ــاک آغ ــای خ ه
کمــک دانشــجویان خــود توانســت 

حــدود ۲۰ آنتــی بیوتیــک مختلف را کشــف 
ــین و  ــا استرپتومایس ــن آنه ــه معروفتری ــد ک کن

نئومایســین بودنــد.
آمینــو  بیوتیکــی  آنتــی  استرپتومایســین 

گلیکوزیدیســت کــه بــه وســیله گونــه ای از 
قــارچ استرپتومایســس اکتینومایســت تولیــد 

ــود.  ــی ش م
ــد  ــر واح ــه زی ــال ب ــا اتص ــن دارو ب ای

ــای  ــم ه ــوزوم ارگانیس ۳۰s ریب
در  اختــال  و  حســاس 

ــاخت و  ــروع س ــل ش مراح
ــن  ــدن پروتئی ــل ش طوی
ــب  ــری موج ــای باکت ه
ــری  ــن باکت ــن رفت از بی

ــود.  ــی ش م
استرپتومایسین 

و  اســت  باکتریوســید 
اثــرات آن هنــوز بــه طــور 

کامــل شــناخته نشــده اســت.
هــای  باکتــری  استرپتومایســین 

تولیــد  در  توقــف  بــا  را  حســاس 
ــه  ــی آن ب ــن هــای حیات پروتئی
طــور کامــل از بیــن مــی 
یــک  نئومایســین  بــرد. 
ــه  ــت ک ــید اس باکتریوس
مانــع ســنتز پروتئیــن 
ــود  ــی ش ــری م در باکت
و از ایــن طریــق موجــب 
ــای در  ــری ه ــرگ باکت م
حــال رشــد و تقســیم مــی 

ــردد. گ
کشــف  ماجــرای  امــا 
ــه  ــیدن ب ــس از رس ــه پ ــین ک استرپتومایس
ــان را  ــون انس ــا میلی ــان ده ه ــوه، ج ــد انب تولی

بــود. متفــاوت  بســیار  داد،  نجــات 
 آلبــرت شــاتز که بــر روی باکتری استرپتومایســز 

کشف جنجالی استرپتومایسین
گرایزئــوس کار مــی کــرد، جریــان کشــف خــود 
ــن  ــرد. ای ــزارش ک ــمن گ ــور واکس ــه پروفس را ب
ــه  ــر روی خوکچ ــی را ب ــات بالین ــتاد، تحقیق اس
هــای هنــدی و انســان انجــام داد و 
متوجــه شــد کــه استرپتوماســین 
ــان  ــل را درم ــت س ــادر اس ق

کنــد. 
ــی از  ــاتز زمان ــرت ش آلب
ــه  ــد ک ــر ش ــرا باخب ماج
واکســمن  پروفســور 
بــه  دالر    ۵۰۰ مبلــغ 
ــد حاصــل از  ــوان عوای عن
استرپتومایســین  فــروش 
کــرد.  ارســال  او  بــرای  را 
شــاتز از اســتاد خــود توضیحــات 
بیشــتری در ایــن مــورد خواســت ولــی 
بــه دلیــل عــدم دریافــت پاســخ شــروع بــه 
ــود. ــرز نم ــگاه راتگ ــمن و دانش ــکایت از واکس ش
ــل  ــزه نوب ــده جای ــمن برن ــال ۱۹۵۲ واکس در س
فیزیولــوژی و پزشــکی شــد، بــدون اینکــه نامــی 

ــرده شــود. از شــاتز ب
دکتــر شــاتز از اعتــراض دســت نکشــید تــا 
ــی ۲۱  ــال یعن ــدود 4۰ س ــس از ح ــرانجام پ س
ســال پــس از مــرگ واکســمن، در ســال ۱۹۹4 
ــان  ــود نش ــده ب ــاله ش ــه 74 س ــم ک ــه او ه ب
راتگــرز را دادنــد!!! وی ۱۱ ســال بعــد درگذشــت.

در سال 1952 
واکسمن برنده جایزه نوبل 

فیزیولوژی و پزشکی شد، بدون اینکه 
نامی از شاتز برده شود.

 ۲۱ سال پس از 
مرگ واکسمن، در سال ۱۹۹4 به 

او هم که 74 ساله شده بود نشان 
راتگرز را دادند!!!
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مرکــز  ژنتیــک  بخــش  ــوم مســئول  ــگاه عل ــرطان دانش ــات س ضمــن تحقیق بهشــتی  شــهید  ــرطان های تشــریح ارتبــاط بیــن ژنتیــک و بــروز پزشــکی  ــرد: س ــار ک ــرطان، اظه ــرطان ها س ــی از س ــش کوچک ــی بخ ــوده را شــامل می شــوند. معمــوال علــت ارث ــی نب ــرطان ارث ــروز س ــی ب ــی و نهایتــا ۱۰درصــد کل ســرطان ها اصل ــائل ارث ــت مس ــه عل ــد ب می توانن
ــند. ــر ســاناز طبرســتانی -متخصــص باش ایســنا، دکت بــا  ــداری بــا بیــان اینکــه در بــروز ســرطان ژنتیــک- در گفت وگــو  ــی و مق ــل محیط ــتر عوام ســرطان هــم شــانس نقــش دارد، عنــوان کــرد: بیش می گوییــم  کــه  ــا زمانــی  ــوم الق ــی دارد ۲ مفه ــه ژنتیک ــی ریش ــد. و دیگــری ژنتیــک ســوماتیک کــه تنها می شــود؛ یکــی بحــث ژنتیــک ارث ــاق می افت ــرطانی اتف ــور س در توم

ــد  ــا ۱۰ درص ــر تنه ــارت دیگ ــه عب ــه ب ــی کلی ــوده ول ــی ب ــرطان ها ارث در س تغییــر  علــت  بــه  ــاره بــه ســرطان های بــا ژن هــا بــروز می یابنــد.ســرطان ها   ــوال منشــاء ارثــی، عنــوان کــرد: زمانیکــه وی بــا اش ــن )معم ــنین پایی ــرطان در س ــا پســتان و یــا مــوارد متعــدد یــک نــوع در اعضــای دو تایــی بــدن ماننــد زیــر ۵۰ ســال(، بــه صــورت دوطرفــه س ــک ی ــواده درجــه ی احتمــال ســرطان در خان می کنــد،  پیــدا  بــروز  ــودن الگوهــای خــاص بافــت شناســی را همچنیــن زمانــی کــه ســرطان برخــی ارثــی بــودن آن مطــرح می شــود. دو  ــی ب ــال ارث ایــن داشــته باشــد، احتم البتــه  می شــود.  مطــرح  ــخص از ارجــاع بــه متخصــص ژنتیــک و قــدم اول اســت و نتایــج قطعــی بعــد آن  ــه مش ــت های مربوط ــام تس انج
می شــود.

ــرایط  ــن ش ــه در ای ــان اینک ــا بی ــک وی ب ــاوره و تســت های ژنتی ــام مش ــرد: انج ــح ک ــت، تصری ــیار پاسخگوس ــرای بس ــک ب ــاوره ژنتی ــکان مش ــر ام ــک خــود فــرد مبتــا نیــز فراهــم نباشــد، اگ ــر ی ــرای ه ــوان ب ــاوره را می ت ــر مش ــام داد و ه ــواده انج ــای خان ــرد مربوطــه نســبت از اعض ــات ف خانــواده چــه اطاع وضعیــت  و  شــرایط  مشــاوره بــه  نتیجــه  باشــد،  ــد کامل تــر  ــتری خواه ــان بیش ــک اطمین ژنتی
ــت. انجــام داش اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  ــا، وی  ــرد مبت ــر روی ف ــک ب ــت، تســت ژنتی ــد داش ــری خواه ــج قطعی ت ــا گفــت: هزینــه تســت های ژنتیــک نتای ــفانه تقریب ــت و متاس ــیار باالس ــا نمی کنــد؛ بنابرایــن از آنجاکــه نتیجــه هیــچ بیمــه ای هزینــه آن را تقبــل بس ــا گاه ــرد غیرمبت ــک ف ابهاماتــی روبروســت و ممکــن تســت ژنتی بــا 

از ســرطان هــا10

ارثـی
%هسـتـند سید امجد امیری

کارشناسی سلولی و مولکولی
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دااگشنه سیستان و بلوچستان

