vector
Genetic
جلد
فصـل نامه علمـیفرهنگی وکتـور

صاحب امتیاز :انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره دوم :تیرماه 1398

vector

شناسنامه نشریه وکتــور
صاحب امتیاز:

انجمــن علمــی زیستشناســی دانشــگاه
فردوســی مشــهد

شماره مجوز:
973622
مدیر مسئول و سردبیر:
مرتضی ظفری
هیئت تحریریه:
الیــاس اســماعیلزاده ،ســعیده بهــروزی،
امیــر پورشــبانان ،زینــب جوانشــیر،
ســمانه جــودی ،محمــد چنگیــزی،
محمــد خواجــه نــوری ،هلیــا رحمانیــان،
فاطمــه رســتگار ،رضــا شــیر آل محمــد،
نیمــا صبــوری ،فرنــوش طباطبائیــان،
فاطمــه عظیمــی تیتکانلــو ،علیرضــا
کریمــی ،محمدرضــا مردانــی ،ارســان
نقیبــی ،مائــده واحــدی فخرآبــاد
اساتید مشاور و ویراستار:
دکتــر ماریــا بیهقــی ،دکتــر ملیحــه
پیرایــش ،دکتــر ســعیده ثمــره موســوی،
دکتــر فرهنــگ حــداد ،دکتــر روحالــه
ســیاه ســروی ،دکتــر شــهرام عباســی،
دکتــر حمیــد مؤذنــی ،دکتــر مریــم مقدم
متیــن ،دکتــر ناصــر مهــدوی شــهری،
دکتــر امیــد میرشمســی ،دکتــر جمیــل
واعظــی
طراح و صفحه آرا:
مرتضی ظفری
ویراستاران ادبی:
تــورج صیادپــور ،حســین نقدبیشــی،
مجتبــی نقدبیشــی ،زهــرا هاشــمی

فهرست
صفحه 1

سخن سردبیر
صفحه 2

جوایز نوبل
صفحه 5

معرفی علوم سیستماتیک
صفحه 8

مصاحبه
صفحه 10

بررسی ژ نهای HOX
صفحه 13

الهام از طبیعت
صفحه 15

اپیژنتیک
صفحه 18

ژنتیک و اسرار خواب
صفحه 21

علم ،جهانی با مرز های کمرنگ
صفحه 24

)مالچپاشی(
صفحه 28

جهشهای برتری
صفحه 30

محکوم به جنایت ،از بدو تولد
صفحه 33

انسان نئاندرتال
صفحه 36

مدلیسم میکروبی
صفحه 38

ترسیم درختان فیلوژنی بزرگ
صفحه 40

ارگانوئیدها
صفحه 45

انتخاب طبیعی

سخن سردبیر
در شــماره دوم ،ســعی مــا بــر انجــام هــر چــه کاملتــر رســالت نشــریه
دانشــجویی تحــت عنــوان وکتــور بــا مفهــوم  vectorبــوده اســت.
بــا توجــه بــه علمــی بــودن مطالــب نشــریه ،هــر شــماره محوریــت خاصــی
را در انــواع گرایشهــای زیستشناســی پیــش میگیــرد .در ایــن شــماره
محوریــت مطالــب ،مباحــث ژنتیکــی و مولکولــی انتخــاب شــده کــه از اکثــر
گرایشهــا مطالــب مرتبــط و متنوعــی گــردآوری شــده اســت.
بخــش جدیــدی نیــز تحــت عنــوان داخــل پرانتــز اضافــه شــد ه کــه فــارغ
از موضــوع کلــی شــماره ،بــه مهمتریــن بحــران زیســت محیطــی کشــور
میپــردازد .مــا در ایــن شــماره موضــوع « مالچپاشــی» کــه همــواره در مســأله
بیابانزدایــی در اقلیمهــای خشــک راه حــل نســبتا ســریعی فــرض میشــد
را مــورد نقــد و بررســی قــرار دادهایــم.
امید است رسالت نشریه دانشجویی وکتور شماره به شماره قویتر و پربارتر گردد.
مرتضی ظفری
تیرماه 1398

محمد خواجه نوری

(کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری)

جوایز نوبل
برندگانی که مطالعات ژنتیک را توسعه داده اند؛

برنــدگان جایــزه نوبــل از ســال  ،1901ســاالنه اعــام میشــوند؛
ایــن کار بــرای بــه رســمیت شــناختن افــرادی اســت کــه بــه
گفتــه آلفــرد نوبــل بیشــترین ســود را بــرای بشــر بــه ارمغــان
آوردهانــد .جایــزه هــای شــیمی و پزشــکی در گذشــته بــه
محققانــی اهــدا شدهاســت کــه در زمینــه موضوعاتــی چــون
واکنشهــای شــیمیایی آلــی بــه روشهایــی کــه  DNAرا بــرای
حیــات بــه رمــز در مــیآورد ،پرداختهانــد .در واقــع 215 ،مــورد
اهــدای جایــزه نوبــل در ســال هــای  1901تــا  2016در ایــن دســته

توماس اچ .مورگان1933 ،

جایــزه نوبــل را بــرای مطالعــات در
حــوزه ســازماندهی اطالعــات وراثتــی و
انتقــال آن بــه نســل بعد کســب کــرد .او
در دانشــگاه کلمبیــا در زمینــه ژنتیــک،
بســیاری از اکتشــافات بنیادیــن را
پایهگــذاری کردهاســت و بعضــی اصطالحــات در مــورد
نقشــهبرداری اطالعــات ژنتیکــی بــه نــام او نامگــذاری
شــد هاند.

بنــدی قــرار گرفتهانــد.

یــک بــار دیگــر ،تحقیقــات در حــوزه ژنتیــک در ســال
 2017در مرکــز توجــه قرارگرفــت .جایــزه نوبــل فیزیولــوژی یــا
پزشــکی بــه جفــری ســی هــال ،مایــکل روســباش و مایــکل
وان یانــگ بــرای پژوهشهــای بنیادیــن در توصیــف ســاعت
داخلــی و ریتــم شــبانهروزی انســان ،مکانیســمی در بــدن مــا
کــه موجــب خوابآلودگــی و خســتگی مــی شــود ،اهــدا شــد.
ایــن تحقیــق مرحلــهای بــرای پیشــرفتهای علمــی متعــدد
در زمینــه ریتمهــای شــبانهروزی بــود و محصوالتــی ماننــد
 MySleepInsightsرا توســط  MyVytalicsپایــه گــذاری
نمــود.

مــروری بــر برخــی جوایــز گذشــته بــرای کارهایــی
کــه بــه دانــش مــاورای  Helixکمــک نمودهانــد:

جــورج ولــز بیــدل ،ادوارد لــری تیتــوم و
جاشــوا لدربــرگ1958 ،

آنهــا کشــف کردنــد کــه توالیهــای  DNAحــاوی
اطالعــات الزم بــرای ســاخت پروتئیــن اســتRNA .
مجموعــهای از نوکلئوتیدهــا اســت؛ زمانــی کــه در یــک
الگــوی خــاص ترتیــب داده میشــوند ،یــک کــد را هجــی
میکننــد .ایــن کــد حــاوی اطالعاتــی اســت کــه در مــورد
چگونگــی ســاخت پروتئینهــا و نحــوه عملکــرد آنهــا
ســلولها را ســازماندهی میکنــد .بــه طــور خالصــه،
 DNAشــامل دســتورالعملهایی بــرای ســاخت حیــات
اســت.

آلبرشت کوسل1910 ،

شــیمیایی
توضیــح
بــرای
دئوکسیریبونوکلئیکاســید ()DNA
ریبونوکلئیکاســید()RNA
و
جایــزه نوبــل را کســب نمــود .بــه
لطــف تحقیقــات او ،جهــان بازهــای
نیتــروژندار (آدنین،گوانیــن و ســیتوزین در  DNAو
 ،RNAتیمیــن در  DNAو یوراســیل در  RNAکــه
اغلــب بــا نمادهــای  U ،T ،G ،Cو  ،Aیــاد میشــوند)
را شــناخت .چهــار بــاز نیتــروژندار  DNAدر لوگــوی
 ،Helixنشــان داده میشــوند.
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سورو اوچوآ و آرتور کورنبرگ1959 ،

اوچــوآ و کورنبــرگ دربــاره چگونگــی ســاخت نســخه
هــای جدیــد  DNAو  RNAتحقیــق نمودنــد .اوچــوآ
اولیــن کســی بــود کــه  RNAرا در یــک لولــه آزمایــش با
اســتفاده از یــک آنزیــم باکتریایــی تســت و بررســی کــرد.
آرتــور کورنبــرگ ،یکــی از دانشــجویان ســابق اوچــوا ،بعــد
از او آنزیمــی را شناســایی کــرد کــه نســخههای جدیــد
 DNAرا تولیــد میکنــد .بــه جــز ایــن ،روشهایــی
کــه آنــان بــرای جداســازی و تخلیــص فعالیــت آنزیمــی
اســتفاده کردنــد ،یــک نســل از
بیوشیمیســت هــا را معرفــی نمــود ،و
چنــد تــن از فرزنــدان علمــی آنهــا
(و فرزنــدان کورنبــرگ) نیــز برنــده
جایــزه نوبــل شــدند.

فرانســیس کریــک ،جیمــز واتســون و
موریــس ویلکینــز1962 ،

کریــک ،واتســون و ویلکینــز از برنــدگان مشــهور نوبــل
هســتند .رزالیــن فرانکلیــن و موریس ویلکینــز از تکنولوژی
پیشــرفتهایی کــه بــه عنــوان کریســتالوگرافی اشــعه X
شــناخته میشــود ،بــرای تولیــد تصاویــر انتزاعــی (چیــزی
کــه میتوانیــد در خانــه امتحــان کنیــد!) ،براســاس روش
تفــرق اشــعه ایکــس از طریــق  ،DNAاســتفاده نمودنــد.
بــا اســتفاده از داده هــای فرانکلیــن و ویلکینــز ،واتســون
و کریــک توانســتند ســاختار دو رشــته  DNAرا تعییــن
کننــد .ایــن ســاختار پای ـهای اســت بــرای درک ایــن کــه
چگونــه اطالعــات در  DNAذخیــره و کپــی شــده و قابــل
دسترســی میشــوند.

کنیــم ،دریافــت نمودنــد .خوانــدن توالــی  DNAکمــک
میکنــد درک کنیــم چگونــه بســیاری از ژنهایمــان
عمــل میکننــد .مفهــوم اساســی ایــن روش تــا بــه امــروز
نیــز کارآمــد اســت .ایــن دومیــن جایــزه نوبــل ســنگر
بــود .در ســال  ،1958او بــرای مطالعــه ســاختار پروتئیــن
و انســولین موفــق بــه دریافــت نوبــل شــد.

باربــارا مــک کلینتــوک،
1983

پــل بــرگ ،والتــر گیلبــرت و فردریــک
ســنگر1980،

جایــزه نوبــل را بــرای نقــش خــود در توســعه روشهــای
علمــی کــه میگوینــد چگونــه توالــی  DNAرا تعییــن

کــری بــی .مالیــس و مایــکل اســمیت،
1993

آنهــا بــرای کار در مــورد ایجــاد روشهــای علمــی،
کــه بــه مــا امــکان مطالعــه مناطــق خاصــی از DNA
را میدهــد ،موفــق بــه دریافــت نوبــل شــدند .مالیــس
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ایــن دانشــمندان بــرای پیــدا کــردن یافتههــای جمعــی
خــود کــه نشــان مــیداد چگونــه اطالعــات در توالــی
 DNAکدگــذاری میشــوند ،جایــزه نوبــل را بــه
دســتآوردند .دانشــمندان قبــا اینکــه  DNAحــاوی
اطالعاتــی بــرای ســاخت پروتئیــن اســت را فهمیــده
بودنــد؛ امــا هنــوز کــد آنهــا ناشــناخته بــود .بــه لطــف
کار ایــن دانشــمندان ،اکنــون میدانیــم کــه توالیهــای
 DNAبــه واحدهــای س ـهگانه بــاز تقســیم شــدهاند کــه
تحــت عنــوان کــدون شــناخته میشــوند .کــدون معــادل
کلمــات در یــک جملــه اســت .کــدون هــا کنــار هــم قــرار
میگیرنــد تــا جمل ـهای را بیــان کننــد( اینجــا منظــور از
جملــه ،یــک پروتئیــن اســت).
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رابــرت دبلیــو هالــي ،هــار گوبینــد کورانا،
و مارشــال ويل نيرنبــرگ1968 ،

بــرای شــرح توانایــی  DNAبــرای
حرکــت بیــن ســایتهای درون
ژنــوم جایــزه نوبــل را دریافــت کــرد.
مطالعــات او روی یــک نــوع ذرت
دنیــای علمــی را بــا ایــن مفهــوم
جدیــد آشــنا کــرد کــه بخشهــای کوچکــی از DNA
میتواننــد بــه ســایر مناطــق منتقــل شــوند و برخــی از
ژنهــا بــه طــور مســتقیم بــر فعالیــت ژنهــای دیگــر تاثیر
میگذارنــد .ایــن عناصــر متحــرک  DNAمیلیونهــا
ســال پیــش ویروسهــا را تــرک کــرده و بــا تکمیــل تــک
تــک ژنهــا ،متکامــل شــدهاند .مفهــوم تنظیــم ژنتیکــی
کــه او کشــف کــرد ممکــن اســت امــروزه ناچیــز بــه نظــر
برســد ،امــا او یــک دهــه پیــش از آنکــه دیگــر محققــان
ایــن باکتــری را تکثیــر کننــد آن را کشــف نمــود.

3

تکنیــک  PCRرا توســعه داد .ایــن روش بــرای ســاخت
نســخههای متعــدد از منطقــهای خــاص از DNA
اســتفاده میشــود و بــه مــا امــکان میدهــد یــک
نمونــه کوچــک  DNAرا مطالعــه کنیــم .ایــن روش در
حــال حاضــر در سراســر علــوم زیســت پزشــکی کاربــرد
دارد .اســمیت تصمیــم گرفــت چگونگــی تغییــرات در یــک
توالــی خــاص را مشــخص کنــد .داشــتن ایــن توانایــی بــه
مــا کمــک میکنــد تــا انــواع خاصــی از  DNAرا در
آزمایشــگاه بررســی کنیــم و در نهایــت تعییــن کنیــم کــه
چگونــه تغییــرات در  DNAبــر عملکــرد پروتئیــن اثــر
میگذارنــد.

راجر کورنبرگ2006 ،

پســر آرتــور کورنبــرگ جایــزۀ نوبــل  1959را بــه دســت
آورد ،او بــرای کار خــود در توصیــف و تصویربــرداری از
پروتئینهــای مســئول خوانــدن  DNAایــن جایــزه
را کســب کــرد .در زمــان ایــن کشــف ،مکانیســمهای
فیزیک ـیای کــه ســلول از طریــق آنهــا  DNAرا بــرای
ســاخت پروتئیــن میخوانــد  ،مشــخص نبــود .راجــر
کورنبــرگ بــا اســتفاده از تکنیکهــای تصویربــرداری
پیچیــده ،چندیــن مرحلــه را در ایــن فراینــد بــه تصویــر
درآورد.
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الیزابــت بلکبــرن ،کارول گریــدر و جــک
زوســتاک2009 ،

ایــن دانشــمندان بــرای توصیــف ســاختار تلومــر (مناطــق
 DNAواقــع در انتهــای کرومــوزوم) برنــده نوبــل شــدند.
تلومرهــا در ظاهــر ماننــد کالهکهــای پالســتیکی در
انتهــا بــا ســایزهای مشــابه هســتند .آنهــا هنــگام ســاخت

ســلول جدیــد ،از ســایش و پارگــی محافظــت میکننــد.
ایــن فرآینــد ذاتــا ناقــص اســت ،زیــرا هــر بــار کــه ســلول
تکثیــر مــی شــود ،قطعــات کوچکــی از  DNAاز انتهــای
کرومــوزوم حــذف میشــوند .ایــن امــر بــرای یــک ســلول
فاجعهبــار خواهــد بــود ،امــا تلومرهــا بــه عنــوان یــک
منطقــه بافــر عمــل میکننــد یعنــی یــک توالــی DNA
قابــل اســتفاده هســتند کــه میتواننــد بــه طــور پیوســته
حــذف شــوند و اثــر کمــی بــر ســامت ســلولها داشــته
باشــند .بــه ایــن دلیــل تلومرهــا و پروتئینهایــی کــه آنهــا
را دوبــاره نظــم میدهنــد ،نقــش مهمــی را در ســامت
انســان ایفــا میکننــد.

الیاس اسماعیل زاده
محمد چنگیزی

سیســتماتیک تنــوع موجــودات زنــده را مطالعــه میکند
ول��ی بیوسیســتماتیک یــا «سیســتماتیک نویــن» ایــن
تنــوع را بــا دیــدگاه تکاملــی و جمعیتــی مطالعــه میکنــد.
بــه عبــارت دیگــر ،جهــت و چگونگــی وقــوع ایــن تغییرات
را مــورد بررســی قــرار میدهــد .ایــن علــم بــه مطالعــه
س��طوح فراگونــهای ،گونههـ�ا و جمعیتهـ�ا بــا تاکیــد
بــر مطالعــات مورفولوژیــک ،مورفومتریــک ،آنزیماتیــک
(مانن��د ژنتی��ک بیوش��یمیایی جمعیتهــا) و مطالعــات
مولکولــی (ماننــد تعییــن توالــی  DNAمیتوکندریایــی)
جهــت مشــخص نمــودن مســیر مهاجــرت یــک تاکســون
خــاص میپــردازد .هــدف بیوسیســتماتیک جانــوری نیــز
کشــف ،شناســایی ،نامگــذاری و ردهبنــدی و بازســازی
روابــط و خویشــاوندی بیــن گونههــا میباشــد.

محققانــی کــه در حــوزه بیوسیســتماتیک کار میکننــد
آگاهنــد کــه وظیفــه آنهــا طبقهبنــدی موجــودات زنــده
اســت (نــه طبقــه بنــدی بقایــای موجــودات یــا اســامی).
در نتیجــه آنهــا تاکیــد زیــادی بــر اختصاصــات زیســتی
دارن��د ک��ه ش��امل اطالعات��ی غی��ر ریخ��ت شناس��ی،
مش��تق از رفتــار ،فیزیولــوژی ،بیوشــیمی ،اکولــوژی و
نظایــر آن میباشــد .آنهــا ایــن حقیقــت را پذیرفتهانــد
کــه تمــام موجــودات زنــده در طبیعــت بــه عنــوان اعضای
جمعیتهــا دیــده میشــوند و نمونههــا را نمیتــوان
بــه درســتی طبقهبنــدی کــرد مگــر آنکــه آنهــا را بــه
عنــوان نمایندگانــی از جمعیتهــای طبیعــی درنظــر
گرفــت.

بــا یــک مثــال ســاده میتــوان تفــاوت
سیســتماتیک و بیوسیســتماتیک را بهتــر درک کــرد.

در یــک گونــه اردک ،نمونههــای نــر بــا رنــگ روشــن و
نمونهه��ای م�اـده ب�اـ رنگآمیــزی کمرنگتــری دیــده
میشــوند .همچنیــن نمونههــای نابالــغ واجــد طــرح راهراه
بــر روی بــدن خــود هســتند .از دیــدگاه سیســتماتیک این
ســه نمونــه متعلــق بــه ســه جایــگاه صنفــی متفاوتانــد،
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یکــی از حیرتانگیزتریــن جنبههــای عالــم حیــات تنــوع
و منحصــر بــه فــرد بــودن واحدهــای تشــکیلدهنده
آن اســت ،هیــچ دو فــردی در جمعیتهــای دارای
تولیدمثــل جنســی و هیــچ دو گونــهای در طبیعــت
دقیقــا مشــابه بــه یکدیگــر نیســتند .هرجــا کــه بــه
بررس��ی طبیعــت میپردازیــم ،اشــکالی را بهعنــوان
«بینظیرهــا» مییابیــم کــه منظــم کــردن ایــن اشــکال
و تعییــن طبیعــت آنهــا وظیفــه علــم ردهبنــدی یــا
سیســتماتیک اســت.
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معرفی علم
بیـوسیسـتمـاتیـک

درحالیکــه از دیــدگاه بیوسیســتماتیک هــر ســه متعلــق
بــه یــک گونهانــد .ایــن تفــاوت بــه ایــن دلیــل اســت
کــه سیســتماتیک تنهــا بــا توجــه بــه صفــات ظاهــری و
ریختشناســی نمونههــا آنهــا را دســتهبندی میکنــد.
امــا تفــاوت و تغییــرات در نمونههــای جانــوری
بــا گونههــای یکســان ،همچــون تغییــرات ســنی،
زیســتگاهی ،ژنتیکــی و یــا دوریختــی جنســی،
دگردیســی ،تغییــرات ناشــی از انگلهــا و ...موجــب شــده
اســت تــا بیوسیســتماتیک بــرای بــه درســتی تعییــن
کــردن جایــگاه گونههــا بــه بررســی نمونههــای متنــوع
(کــه گاهــی حجــم آنهــا بــه صدهــا تــا هــزاران نمونــه
جانــوری میرســد) و تمــام تعامــات محیطــی کــه منجــر
بــه ایجــاد تغییــرات در جانــوران میشــود بپــردازد و
برخــاف سیســتماتیک بــر صفــات ظاهــری بســنده نکنــد.
تفاوتهایــی همچــون تغییــر رنــگ در فصلهــای مختلــف
در برخــی روباههــا و پرنــدگان ،طبقــات اجتماعــی مختلف
در زنبورهــای عســل (زنبورهــای کارگــر ،ســرباز یــا ملکــه)
و یــا وابســتگی ریختشناســی گونــهای از ملخهــا بــه
ازدحــام و تراکــم ایــن گونــه در منطقــه.

5

در نهایــت بیوسیســتماتیک جانــوری یگانهــای تنــوع
زیســتی یعنــی گونههــا و جمعیتهــا را بــر اســاس میــراث
مکتــوب سیســتماتیک ،تکامــل زیســتی و ردهبنــدی
فیلوژنتیــک بــه عنــوان یــک سیســتم مرجــع جهانــی
طبقهبنــدی مینمایــد ،وجــود چنیــن سیســتمی یکــی از
نیازهــای اساســی تمــام زیســت شناســان و محققــان علوم
زیســتی اســت .در نتیجــه ،بیوسیســتماتیک جانــوری در
بیــن شــاخههای مختلــف علــوم زیســتی دارای موقعیتــی
منحصربهفــرد و غیرقابــل انــکار میباشــد و بــدون آن
در عم��ل ،توجیــه و تفســیر یافتههــای زیستشــناختی
میسـ�ر نخواهدبـ�ود.
شــارل دویلــر در مقدمــه کتــاب دریاچــهای بــر علــم
سیســتماتیک میگویــد:

«سیســتماتیک و بیوسیســتماتیک امــروزه
رســالتی بــزرگ برعهــده دارد و آن شناســایی
گونههــای جانــوری بــه دنیــای علــم و مطالعــه
جمعیتهــا و محیــط زیســت آنهــا و آگاهــی
عمــوم در جهــت حفــظ گنجینــه ژنتیکــی اســت.
بــه نحــوی کــه بیــش از ایــن شــاهد نابــودی
گونههــای زیســتی نباشــیم».
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مفهوم علم

بیـوسیستماتیـک گیاهی

سیس��تماتیک گیاه��ی یکیــ از گرایشهــای
زیستشناســی در مقطــع کارشناســی ارشــد اســت
کــه بــه جمـعآوری ،شناســایی ،نامگــذاری و ردهبندی
گیاه��ان میپ�رـدازد .ایــن گرایــش در حقیقــت بــا
بــه نظــم درآوردن گیاهــان در گروههــای خویشــاوند
و بســیار نزدیکــی همچــون جنــس ،تیــره و  ...بــه
ســازماندهی و ثبــت تنــوع گیاهــان میپــردازد.
دانشجــویان در مقاط��ع تحصیــات تکمیلــی بــرای
پژوهــش در ایــن زمینــه بــه ســفرهای تحقیقاتــی
فــراوان و همچنیــن مشــاهده نمونههــای گیاهــی
موجــود در هرباریومهــای مختلــف نیــاز دارنــد
کــه عــاوه بــر آن ،بــرای ادامــه تحقیقــات نیازمنــد
دسترســی بــه آزمایشــگاههای مجهــز نیــز میباشــند.
سیســتماتیک گیاهــی اگرچــه از علــوم کلیــدی در
زیستشناســی اســت امــا بــه ســبب عــدم حمایــت
از تحقیقــات بــا بیمهر یهــای فراوانــی عجیــن
شــده اســت.