اســت بــه نتیجــه قطعــی نرســد، 

ــود  ــه می ش ــول توصی ــور معم ــه ط ب

فــرد غیرمبتــا، تســت ژنتیــک انجــام 
ــد. نده

مرکــز  ژنتیــک  بخــش  مســئول 

ــوم  ــگاه عل ــرطان دانش ــات س تحقیق

ــان  ــا بی ــتی ب ــهید بهش ــکی ش پزش

ــی  ــا منف ــت و ی ــه مثب ــه نتیج اینک

ــا،  ــرد مبت ــر روی ف ــک ب تســت ژنتی

ــک  ــواده وی کم ــار و خان ــرای بیم ب

کننــده خواهــد بــود، اظهــار کــرد: در 

ــت های  ــام تس ــا انج ــوارد ب ــی م برخ

ژنتیــک می تــوان »پیــش آگهــی« 

و ســیر بیمــاری فــرد در آینــده را 

مشــخص کــرد. بــا ایــن حــال معمــوال 

تســت های ژنتیکــی ارثــی، خیلــی در 

ــا  ــد. ام ــک نمی کنن ــه کم ــن زمین ای

بــرای پیشــگیری از بــروز ســرطان در 

ــن تشــخیص  ــرد و همچنی ــواده ف خان

ــا  ــن خانواده ه ــرطان در ای زودرس س

ــتند. ــده هس ــک کنن ــیار کم بس

تحقیقــات  اســاس  بــر  افــزود:  وی 

اخیــر، نحــوه درمــان ســرطان های 

ــت.  ــاوت اس ــی متف ــا غیرارث ــی ب ارث

بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیقــات 

ــری  ــک س ــه ی ــی ب ــرطان های ارث س

ــد  ــواب می دهن ــر ج ــا بهت از درمان ه

کــه همیــن مســاله می توانــد بــه 

انتخــاب درمــان مناســب بــرای بیمــار 
ــد. ــک کن کم

ــرفت  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــتانی ب طبرس

علــم در درمــان انــواع ســرطان ها، 

انــواع  آنجاکــه  از  کــرد:  عنــوان 

ــا  ــر در ژن ه ــل تغیی ــه دلی ــرطان ب س

ــت های  ــام تس ــوند، انج ــاد می ش ایج

ژنتیکــی در ســرطان های غیرارثــی 

بــه تشــخیص، پیــش بینــی ســیر 

بیمــاری فــرد و انتخــاب بهتریــن روش 

می کنــد.  زیــادی  کمــک  درمانــی 

ــی  ــت های ژنتیک ــج تس ــن نتای بنابرای

چــه در ســرطان های ارثــی و چــه 

غیرارثــی در درمــان فــرد مبتــا موثــر 
ــت. اس

ــاره  ــا اش ــک ب ــص ژنتی ــن متخص ای

درمــان  در  درمانــی  ژن  روش  بــه 

ــی  ــرد: ژن درمان ــح ک ــرطان، تصری س

ــی،  ــرطان های خون ــی س ــر از برخ غی

هنــوز وارد مرحلــه درمــان اســتاندارد 

ــی در  ــه ژن درمان ــت. البت ــده اس نش

ــان ســرطان  ــرای درم ــال حاضــر ب ح

ــه تحقیقــات اســت و برخــی  در مرحل

نتایــج امیــدوار کننــده ای هــم داشــته 

عــوارض  می توانــد  امــا  اســت؛ 

ــد. ــاد کن ــم ایج ــی ه خطرناک

مرکــز  ژنتیــک  بخــش  مســئول 

ــوم  ــگاه عل ــرطان دانش ــات س تحقیق

ــه  ــتی در خاتم ــهید بهش ــکی ش پزش

بــا اشــاره بــه آخریــن مطالعــات ایــن 

مرکــز، عنــوان کــرد: بیشــتر مطالعــات 

شناســایی  روی  بــر  مرکــز  ایــن 

تغییــرات ژنتیکــی در ســرطان های 

غیرارثــی و پیــش بینــی نحــوه پاســخ 

خصــوص  بــه  درمــان  بــه  بیمــار 

ــن عمــل  ــی حی ــای رادیوتراپ درمان ه

جراحــی، متمرکــز اســت کــه در ایــن 

راســتا نتایــج مطلوبــی کســب شــده و 

ــد. ــد  ش ــر خواه ــه زودی منتش ب
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گزارش

اکراگه هرباریوم
ــجویان  ــنایی دانش ــدف آش ــوم باه ــی هرباری اکراگه آموزش

زیســت شناســی بــا نمونــه گیــری گیاهــی در تاریــخ 14 

ــتان  ــاه دبیرس ــان آزمایش ــاعت 13:30 در م ــاه 97 س آذرم

ــد. ــزار ش برگ

مــدرس ایــن اکراگه اســتاد فاطمــه ســرگزی دارای 

ــود. در ایــن طــرح  ــرای سیســتماتیک گیاهــی ب مــدرک دکت

ــد. ــرکت کردن ــر ش ــدود 20 نف ح

ســرفصل های آموزشــی ایــن اکراگه تحــت عناوینــی 

نظیــر: معرفــی هرباریــوم و گونــه هــای هرباریومــی، ویژگــی 

ــی،  ــه هرباریوم ــه نمون ــرای تهی ــاه  ب ــر گی ــای موردنظ ه

روش هــای تهیــه نمونــه و معرفــی بخــش هــای مختلف 

ــت. ــاه قرارداش گی

نظــارت  تحــت  اکراگه  ایــن  برگــزاری  اســت  گفتنــی 

انجمــن علمــی دانشــجویی زیســت شناســی بــوده و درپایــان 

اعطــا  اکراگه  در  شــرکت  گواهــی  کننــداگن  شــرکت  بــه 

می گــردد.

ــداگن_ در  ــرکت کنن ــی از ش ــی _یک ــم رئیس ــه از خان در ادام

ــیدیم: ــؤاالتی پرس ــا اکراگه س ــه ب رابط

-نظرتون راجع به اکراگه چی هست؟

+بسیار عالی، تکمیلی و مفید برگزار شد.

-پیشنهادی برای بهتر شدن این طرح دارین؟

+بهتره نمونه ی هرباریومی یک گیاه اکمل تهیه بشه

-از ایــن اکراگه چــه اطاعاتــی بــه دســت آوردیــن کــه قبــا 

نســبت بهشــون بــی اطــاع بودیــن؟ تهیه و تنظیم: شکوفه خیاطی و صبا دانایی

ــطحی و  ــام دادم س ــا انج ــه قب ــی ک ــوم های ــه هرباری +تهی

ــود. ــز ب ــم و ری ــدی، مه ــات لکی ــه ن ــه ب ــدون توج ب

-از این قبیل اکراگه ها بازهم استقبال میکنین؟

%100 +

در پایان نظر استاد را هم جویا شدیم:

ــرای  ــات را ب ــه ی امان ــا هم ــود و م ــوب ب ــیار خ اکراگه بس

ــتیم. ــی داش ــه هرباریوم ــه نمون تهی

دانشــجویان شــرکت کننــده درایــن اکراگه بســیار عالــی 

ــد. بودن

بهتــر بــود ایــن اکراگه در زمــان بهتــری مثــا فصــل بهــار 

کــه نمونــه هــای جمــع آوری شــده ناقــص نباشــد برگــزار 

مــی شــد.
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 RIKEN( محققــان مرکــز علــوم زیســتی پایــدار
CSRS(، راه جدیــد و ســاده ای را بــرای افزایــش 
تحمــل بــه خشــکی در طیــف وســیعی از گیاهــان 
کشــف کــرده انــد. طبــق نتایــج حاصــل از  ایــن 
مطالعــات، یــک مســیر بیولوژیــک جدیــد در 
ــان  ــه در زم ــده ک ــف ش ــت کش ــان طبیع گیاه
خشــک ســالی فعــال اســت. بــا تکمیــل جزئیــات 
ایــن مســیر،  بــه وســیله رشــد گیاهــان در 
ســرکه، دانشــمندان توانســتند تحمــل بیشــتری 

ــد. ــه شــرایط خشکســالی ایجــاد کنن نســبت ب
 CSRS و Seki Motoaki ــترک ــاش مش ت
 Kim Myong Jong ــری ــه رهب RIKEN ب
گیــاه  در  جدیــد  هــای  جهــش  کشــف  بــا 
Arabidopsis کــه دارای تحمــل زیــاد در 
خشکســالی بودنــد، بــا علــت ناشــناخته، آغازشــد. 
ــام  ــه ن ــک جهــش در آنزیمــی ب ــن گیاهــان ی ای
دارنــد.   )6 دیازکتیــاز  )هیســتون   HD A6
ــا  ــه دقیق ــود ک ــن ب ــر، ای ــه حاض ــدف مطالع ه
مشــخص شــود چگونــه ایــن جهــش اجــازه مــی 
ــرایط  ــی در ش ــور طبیع ــه ط ــان ب ــد گیاه ده

ــد. ــد کنن ــدون آب رش ــدید و ب ش
طبــق گفتــه Kim و Sekim ایــن پــروژه منجــر 
بــه چندیــن کشــف مهــم شــده اســت. آنهــا نــه 
ــد،  تنهــا کاربــرد خارجــی ســرکه را کشــف کردن
بلکــه دریافتنــد مــی تــوان تحمــل خشــکی را در 
ــن  ــش داد؛ همچنی ــاه Arabidopsis افزای گی
ــی  ــورت اپ ــه ص ــیر ب ــن مس ــه ای ــد ک دریافتن
ژنتیکــی تنظیــم شــده و در محصــوالت مشــترک 
ماننــد ذرت، برنــج و گنــدم محافظــت مــی شــود.
طبیعــی    Arabidopsis در  اولیــه  تســت 
تحــت تنــش خشــکی نشــان داد کــه بیــان ژنــوم 
ــی  ــیر بیولوژیک ــدن مس ــال ش ــا فع HD A6 ب
ــد  ــت، تولی ــرکه اس ــی س ــز اصل ــه ج ــتات، ک اس
ــش  ــان جه ــد در گیاه ــا دریافتن ــود. آنه ــی ش م
ــی  ــیر حت ــن مس ــرایط، ای ــان ش ــه، در هم یافت
بیشــتر فعــال شــده و گیاهــان مقادیــر بیشــتری 
از اســتات را تولیــد مــی کننــد. تجزیــه و تحلیــل 
 HD A6 بیشــتر نشــان داد کــه فعالیــت آنزیــم
بــه عنــوان یــک ســوئیچ، کنتــرل مــی کنــد کــه 

ــال اســت. ــک فع ــوع مســیر متابولی ــدام ن ک
Kim میــزان اســتات را در گیاهــان عــادی انــدازه 
گیــری کــرد و دریافــت کــه مقــدار اســتات تولیــد 
ــه  شــده توســط گیاهــان، در طــی خشکســالی ب
ــدن آنهــا  ــده مان ــا چگونگــی زن طــور مســتقیم ب

ارتبــاط دارد. بــرای تأییــد ایــن فراینــد، گیاهــان را بــا جهــش در دو ژن مــورد بررســی قــرار داده و در 
مســیر بیوســنتز اســتات آزمایــش کردنــد. نتایــج نشــان داد کــه ایــن گیاهــان کمتــر اســتات تولیــد 

مــی کننــد و نســبت بــه خشــکی حســاس تــر هســتند.
ایــن نتایــج پیــش بینــی کــرد کــه ایــن افزایــش اســتات در گیاهــان مــی توانــد بــه خشــکی کمــک 
کنــد. Kim، ایــن فرضیــه را بــا افزایــش گیاهــان طبیعــی در شــرایط خشکســالی و درمــان بــا اســید 
اســتیک، ســایر اســیدهای آلــی یــا آب مــورد آزمایــش قــرار داد. آنهــا دریافتنــد کــه پــس از ۱4روز، 
بیــش از 7۰% از گیاهــان درمــان شــده بــا اســید اســتیک زنــده ماندنــد در حالــی کــه تقریبــا تمــام 

گیاهــان دیگــر جــان خــود را از دســت دادنــد.
دانشــمندان تمــام مســیر ســیگنالینگ را از ســوئیچ HD A6 نشــان دادنــد و دریافتنــد کــه ایــن مســیر 
در بیــن گونــه هــای مختلــف گیــاه بســیار محافظــت شــده اســت. آنهــا آزمایــش مشــابهی را انجــام 
دادنــد کــه در بــاال توضیــح داده شــد و نشــان داد کــه تحمــل بــه خشــکی نیــز در برنــج، گنــدم و ذرت 

افزایــش مــی یابــد و گیاهــان در غلظــت هــای اســید اســتیک بهینــه رشــد مــی کننــد.
اگرچــه مــی تــوان تکنولــوژی هــای ترانــس ژنتیــک را بــرای ایجــاد گیاهانــی کــه بیشــتر بــه خشــکی 
مقــاوم هســتند اســتفاده کــرد؛ ولــی بهتــر اســت تکنولــوژی هــای ســاده و ارزان قیمــت را هــم توســعه 
دهیــم چــرا کــه گیاهــان اصــاح شــده ژنتیکــی در همــه کشــورهای مختلــف در دســترس نیســتند. 
مــا انتظــار داریــم کــه کاربــرد خارجــی اســتات بــه گیاهــان راه مفیــد، ســاده و ارزان تــر بــرای تحمــل 

بــه خشــکی در گیاهــان مختلــف باشــد.