از جملــه مطالعاتــی کــه در مرزهــای دانــش در حــوزه
سیســتماتیک گیاهــی در حــال انجــام اسـ�ت ،پیدایــش
منشــا و نحــوه تکامــل گیاهــان بــا اســتفاده از توالیهــای
ژنــی در کنــار مطالعــات ریختشناســی ،ســیتوژنتیکی،
گردهشناســی ،جنینشناســی و ...میباشــد .یکــی
از ســواالتی کــه سیستماتیســینهای گیاهی بــه دنبال حل
آن هســتند ایــن اســت کــه گیاهــان چــه زمانــی شــروع به
تکامــل کردنــد و در طــی ایــن تکامــل چــه تاکســونهایی
پدیــد آمدنــد (پــروژه درخــت حیــات)tree of life :؟!
جــواب ایــن ســواالت با مطالعه و بررســی تغییــرات مولکول
 DNAحاصــل میشــود DNA .میتواند به ما
رونــد گونهزایــی را که چه زمانــی و چه موقع
اتفاق افتاده اســت را نشــان دهد و یا اینکه
اجــداد یــک گونــه گیاهــی از چــه
گونــه یــا گونههایــی بودهانــد.
 DNAهمچنیــن میتوانــد بــه
مــا بگویــد کــه آیــا دو گونــه
بــه لحــاظ خویشــاوندی
بــه هــم نزدیکانــد؟
بهطوریکــه وقتــی دو گونــه بــه
هــم خیلــی نزدیــک باشــند نســبت
بــه گونههایــی کــه دورتــر هســتند
تعــداد جابجاییهاینوکلئوتیــدی
(جهــش) در ژنومشــان بهمراتــب

vector

ن گونــه اســت کــه بــرای هــر
اســاس ایــن کار بــه ای ـ 
گونــه یــک بارکــد ژنتیکــی درنظــر بگیریــم کــه ایــن بارکد
مخصــوص ،مختــص همــان گونــه اســت بهطوریکــه
تمــام افــراد و جمعیــت آن گونــه بایــد همــان بارکــد را
دارا باشــند .گرچــه ایــن مــورد را بایــد درنظــر بگیریــم کــه
بارکــد همــه ژنــوم نیســت ،بلکــه قطعـهای از آن اســت کــه
توالــی مشــخصی اســت و ایــن بارکــد و توالــی مخصــوص
آن متعلــق بــه یــک گونــه اســت.
درعینحــال ایــن بارکــد بایــد یــک ویژگــی خاصــی
داشــته باشــد و ویژگــی آن ایــن اســت کــه تمــام تغییــرات
و جهشهــای اتفــاق افتــاده روی ژنــوم در طــول تکامــل
یــک گونــه بایــد یــک تاثیــر خاصــی روی بارکــد داشــته
باشــد .بهعبارتــی ایــن بارکــد آینــه تمــام نمــای هم ـهی
اتفاقــات در طــول تکامــل بــرای آن گونــه اســت.
بررســی تنــوع زیســتی بــر پایــه مطالعــات فلوریســتیک
از دیگــر جنبــه هــای علــم سیســتماتیک (تاکســونومی)
گیاهــی و کلیــدی اســت.
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کمتــر اســت؛ هرچــه تعــداد جهشهــا بیــن دو گونــه
بیشــتر باشــد یعنــی اینکــه گونههــا نســبت بــه هــم
دورتــر هســتند و خویشــاوندی کمتــری دارنــد.
یکــی دیگــر از موضوعــات جالــب در حــوزه گیاهــی
در کنــار منشــا گیاهــان -شناســایی دقیــق گونههــایگیاهــی میباشــد درحالیکــه ممکــن اســت فقــط
بخــش کوچکــی از گیــاه (مثــل یــک بــرگ) در دســترس
ط
باشــد .ایــن روش کــه بــه  DNA barcodingیــا خ ـ 
شناســهگذاری  DNAمعــروف اسـ�ت ،از ســال 2002
مطرح شــد.

امــروزه بــا توجــه بــه ارتبــاط علــوم مختلــف بــا یکدیگــر
نمیتــوان بــه هیــچ علمــی تکبعــدی نــگاه کــرد و
همچنیــن نمیتــوان از ارتبــاط علــم سیســتماتیک بــا
ســایر شــاخههای زیستشناســی ماننــد ژنتیــک غافــل
شــد .در عصــر ژنومیــک ،هنــر سیســتماتیک گیاهــی
مــدرن در کاربــرد آن و ارتبــاط آن بــا رشــتههای دیگــر
است.
بطــور کلــی علــم سیســتماتیک گیاهــی ماننــد
اغلــب زیرشــاخههای زیستشناســی از علــوم بنیــادی
محســوب میشــود کــه بــه طــور قطــع ،نتایــج ایــن دانــش
در ســایر علــوم ،ماننــد داروســازی ،کشــاورزی ،منابــع
طبیعــی و ...قابــل اســتفاده اســت .کشــورهای پیشــرفته با
ســرمایهگذاریهای کالن و اختصــاص دادن بودجههــای
فــراوان در زمینــه تحقیقــات پای ـهای ،آگاهانــد کــه ادامــه
حیــات انســان بــر روی کــره خاکــی درگــرو شــناخت بهتــر
موجــودات اطــراف ماســت.
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فاطمه عظیمی تیتکانلو

(کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری)

مصـاحبــه
دکتـر شهـرام عبـاسی

مدیریت دانشکـده علوم ،عضو هیئت علمی دانشکده علوم؛ رشته فیزیک

سعیده بهروزی

(کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی)

بــه منظــور رســالت بخــش فرهنگــی نشــریه
نیــز مصاحبــهای بــا اســاتید از دو بخــش مدیریــت
دانشــکده علــوم؛ جنــاب آقــای دکتــر عباســی و عضــو
هیئــت علمــی گــروه زیســت شناســی دانشــکده
علــوم؛ جنــاب آقــای دکتــر میرشمســی مصاحبــهای
انجــام شــده کــه منتخبــی از گفگتــوی انجــام شــده را
مطالعــه میکنیــم.

از نظــر شــما نقــش دانشــجو چیســت و چــه
توقعــی از دانشــجو نســبت بــه علــوم م ـیرود؟

بنــده درکالسهایــم مخصوصــا بــرای دانشــجویان
ی جدیــد حرفــی کــه دارم ایــن اســت کــه دیگــر
ورود 
دانشآمــوز نیســتید بلکــه دانشــجو هســتید؛ دانشآمــوز
یعنــی کســی کــه بــه او آمــوزش داده میشــود ،بــه او
تکلیــف داده میشــود و او تکلیــف را چــک میکنــد؛
ولــی در دانشــگاه خبــری از تکلیــف و چــک کــردن
تکلیــف نیســت .بنابرایــن همانطــور کــه ســمت شــما
از دانشآمــوز بــه دانشــجو تغییــر کــرده ،وظایــف هــم
تغییــر کــرده اســت.
مهــم تریــن وظیفــه یــک دانشــجو ایــن اســت کــه
بــا اســتفاده از راهنمایــی اســاتید راه را پیــدا
کــرده ،بتوانــد تحقیقــات بیشــتری انجــام
دهــد و علمــش را بــهروز کنــد .اســاتید در
دانشــگاه منابــع و نحــوه اســتفاده از منابــع
را معرفــی میکننــد و مابقــی امــور بــه
عهــده دانشــجو اســت .دانشــجو عــاوه
بــر مطالعــات در زمینــه رشــتهاش
بایــد تمــام ابعــاد زندگیــش
نیــز رشــد کنــد.

مالکهایــی کــه در رابطــه بیــن اســتاد
و دانشــجو بایــد رعایــت شــود چیســت؟
آیــا خودتــان هــم ایــن مالکهــا را رعایــت
میکنیــد ؟

دانشــجوهای ارشــد و دکتــری بــرای خــودم بــه منزله یک
همــکار هســتند چــون مــدت طوالنیتــری نســبت بــه
دانشــجویان لیســانس بــا آنهــا در ارتبــاط هســتم و رابطه
صمیمیتــری نســبت بــه رابطــه شــاگردی و اســتادی
داریــم .تمــام تالشــم ایــن اســت کــه دانشــجوهای
لیسانســم را باانگیــزه و بـهروز نگــه دارم ســعی برایــن دارم
کــه ایــن مالکهــا را رعایــت کنــم .روابــط بیــن اســتاد
و دانشــجو بایــد بــه انگیــزه و هــدفدار شــدن دانشــجو و
ب ـهروز بــودن او کمــک کنــد.

نظرتــان دربــاره انجمنهــای علمــی
خصوصــا زیســت شناســی چیســت؟
ازکارکــرد انجمنهــای علمــی بســیار راضــی هســتم.
وجــود انجمنهــای علمــی بســیار الزامــی اســت کــه
باعــث میشــود محیــط دانشــگاه جذابتــر و چالشــیتر
شــود و انگیــزه ایجــاد شــود .بــا برنامههایــی کــه توســط
انجمــن علمــی برگــزار میشــود ،میتــوان زوایــای
پنهانــی کــه در کالسهــا آمــوزش داده نمیشــود بــه
بحــث و چالــش کشــید؛ مخصوصــا انجمــن علمــی زیســت
شناســی کــه دربیــن گروههــا فعالتریــن انجمــن اســت
و مــن از آن خیلــی راضــی هســتم.
اهدافتــان بــرای آینــده چیســت و آیــا تــا بــه
حــال بــه اهدافــی کــه خواســته ایــد رســیدهاید؟

درتمــام حوزههــا اهــداف مختلفــی داشــتم ولــی درحــوزه
دانشــجویی تمــام هدفــم ایــن بــود کــه فضــای دانشــگاه را
علمیتــر و بهتــر کنــم .طــوری باشــد کــه دانشــجو وقــت
بیشــتری را در دانشــکده بگذرانــد .برنامههــای غیردرســی
ماننــد ســخنرانیها و همایشهــای علمــی را بــه طــور
هدفمنــد پیگیــر هســتم .همچنیــن قصــد داریــم فضــای
ظاهــری دانشــکده را هــم دلچسـبتر کنیــم تــا دانشــجو
از آن لــذت ببــرد؛ و هدفــی کــه هنــوز بــه آن دسترســی
پیــدا نکــرده ام و دوســت دارم هرچــه ســریعتر بــه
آن برســم ایــن اســت کــه دانشــجوها بــه قــدری
احســاس راحتــی داشــته باشــند کــه بتواننــد در
اداره هرچــه بهتــر دانشــکده بــه مــا کمــک کننــد
و پیشــنهاد و طــرح بدهنــد .فکــر میکنــم هنــوز
موفــق نشــدهام ولــی خیلــی عالقهمنــد بــه
ایــن موضــوع هســتم کــه انجــام شــود .بچههــا
درجلســات پرســش و پاســخ شــرکت نمیکننــد

و اگــر هــم شــرکت میکننــد بیشــتر شــکایت و انتقــاد
اســت تــا طــرح و پیشــنهاد!

«بــه امیــد روزی هســتم کــه دانشــجویان
طــرح و پیشــنهاد بدهنــد .دوســت دارم رابطــه
بیــن دانشــجوها و مدیریــت دانشــکده بهتــر و
راحتتــر شــود تــا دانشــجویان بتواننــد طرحهــا
و پیشــنهادات خــود را بدهنــد و نســبت بــه
محیطــی کــه دارنــد تعهــد داشــته باشــند».
سخن آخر:

دوســت دارم زمانــی کــه از این پســت (مدیریت دانشــکده)
کنــار مـیروم ،از اینکــه توانســتهام خدمتــی انجــام دهــم
احســاس رضایــت داشــته باشــم .دانشــجویان اگــر انتقــاد،
طــرح و پیشــنهاد دارنــد میتواننــد بــه طــور مســتقیم
بــا مــن درمیــان بگذارنــد و درمدیریــت دانشــکده کمــک
کننــد تــا طــوری باشــد کــه دانشــجو از بــودن درمحیــط
دانشــکده لــذت ببــرد.
دکتـر امید میرشمسی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم ،رشته زیست شناسی

مــاک هــای شــخصیت علمی یک دانشــجوی
موفق چیســت ؟

معیــار هــای شــخصیت علمــی یــک دانشــجوی موفــق از
نظــر مــن عبارتنــد از:
1.1داشتن انگیزه و هدف
2.2تمایل به یادگیری و مطالعه
3.3اندیشیدن و تعمق راجع به آنچه آموخته
4.4یادگیری مهارتهای ضروری
5.5مسئولیت پذیری
6.6صداقت و پایبندی به اخالق
در مقابــل توقــع از یــک اســتاد در تدریــس
چیســت؟

یــک اســتاد خــوب بایــد نســبت بــه نقشــهای بالقــوه خــود
آگاهــی داشــته باشــد .یــک اســتاد خــوب بایــد در نقــش
یــک آمــوزگار متخصــص ،یــک دانشــجوی یادگیرنــده ،
یــک پژوهشــگر  ،یــک الگــو  ،یــک عنصــر موثر
جامعــه  ،یــک اســتاد و راهنمــا (mentor
) ،یــک ناقــل فرهنگــی  ،یــک برنامهریــز
قــوی ،یــک قاضــی عــادل ،یــک مــددکار

اجتماعــی و یــک ارزیابــی کننــده ایفــای نقــش کنــد.
مالکهایــی کــه در رابطــه بیــن اســتاد و
دانشــجو بایــد رعایــت شــود؟ آیــا خــود شــما
هــم ایــن مالکهــا را رعایــت میکنیــد؟

حقــوق و روابــط اســتاد و دانشــجو متقابــل بــوده و
اساســا بــر پایــه احتــرام متقابــل پایهریــزی میشــوند.
درکل از نظــر مــن بــرای شــکلگیری یــک رابطــه موثــر
متقابــل بایــد مــواردی مثــل :روحیــه انتقادپذیــری،
گشــادهرویی ،رعایــت عدالــت ،حفــظ احتــرام،
فروتنــی و تواضــع ،برخــورد اجتماعــی مناســب
در نظــر گرفتــه شــوند.
مــن هــم بــه عنــوان عضــوی از خانــواده بــزرگ زیســت
شناســی دانشــگاه فردوســی در جهــت تحقق شــکلگیری
رابطــه خــوب بــا دانشــجویان تــاش میکنــم.
جایگاه زیســت شناســی دانشــگاه فردوســی در
حــال حاضــر در چــه ســطحی اســت و پیشــبینی
شــما بــرای ســالهای آینــده چگونه اســت؟

دانشــگاه فردوســی مشــهد در گرایــش بیوسیســتماتیک
جانــوری بــه لحــاظ تنــوع تخصصهــای اعضــای هیئــت
علمــی ،تعــداد دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و امکانات
آزمایشــگاهی در مقایســه بــا ســایر دانشــگاههای ایــران از
جایــگاه ممتــازی برخــوردار اســت .و ایــن موضــوع البتــه
در کیفیــت و کمیــت مقــاالت مســتخرج از پایاننامههــا
و رســالههای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ایــن
گرایــش بــه خوبــی مشــهود اســت.