حیات در دل 
مــــرگ

گلناز بزی
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ــا  ــی ب ــه نوع ــه ب ــی ک زوج
هســتند،  آشــنا  یکدیگــر 
همدیگــر را می شناســند و 
ایــن شــناخت می توانــد بــه 
ــک  ــان کم ــداوم ازدواجش ت
ــوع  ــن ن ــی ای ــد. از طرف کن
مــورد  می توانــد  ازدواج 
حمایــت بیشــتر دو خانــواده 
ــا ایــن حــال  قــرار بگیــرد. ب

ــتند. ــر نیس ــی خط ــی ب ــن ازدواج های چنی
ازدواج فامیلــی ریســک بــروز بیماری هــای ژنتیکــی را 
ــک  ــر ریس ــا اگ ــد؛ مث ــر می کن ــا ۲/۵  براب ــا ۲ ت تقریب
بــروز نوعــی بیمــاری در دیگــر افــراد جامعــه ۲-۳ 
درصــد باشــد، در فرزند حاصــل از ازدواج خویشــاوندی، 
خانــواده  در  اگــر  می رســد؛  درصــد   ۵-6 بــه 
ــابقه  ــد، س ــد ازدواج دارن ــه قص ــری ک ــر و پس دخت
ــی  ــا بیماری های ــی ی ــاص و ژنتیک ــای خ بیماری ه
ماننــد ناشــنوایی، نابینایــی، عقب ماندگــی ذهنــی 
ــت  ــد دیاب ــی مانن ــد عامل ــای چن ــا بیماری ه ی
دارد،  وجــود  قلبی-عروقــی  بیماری هــای  و 
بهتــر اســت مشــاور ه ژنتیــک انجــام شــود. 
ــد  ــی می ده ــط آگاه ــک فق ــاور ژنتی مش
الزم  البتــه  نیســت.  تصمیم گیرنــده  و 
ــی  ــش ژنتیک ــچ آزمای ــد هی اســت بدانی
ــرای  ــی  ب ــر علم ــز معتب ــچ مرک در هی
هــر نــوع ازدواج فامیلــی وجــود نــدارد 
و ایــن تصــور کــه هــر کــس قصــد دارد 
بــا یکــی از خویشــاوندانش ازدواج کنــد، 
ــد،  ــام ده ــک انج ــش ژنتی ــد آزمای بای

ــت. ــتباه اس اش
ــرای  ــه ب ــوب ک ــای مغل ــال بیماری ه احتم
ــوب  ــخه ژن معی ــود دو نس ــا وج ــروز آنه ب
الزم اســت و پــدر و مــادر حامــل نســخه 
ژن معیوبنــد ولــی بیمــار نیســتند )ماننــد 
ــی،  ــی ذهن ــنوایی، عقب ماندگ ــنوایی، کم ش ناش
ــای  ــی( و بیماری ه ــای بینای ــی و اختال ه نابینای
نــادر کــه تعــداد آنهــا بــه ۲ هــزار بیمــاری می رســد 
ــد حاصــل  ــد بیماری هــای متابولیــک(، در فرزن )مانن
ــا،  ــر اینه ــاوه ب ــت. ع ــتر اس ــی بیش از ازدواج فامیل
ــت  ــد دیاب ــی مانن ــای چندعامل ــروز بیماری ه ریســک ب
کــه عــاوه بــر ژنتیــک، محیــط هــم در بــروز آنهــا تاثیــر 

دارد، افزایــش می یابــد. 
ــند،  ــوب باش ــل ژن معی ــا ناق ــل ی ــادر، حام ــدر و م ــر پ اگ
ــه صــورت مســتقل  ــد ب ــروز بیمــاری در هــر فرزن احتمــال ب
۲۵درصــد اســت ولــی اگــر والدیــن حامــل ژن شــناخته شــده 
نباشــند و بــه صــرف ازدواج خویشــاوندی بخواهیــم ریســک خطر 
ــود و  ــتفاده می ش ــری اس ــای دیگ ــم، از فرمول ه ــن کنی را تعیی
ــش  ــد کاه ــد بع ــاری را در فرزن ــک بیم ــالم، ریس ــد س ــد فرزن تول

می دهــد و برعکــس. 
ــای  ــال ابت ــم؛ احتم ــه ازدواج کنی ــا غریب ــر ب ــم اگ ــر کنی ــه فک اینک

ی؛ بد یا خوب؟!
ازدواج فامیل

سارا بخشی
کارشناسی سلولی و مولکولی

فرزندمــان بــه ایــن بیماری هــا بــه صفــر می رســد، درســت نیســت. ایــن 
ــا  ــط ت ــا خویشــاوندان فق ــر حــال وجــود دارد و ازدواج ب ریســک در ه

ــد. ــش می ده ــدی آن را افزای ح
نسبت های بی خطر

ــد  ــم دارن ــا ه ــی ب ــه نســبت دور خانوادگ ــه ازدواج کســانی ک البت
کمــی فــرق مــی کنــد. در واقــع در صــورت ازدواج بــا شــخصی از 
نســل پنجــم بــه بعــد، ریســک بــروز بیمــاری ژنتیکــی بــا بقیــه 

جامعــه تفاوتــی نــدارد. 
ــرادرزاده،   ــدان، نســل دوم، عمــو، ب نســل اول والدیــن و فرزن
پدربــزرگ، نــوه و نســل ۳، دخترعمــو و پســرعمو هســتند. 
ــوه  ــه، ن ــر خال ــا دخت ــه ب ــوه خال ــا ن ــی مث ــل 4 یعن نس
ــم  ــل پنج ــد و نس ــه ازدواج کنن ــر عم ــا دخت ــه ب عم
ــا(  ــوه خاله ه ــا و ن ــوه عموه ــت. )ن ــوادگان اس ازدواج ن
کــه خیلــی دور محســوب می شــوند. از نســل پنجــم 
بــه بعــد، ریســک تولــد فرزنــدی بــا نقــص ژنتیکــی 

ــدارد. ــا بقیــه جامعــه تفاوتــی ن ب
فقط ازدواج های فامیلی 

خطرناکند؟
ــا ســراغ  بطــور کلــی ازدواج بی خطــر در دنی
نداریــم. ازدواج هــر فــرد بــا هــر فــرد 
غریبــه ای احتمــال خطــری حــدود ۲ تــا۳ 
درصــد دارد. اینکــه فکــر کنیــم اگــر بــا 
غریبــه ازدواج کنیــم، احتمــال ابتــای 
فرزندمــان بــه ایــن بیماری هــا بــه 
ــن  ــر می رســد، درســت نیســت. ای صف
ریســک در هــر حــال وجــود دارد و 
ازدواج بــا خویشــاوندان فقــط تــا حــدی 

آن را افزایــش می دهــد.
ازدواج بــا خویشــاوندان بــر حســب درجــه 

ازدواج  در  اســت.  متفــاوت  خویشــاوندی 
خویشــاوندان درجــه ســه )پســر عمــو- دختــر 

ــه  ــه ب ــه( ک ــر خال ــه - پس ــر خال ــو و دخت عم
ــی  ــع خاص ــد، مان ــم ازدواج می کنن ــی باه فراوان

وجــود نــدارد، بــه شــرط آنکــه در شــجره فامیلــی 
و خویشــاوندان نزدیــک دو طــرف بیمــاری شــناخته 

شــده ژنتیکــی یــا عقــب ماندگــی ذهنــی یــا 
ناهنجــاری هــای عمــده وجــود نداشــته باشــد. بــه هــر 

حــال گــر چــه اکثــر متخصصیــن ژنتیــک بــرای ازدواج 
ــاال مانعــی نمــی بیننــد  ــه ب خویشــاوندان درجــه یــک ب

ــا  ــل از ازدواج ب ــت قب ــر اس ــکان بهت ــورت ام ــی در ص ول
مشــاور ژنتیــک، مشــورت شــود. در ایــن مشــاوره اطاعــات 

ــاران و  ــار بیم ــک در اختی ــه ژنتی ــتقیم در زمین ــی مس طب
ــر  ــاوره ه ــن مش ــود. ای ــرار داده می ش ــان ق ــای آن خانواده ه

زمــان کــه بعید تریــن احتمــال یــک اختــال ژنتیکــی در 
ــته باشــد ضــروری اســت. ــود داش ــواده وج خان
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برخــاف بســیاری از جهــش هــای ژنتیکــی progeria، بــه نــدرت 
در خانــواده هــا منتقــل مــی شــود.

تنهــا یــک نســخه از ژن جهــش یافتــه در هــر ســلول بــرای ایجــاد 
بیمــاری الزم اســت؛ از ایــن رو ایــن اختــال یــک بیمــاری اتــوزوم 

غالــب اســت.

علت
ــام  ــه ن ــی ب ــت. ژن ــی اس ــش ژن ــاری، جه ــن بیم ــاد ای ــل ایج ــا دلی تنه
LMNA، پروتئیــن الزم را بــرای نگهــداری هســته یــک ســلول ایجــاد مــی 
ــص  ــن ژن دارای نق ــه ای ــی ک ــد. )Lamin A  و Lamin C ( هنگام کن
اســت، یــک شــکل غیــر طبیعــی از پروتئیــنLamin A  را تولیــد میکنــد 
کــه بــدن نمیتوانــد آن را ســنتز کنــد  و بــه دلیــل ناپایــداری ســلول، منجــر 

ــه پیــری پروگرایــی مــی شــود. ب
پیشگیری و درمان

بیمــاری پیشــگیری خاصــی نــدارد و تنهــا راه درمــان آن اســتفاده از گروهــی 
از داروهــای ضــد ســرطان موســوم بــه FTI اســت.

ــد  ــون تول ــا هشــت میلی ــار ت ــک در هــر چه ــن ســندروم حــدود ی ــروز ای ب
اســت.

ایــن وضعیــت بــه احتمــال زیــاد باعــث حملــه قلبــی یــا ســکته مغــزی در 
ســن نوجوانــی و مــرگ مــی شــود.

عالئم
معمــوالً در اولیــن ســال زندگــی، رشــد قــد و وزن کــودک بــه طــور قابــل 

توجهــی کاهــش مــی یابــد امــا هــوش انســانی همچنــان طبیعــی اســت.
عائم و نشانه های این اختال عبارتند از:

رشــد آهســته بــا قــد و وزن کمتــر از حــد متوســط، چهــره کوچــک، فــک 
پاییــن تــر، لــب هــای نــازک، بینــی بلند و کشــیده، ســر بــزرگ، چشــم های 
برجســته، بســته شــدن ناقــص پلــک هــا، ریــزش مــو از جملــه مــژه و ابــرو، 
چیــن و چــروک پوســت، رگ هــای قابــل مشــاهده، صــدای بلنــد، بیمــاری 
قلــب و رگ هــا، ســفت و ســخت شــدن پوســت در تنــه و انــدام )شــبیه بــه 
ــت  ــر طبیعــی، اف ــده و غی ــدان هــای عقــب مان اســکلرودرمی(، تشــکیل دن
ــل  ــی، مفاص ــوده عضان ــت و ت ــر پوس ــی زی ــت دادن چرب ــنوایی، از دس ش
ســفت، جابجایــی مفصــل ران، ناهنجــاری هــای اســکلتی و اســتخوان هــای 

شــکننده، گــوش هــای بیــرون زده، مقاومــت بــه انســولین.
ایــن وضعیــت بــه توســعه فکــری و مهارتــی نظیــر نشســتن، ایســتادن و راه 

رفتــن و ... اثــر نمیگــذارد.

ایــن عائــم در حــدود یــک ســالگی ظاهــر میشــود و انــدازه افــراد بــه نــدرت 
از انــدازه یــک کــودک پنــج ســاله معمولــی تجــاوز میکنــد و همچنیــن در 
ــاله  ــصت س ــال ش ــغ بزرگس ــر بال ــتند ظاه ــاله هس ــا ده س ــه آنه ــی ک زمان

دارنــد.
ــن  ــتند و س ــه هس ــعه نیافت ــک و توس ــوز کوچ ــی هن ــای جنس ــدام ه ان

ــت. ــالگی اس ــیزده س ــا س ــرگ آنه ــط م متوس
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محققــان عمومــاً معتقدنــد 
ــت  ــی اس ــک ویژگ ــوش ی ــه ه ک
کــه از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل 
ــودن  ــی ب ــه ژنتیک ــورد جنب ــود و در م ــی ش م
هــوش، تحقیقــات بســیاری انجــام داده انــد. 
آن هــا بارهــا یــک ویژگــی خــاص را در افــراد بــا 
ــا  ــاوت ی ــه ژنتیکــی و محیطــی بســیار متف زمین
ــو  ــن دو قل ــد؛ همچنی ــرده ان ــی ک ــابه بررس مش
هــای همســانی کــه در دو محیــط متفاوت رشــد 

ــد. ــرده ان ــه ک ــد را مقایس ــه ان یافت
آن هــا دریافتنــد کــه بســیاری از 

ویژگــی هــای فــردی، ژنتیکــی 
رنــگ  و  قــد  ماننــد  اســت؛ 
ــی در بعضــی دیگــر  چشــم؛ ول
ــط  ــر محی ــت تاثی ــا تح عمدت
ایجــاد مــی شــوند؛ ماننــد 

مــردان. در  افســردگی 
همچنیــن  تحقیقــات  ایــن 
ی  بهــره  کــه  داد  نشــان 
زیــادی  حــد  تــا  هوشــی 
ژنتیکــی اســت و تفــاوت بهره 
هوشــی افــراد را مــی تــوان بــه 
تفــاوت ژن هــا نســبت داد. ژن 

آمادگــی  روی  مربــوط  هــای 
فــرد بــرای یادگیــری، ایجــاد و 

ذهنــی  هــای  فعالیــت  پیشــرفت 
ــذارد. ــی گ ــر م تاثی

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــن محقق بنابرای
ــغ  ــراد بال ــی اف ــره ی هوش ــد از به 7۵درص

ــه  ــده ب ــی مان ــد باق ــت و ۲۵درص ــی اس ژنتیک
امــا جالــب  عوامــل محیطــی بســتگی دارد. 
ــی  ــیار کم ــای بس ــا ژن ه ــه آن ه ــت ک اینجاس
ــخص و  ــر مش ــرا تاثی ــه منحص ــد ک ــه ان را یافت
ــته  ــی داش ــره هوش ــه ای روی به ــل ماحظ قاب
ــوش  ــام ژن ه ــه ن ــی ب ــی ژن خاص ــد. یعن باش
وجــود نــدارد؛ بلکــه IQ بیشــتر نتیجــه فعالیــت 
ژن هــای متعــدد و تعامــل آنهــا بــا محــرک هــای 
ــد از کل ژن  ــع4۰ درص ــت. در واق ــی اس محیط
ــهیم  ــوش وی س ــزان ه ــرد در می ــک ف ــای ی ه

ــتند. هس
IQ رشد اجتماعی 

هرچنــد ژنتیــک نقــش زیــادی در تعییــن میــزان 
ــز  ــی نی ــل محیط ــا عوام ــراد دارد؛ ام ــوش اف ه

ــدد  ــات متع ــند. تحقیق ــته باش ــزایی داش ــه س ــر ب ــد تاثی ــی توانن م
ــه و  ــل نیافت ــد تکام ــگام تول ــوزاد در هن نشــان مــی دهــد کــه هــوش ن
ــی  ــر م ــه تغیی ــژه در ســال هــای اولی ــه وی ــرده و ب ــج رشــد ک ــه تدری ب

کنــد. درواقــع عــاوه بــر ژن هــا، محیــط خانــواده و آمــوزش منظــم نقــش 
ــه ای از  ــا موسس ــرد ی ــر ف ــش از ه ــواده بی ــد IQ دارد. خان ــی در رش مهم

جملــه مدرســه مــی توانــد روی هــوش کــودک تاثیــر گــذار باشــد؛ امــا ایــن 
تاثیــر حداکثــر تــا ســن ۸ یــا ۹ ســالگی اســت و پــس از آن نقــش خانــواده کــم 
ــی  ــن م ــه والدی ــی ک ــه کار های ــی شــود. از جمل ــر م ــگ ت رن
تواننــد انجــام دهنــد تــداوم در تحصیــات خــود، مراقبــت و 
تغذیــه مناســب کــودک، گذرانــدن وقــت بــا کــودک در 
حــد امــکان، تحریــک ذهــن کــودک از طریــق اشــکال، 
اعــداد، رنــگ هــا و...کتــاب خوانــدن و ایجــاد شــرایط 

ــه اســت. ــرای تجربیــات بیــرون از خان مناســب ب
ــی  ــره هوش ــش به ــای افزای ــورد روش ه درم
ــت.  ــده اس ــام ش ــادی انج ــات زی تحقیق
ــی  ــان م ــات نش ــن تحقیق ــی از ای یک
دهــد کــه آمــوزش موســیقی موجــب 
ــز شــده و هــوش  ــر مغ ــرد بهت عملک
ــی را  ــم فضای ــدرت تجس ــی ق ریاض
ــد. ــی ده ــش م ــودک افزای در ک

ــه  ــی ک ــن کودکان همچنی
هــای  محیــط  در 
پویــا  و  مهیــج 
رشــد مــی کننــد، 
ــط از  ــن محی ــه ای )ک
رحــم مــادر شــروع مــی 
فعــال  کودکانــی  شــود( 
ــر و کنجــکاو  ــر، باهــوش ت ت
تــر هســتند و از ســطح مهــارت 

اجتماعــی  هــای 
برخوردارنــد. باالتــری 

تداوم چالش ها 
ــات در  ــی حیوان ــز انســان و حت ــه مغ ــد ک ــان معتقدن بســیاری از محقق

طــول دوران زندگــی تحــت تاثیــر شــرایط محیطــی تغییــر پذیــر اســت. 
ــورون هــای عصبــی  ــا ضخامــت مغــز، تعــداد ن در واقــع محیــط هــای پوی
و ارتبــاط میــان ایــن نــورون هــا را افزایــش مــی دهنــد و بالعکــس محیــط 

هــای یکنواخــت و کســل کننــده در عــرض یــک هفتــه، 6۰ درصــد از واکنــش 
مغــز را مــی کاهــد.