زینب جوانشیر

(کارشناسی زیست شناسی علوم میکروبیولوژی)
دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد

بررســی ژ نهــای HOX
و نقــش آنهــا در بــدن
موجــودات زنــده

یکــی از مهمتریــن مجموعــه ژ نهــای بــدن ،ژ نهــای HOX
میباشــند ک��ه میتوــان از آنهـ�ا بهعنوــان ضرور یتریـ�ن
فاکتورهــای رونویسـ�ی یادکــرد کـ�ه از اولیـ�ن س�اـعات تکثیـ�ر
تخ��م تکسلــولی ب��ه مجموعـ�هٔ پرس�لـولی ،چین��ش را کنتـ�رل
میکنن��د .دانشــمندان ب��ه بخشهای��ی از  DNAکـ�ه هـ�دف
تغیی��ر بســیار ناچی��ز در طـ�ول فرگش��ت بودهانـ�د ،مناط��ق فـ�وق
حفاظتشــده  highly coserved regionsگوینـ�د HOX .یکـ�ی
از ایـ�ن مناطـ�ق میباشـ�د کـ�ه میتوــان بـ�ا دس��تکاری در بخـ�ش
بس��یار کوچک��ی از آن باع��ث تغیی��رات عجیب��ی در موجـ�ودات
ش��د .از طـ�رف دیگـ�ر ،دسـ�ته ژ نهـ�ای  HOXیـ�ا HOMOBOX
یک��ی از تنظیمکنندهه��ای ط��رح مح��وری و هویـ�ت سـ�گمنتال
میباشـ�ند ک��ه از اوای��ل قـ�رن  19بهطوــر ج��دی در کشـ�ورهایی
ازجمل��ه آلمـ�ان ،ژاپ��ن ،کانــادا ،اتری��ش و ...موردپژوه��ش قــرار
گرفتن��د .بــا توجــه بــه اهمیــت درمــان بیمار یهــای ژنتیکــی،
دانش��مندان در تالشان��د ت�اـ بهتری��ن راه را برــای ایـ�ن امــر
بیابن��د .امــروزه راههــای زیــادی بــرای درمــان بیمار یهــا،
بخص��وص بیمار یهــای ژنتیک��ی وج�وـد دارد کــه ازجملـ�ه آنهـ�ا
میتــوان بــه بررســی ژ نهــای  HOXو رابطـ�هٔ آنهــا بــا درمــان
بیمار یه��ای ژنتیکیــ اش��اره ک�رـد .ای��ن دســته از ژ نه��ا در
درمــان بیمار یهــای ژنتیکـ�ی ازجملـ�ه هموکروماتوــز ،اتاکسـ�ی
فردری��ش و تـ�ای تاک��س نق��ش بس��یارمهمی دارن��د.

بــا توج��ه بهــ اهمی��ت ف�رـاوان ش�نـاخت ایــن
ژ نه��ا ،هــدف اصلــی از نوشــتن ایــن مطلــب ،تمرکز
بیشــتر و جدیت��ر روی ایـ�ن دس�تـه ژ نهــای مهــم
میباشـ�د .پــس در ایـ�ن مطلـ�ب بـ�ه بررسـ�ی ایـ�ن
امـ�ر میپردازیـ�م.
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ژنتیــک ،شـ�اخهای از زیستشناسـ�ی میباشـ�د کـ�ه بـ�ا
مطالع��ه ژنه��ا ،تف��اوت ژن��ی و وراث��ت اندامه��ا رابطـ�های
تنگاتنـ�گ دارد .ژنشناس��ی ب��ا چگونگـ�ی جابجایـ�ی
ژنتیک��ی از نس��لی ب��ه نس��ل دیگ��ر ک��ه باع��ث نشـ�انگاهها،
دگرگونیه��ا و تف��اوت ژنتیک��ی میش��ود ،س��روکار دارد.
نخســتین کس��ی ک��ه توانس��ت قوانی��ن حاک��م ب��ر انتقـ�ال
صفــات ارثـ�ی را شناساــیی کنــد ،دانشمــند و راهـ�ب
بــزرگ اتریش��ی ب��ه نـ�ام گرگ��ور منـ�دل بـ�ود ک��ه در سـ�ال
 1865ایـ�ن قوانیـ�ن را کـ�ه
نتیج��ه آزمایشه��ای وی
روی گیــاه نخودفرنگـ�ی
ب��ود ارائ��ه ک��رد .متأسـ�فانه
جامع��ه علم��ی آن زمـ�ان،
بـ�ه نظرــات وی اهمیـ�ت
چندانـ�ی ندــاد .تـ�ا اینکـ�ه
در ســال  1900میـلادی
کش��ف دوبــاره همـ�ان
قوانی��ن توس��ط شـ�رماک،

دروی��س و کورن��ر باع��ث ش��د ک��ه دیدگاههـ�ای منـ�دل
بهگونــهای جدیت��ر موردتوج��ه و پذی��رش قـ�رار گی��رد.
این��ک ،من��دل بهعنــوان پدــر دانــش ژنتیــک شـ�ناخته
میشـ�ود .در سـ�ال  1953ب��ا کش��ف س�اـختمان جایـ�گاه
ژنهــا  DNAاز سـ�وی جیم��ز واتسـ�ون و فرانسـ�یس
کری��ک ،رشــتهای جدی��د ب��ه ن��ام ژنتی��ک مولکول��ی در
علم زیستشناسی به وجود آمد.
امرــوزه موضـ�وع تعیی��ن هوی��ت ژنتیکـ�ی،
ب��ا روشه��ای مولکول��ی انگشــتنگاری
 DNA finger printingبـ�ا
اهــداف مختل��ف در سراس��ر جهـ�ان
مـ�ورد به�رـهوری قـ�رار میگی��رد.
یکـ�ی از تعیینکنندههــای مهـ�م هویـ�ت
ژنتیکـ�ی ،دسـ�ته ژنهـ�ای  HOXیـ�ا HOMOBOX
میباشـ�ند ک��ه از اوای��ل قـ�رن  19بهطورج��دی در
سراسـ�ر جهــان موردپژوهـ�ش قرــار گرفتنـ�د .در ایـ�ن
مقال��ه نی��ز ب��ه مطالع��ه ای��ن دس��ته فاکتوره��ای ژن��ی و
نقـ�ش آنهـ�ا در بــدن موج�وـدات زنــده خواهیـ�م پرداخـ�ت.
ژنتیک شامل  3بخش مهم زیر میباشد:

1 .1ژنتی��ک پای��ه موضوعـ�ات :پیوس��تگی ژن،
احتم��االت ،جهــش ژنیــ ،ژنتیــک مندلــی
2 .2ژنتی��ک مولکول��ی موضوعـ�ات :متابولیسـ�م ،DNA
متابولیسـ�م  RNAو تنظی��م بی��ان ژن
3 .3ژنتی��ک پزشـ�کی و انســانی موضوعـ�ات :مطالعــهٔ
کروموزومه��ا ب��ا ژنتی��ک سلــولی ،مطالع��ه و
بررسـ�ی تکامـ�ل بـ�ا ژنتیـ�ک تکاملـ�ی.
ژنهـ�ای  HOXیـ�ا  HOMOBOXیک��ی از
زیرش��اخههای مه��م و تـ�ازه شناختهش��ده در گـ�روه
ژنتی��ک پزشـ�کی و انســانی میباشـ�ند.
پروتئینهــای سـ�ی دی ایکـ�س و نقـ�ش
آنه��ا در فعالســازی ژ نهــای HOX
پروتئینهـ�ای س��ی دی ایک��س ()cdx proteins
فاکت��وری بس��یار ضـ�روری ب��رای رونویس��ی ژنتیک��ی در
تشــکیل سیسـ�تم عصب��ی بــوده ک��ه از مهمتری��ن اعمـ�ال
آنهـ�ا ،فعـ�ال کــردن دسـ�ته ژنهـ�ای  HOXاز طریـ�ق
فع��ال ش��دن س��یگنالهای مسیــرهای پیامرسـ�انی
ازجمل��ه اس��ید رتیونی��ک و  WNTمیباشــد.
س��نتز و ساختهش��دن پروتئینه��ای س��ی دی ایک��س ،در
مرحلـ�ه جنینـ�ی  5.7روز در مزــودرم صـ�ورت میگی��رد.
پروتئینه��ای الاف -تیس��یاف ( )Lef/Tcfمربــوط بـ�ه
مسـ�یر  WNTک��ه از فاکتوره��ای رونویس��ی هسـ�تند،

نمونهٔ دیگر اشتراک ژنی:
بـ�ا توجـ�ه بـ�ه اطالعــات ژنتیکـ�ی بهدس��تآمده از مـ�چ
دس��ت و انگشــتان پسـ�تانداران و انجـ�ام آزمای��ش ژنـ�وم
یـ�ک نــوع ماهـ�ی بـ�ه نــام نیزهماهـ�ی خال�دـار ،درمیابیـ�م
کـ�ه مجموع�هـای از ژنهـ�ا کـ�ه مسئــول ش��کلدهی مـ�چ
دســت و انگش�تـان پس��تانداران و بالــهٔ ماهیه��ا هســتند
( HoxAو  )HoxDمح��رک این دگردیس��ی مورفولوژیک
(ریخ��ت شناســانه) باورنکردن��ی بودهان��د .ای��ن اولی��ن بـ�ار
نیس��ت ک��ه دانش�مـندان تـلاش نمودهان��د ک��ه بالههـ�ای
ماهیهــای مدــرن را بـ�ا انگشتــان پس��تانداران مقایسـ�ه
کرــده و ش��باهتهای بیـ�ن آنه�اـ را کشـ�ف کننــد.
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نقش ژن  HOXدر بدن موجودات زنده
تنظیمکنندههـ�ای
،HOMOBOX
ژنهـ�ای
رونویسـ�ی متصـ�ل بـ�ه  DNAرا ک��ه در شـ�کلگیری
الگـ�وی جنینیــ ی��ا همکــاری ب��ا توسـ�عه متاــزون در طـ�ول
مش��خص ک��ردن ن��وع س��لول ش��رکت دارن��د را کدگـ�ذاری
میکننـ�د .ایـ�ن دســتهٔ مه��م از ژنه��ا ک��ه ط��رح محـ�وری
و هوی��ت ســگمنتال را تنظی��م میکنن��د ،ی��ک سـ�ازمان
ژنومـ�ی گروهبندیشــدهٔ محافظتش��ده را ب��ه اشـ�تراک
میگذارن��د .در هم��ه جان��داران ،از خزندگان تا پســتانداران
و از ماهیه��ا ت��ا بیمهرــگان همگ��ی دارای ای��ن دسـ�ته
ژنه��ا میباشـ�ند ک��ه منج��ر ب��ه ایجـ�اد ی��ک چهارچـ�وب
کل��ی در بـ�دن آنه��ا میشـ�ود .ایـ�ن چهارچـ�وب متشـ�کل
از یـ�ک تنـ�ه کـ�ه از یکسـ�و بـ�ه دهــان و از ســوی دیگـ�ر
ب��ه مقع��د منته��ی اسـ�ت ،میباش��د و بسـ�ته ب��ه نـ�وع
جان��دار ،ح��د واس��ط ده��ان ت��ا مقع��د زوائ��د دسـ�توپا
نیـ�ز وجــود خواهـ�د داشـ�ت.

موارد مشابه ژنتیکی در جانوران
یک��ی از جلوهه��ای مه��م ای��ن اش��تراک ،شـ�باهتهای
ژنهــای انســان بـ�ا یـ�ک نــوع کــرم دریایـ�ی بـ�ه
ن��ام ک��رم دریای��ی بلوط��ی اس��ت .دانشـ�مندان
دانشگــاه فن�اـوری اوکیش�اـوای ژاپــن ،در طـ�ی
تحقیق��ات خ��ود روی اشــتراک انس��ان و سـ�ایر
حیوانــات بـ�ه ایـ�ن نکتـ�ه دس��تیافتهاند کـ�ه
انســان و کرمهــای بلوطـ�ی کـ�ه بهــ خاطـ�ر سـ�ر
بلوط��ی شـ�کل خـ�ود ب��ه ای��ن نـ�ام معروفانـ�د،
دارای نیاــکان مشــترک هســتند ک��ه ژنومهـ�ای
موردبررسـ�ی از دو گونـ�ه کــرم یکـ�ی از هاوایـ�ی
و دیگـ�ری از اقیانـ�وس اطل��س بهدسـ�ت آمــده
اس��ت .مطمئنـاً کرمه��ای دریای��ی شـ�بیه انس��ان نیسـ�تند
دس�تـوپا ندارن��د و از طری��ق شــکاف درون رودهشـ�ان
تنف��س میکنن��د ،بااینح��ال در  14000ژن ب��ا انسـ�ان
اشـ�تراک دارن��د ک��ه ای��ن مس��ئله ب��ه بی��ش از  500میلیون
س��ال پی��ش و دوره انفج��ار کامبری��ن بازمیگ��ردد.
ژنهــای ایـ�ن کــرم دریایـ�ی نهتنهـ�ا در بــدن انســان بلکـ�ه
در بــدن جانورانـ�ی ماننـ�د س��رپایان (اختاپــوس و ماهـ�ی
مرکـ�ب) و تمــام جان�وـران دارای ســتون مهرههــا نیــز
یافـ�ت میشـ�وند.
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پ��س از تشــکیل کمپلک��س ب��ا بتا-کاتنیـ�ن ،فعـ�ال
شـ�دن ژنهـ�ای س��ی دی ایک��س و ســنتز پروتئینهـ�ای
سـ�ی دی ایکـ�س را موجـ�ب میشوــند کـ�ه درنهایـ�ت
فعالســازی ژنهـ�ای HOX
را سـ�بب میشـ�ود .ژنهـ�ای
 HOXیکـ�ی از ضروریتریـ�ن
فاکتوره��ای رونویس��ی هسـ�تند
کـ�ه از اولیـ�ن س�اـعات تکثیـ�ر
تخــم تکس��لولی بــه مجموع ـهٔ
پرس�لـولی ،چین��ش را کنتـ�رل
میکننـ�د .ایـ�ن مناطـ�ق
حفاظتشــده ،در انسـ�ان 4
دسـ�ته  10تایـ�ی میباشــند کـ�ه یـ�ک دســته از آنهـ�ا
ب��ر روی کرومــوزوم  12قرــار دارد .نکتـ�ه جالبتوجـ�ه
چین��ش باورنکردن��ی آنهاس��ت ک��ه چن��د دس��ته اول از
ای��ن گ��روه در قس��مت س��ر و باق��ی دســتهها نی��ز در
ســایر اندامه��ا از تن��ه ت��ا مقع��د مســئول کنتـ�رل اعمـ�ال
همـ�ان بخ��ش میباشـ�ند.

همانطـ�ور ک��ه در قب��ل گفت��ه شـ�د ،گروههـ�ای حیوانـ�ات
کــه از مرحلــهٔ جنینـ�ی مشاــبه عبــور میکننــد ،از یـ�ک
ج��د مشــترک س�رـازیر میشــوند و در طـ�ول تکامـ�ل،
ساــختارها تغیی��ر ک��رده و عملکرده��ای جدی��دی را
اکتســاب میکننـ�د .میتوــان گفـ�ت طــرح بــدن همـ�ه
حیوانـ�ات و گیاهــان ،بهوســیلهٔ الگوه��ای ژن  HOXکـ�ه
هوی��ت موضع��ی را فراه��م میکننـ�د ،تعری��ف شـ�ده اس��ت.
تعبی��ری ک��ه در مس��یر تکام��ل ،تغیی��رات چشـ�مگیری
داشــته اسـ�ت.
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هدــف اصلــی دانش��مندان از مطالعــهٔ شـ�باهتهای
ژن��ی ای��ن اس��ت ک��ه دریابن��د آی��ا اشـ�تراکی در ن��وع ژن
در موجــودات مختل��ف وج��ود دارد ی��ا ن��ه؛ ک��ه در صـ�ورت
مثبـ�ت بوــدن پاســخ ،در ش�رـایط کمبــود یـ�ک نــوع از ایـ�ن
ژنه��ا در ب��دن ی��ک موج��ود بـ�رای رف��ع ای��ن مشـ�کل،
بت��وان آن را از موج��ودی دیگ��ر ب��ه آن انتق��ال داد.
نی��ل ساــبین ،رهب��ر گـ�روه تحقیقات��ی و اسـ�تاد دانشـ�گاه
ش��یکاگو ،اظهـ�ار م��یدارد ک��ه ای��ن دسـ�ته ژن��ی در بهبـ�ود
بیماریهــای ژنتیکـ�ی ازجملـ�ه ش��یزوفرنی ،تــای تاکـ�س
و هموکروماتــوز کاربــرد فراوانـ�ی خواهـ�د داشـ�ت .اگرچـ�ه
دس��تکاری نابجــای آنهــا ،باعـ�ث پدیدههــای عجیـ�ب
خواهــد شــد ولــی بــا مطالعــهٔ فرــاوان امـ�کان
کشـ�ف مس��یرهایی برــای ورود بـ�ه ایـ�ن ژنهـ�ا
بــدون آسـ�یب ب��ه آنه��ا فراه��م خواه��د ش��د.
درواق��ع ب��ا توج��ه به
خاصیـ�ت حفاظتـ�ی
ژنهـ�ای ،HOX
انتظ��ار مـ�یرود
در آینــده نزدیـ�ک
بت��وان ب��ا اس��تفاده از
ایـ�ن ژنهـ�ا دارویـ�ی
برــای درمــان بیماریهــای ژنتیکـ�ی نیـ�ز یافـ�ت.

ب�وـده و یــا خوــد نتیجــه ثانوی ـهٔ جهـ�ش ژنتیکـ�ی اسـ�ت
ک��ه انتظـ�ار م�یـرود ب��ا تحقیقـ�ات و بررس�یـهای بیشـ�تر
روی ژنهـ�ای  HOXبتوــان پاسـ�خ دقیـ�ق و منطقـ�ی
بــرای ایــن ســؤال یافــت.

در آخ��ر ب��ا بررس��ی مطالع��ات موج��ود در این زمین��ه ،ذکر
ای��ن مـ�ورد ضــروری ب��ه نظ��ر میرس��د ک��ه پ��ی بـ�ردن
بـ�ه اســاس ژنتیـ�ک تغیی��رات ،مـ�ا را بـ�ه تاریـ�خ واقعیتـ�ر
گون��ه خ��ود و درک عمیقت��ری از جای��گاه انس��ان در
طبیعـ�ت رهنمــون خواهـ�د ک��رد؛ و در پـ�ی ایـ�ن اندیشـ�ه
از یکسـ�و میتوــان بـ�ه چرایـ�ی از بیـ�ن رفتـ�ن بعضـ�ی
گونهه��ای ش��به انس��ان ک��ه انس��ان نئاندرت��ال یک��ی از
آنهاسـ�ت دس��تیافت و از ســوی دیگـ�ر ،ممکـ�ن خواهـ�د
بوــد از مقایس ـهٔ ژنه��ای انس��ان و سـ�ایر حیوان��ات بـ�رای
نمون��ه ش��امپانزه ،دریابی��م ک��ی و چگون��ه تفاوتهـ�ای
اساسـ�ی بیـ�ن انســان و میمونهــای بزــرگ ظاهـ�ر شـ�د.
z zمنابع:
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ب��رای هم��ه زیس��ت شناس��ان اهمی��ت دارد ک��ه بدانن��د آیا
ای��ن بازآرای��ی کروموزومه��ا عل��ت اصل��ی تکام��ل انسـ�ان

11. The Use of Model Organisms in Instruction Retrieved
15 March 2008
22. The Definition of Genetics Retrieved 25 October 2018
33. Davey Smith,G International Journal of Epidemiology
44. Site: Science Mag
55. Book: HOX Gense, Studies from the 20th to the 21 st
century Edited by: Jean S.Deutsch
�66. Langman, J. Embryologie médicale, Édition Mas
son,1984,paris
7 .7کتــاب «علــم نامنتظــری کـ�ه در راه اسـ�ت» نوشــته :س�رـجان مدوکـ�س
ترجم��ه :نــادر حیــدری

ارسالن نقیبی

(کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری)

انســان همیشــه در حــال ثبــت لحظــات
بــا عکاســی و فیلمبــرداری اســت و
ایــن یعنــی افزایــش روزافــزون فضــای
ذخیرهســازی مجــازی؛ بشــریت در
حــال تولیــد دیتاهایــی بــا حجمــی
غیرقابلبــاور اســت بــه صورتــی
کــه فناور یهــای امــروزی دیگــر
پاســخگوی نیــاز مــا نخواهنــد بــود،
هــر پنــج ســال میــزان تولیــد داده  10برابــر افزایــش
مییابــد و بــه همیــن دلیــل نیازمنــد توســعهٔ راههــای
ذخیرهســازی هســتیم.

طبیعــت تکاملیافتــه  DNAرا بــرای ذخیــره
اطالعــات ژنتیکی و نقشـههای ســاختار پروتئینــی به وجود
آورد اما کنجکاوی انسان استفادههای بیشتری از  DNAرا
برایــش آشــکار کــرد.
 DNAقــدرت ذخیرهســازی خیلــی متراکمتــری نســبت
بــه ذخیــره کنندههــای مــدرن امــروزی دارد.
دادههــای بســیاری میتواننــد در حجمــی از  DNAبــ ه
انــدازه یــک جعبــه کبریــت ذخیــره شــود؛ از گذشــته تــا
بــه امــروز خیلــی از ذخیرهســازها بــا فرمــت و حجمهــای
خ شــدهاند ولی DNA
مختلف و اتصاالت اســتاندارد منســو 
حداقــل تا زمانی که زندگی وجود دارد ،نخواهد شــد.
نظریــه ذخیــره دیجیتالــی اطالعــات در  DNAمربــوط
بــه چنــد دهه قبــل اســت ،گزارشهای اخیــر از هــاروارد و
موسسههای بیوانفورماتیک اروپایی بیان کردند که متودهای
دســتکاری  DNAمیتوانــد فراینــد ذخیــره اطالعــات
را ممکــن و کاربــردی کنــد؛ گروههــای تحقیقاتــی زیــادی
مانند دانشــگاه ایلینوی و دانشــگاه کلمبیا در حال کار روی
ایــن مســئلهاند .گــروه تحقیقاتــی دانشــگاه واشــنگتن
و ماکروســافت بــرای بازیابــی و ذخیــره موفقیتآمیــز
حــدود  200MBاطالعــات در  DNAرکــورددار هســتند.
ذخیرهســازهای ســنتی ماننــد هــارد و فلــش و DVD
ذخیــره دیتــا را بهوســیله تغییــر مغناطیســی-الکتریکی یــا
خــواص نــوری اجــزا ســازنده انجــام
میدهنــد .در دنیــای دیجیتــال
ذخیرهســازی بــا اســتفاده از کدهــای
 0و  1انجــام میشــود کــه بــرای
ذخیــره اطالعــات در  DNAمفهــوم
یکی اســت اما پروســه متفاوت است.
مولکولهــای  DNAمتشــکلند از
توالــی مولکولهــای کوچــک و طوالنــی

ذخیره اطالعات STORING THE DATA
پــس از تعییــن چگونگــی حــروف ،توالــی  DNAحــرف
ل و انفعاالت شــیمیایی ســاخته میشــوند
بــه حــرف بــا فعـ 
ایــن فعلوانفعــاالت بهوســیله آنزیمهــا و ویتامینهایــی که
در بطریهــای مخصــوص میریزیــم انجــام میشــوند
همچنیــن ایــن بطریهــا شــامل  4نــوع نوکلئوتیــد
 A-T-C-Gمخلــوط در محلــول هســتند و بدیــن
گونــه رشــتههای زیــاد یکســانی ســاخته میشــوند ،مــا
بایــد  DNAتولیــد شــده را از نــور و رطوبــت دور نگــه
داریــم بــرای ایــن کار آنهــا را بــه مخــزن ســرد انتقــال
داده و دور از نــور میگذاریــم .بــرای بازخوانــی دیتــا
ذخیرهشــده مــا از یــک ماشــین توالــی خوانــی دقیقــاً
مشــابه دســتگاه آنالیــز ژن در ســلول اســتفاده میکنیــم.
توالیــای از حــروف تولیــد کــرده و
ســپس ایــن توالــی را بــه گروههــای 2
تایــی  0و  1ســازماندهی میکنیــم.
ایــن ســازماندهی  BINARYباعــث
تخریــب و تجزیــه  DNAشــده و
اینجاســت کــه کپیهــای  DNAوارد
بــازی میشــود .از هــر توالــی تعــداد
زیــادی وجــود دارد .گاهــی اوقــات فقــط

vector

ذخیــره اطالعــات در  DNAطبیعــت را بــه دنیــای دیجیتــال
وارد میکنــد.
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الهام از طبیعت