زینب علی پور
کارشناسی زیست شناسی
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Neuronدااگشنه سیستان و بلوچستان

t.me/biology_usb

ژن پیری شناسایی شد!
پیــری پدیــده ای طبیعــی اســت کــه بوســیله ی تغییــرات بیولوژیــک، 
فیزیولوژیــک، بیوشــیمیایی و آناتومیــک در ســلول هــای بــدن ایجــاد 
ــد شــروع شــده و  ــان تول ــری از زم ــوری، پی مــی شــود. از لحــاظ تئ
در سراســر طــول زندگــی ادامــه دارد. ایــن تغییــرات بــه مــرور زمــان 
ــا  ــب ب ــری اغل ــوالت پی ــد. تح ــی گذارن ــر م ــلولها اث ــرد س ــر عملک ب
افزایــش احتمــال مــرگ و میــر همــراه اســت امــا لزومــا علــت مــرگ 
نیســت. پدیــده پیــری تحــت کنتــرل عوامــل ژنتیکــی اســت. یکــی از 
ــک  ــه پروفســور  های فلی ــوط ب ــک مرب ــای ژنتی مشــهورترین تئوری ه
اســت کــه مشــاهده کــرد ســلول های حیوانــات پیــر کمتــر از 
ســلول های حیوانــات جــوان تقســیم می شــوند و نتیجــه گرفــت کــه 
دوران زندگــی، هــر گونــه تغییــری در ارتبــاط بــا کدهــای ژنتیکــی در 
DNA اســت. وی عنــوان می کنــد کــه تعــداد دفعاتــی کــه ســلول 

تقســیم می شــود تحــت کنتــرل ژنتیــک اســت. 
زمانــی کــه یــک ســلول بــه حــد تعیین شــده اش 
رســید، تقســیم متوقــف می شــود و پــس از 
ــن  ــری جایگزی ــلول دیگ ــلول، س ــن س ــرگ ای م
نخواهــد شــد. در ســال ۱۹6۱ دکتــر  های فیلــک 
نشــان داد هــر ســلول بــدن انســان حداکثــر ۵۰ 
ــد از آن دچــار  ــد تقســیم شــود و بع ــار می توان ب
مــرگ می شــود. بنابرایــن پیــری حاصــل کاهــش 
تدریجــی در تعــداد کل ســلول ها در بــدن، همــراه 
ــا از دســت دادن پیشــرونده عملکــرد آنهاســت.  ب
ــی در  ــت طبیع ــک محدودی ــده ی ــلول های زن س
ــپس  ــد، س ــدن دارن ــیم ش ــات تقس ــداد دفع تع
ــل  ــود و تبدی ــف می ش ــان متوق ــیم شدنش تقس
بــه ســلول های پیــر می شــوند. مشــکل ایــن 
ــلول های  ــن س ــان، ای ــا گذشــت زم ــه ب اســت ک
ــه  ــت ب ــوند و در نهای ــع می ش ــدن جم ــر در ب پی
ــد  ــری، مانن ــا پی ــط ب نشــانه های جســمانی مرتب
ــای  ــت، بیماری ه ــه دیاب ــا ب ــر ابت ــش خط افزای
ــوند.  ــر می ش ــد منج ــروز و آب مرواری ــی، آرت قلب
ــد  ــری می توان ــل پی ــف کام ــر، توق ــوی دیگ از س
ــه  ــلول ها ب ــرا س ــود، زی ــرطان ش ــه س ــر ب منج
می شــوند.  تقســیم  کنتــرل  غیرقابــل  طــور 
ــال  ــزم، در ح ــن مکانی ــا درک ای ــمندان ب دانش
ــرای اصــاح ایــن ســلول های  توســعه راه هایــی ب

در محیــط رشــد مشــابه، اثــر ژن هنــوز مانــده بود 
ــد.  ــل می ش ــز منتق ــد نی ــلول های جدی ــه س و ب
ــگاه  ــمندان دانش ــی از دانش ــن، یک ــا گکوم آتلی
بوفالــو میگویــد: آنچــه مــا متوجــه شــدیم بســیار 
ــیار  ــد بس ــک فراین ــری ی ــود. پی ــگفت آور ب ش
پیچیــده اســت و مــا انتظــار نداریــم تغییــر 
ــا تاثیــر  بیــان یــک ژن باعــث ایجــاد آن شــود ی
ــد.  ــراف ایجــاد کن مشــابهی را در ســلول های اط
ــا  ــری دقیق ــد پی ــه فرآین ــیدن ب ــرعت بخش س
مخالــف آن چیــزی اســت کــه مــردم از ایــن نــوع 
تحقیقــات انتظــار دارنــد، امــا محققــان معتقدنــد 
ــر و  ــش موث ــد نق ــم اســت، تأیی ــه مه ــزی ک چی
کارهــای  بنابرایــن  اســت؛   CD۳6 ژن  زیــاد 
آینــده می توانــد آن را هــدف قــرار دهــد تــا 
 CD۳6 ،آســیبش را از بیــن ببــرد. تحقیقــات مــا
را بــه عنــوان یــک نامــزد بــرای مطالعــات بیشــتر 
شناســایی کــرده اســت. هنــوز چیزهــای زیــادی 
ــورد  ــا در م ــه م ــود دارد ک ــری وج ــورد پی در م
ایــن  می رســد  نظــر  بــه  نمی دانیــم.  آنهــا 
ژن پیامدهایــی بــرای پیــری و ســرطان دارد؛ 
بنابرایــن شــناخت کامــل آن بســیار مهــم اســت.

ــای  ــد از داروه ــک کاس جدی ــه ی ــر، از جمل پی
ســنولیتیک  عنــوان  بــه  شــده  شــناخته 
در  داروهــا  ایــن  هســتند.   )scitylones(
ــزان  ــه می ــا را ب ــر موش ه ــول عم ــات، ط آزمایش
ــن  ــد، ضم ــش دادن ــد افزای ــمگیر ۳۵ درص چش
ــه مــدت  ــا ب اینکــه موجــب حفــظ ســامتی آنه
ــو  ــگاه بوفال ــمندان دانش ــدند. دانش ــر ش طوالنی ت
 CD۳6 ــه ــی موســوم ب ــه شناســایی ژن ــق ب موف
شــده اند کــه در ســلول های ســالخورده زیــر 
ــروز  ــئول ب ــود و مس ــده می ش ــکوپ دی میکروس
عائــم پیــری اســت. تیــم بوفالــو بــرای مطالعــه 
ــه  ــوط ب ــد، کاتالوگــی از تمــام ژن هــای مرب جدی
ــی را  ــا چرب ــژه ژن هــای مرتبــط ب ــه وی ــری، ب پی
ــک  ــش، ی ــد آزمای ــق چن ــرد. از طری ــت ک فهرس
ژن بــه طــور خــاص شناســایی شــد کــه همیــن 
CD۳6 بــود. بــا افــزودن CD۳6 بــه ســلول های 
ســالم جــوان، محققــان توانســتند تقســیم آنهــا را 
ــد.  ــف کنن ــول متوق ــد معم ــر از ح ــیار زودت بس
جالــب توجــه اســت کــه حتــی زمانــی کــه 
ــرض  ــا ۱۵ درصــد از ســلول ها در مع ــا ۱۰ ت تنه
ــر  ــا ســرعت ه ــر آن ب ــد، اث ــرار گرفتن CD۳6 ق
ســلول دیگــری در ظــرف پتــری گســترش پیــدا 
کــرد. نکتــه نگران کننده تــر ایــن بــود کــه حتــی 
زمانــی کــه ســلول های ســالخورده پــاک شــدند، 
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ــا  ــوری بســیار کوچــک اســت کــه ب ــی نامیــرا، جان ــا عــروس دریای تیــوال ی
چشــم غیــر مســلح دیــده مــی شــود. ایــن جانــور تنهــا مــوردی از جانــداران 
اســت کــه مــرگ طبیعــی نــدارد و پــس از بلــوغ مــی توانــد بــه دوران قبــل 

از بلوغــش برگــردد.
دلیــل ایــن کــه ایــن جانــور جهــان را پــر نکــرده ایــن اســت کــه بســیار زیــاد 
شــکار مــی شــود یــا در اثــر بیمــاری مــی میــرد ولــی هرگــز در اثــر پیــری 

نمی میرد.
ــور نوتریکــوال اســت کــه  ــن جان ــام علمــی ای ن

ــد از  ــد بع ــی توان ــد و م ــی باش ــان م از آبزی
ــا  ــا ی ــه ی مدوس ــی، از مرحل ــوغ جنس بل
ــپ،  ــه ی پولی ــه مرحل ــی ب ــروس دریای ع
بــاز گــردد. ایــن گونــه نامیرایــی زیســتی 
دارد. بازگشــت بــه مرحلــه ی پولیــپ یــک 

ــچ  ــن هی ــت؛ بنابرای ــری اس ــا ناپذی ــوع فن ن
ــه علــت کهولــت ســن نمــی میــرد. ــور ب وقــت جان

نوتریکــوال تنهــا موجــود شــناخته شــده در جهــان 
ــه  ــد یاخت ــور چن ــک جان ــد ی ــی ده ــه نشــان م اســت ک

ای مــی توانــد بــه مرحلــه ی پیــش از بلــوغ بازگــردد. ایــن 
جانــور ایــن کار را از طریــق یــک نــوع جهــش ســلولی انجــام 

مــی دهــد. زمانــی ایــن جهــش ســلولی انجــام مــی شــود کــه 
ــت دیگــری تغییــر مــی کنــد یعنــی  ــه حال ــی ب عــروس دریای
ــه  ــد بدن ــن رون ــی شــود. در ای ــدی م دارای ســلول هــای جدی
ــه  ــود ک ــی ش ــوده ای م ــه ت ــل ب ــی تبدی ــروس دریای ــی ع اصل

نخســتین شــکل دهنــده ی آن موجــود اســت. بــه ایــن نخســتین 
ــدا  ــن کار ابت ــرای ای ــود. ب ــی ش ــه م ــی گفت ــیر لحم ــوده، بواس ت
چتــر عــروس دریایــی خــودش را بــه تــوده مولکولــی تبدیــل مــی 

ــا را جــذب خــودش مــی  ــا و شــاخک ه ــو ه ــد و بعــد تمــام م کن
ــه ایــن تــوده متصــل مــی  کنــد. بعــد موهــای تغییــر شــکل یافتــه ب