به نام نوکلئوتید .درواقع حروف کدنویســی در سیســتمهای
ذخیــره کننده دیجیتال  0و  1اســت اما حروف کد نویســی
 DNAنوکلئوتیــد بــا  4نــوع بــاز مختلــف اســت :آدنیــن،
تیمیــن ،ســیتوزین و گوانیــن .نظریــه اصلــی بدیــن
گونــه اســت کــه الگــو دیتــا دیجیتالــی را
بــه توالــی  DNAاختصــاص دهیــم
مثـ ً
ا میتوانیم بــرای هرکدام از حروف
 DNAکــدی را اختصــاص دهیم،
بهطور مثال:
10:T 11:C 01:G 00:A
مثـ ً
ا بــرای ذخیره یــک عکس شــروع به
رمزگذاری میکنیم بهعنوانمثال یک فایل JPEG
ایــن فایــل در غالــب یک رشــته طویل از اعداد  0و  1اســت
اگــر بخواهیــم دقیقتــر بیــان کنیــم  8بیــت اول ایــن فایل
را بدیــن گونــه مینویســیم -01111000-حــال ایــن
رشــته را جفتجفــت میکنیــم -01-11-10-00 -و
طبــق کــد نویســی بــه روش  DNAایــن کــد بهصــورت
 G-C-T-Aمیشــود و بهاینترتیــب مــا بــه دیتــا
دیجیتــال نظــم نوکلئوتیــدی دادیــم فایلهــای دیجیتالــی
میتواننــد بســیار بــزرگ باشــند در حــد ترابایــت امــا یــک
رشــته  DNAخیلــی کوتاهتــر اســت و در هــر رشــته
حــدود  20بایــت اطالعــات ذخیــره میشــود.
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قســمت کوچکــی از اطالعــات را نیــاز داریــم که با اســتفاده
از روشهــای بیوشــیمیایی بخــش مــورد نیــاز را شناســایی
میکنیــم تــا مجبــور نباشــیم تمــام اطالعــات را بخوانیــم.
در حــال حاضــر نیــاز بــه ارتقــاء روشهــای ســاختن و
خوانــدن  DNAداریــم چــون آنهــا خطــای زیــادی دارنــد
و کنــد هســتند .امــروزه ســنتز  DNAبــه مــا ایــن امــکان
را میدهــد تــا هــزاران بایــت را در لحظــه بنویســیم
درصورتیکــه هاردهــای دیجیتالــی صدهــا میلیــون بایــت
را در لحظــه مینویســند!!
بــرای مثــال ذخیــره یــک عکــس گرفتــه شــده توســط
گوشــی ،بــرای ذخیــره در  DNAچندیــن ســاعت زمــان
میبــرد؛ درحالیکــه در یــک ثانیــه در حافظــه دیجیتــال
ذخیــره میشــود .بــه خاطــر همیــن کنــد بــودن نیــاز بــه
پیشــرفت بســیار احســاس میشــود.
ذخیــره دیجیتالــی اطالعــات آن ظرافــت و دقــت ذخیــره
بیولوژیــک را نیــاز ندارد بــرای همین محققــان دنبال راهی
ســریع برای ذخیره اطالعــات در قدیمیتریــن بانک ذخیره
اطالعــات طبیعــت یعنــی همــان  DNAهســتند.
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به عنوان مثال:

یکــی ازدوقلوهــا ممکــن درســن  ۵۵ســالگی
بــه بیماریهــای قلبــی دچــار شــود ،درحالــی کــه
خواهردوقلــوی او بــا ســامت کامل در دورهٔ ماراتن شــرکت
مــی کنــد .چــرا ایــن اتفــاق میافتــد؟ درحالــی کــه ایــن
دو دارای  DNAکامـ ً
ا یکســان هســتند؟ تربیــت ممکــن
اســت اثرگــذار باشــد اما جــواب اصلی ما در زمینـهای به نام
اپیژنتیــک نهفتــه اســت در علــم اپیژنتیــک یعنــی ایــن
کــه چگونــه تعــداد و تراکــم مولکولهــای کوچکتــر در
ســلول روی  DNAاثــر میگــذارد ،ایــن مولکولهــا مــی
تواننــد ژنهــای موجــود در  DNAرافعــال یــا غیرفعــال
کننــد .ایــن مولکولهــا را بــه یــاد داشــته باشــید؛ اگــر
 DNAمــا یــک کتــاب آشــپزی باشــد ایــن مولکولهــا
تصمیــم میگیرنــد کــه کــدام مــواد و در چــه زمانــی
پختــه شــوند .البتــه ایــن مولکولهــا تصمیمــات آگاهانــه
نمیگیرنــد بلکــه تعــدد و تراکــم آنهــا در ســلول باعــث
میــزان و نحــوه اثرگــذاری آنهــا میشــود.

ژ نهای جنسیت
مطالعــات اولیــه در انســانها هــم نشــانههای تــوارث
فرانســلی اپیژنتیکــی( )tranc_generationرا نشــان
داده اســت .الرس اوالبیگــرن پزشــک ســوئدی در همکاری
بــا پمبــری متوجــه شــد کــه اگــر پدربــزرگ پــدر در دوران
کودکــی دچــار ســوءتغذیه باشــد ،نوههــای پســری او
عمرطوالنیتــری خواهنــد داشــت .امابــر روی هیــچ یــک از
نوههــای دختــری تاثیــری ایجــاد نخواهــد شــد .ایــن یافته
نشــان میدهــد کــه مکانیســم انتقــال اثــرات اپیژنتیکــی
در زنــان و مــردان متفــاوت اســت .ایــن مطالعــات حتــی
نشــان داده اســت کــه دسترســی بــه موقــع بــه غــذا در
طــول زندگــی جــد مــادری بــر روی نوههایــش تاثیــردارد.
اپیژنتیــک ایــن نظــر را کــه تعییــن توالــی ژنــوم انســان
همـهٔ جوابهــای الزم دربــاره تــوارث انســان راخواهــد داد
بــه زیــر ســؤال بــرده اســت پیامدهــای ناشــی از تغییــرات
اپیژنتیکــی  DNAکامـ ً
ا وســیع و قابــل مالحظــه اســت

vector

سمانه جودی

اپیژنتیــک چیســت؟ بــه گــزارش بیگبنــگ
اپیژنتیــک در لغــت بــه معنــای ورای ژنتیــک اســت و در
ایــن زمینــه بــه بیــان یــا عــدم بیــان ژنهــای مــا پرداختــه
مــی شــود .بگذاریــد بــا یــک مثــال بحــث را آغــاز کنیــم،
دوقلوهــای همســان از یــک  DNAشــکل میگیرنــد و بــه
همیــن دلیــل دارای  DNAکام ً
ال مشــابه هســتند.
امــا خیلــی اوقــات ایــن دوقلوهــا در بزرگســالی تفاوتهــای
ظاهــری و فیزیکــی متفاوتــی از هــم پیــدا میکننــد.
حتــی در خصلتهایــی کــه بنیــان ژنتیکــی مشــابه دارنــد.

مثالی از اپیژنتیک:
دکتــر جانــان ســکل در دانشــگاه ادینبــورگ کارشــناس
علمــی و بالینــی درمــورد هورمــون اســترس (کورتیــزول)
اســت .او دیــد اگــر موشهــای آزمایشــگاهی بــاردار
تحــت اســترس قــرار بگیرنــد ،نســلهای بعــدی آنهــا
هــم نشــانههای اســترس ،فشــارخون بــاال ،دیابــت و
رفتارهای اضطرابی را نشــان میدهند .این موضوع مثالی از
یــک «اثــر مادری» اســت کــه طــی آن محیط داخــل رحم
نســلهای بعــدی را متأثــر میکنــد.

اپی ژنتیک
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(کارشناسی زیست شناسی علوم میکروبیولوژی)
دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد

دان��ش رو بــه گســترش بشــر در مــورد مســیرهای
اپیژنتیــک باعــث ایجــاد روشهایــی بــرای تشــخیص
مولکولــی و درمــان هدفمنــد در پزشــکی شــده اســت.
بــا کاملشــدن پــروژ ٔه ژنــوم انســانی پــروژ ٔه اپیژنــوم
پیشــنهاد شــد .در ایــن پــروژه ،نقشــههای متیالســیون
سرتاســری ژنــوم شــناخته میشــود .بابررســی بافتهــای
بیمــار و ســالم ،مناطــق ژنومــی خاصــی مشــخص خواهنــد
شــد کــه در تکامــل بیــان ژ نهــای ویــژ ٔه بافت ،حساســیت
محیطــی و آســیبزایی دخالــت دارنــد .شــاید درمــان بــا
مســیرهای اپیژنتیــک بــرای بیمار یهــای پیچیــدهای
از جملــه انــواع ســرطانها و بیمار یهــای خودایمنــی،
انتخابــی مفیــد و امیدبخــش باشــد.

واژه  Epiاز ریشــه یونانــی بــه معنــی فراســت و علــم
اپیژنتیــک بــه مطالعــه تغییــرات ارثــی قابــل برگشــت
در عملکــرد و بیــان ژنهــا بــدون تغییــر در توالــی
نوکلئوتیــد آنهــا میپــردازد .پدیدههایــی هــم چــون
ایمپرنتژنومــی ( )Genomic imprintingو
غیرفعلالشــدن کرومــوزوم (�x_in
 )activationو نیــز تنظیــم الگــوی
بیانــی دســتههای ژنــی کــه در
فراینــد تکویــن مراحــل اولیــه جنینی
بســیارحائز اهمیتانــد ،بــه طــور
قابــل توجهــی بــا مکانیســمهای
اپیژنتیکــی مرتبــط اســت.
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آنهــا مــی تواننــد بعــدی اضافــی را بــه تکامــل بیفزاینــد و
آن را نســبت بــه محرکهــای مصنوعــی پاســخدهنده
کننــد؛ وضعیتــی کــه کامـ ً
ا متفــاوت بــا ژنتیک کالســیک
خواهد بود.

گاهــی محیــط تغییراتــی را فقــط بــرای چندنســل برمــی
انگیــزد امــا مــا هنــوز نمیدانیــم کــه چهچیــزی میتوانــد
بــه طــور بالقــوه عکسالعملهــای اپیژنتیکــی را آغــاز
کنــد .بــه نظــر میرســد کــه میــراث مــا بــرای نس ـلهای
آینــده بیــش از آن چیــزی باشــد کــه تــا بــه حــال تصــور
میکردیــم.
اپیژنتیــک یــا «فراوراثــت» نظریــهای اســت درزمینــه
تــوارث کــه میگویــد ژنهــا دارای حافظـهای بــرای وقایــع
هســتند .مثـ ً
ا ممکــن اســت دو نســل در معــرض واقعــه یا
رخــدادی قــرار بگیرنــد و ایــن رخــداد در ژنهای آن نســل
نشــانگذاری ( )Gene imprintingشــود و همیــن
الگــو بــرای  ۴یــا  ۵نســل بعــد یــا بیشتــر ادامــه یابــد،
بــه ایــن ترتیــب در واقــع الگــوی بیــان ژن تغییــر میکنــد،
بــدون اینکــه توالــی  DNAتغییــر نمایــد .همچنیــن
برخــی بــا اســتناد بــه مفهــوم اپیژنتیــک بهشــکلی کــه
در ابتــدا گفتــه شــد بــه نوعــی بــه مســئلهٔ ارثــی شــدن
صفــات اکتســابی اشــاره میکننــد زیــرا شــکلی از تنظیــم
الگــوی بیــان ژن کــه درچندنســل متوالــی تحــت تاثیــر
محیــط صــورت گرفتــه بــه نسـلهای بعدمنتقــل میشــود
(در ارتبــاط بــا نظری ـهٔ المــارک).
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نشانگذاری ژنی
کارلــوس پمبــری اســتاد ژنتیــک در بیمارســتان
اســتریتاورموند در ســال  ۱۹۸۰یکــی از اولیــن افــرادی
بــود کــه نشــان داد برخــی ژنهــای انســانی بــه وســیله
نشــانگرایی اپیژنتیکــی نشــانگذاری میشــوند و
در نتیجــه میتــوان تعییــن کــرد کــه آنهــا از کــدام
والــد منشــاء گرفتهانــد .پمبــری در حــال مطالعــهٔ یــک