ــن  ــد ای ــد. از رش ــی آی ــود م ــه وج ــی نخســتین ب ــوده ی لحم ــود و ت ش
ــن  ــوری ای ــر تئ ــود.از نظ ــی ش ــد زاده م ــی جدی ــروس دریای ــک ع ــوده ی ت
عمــل مــی توانــد بــی نهایــت بــار تکــرار شــود بنابرایــن از نظــر بیولوژیکــی 

ــوع از عــروس دریایــی نامیــرا محســوب مــی شــود. ایــن ن
بــرای اینکــه بدانیــم ایــن موجــود چقــدر در زمــان بــه عقــب بــر مــی گــردد 
بایــد بدانیــم رونــد رشــد و بالــغ شــدن آن چگونــه اســت. تخــم هایــی کــه 
عــروس دریایــی جــوان از آنهــا زاده مــی شــود در درون بــدن جانــور مــاده 
ــور  ــند، جان ــی رس ــا م ــا کام ــم ه ــی تخ ــد؛ وقت ــی کنن ــدا م ــرورش پی پ
مــاده آنهــا را در کــف دریــا رهــا مــی کنــد تــا جفتــش آنهــا را بــارور کنــد. 
ــوده ســلولی  ــا ت ــه لحــن ی ــت ب ــه الرو و در نهای ــارور شــده ب تخــم هــای ب
ــی  ــغ م ــور بال ــه جان ــه ای اســت ک ــان مرحل ــن هم ــی شــوند. ای ــل م تبدی
ــازه زاده شــده  ــور در ایــن حالــت ت ــد. جان ــه آن برگردان ــد خــودش را ب توان
ــن  ــی ای ــی دارد.دوران نابالغ ــر بزرگ ــی مت ــک میل ــی شــود و ی محســوب م
جانــور تنهــا چنــد هفتــه طــول مــی کشــد و بعــد از آن تبدیــل بــه جانــور 
بالــغ مــی شــود. زمــان دقیــق ایــن مرحلــه بــه دمــای آبــی بســتگی دارد کــه 

نوتریکــوال در آن زاده مــی شــود.
ــاز  ــی ب ــه دوران جنین ــار ب ــت ب ــی نهای ــد ب ــی توان ــوال م ــه نوتریک ــا آن ک ب

گــردد و دوبــاره زندگــی خــودش را آغــاز کنــد امــا در طبیعت بیشــتر 
ــر  ــه ی لحمــی ب ــا در مرحل ــا شــکار مــی شــوند ی نوتریکــوال ه
اثــر بیمــاری مــی میرنــد بــدون اینکــه بالــغ شــوند. شــاید بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه تعــداد آنهــا بــی نهایــت نشــده اســت. بــا ایــن همــه 
ــت  ــات در طبیع ــن مراحــل حی ــی تری ــی از طوالن ــور یک ــن جان ــی ای زندگ

اســت.
درواقــع وقتــی جانــور بــه مرحلــه ی لحمــی بــاز مــی گــردد و دوبــاره رشــد 
مــی کنــد در حقیقــت یــک عــروس دریایــی جدیــد متولــد شــده اســت کــه 

ممکــن اســت از نظــر ظاهــری بــا موجــود اصلــی متفــاوت باشــد.
البتــه از آن جایــی کــه تــوده تشــکیل دهنــده ثابــت اســت مــی تــوان گفــت 
ــوان  ــه ایــن معنــی مــی ت ــد؛ ب ــور هرگــز نمــی میرن ســلول هــای ایــن جان
نوتریکــوال را یــک موجــود جاودانــه و بــدون مــرگ طبیعــی بــه حســاب آورد.
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در یــک مطالعــه ی هشــدار دهنــده محققــان 
اعــام کردنــد کــه ســیگار باعــث خرابــی و آســیب 
ژنتیــک در ریــه هــا مــی شــود. آن هــا همچنیــن اعــام کردنــد 
ایــن آســیب هــای قابــل توجــه بــه آســیب هــای ســایر انــدام هــای 
ــازه ای را از  بــدن هــم مرتبــط هســتند. ایــن مطالعــه دیــدگاه هــای ت
اینکــه چگونــه دود ســیگار موجــب ســرطان مــی شــود، ارائــه مــی کنــد. 
ــه  ــات چگون ــه مصــرف دخانی ــد ک ــی ده ــا نشــان م ــل ه ــه و تحلی تجزی
ــه  ــر ب ــود و منج ــی ش ــدن م ــزم ب ــط مکانی ــی توس ــش های ــث جه باع

ســرطان مــی گــردد.
ســرطان بــا جهــش یــک ســلول در DNA ایجــاد مــی شــود و محققــان از 
دود تنباکــو بیــش از 7۰ نــوع مــواد شــیمیایی عامــل ســرطان را شناســایی 
کــرده انــد. بــا ایــن مطالعــه محققــان دریافتنــد افــرادی کــه در روز یــک 
بســته ســیگار مــی کشــند، پیشــرفت جهــش اضافــی در ریــه افــرادی کــه 
در روز، یــک بســته ســیگار مــی کشــند، در طــول یــک ســال میانگیــن 
ــاالی ســیگار را  ۱۵۰ جهــش مــی باشــد؛ کــه ایــن میــزان، خطــر ب
ــط  ــد. دود ســیگار فق ــی ده ــه ســرطان نشــان م ــا ب در ابت

ــت و  ــلول هاس ــام س ــادر تم ــادی م ــلول بنی س
ــدن را  ــه تمــام ســلول هــای ب ــل ب توانایــی تبدی
ــی خــود نوســازی و  ــا توانای ــن ســلول ه دارد. ای
تمایــز بــه انــواع ســلول هــا از جملــه ســلول هــای 
خونــی، قلبــی، عصبــی و غضروفــی را دارنــد. 
ــای  ــت ه ــم باف ــن در بازســازی و ترمی ــم چنی ه
ــت  ــیب و جراح ــال آس ــه دنب ــدن ب ــف ب مختل
ــای  ــت ه ــه درون باف ــد ب ــوده و میتوانن ــر ب مؤث
آســیب دیــده ای کــه بخــش عمــده ســلول هــای 
ــوند و  ــد زده ش ــت، پیون ــه اس ــن رفت ــا از بی آنه
جایگزیــن ســلول هــای آســیب دیــده شــده و بــه 

ــد.  ــت بپردازن ــص در آن باف ــع نق ــم و رف ترمی
بــه دلیــل توانایــی منحصــر بــه فــرد ســلول هــای 
ــث  ــروزه از مباح ــا ام ــلول ه ــن س ــادی، ای بنی
جــذاب در زیســت شناســی و علــوم درمانــی 
هســتند. هــم چنیــن تحقیقــات در ایــن زمینــه، 
ــن  ــد و تکوی ــی رش ــاره چگونگ ــا را درب ــش م دان
ــدام از یــک ســلول منفــرد افزایــش داده  یــک ان
ــه فهــم مکانیــزم جایگزینــی  ــر آنکــه ب و مهــم ت
ــیب  ــای آس ــلول ه ــا س ــالم ب ــای س ــلول ه س

ــرده اســت. ــده کمــک ک دی
ســلول هــای بنیــادی را براســاس خصوصیــات و 
ویژگــی هــا بــه ســه دســته ســلول هــای بنیــادی 
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ــه موجــب جهــش ســلول  ــه نمــی شــود، بلک ــاری در ری ــث ایجــاد بیم باع
ــوان  ــه عن ــود. ب ــی ش ــز م ــدن نی ــای ب ــر بخــش ه ــور در دیگ و ایجــاد توم
مثــال دود ســیگار بــا کشــیدن یــک بســته در روز بــه طــور متوســط ســاالنه 
ــه ۹7 جهــش در ســلول هــای حنجــره، ۳۹ جهــش در حلــق، ۲۳  منجــر ب
جهــش در دهــان، ۱۸ جهــش در مثانــه و 6 جهــش در ســلول هــای عضانی  
کمــر مــی شــود. ایــن مطالعه کــه در دانشــگاهی در انگلســتان منتشــر شــده 
اســت، نتایــج و تصاویــر ترکیبــی غیــر منتظــره ای از اثــرات مســتقیم و غیــر 

مســتقیم دود را بــر بــدن فــاش کــرد.
ــث  ــه باع ــات ک ــرطان زا در دخانی ــواد س ــیگار و م ــی از دود س ــش ناش جه
آســیب بــه DNA مــی شــود، بــه طــور عمــده در انــدام هایــی کــه در تماس 
مســتقیم بــا دود بــوده انــد، دیــده شــده اســت. ایــن یافتــه نشــان مــی دهــد 
ــه وســیله ی ســیگار ســرطانی مــی شــوند، ممکــن  مکانیســم هایــی کــه ب
ــر از آن باشــند کــه در تفکــر بگنجنــد. مطالعــه روی دود  اســت پیچیــده ت
ــی توســعه ی  ــدن چگونگ ــرای فهمی ــد ب ــد ســرنخی جدی ــی توان ســیگار م
ســرطان و در نتیجــه جلوگیــری از آن ارائــه کنــد. بــا کنتــرل و پیشــگیری 
مــی تــوان ســاالنه از میلیــون هــا مــرگ و میــر در جهــان جلوگیــری کــرد.

ــادی  ــای بنی ــغ و ســلول ه ــادی بال ــی، بنی جنین
خــون بنــد نــاف تقســیم مــی کننــد.

ــوده ســلولی  ســلول هــای بنیــادی جنینــی: از ت
داخلــی جنیــن ۱4_۱6 روزه گرفتــه مــی شــوند 
و قــادر هســتند تمــام ســلول هــا و بافــت هــای 

یــک فــرد کامــل را بســازند.
ســلول هــای بنیــادی بالــغ: بــه ســلول هایــی کــه 
پــس از تولــد از بافــت هــای مختلــف فــرد بالــغ 
جــدا مــی شــوند، گفتــه مــی شــود. ســلول هــای 
ــز،  ــتخوان، مغ ــز اس ــاز در مغ ــون س ــادی خ بنی
ــن دســته هســتند  کبــد و ســایر بافــت هــا از ای
کــه قــدرت تمایــز بــه برخــی بافــت هــا را دارنــد. 
ــد  ــاف: از بن ــد ن ــادی خــون بن ــای بنی ــلول ه س
ــای  ــلول ه ــد س ــده و همانن ــتخراج ش ــاف اس ن
ــتند. ــتخوان هس ــز اس ــاز مغ ــون س ــادی خ بنی
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 DNA ــت در ــن اس ــه آن ممک ــه نمون ــی ک ــک ژن خارج ــد ی ــور کنی تص
وجــود نداشــته باشــد، بــه طریقــی وارد ســلول مــی شــود. ویــروس هــا بــه 
همیــن طریــق ســبب بیمــاری زایــی در انســان مــی شــوند امــا ایــن ترفنــد 
متفــاوت اســت. آنزیــم هــا، پروتئیــن هــای مختلــف، نوکلئیــک اســیدها و 
 DNA ســاختارهای ســاده در کنــار هــم جمــع مــی شــوند تــا بخشــی از

حــذف و بخشــی جدیــد بــه آن اضافــه شــود.
ــدون اســتثنا  ــدن مــا، ب حــال تصــور کنیــد کــه تــک تــک ســلول هــای ب
ــت در  ــم نیس ــتند. مه ــد هس ــری و واح ــی سراس ــد ژنتیک ــک ک ــاوی ی ح
مــورد ســلول هــای ماهیچــه ای صحبــت مــی کنیــم یــا نــورون هــای درون 
ــز  ــبب تمای ــه س ــا آنچ ــد ام ــابه دارن ــک DNA مش ــا ی ــه آن ه ــز. هم مغ
ــودن ژن هــای مختلــف اســت. میانشــان مــی گــردد، خامــوش و روشــن ب
ــر  ــی غی ــش کنون ــا دان ــغ ب ــان بال ــک انس ــر دادن DNA ی ــن تغیی بنابرای
ممکــن اســت. چــرا کــه امــکان تغییــر در میلیــون هــا ســلول بــدن بــرای 
مــا وجــود نــدارد امــا اگــر ایــن اتفــاق در ســطوح بســیار ابتدایــی رخ دهــد، 

ــود. دســتکاری ژنتیکــی امــکان پذیــر خواهــد ب

ــن فکــر  ــه ای ــد، احتمــاال ب ــدرت تخیــل و فانتــزی قدرتمنــدی داری اگــر ق
ــره  ــان چه ــردم خودش ــت م ــن اس ــد، ممک ــا بع ــال ه ــه س ــد ک ــرده ای ک
ــل  ــی مث ــای نقــش آفرین ــازی ه ــد ب ــد. )همانن فرزندشــان را انتخــاب کنن
Fallout( رنــگ چشــم، رنــگ پوســت، جمجمــه صــورت و .... دانشــمندان 
ــاح  ــا اص ــی آن ه ــدف ابتدای ــا ه ــد ام ــده ان ــک ش ــه نزدی ــن نقط ــه ای ب
ــه  ــر اســت، ن ــه وجــود آوردن انســان هــای ســالم ت ــه منظــور ب ژنتیکــی ب

ــر. ــای زیبات انســان ه
ــای  ــه کده ــی از DNA، ک ــش خاص ــی، بخ ــای ژنتیک ــی ه قیچ

مربــوط بــه ژن مــورد نظــر در آن قــرار گرفتــه انــد را مــورد 
ــی  ــای اتفاق ــا نوکلئوتیده ــد و ب ــی ده ــرار م ــدف ق ه

ــئله  ــن مس ــا ای ــد. ام ــی کنن ــر م ــا را پ ــای آن ه ج
ممکــن اســت ســبب ایجــاد جهــش ژنتیکــی شــود، 
ــر  ــد ه ــی گذارن ــن نم ــور، محققی ــن منظ ــه همی ب
نوکلئوتیــدی در جایــگاه هــای خالــی قــرار بگیــرد 

ــد. ــی کنن ــن آن م ــالم را جایگزی ــه ای س و نمون
یــا  زیســتی  پلیمرهــای  اســیدها،  نوکلئیــک 
ــه  ــتند ک ــی هس ــیار بزرگ ــتی بس ــای زیس مولکوله

رمــز زندگــی در آن هــا نهفتــه اســت. دئوکســی 
ریبونوکلئیــک اســید )DNA( و ریبونوکلئیــک اســید 

هــا )RNA(، نوکلئیــک اســیدهایی هســتند کــه در 
ــوند.  ــی ش ــت م ــده ای یاف ــود زن ــر موج ــدن ه ب
مونومرهایــی  از  عظیــم  ســاختارهای  ایــن 

)واحدهــای تشــکیل دهنــده کوچــک( بــه نــام 
ــد. ــده ان ــکیل ش ــد تش نوکلئوتی

هــر نوکلئوتیــد شــامل یــک قنــد ۵ کربنــه و 
یــک گــروه فســفات اســت کــه بــاز آلــی مــورد 
نظــر بــه آن متصــل شــده اســت. بازهــای آلــی 

شــامل آدنیــن )A(، گوانیــن )G(، تیمیــن )T(، ســیتوزین )C( و اوراســیل 
یــا یوراســیل )U( اســت. اگــر قنــد ۵ کربنــه ریبــوز باشــد، مولکــول زیســتی 
RNA اســت و اگــر دئوکســی ریبــوز باشــد )بــه معنــای وجــود یــک اتــم 

اکســیژن کمتــر نســبت بــه ریبــوز(، ترکیــب DNA اســت.
ــغ انجــام  ــن روی ســلول هــای بال اســتفاده از قیچــی ژنتیکــی پیــش از ای
گرفتــه بــود؛ امــا ایــن اولیــن بــاری اســت کــه محققیــن بــه صــورت رســمی 
ــه  ــام گرفت ــان انج ــن انس ــان روی جنی ــش هایش ــد پژوه ــی کنن ــام م اع

اســت.
در علــوم زیســت شناســی شــاخه ای بــه نــام Bioethics وجــود دارد کــه 
ــه رعایــت اخــاق در حــوزه زیســت شناســی اســت.  اشــاره مســتقیم آن ب
پیــش از ایــن، زمانــی کــه زیســت شناســان شــاخه ســنتتیک، قصــد ایجــاد 
تغییــر در زندگــی انســان هــا را داشــتند، توجــه متخصصیــن حــوزه اخــاق 
زیســتی بــه ســوی آن هــا جلــب شــد. پــس از آن ژنتیکــدان هــا وارد کارزار 

. ند شد
اصــا بعیــد نیســت آنچــه کــه امــروز دانشــمندان چینــی منتشــر کــرده اند، 
ســال هــا پیــش در دیگــر نقــاط جهــان بــه دســت آمــده باشــد کــه هیــچ 
کــس مایــل بــه انتشــار آن هــا نبــوده اســت. اخــاق شناســان حوزه زیســت 
شناســی و معنویــون، بســیاری از فعالیــت هــا را بــرای زیســت شناســان منع 
کــرده انــد. بنابرایــن تحقیقــات زیرزمینــی کــه گهــگاه شــایعاتی از آن هــا 

منتشــر مــی شــود را بایــد از ایــن مســئله فاکتــور بگیریــم.
در یــک ســو، موافقیــن اصــاح ژنتیکــی مــی گوینــد تکنیــک هــای مــورد 
نظــر در نهایــت مــی توانــد منجــر بــه نابــودی کامــل بیمــاری هایــی چــون 
پارکینســون، ســندروم داون، کــم خونــی داســی شــکل و بســیاری بیمــاری 
هــای دیگــر شــود. بــه ایــن معنــی کــه پیــش از بــه دنیــا آمــدن 
فــرد، ژنــوم وی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد و از وجــود 
هــر گونــه بیمــاری شــناخته شــده پــاک مــی شــود. در 
نتیجــه بــا جامعــه ای ســالم تــر روبــرو خواهیــم شــد.
در ســوی دیگــر، منتقدیــن اصــاح ژنتیکــی بــه چند 
دســته تقســیم مــی شــوند: عــده ای کــه منطقــی 
ــد: دســتکاری در  ــد، مــی گوین ــر فکــر مــی کنن ت
ــا  ــه دنی ــش از ب ــرد، پی ــر ف ــی ه ــاختار ژنتیک س
ــر داشــته  آمــدن وی، ممکــن اســت عواقبــی در ب
باشــد. عواقبــی کــه شــاید حتــی از ســندروم داون 
و پارکینســون هــم صــد مرحلــه فاجعــه بارتــر باشــد.
گــروه دیگــر از منتقدیــن مــی گوینــد: »تکنیــک هــای 
ــده  ــی را نادی ــای اخاق ــط قرمزه ــر، خ ــورد نظ م
 Sangamo مــی گیرنــد.« ادوارد لنفیر، مدیــر
 Alliance ــره ســازمان و عضــور هیئــت مدی
 for Regenerative Medicine
ــا انســانیم،  ــرا در Nature نوشــت: »م اخی
ــا  ــتیم. م ــک نیس ــس ژنی ــای تران ــوش ه م
معتقدیــم کــه یــک مســئله اخاقــی اساســی 
ــان  ــی انس ــتکاری ژنتیک ــا دس ــض ب در تناق

علی بارانی
کارشناسی سلولی و مولکولی ژن درمانی
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است.«
ــش  ــبب کاه ــیوه، س ــن ش ــودن ای ــز ب ــکان خطرآمی ام

ــده  ــوزه ش ــن ح ــوژی در ای ــم و تکنول ــرفت عل پیش
ــم  ــای عل ــوزه ه ــر ح ــه دیگ ــی ب ــت. نگاه اس

خواهیــد  متوجــه  بیاندازیــد  تکنولــوژی  و 
ــط  ــتن خ ــدون داش ــا ب ــان ه ــه انس ــد ک ش

انــد  توانســته  چگونــه  اساســی،  قرمزهــای 
پیشــرفت حاصــل کننــد.