بیمــاری نــادر بــه نــام نشــانگان انجمــن(Angelman
 )syndromeبــود کــه در آن نتیجــه جهــش و توالــی
کوچکــی از  DNAاز یکــی از کرومــوزوم هــا حــذف
میشــود .مبتالیــان بــه ایــن نشــانگان حــرف نمیزننــد،
راهرفتنــی نامتعــادل و ناهماهنــگ دارنــد وبیشازحــد
میخندنــد .پمبــری دریافــت کــه ایــن نشــانگان زمانــی
ایجــاد میشــود کــه توالــی از  DNAپــدر حــذف شــود.
ایــن حــذف باعث ایجــاد ناهنجــاری کامــا متفاوتــی به نام
نشــانگان پرادر_ویلی  prader_williمیشود که کودکان
مبتــا بــه آن عالقه ســیری ناپذیــری به خوردن غــذا دارند.
دانشــمندان در همیــن عارضــه متوجــه شــدند کــه بــا
وجــود اینکــه هرســلول در بــدن انســان حــاوی DNA
یکســانی اســت ژنهــای منفــرد دارای مکانیســم ســوئیچ
کننــدهای هســتند کــه بــه آنهــا دســتور میدهــد
خامــوش یــا روشــن باشــند.
ایــن یافتــه مشــخص میکنــد کــه چگونــه یــک ســلول
بــرای مثــال بــه ســلول مغــز ،چشــم یــا ریــه تبدیــل شــود.
جهشهــای اپیژنتیکــی مــی تواننــد بــا تداخــل در ایــن
مکانیســم ســوئیچکننده از شناساییشــدن یــا بــروز یــک
ژن خــاص جلوگیــری کننــد .دکتــر ولــف اســتاد دانشــگاه
کمبریــج نشــان داد کــه ممکــن اســت عوامــل مداخلهگــر
محیطــی یــا انســانی بــا ایــن ســوئیچ تداخــل کننــد و
بهطــور مصنوعــی آنهــا را بــا ایجــاد تراژنــی طوالنــی
مــدت خاموش یا روشــن کنند آزمایشهایی درحال شــروع
شــدن هســتند تا نشــان دهند کــه آیا اثــرات ژنتیکــی واقعا
ازطریــق نســلها انتقــال مییابنــد.
اپیژنتیک و شباهت و تفاوت دوقلوها
اپیژنتیــک بــه چگونگــی تغییــرات فنوتیپــی یــک ســلول
بــدون تغییــر در توالــی  DNAگفتــه میشــود .فنوتیــپ
بــه صفــات ظاهــری یــک موجــود زنــده کــه وابســته بــه
آن اســت گفتــه میشــود مثــل رنــگ چشــم .یــک مثــال
ســاده بــرای تغییــرات اپیژنتیــک تاثیــر ویــروس حامــل
یــک ژن مثــل رنــگ چشــم روی فــردی اســت کــه آن را
در ژنــوم خــود نــدارد .چنیــن فــردی صفــت ناشــی از آن را
در فنوتیــپ یــا ظاهــر خــود خواهــد داشــت بــدون اینکــه
آن ژن را در ژنهــای درون هســته ســلولهایش داشــته
باشــد .دوقلوهــای یکســان ازنظرژنتیکــی مشــترک بــوده و
درحقیقــت نمونــه شبیهســازی یکدیگرنــد.
فراینــد تمایــز ســلولهای بنیــادی از حالــت پرتــوان بــه
ســلولهای متعهــد ویــژه مســتلزم بــروز تغییــرات کلــی در
الگــوی بیــان ژن در آنهاســت کــه از شناختهشــدهترین
آنهــا تغییــرات اپیژنتیکــی اســت .مکانیســم اپیژنتیکــی
شــامل متیالســیون  ،DNAتغییرات در ســطح هیستونها

منابع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1مقال ـهٔ اموزشــی ژنتیــک در هــزاره ســوم ســال ششــم شــماره  ۴زمســتان
 ۱۳۸۷علــی فرازمند_مریــم مهاجری_ماندانامحــی الدیــن بنــاب
2ویدیویــی اموزشــی اپیژنتیــک چیســت ازموسســه  TEDedترجمــه
فرهادنامجو_دانشــجوی کارشناســی مترجمــی ازدانشــگاه باهنرکرمــان
3شمین زمان خانی
4سالی پالمرترجمه محمدمالئکه
5پژوهشــکده رویــان گــروه ســلولهای بنیــادی مریــم شــاه حســینی_
مجیدمومنــی مقدم_حســین بهاروند_مهــدی توتونچــی
6کنگــره ملــی زیســت شناســی وجنبــه هــای کاربــردی ســلولهای بنیــادی
جهاددانشــگاهی مشــهد
7رویکت_میالدشاکر
8نرگس نظیفی ورودی  ۱۳۹۳علوم دامی_اصالح نژاددام
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درمــورد دو نمونــه آرایــش کروماتیــن و
تغییــرات هیســتونی توضیحاتــی خواهیــم
داد.
آرایــش کروماتیــن :وجــود هیســتونها ســبب
فشردهســازی  DNAکروموزومــی میشــود در ســلول
انـ�وعاع پروتئینهــای هیســتونی عبارتنــداز H�,H1
 H4,2B,H3ایــن پروتئینهــا بهصــورت اکتامــر
هســتند کــه شــامل دو کپــی از هــر هیســتون اســت.
( )2004 Khorasanizadehانتهــای  Nهســتههای
هیســتونی در ارتبــاط بــا ســاختار نوکلئــوزوم نیســتند ولی
در عــوض در فعلوانفعــاالت نوکلئوزوم وپروتئینها شــرکت
میکننــد دمهای هیســتونی میتوانند دچار تغییرات پس از
ترجمه شــوند مانند اتیالســیون ،متیالسیون ،فسفریالسیون
یویدکوئیتینــه .ایــن واریتههای هیســتونی احتمــاالً از روی
اینترونهــا کدشــدهاند و  mRNAآنهــا دارای دم پلی A
میباشــد ( )1984 Old and woodایــن واریتــه ســبب
اختــاف در بیــان یا سرکوبســازی بیان میشــود.
تغییــرات هیســتونی :هیســتونها پروتئینهایــی
هســتند کــه  DNAرا درون کروماتیــن احاطــه کردهانــد
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و تنظیمات وابســته به  RNAهای غیرکدشــونده میشــود
کــه بــه عنــوان عوامــل اصلــی کنتــرل بیــان ژن اســت بــا
توجــه به اطالعات توالی ژنوم ،بررســی تغییــرات اپیژنتیک
میتواند درک خوبی در خصوص چگونگی امکان بنیادینگی
و تمایــز هدفمنــد ســلولهای بنیــادی فراهــم کنــد.
مکانیســمهای اپیژنتیکــی تمــام فرایندهــای بیولوژیکــی
بــدن موجــودات را از زمــان شــکلگیری تــا مــرگ
تنظیــم میکنــد بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه تنظیــم
فرایندهــای شــکلگیری گامتهــا ،شــکلگیری
جنیــن ،تمایــز ســلولی و رشــدونمو ســلول اشــاره کــرد.
از مهمتریــن عوامــل کنتــرل اپیژنتیــک مربــوط بــه
عوامــل تغییردهنــده آرایــش کروماتیــن ،متیالســیون
 DNAAتغییرات هیســتونی ساختار هســته و �non_cod
 ing RNAهــا هســتند که فرایند رونویســی تحت را تاثیر
قــرار میدهند.

و میتواننــد تغییــرات پــس از رونویســی را در ناحیــه
Nام ترمینــال متحمــل شــوند کــه ایــن تغییــرات شــامل
استیالسیون_متیالسیون_فسفوریالســیون و ADP
ریبولوزیالســیون اســت کــه مهمتریــن آنهــا استیالســیون
اســت .در پســتانداران فعــال شــدن یــا ســرکوب شــدن
بیــان ژنهــا توســط آنزیمهــا تغییردهنــده هیســتونی
ویاکمپلکــس تغییردهنــده کروماتیــن وابســته بــه ADP
صــورت میگیــرد.
ازمهمتریــن پدیدههــای مرتبــط بــا اپیژنتیــک میتــوان
بــه غیرفعالشــدن کرومــوزوم  ،Xتنظیــم الگــوی بیــان ژن
در مراحــل تکویــن جنیــن و نشــان گــذاری imprinting
را نــام بــرد.
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ژنتیک و اسرار خواب

نیما صبوری

(کارشناسی زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی)
موسسه غیرانتفاعی کاویان

مائده واحدی فخرآباد

(کارشناسی زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی)
موسسه غیرانتفاعی کاویان

هم�هـ م��ا تقریبــا یکس��وم از زندگیمــان را در خــواب
بـ�ه ســر میبریــم .امــا آنقــدر کــه از واقعیتهــای
بیدار یمــان آگاهــی داریــم ،از خوابمــان کمتــر
میدانیــم .برخــاف تصورعمــوم هورمــون هــا واعصــاب
در تنظیــم خــواب دخالــت دارنــد در حالیکــه
ژن هــا در مســائلی نظیــر کمخوابــی،
بیخوابــی و ...نقــش مهمــی ایفــا
میکننـ�د .
مالتونیــن توســط غــده پینـهآل (واقــع
در مغــز) تولیــد میشــود .بــا تاریــک
شدــن ه��وا غ��ده پین�هـ آل از طریــق
مســیر شــبکهای هیپوتاالمــوس بــه
هس��ته ه��ای ف��وق کیاس��مایی ()SCN
شــروع بــه ترشــح مالتونیــن میکنــد.
از حــدود ســاعت نــه شــب میــزان ترشــح
مالتونیــن رفتهرفتــه افزایــش مییابــد تــا
اینک��ه ب��دن آرام آرام احس��اس خوابآلودگــی
میکن��د .ازجملــه هورمونهایــی کــه در
تنظیــم خــواب نقــش دارنــد میتــوان بــه
کورتیــزول (هورمــون اســترس) و آدرنالیــن
(هورمــون موثــر برهوشــیاری) اشــاره کــرد
کــه افزایــش ســطح ایــن هورمونهــا درترشــح
مالتونیــن دخالــت دارنــد و ســبب اختــاالت در خــواب
میشــود .هورمونهــای جنســی نیــز تــا حــدودی
میتوانن��د ب��ر چرخـ�ه و کیفیـ�ت خوــاب اثــر بگذارنــد.
افزایـ�ش میـ�زان پروژسـ�ترون میتوانـ�د سـ�بب خـ�واب
آلودگــی روزانــه و همچنیــن ترشــح زیــاد اســتروژن هــم
میتوانــد ســبب گرفتگــی بینــی و خرخــر کــردن شــود.
مطالع��ات محققـ�ان نشاــن میده��د کــه دو بخــش از
 DNAبــا مــدت زمــان خــواب معمولــی روزانــه یــک
ش��خص در ارتبـ�اط میباش��د.یکی از دو بخــش بــا مــدت
زمــان خوابــی بیشــتر از حــد معمــول و نرمــال در ارتبــاط
اســت .امــا بخــش دیگــر  DNAنیــز بــا خوابــی کمتــر از
حـ�د معمـ�ول در ارتبـ�اط میباشـ�د.
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مدار خواب
بــدن مــا از مدارهــای نورونــی ویــژهای
برخــوردار میباشــد کــه باعــث
بیــداری میگــردد بــه طوریکــه
خامــوش شــدن آن باعــث خواب
فــرد مــی شــود .ایــن نــورون
هــا در سیســتم فعالکننــدهی
شــبکهای در ســاقهی مغــز جــای دارنــد و ایــن
سیســتم از یــک انتقــال دهنــده عصبــی بــه نــام
گلوتامیــت اســتفاده میکنــد کــه معمــوال اعصــاب را
فعــال میکنــد از ایــن رو ایــن بخــش ماننــد یــک دروازه
عمــل میکنــد واجــازه میدهــد تــا دادههــای حســی بــه
تاالموس و ســپس بــه کورتکس انتقــال یابند.اگراین دروازه

بســته شــود فرد دیگــر به جهان بیرون حســاس نمیشــود.
درســت بــه همیــن علــت اســت کــه میتوانیــم درحیــن
حرکــت و ســرو صــدا بخوابیم.سیســتم دوم بیــداری،
سیســتم عصبــی خودمختــار اســت کــه فرایندهــای
تنظیــم ضربــان قلب،تنفــس و ...را تنظیــم مــی کنــد
پیــام هــا از ایــن قســمت بــه کورتکــس راه مــی یابنــد .این
سیســتم از «هیســتامین» اســتفاده میکنــد و از
ایــن روســت کــه داروهــای آنتــی هیســتامین
ســبب خــواب آلودگــی میشــوند.
نورونهــای
خــواب
هنــگام
برانگیزکننــدهی خــواب و ترکیباتــی
کــه بــدن تولیــد میکنــد ،مانــع
عملکــرد ایــن دو سیســتم بیــداری
شــده و بعــد از  20دقیقــه بــه آرامــی
بــه خــواب میرویــم .هنــگام بیــداری،
نورونهــا بطــور غیرقابــل پیشبینــی
امواجــی را شــلیک میکننــد در حالیکــه در
موقــع خــواب گروههایــی از نــورون هــا همزمــان
شــروع بــه شــلیک میکننــد و امــواج بزرگــی را پدیــدار
میکننــد .ایــن فراینــد توســط تاالمــوس کنترل میشــود،
جایی که به کمک انتقال دهنده ی عصبی «سروتونین»پیام
هــای ورودی از جهــان بیرون مســدود می شود.ســروتونین
همچنیــن حــرکات بدنــی را کاهــش میدهــد و حصــول
آرامــش را تســهیل میکنــد.
نیــاز بــه خــواب بیشــتر و کمتــر علــت
ژنتیکــی دارد.
پژوهشــگران کشــف کردهانــد کــه تمایــل بعضــی افــراد بــه
خــواب بیشــتر بــه عوامــل ژنتیکی بســتگی دارد .وجــود
ژنی موســوم  ABCC9در افــراد باعــث میشــود تــا در
مقایســه بــا ســایر افــراد ،بــه حــدود  30دقیقــه خــواب
بیشــتر در هــر شــبانهروز نیــاز داشــته باشــند درحالیکــه
در ســایر افــراد جهــش ژنتیکــی ژن مزبــور رخ داده
شــده کــه مــی تواننــد کمتــر از  ۵ســاعت در شــبانه روز
اســتراحت کننــد .ایــن مســاله بــا تحقیقــی کــه بــر روی
 100جفــت از دوقلوهــای همســان انجــام شــد ،مشــخص
گردیــد افــرادی کــه دارای ایــن جهــش ژنتیکــی بودنــد
میــزان ســاعات خــواب متنوعــی داشــتند کــه میانگیــن
آنهــا برابــر بــا  5ســاعت بــود کــه ایــن میــزان یــک ســاعت
کمتــر از میــزان ســاعت خــواب همتــای دوقلــوی خــود
بــود کــه فاقــد جهــش ژنتیکــی ژن  ABCC9بودنــد.
خواب عمیق ورویاهای رنگی
خــواب دیــدن یــک فعالیــت ذهنــی طبیعــی اســت.