البتــه، نکتــه اینجاســت کــه اگرچــه محققیــن دانشــگاه 
ســان یات-ســن موفــق بــه انجــام کار بزرگــی شــده انــد امــا 

بــه دلیلــی کامــا علمــی کار روی پــروژه را تعطیــل نمــوده انــد. 
مســلما دلیــل تعطیلــی پــروژه، ســاختن انســان هــای هیوالنمایــی 

نیســت کــه اخــاق شــناس هــا از آن ســخن مــی گوینــد.
از مجمــوع ۸6 جنینــی کــه بــرای پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد، 
ــد و تنهــا ۲۸ جنیــن  ــده ماندن 7۱ مــورد پــس از قیچــی شــدن DNA زن
بــه صــورت موفقیــت آمیــز ژن جدیــد را پذیرفتنــد و پروتئیــن جدیــد را بــر 

اســاس ژن جدیــد تولیــد کردنــد.

جانجیهــو هوآنــگ، سرپرســت پژوهشــگران مــی گویــد: »اگــر بخواهیــد ایــن 
ــه ۱۰۰  ــد ب ــان بای ــد، موفقیتت ــال انجــام دهی کار را روی جنیــن هــای نرم
ــف  ــا کار را متوق ــه م ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــد. ب ــک باش ــد نزدی درص

کردیــم. فکــر مــی کنیــم هنــوز بســیار نابالــغ اســت.«
ــت  ــا موفقی ــراه ب ــد هم ــا ۳۲.۵ درص ــه، تقریب ــورت گرفت ــش ص پژوه
ــت  ــش اس ــیار امیدبخ ــار بس ــن ب ــرای اولی ــه ب ــه اگرچ ــوده ک ب
ــی شــود.  ــل اســتفاده محســوب م ــی غیرقاب ــه طــور کل ــا ب ام
ــوی  ــه و دور از هیاه ــورت مخفیان ــه ص ــات ب ــا تحقیق آی
مخالفیــن قدرتمنــد جریــان خواهــد یافــت یــا بــاز هــم 
ــم  ــوزه خواهی ــن ح ــمندان ای ــف دانش ــاهد توق ش

ــود؟ ب

 END NOTE رویتــرز تامســون  شــرکت  از  محصولــی 
)Thomson Reuters( برنامــه ای کامپیوتــری 
ــن  ــت. ای ــش اس ــد پژوه ــتفاده در رون ــورد اس ــع م ــازماندهی مناب ــره و س ــت ذخی جه
ــورد  ــات م ــردن اطاع ــره ک ــا و ذخی ــاالت در پایگاه ه ــتجوی مق ــکان جس ــه ام برنام
ــرای نوشــتن  ــه ب ــی ک ــوان منابع ــه می ت ــن برنام ــا ای ــد. ب ــم می کن ــا را فراه ــاز آن ه نی
ــی  ــته تحقیقات ــر نوش ــاب« و ه ــه«، »کت ــه«، »مقال ــی«، »پایان نام ــوزال تحقیقات »پروپ
دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه  اســت را مدیریــت کــرده و آن هــا را در یــک فرمــت 
نوشــتاری اســتاندارد ذخیــره نمــود. END NOTE دارای فرمــت مجــات مختلــف اســت؛ بنابرایــن بــا کمــک 

ــد.  ــر دهی ــریع تغیی ــودکار و س ــور خ ــه به ط ــق آن مجل ــود را مطاب ــه خ ــع مقال ــد مناب آن می توانی

کارگاه آموزشی END NOTE در 7 دقیقه
علیرضا فانی
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Neuron دااگشنه سیستان و بلوچستان
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یــک فروشــگاه زنجیــره ای را تجســم کنیــد. بســیار بــزرگ. بســیار شــیک. وارد محلــه ای مــی شــود. 
محلــه ای بــا مردمانــی از طبقــه متوســط. نبــش اصلــی تریــن چهــار راه محلــه، زمینــی بــه وســعت 
۱۰ هــزار مترمربــع را مــی خــرد. آن را در هفــت طبقــه مــی ســازد. بــا پلــه برقــی، آینــه هــا و المــپ 

هــای زیبــا. خوشــحالین نــه؟
فروشــگاه شــروع بــه کار مــی کنــد. تعــداد زیــادی از اهالــی محــل را هــم اســتخدام مــی کنــد. ولــی 
فقــط چنــد ســاعت در هفتــه. مثــا روزی یکــی دو ســاعت. چــه خاصیتــی دارد؟ روشــن اســت کــه 
وقتــی خانــم خانــه دو ســاعت در فروشــگاهی کــه بــا آن همــه زلــم زیمبــو و رعایــت قواعــد مارکتینــگ 
ــه اش را هــم از همانجــا انجــام خواهــد داد. بخصــوص کــه  چیــده شــده کار مــی کنــد، خریــد روزان
قیمــت هــا هــم پائیــن تــر از عبــاس آقــای میــوه فــروش و حســین آقــای پارچــه فــروش اســت. حتــی 
ــا  ــم عبــاس آق ــب اینکــه خان ــه ایــن مــی گوینــد دامپینــگ! جال ــر از قیمــت تمــام شــده! ب پائیــن ت
هــم میــوه اش را تــازه از همــان فروشــگاه مــی خــرد. چــرا؟ چــون عبــاس آقــا ســالها هرچــه میــوه بــد 
داشــته کــه کســی نخریــده بــوده بــه منــزل آورده. االن خانــم عبــاس آقــا خــودش دارد کار مــی کنــد. 

بــا حقــوق خــودش حســرت ســالیان را از دلــش در مــی آورد.
ــا خــراب اســت. درآمدشــان اجــاره مغــازه  ــا و حســین آق ــار عبــاس آق چنــد ماهــی گذشــته. کار و ب
ــره ای  ــگاه زنجی ــی رود در فروش ــود و م ــی ش ــراج م ــازه اخ ــاگرد مغ ــی آورد. ش ــم در نم ــان را ه ش
اســتخدام مــی شــود. هفتــه ای ۱۰ ســاعت. ولــی حقــوق ســاعتی اش باالســت. ایــن حقــوق ســاعتی 

ــد کار پیــدا کنــد. ــرده کــه جــای دیگــری نمــی توان ــاال ب آنچنــان توقــع او را ب
دو ســال گذشــته. عبــاس آقــا در شــرف ورشکســتگی اســت. آخریــن مقاومــت هــا را کنــار مــی گــذارد 
و مغــازه را تعطیــل مــی کنــد. او نیــز بــه فروشــگاه زنجیــره ای مــی رود و زیــر دســت شــاگرد ســابقش 
ــا اخــراج شــده  ــی شــود. همســرش ام ــای فروشــگاه اســت اســتخدام م ــه حــاال یکــی از انبارداره ک

اســت. چــون انتظــار داشــته بعــد از دو ســال حقوقــش یــا دســت کــم ســاعت کارش اضافــه شــود.
چهــار ســال گذشــته اســت. صاحــب مغــازه عبــاس آقــا دو ســال اســت اجــاره ای نگرفتــه اســت. از 
وقتــی عبــاس آقــا مغــازه اش را خالــی کــرده یکــی دو مســتاجر عــوض کــرده کــه هیچکــدام بیــش 
از یکــی دو مــاه دوام نیــاورده انــد. کاســبی نیســت. مغــازه هــا را بــه قیمــت ارزانــی مــی فروشــد بــه 

یــک بســاز و بفــروش.
ســال پنجــم دیگــر محلــه مردمانــی از طبقــه متوســط نــدارد. حســین آقــا و شــاگردش هــر دو کارگــر 
ســاختمانی هســتند. قیمــت هــای فروشــگاه زنجیــره ای باالســت. ســود هشــتصد درصــدی روی قیمت 
تمــام شــده کاال عــادی اســت. فروشــگاه حقــوق ســاعتی را کــم کــرده. تعــداد بیشــتری را بــا ســاعت 
هــای کمتــر اســتخدام کــرده اســت. ســال هفتــم. فروشــگاه محلــه را بــه خــاک ســیاه نشــانده. کســی 
دیگــر در آن محلــه پــس انــدازی نــدارد. فروشــگاه کاالهایــش را بــه ســایر شــعبه هــا انتقــال مــی دهــد. 
ایــن شــعبه تعطیــل اســت. مــردم فقیــر منطقــه قــدرت خریــد از چنیــن فروشــگاه باکاســی را ندارنــد! 
ایــن اتفاقــی اســت کــه هــر روز در آمریــکا مــی افتــد. صاحــب فروشــگاه همــان یــک درصــد اســت و 
ســاکنین محلــه همــان ۹۹ درصــد. فقــرا فقیرتــر و پولدارهــا پولدارتــر مــی شــوند. شــهردارهای مناطــق 
ــد از فروشــگاه  ــه جــای خری ــا التمــاس از مــردم مــی خواهنــد کــه ب و شــهرهای کوچــک هــر روز ب
هــای عظیــم، از بیزینــس هــای محلــی )عبــاس آقــا و حســین آقــا( خریــد کننــد، ولــی اغلــب مــردم 
ــا همیــن طــرز فکــر شــما، خریدشــان را از غــول هــای بــزرگ انجــام مــی دهنــد. شــیک. ارزان! از  ب
خودتــان بپرســید چــرا اروپــا غــول هــای آمریکایــی مثــل والمــارت را محــدود کــرده؟ جالــب اینکــه بــه 
دلیــل همیــن محدودیــت متهــم بــه کمونیســت بــودن و مخالفــت بــا تجــارت آزاد هــم مــی شــود. نــه 
دوســت عزیــز. هرکــه ارزان مــی فروشــد بــرای رضــای خــدا ارزان نمــی فروشــد! اگــر چیــن ســیب و 
پرتقالــش را بــا ضــرر وارد کشــورتان مــی کنــد و ارزانتــر از باغــدار شــما مــی فروشــد بــرای ایــن اســت 

کــه مــی خواهــد باغــدار باغــش را نابــود کنــد و 
ــه را در  ــن مردان ــن پیراه ــر چی ــازد. اگ ــا بس وی
تهــران مــی فروشــد ۵۰۰۰ تومــن و شــما بــرای 
ــن  ــزار توم ــد ۱۰ ه ــن بای ــان پیراه ــن هم دوخت
مــزد بدهــی، فقــط بــه دلیــل ارزانــی نیــروی کار 
چینــی نیســت! بلکــه دارد دامپینــگ مــی کنــد! 

قضیــه خیلــی ســاده اســت.
کمی تامل...
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