•نظریــه فرویــد :فرویــد بیــان کــرد کــه رویاهــا
بیانگــر امیــال نهفتــه و اغلــب ناهشــیار هســتند
کــه مغزبــه قصــد سانســورکردن ،آنهــا تحریفشــان
مــی کنــد.
•فرضیــه فعــال ســازی – ترکیــب :در حالیکه
فرویــد تصــور میکــرد مغــز بــرای ســاختن
رویــا پیــام هــا را بطــور فعــال تحریــف میکنــد،
دیــدگاه دیگــری اعالم مـیدارد رویــا بیانگر تالش
مغــز بــرای معنــی دادن به اطالعاتی اســت که قبال
تحریف شــدهاند .طبق این فرضیه رویاها با فعالیت
امــواج -olucineg- latipicco seaw( OGP
 )otnopدر پــل مغــز شــروع میشــوند کــه
چنــد قســمت از قشــرمخ را فعــال میکنــد.
قشــرمخ نیــز ایــن درون دادهــا را ترکیــب میکند
و داســتانی را تلفیــق میکنــد کــه بــه تمــام ایــن

ژن ساعت بدن کشف شد
دانشــمندان موفــق شــدند در یــک مطالعــه جدیــد ،ژنــی
را کشــف کننــد کــه ســاعت بــدن را کنتــرل میکنــد.
ســاعت بــدن مســئول تنظیــم نوســان فرآیندهــای
بیولوژیکــی ماننــد درجــه حــرارت بــدن ،تولیــد هورمــون،
خــواب و بیــداری اســت .ایــن ژن ،زینــک فینگــر
هموباکــس  )Zfhx3( 3نــام دارد و در هیپوتاالمــوس
بســیار فعال اســت .محققــان دریافتند کــه  Zfhx3کارکرد
انتقــال دهندههای عصبی مهم ماننــد نوروپپتیدها و گیرنده
هایی که برای هماهنگســازی ریتم شــبانهروزی بسیار مهم
میباشــند را تنظیــم میکنــد .ســاعت زیســتی پایــداری
و مقاومــت زیــادی دارد و بــا محــرک هایــی نظیــر:
اشــعه ایکس،کمبــود اکســیژن ،آســیب هــای مغــزی
(بــه اســتثنای صدمــه بــه  ،)CNSحــذف غــدد درونریــز
بطــور جــدی مختــل نمیشــود.
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دیــدگاه هــای زیســتی دربــاره خــواب
دیــدن

•فرضیــه بالینــی – کالبــد شــناختی:این
فرضیــه از تحقیقــات بالینــی رویاهــا بــه وســیله
ی بیمارانــی بدســت آمــده اســت کــه بــه انــواع
آســیب مغــزی مبتــا بودند.ایــن نظریــه ماننــد
نظریــه ی فعــال ســازی – ترکیــب بیــان مــی کند
کــه رویاهــا بــا محــرک هــای تحریــک کننــده ای
کــه درون مغــز بــه وجــود مــی آینــد واطالعاتــی
کــه مغز از طریــق حواس بدســت میآورد،آغاز می
شــوند امــا برخــاف نظریــه فعــال ســازی ترکیــب
کمتــر بر پل ،امواج  PGOیــا حتی خواب REM
تاکیــد میکنــد و رویاها را درســت ماننــد تفکر در
نظــر میگیرد.
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بســیاری از رویاهــا بســته بــه موقعیتــی کــه فــرد یــا دیگــر
افــراد درآن قــرار دارنــد ،روشــن ،منطقــی ،واقــع گرایانــه
هســتند .رویــا هــم در خــواب  REMو هــم در خــواب
 NERMدیــده مــی شــود REM .یــک مرحلــه خــواب
دورهای اســت کــه حــدود  25درصــد خــواب متعــارف
شــبانه را تشــکیل میدهــدREM .بــه عنــوان بره ـهای از
خــواب توصیــف میشــود کــه در آن فعالیــت شــدید مغــز
وجــود دارد کــه بــا فعالیــت مغــز در وضعیــت بیــداری قابل
قیــاس اســت .خوابهــای رنگــی اغلــب اوقــات در ایــن
مرحلــه از خــواب بــروز میکننــد NERM .بــرای 75
درصــد بقیــه خــواب شــبانه لحــاظ میشــود و مشــخصه
آن کاهــش فعالیــت مغــز در حالــت خــواب اســت.
 NREMشــامل ســه مرحلــه اســت :خوابآلودگــی،
خــواب ســبک ،و خــواب بــا مــوج آرام – یــا عمیقتریــن
مرحلــه خــواب ،کــه درآن حــرکات چشــم یــا فعالیتهــای
عضالنی مشــاهده نمیشود.
منشــا خــواب  REMاز کجاســت؟ ایــن خــواب
از ســاختارهای ســاقه ی مغــز منشــا مــی گیــرد و دو
مولفــه اصلــی دارد نیروبخــش و مرحلــهای .پیــام
هــای نیروبخــش عضــات را از کار میاندازنــد (بــه جــز
دیافراگــم و چشــمها) و کورتکــس را وارد یــک الگــوی
بیــداری میکنــد .امــواج مرحلــهای موجــب تکانهــای
گاه گاه عضــات میشــوند ،سیســتم خودمختــار را فعــال
میکنــد و برســرعت ضربــان قلــب ،میــزان اتســاع
مردمــک ،نعــوظ و تعــرق اثــر میگذارنــد.

اطالعــات معنــی بدهــد .درون داد ناشــی از پــل
معموال بادامه (قســمتی که برای پــردازش هیجان
مهم اســت) را فعال میکنــد ،بنابراین اغلب رویاها
محتوای هیجانــی عمیقی دارند.
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ژن های بی خوابی شناسایی شد
بــی خوابــی احتمــاال شــایع تریــن عارضه ســامتی اســت ؛
خــواب ضعیــف حتــی بعــد از درمان بــرای بســیاری از افراد
بــه صورت یــک بیماری مــداوم باقی می مانــد .محققان در
ایــن مطالعــه بــا بررســی  113هــزار نفــر موفــق بــه کشــف
هفــت ژن بــرای بــی خوابــی شــدند .ایــن ژن هــا در
تنظیــم رونویســی و برونســازی (آزادســازی مولکولهــا
توســط ســلول هــا بــه منظــور ارتبــاط بــا محیــط زیســت
خــود) نقــش دارنــد MEIS1 .یکــی از ژن هــای شــناخته
شــده اســت کــه پیــش از ایــن بــا دو اختــال خــواب دیگر
حــرکات دوره خــواب ( )PLMSو
ســندرم پاهــای بیقــرار ()RLS
ارتبــاط داشــته اســت.

غــدد درونریــز ،هورمونهــا و کل بــدن ،تأثیــر میگــذارد.
پژوهشــگران ژنــی را کشــف کردنــد کــه روی ایــن رتیــم
تأثیــر میگــذارد .نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داده
اســت افــراد ســحرخیز نســبت بــه افــراد شــب زنــدهدار،
نســخه طوالنیتــری از ایــن ژن را دارنــد.

بــی خوابــی مرگبــار
خانوادگــی()FFI
بیمــاری کمیابــی اســت که
بــا تــب ،کاهــش حافظــه،
توهــم وتنــد شــدن تپــش
قلــب همــراه اســت .درایــن
بیمــاری ضرباهنــگ تنفــس ،تپــش قلــب
بــه هنــگام خــواب ماننــد بیــداری حفــظ مــی
شــود .ایــن عارضــه پــس از یــک ســال منجــر
بــه مــرگ مــی شــود .عامــل مولــد ایــن بیمــاری
نوعــی پریــون اســت .ایــن پریــون توســط ژنهایــی
کــد مــی شــود کــه بیمــاری دیگــری بــه نــام نشــانگان
کروتزفلد-ژاکــوب (نوعــی زوال عقــل عصبــی) را نیــز
تولیــد میکنــد .یــک جهــش در ژن نامبــرده بــه بــروز
بیمــاری بیخوابــی ،و جهــش دیگــر بــه نشــانگان
کروتزفلد-ژاکــوب میانجامــد.
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سحرخیز باش تا کامروا باشی...
ایــن ســخن ورد زبــان پــدر و مادربزگهــا بــود .غافــل
از اینکــه روزی میرســد کــه علــم ،خودشــان را یکــی
از متهمــان ایــن داســتان خواهــد کــرد .دلیــل تفــاوت
عادتهــای خــواب را علــم ژنتیــک روشــن کــرده اســت.
ســاعت زیســتی بــدن زمــان خــواب و بیــداری فــرد را
تعییــن میکنــد .البتــه رفتــار و محیــط هــم در چرخــه
خــواب و بیــداری تأثیــر دارد .چرخــه فعالیتهــای
زیســتی جانــداران طــی  24ســاعت ریتــم شــبانهروزی
نــام دارد کــه مرکــز کنتــرل آن در بــدن شــامل دو گــروه
ســلول عصبــی بــه نــام هســتههای فــوق کیاســمایی
اســت کــه در مغــز میانــی پشــت چش ـمها قــرار دارنــد.
ایــن مرکــز ارتبــاط هــای متعــددی در مغــز دارد کــه روی
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ارسالن نقیبی

(کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری)

در سیســتم ایمنــی بــرای اینکــه سیســتم بتوانــد
عوامــل خارجــی را شناســایی کنــد ،گیرندههایــی
پروتئینــی بــه نــام گیرنــده آنتیژنــی وجــود دارد.
تعریفــی کــه راجــع بــه آنتـیژن در ذهــن بســیاری وجــود
دارد ایــن اســت کــه هــر عاملــی کــه باعــث بــروز
پاســخ ایمنــی شــود یــا بــه عبارتــی سیســتم
ایمنــی را تحریــک کنــد آنت ـیژن اســت؛ امــا ایــن
تعریــف صحیحــی نیســت!
بیایید چندین عنوان را بررسی کنیم:
اپیتــوپ( شــاخص) :بخشــی از آنتــیژن کــه بــه
گیرندههــای آنتیژنــی متصــل میشــود را اپیتــوپ
گوینــد .یعنــی اپیتــوپ پــل اتصالــی آنتـیژن بــه ســلول
سیســتم ایمنــی اســت.
در واقــع تمــام آنتیژنهــا اپیتــوپ دارنــد ،امــا اگــر
آنتیژنــی سیســتم ایمنــی را تحریــک کنــد و باعــث بــروز
پاســخ از ســمت سیســتم ایمنــی شــود آن را ایمونــوژن
گوینــد و اگــر آنتــیژن بــه خــودی خــود قــادر بــه
تحریــک سیســتم ایمنــی نباشــد ولــی قــادر بــه واکنــش با
آنتیبــادی اختصاصــی ضــد خــود باشــد در ایــن حالــت
بــه آن هاپتــن گوینــد.

هاپتــن بــراي تحريــك سيســتم ايمنــي بايــد بــا پيونــد
کــواالن بــه يــك حامــل متصــل شــود .ســاختار کمپلکــس
هاپتن-حامــل متشــكل از اپيتوپهــاي حامــل بعــاوه
اپيتوپهــاي جديــدي اســت کــه بــه واســطه اتصــال
هاپتــن ايجــاد شــده اســت ( شــاخصهاي آنتيژنيــك+
شــاخصهاي هاپتنيــك) ،شــاخص هاپتنيــك شــامل
هاپتــن و تعــدادي از رزيدوهــاي مجــاور درســاختار حامــل

چنیــن تولیــدات مصنوعــی بــرای آنتیبادیهــا هــم انجــام
میشــود مثــا بــا تکنولــوژی مهندســی ژنتیــک یــک آنتیبــادی
اختصاصـ�ی بـ�رای سـ�ایتوکاین فاکتـ�ور نکـ�روز تومـ�وری ( TNFکــه
یــک فاکتــور اصلــی در ایجــاد التهــاب اســت) میتوانــد بــه
ســایتوکاین متصــل شــود و فعالیــت آن را مهــار کنــد .دومــن
خــارج ســلولی گیرنــده  TNFنیــز آنتاگونیســت ســایتوکاین
اســت و اتصــال ایــن دومــن گیرنــده محلــول بــه یــک دومــن
( IgG Fcبــا تکنولــوژی  DNAنوترکیــب) نیمــه عمــر گیرنــده را
در گــردش خــون افزایــش میدهــد.

کمپلکــس موجــود (هاپتن-حامــل) قــادر بــه القــای
پاســخهای آنتیبــادی در برابــر هاپتنهــا میباشــد
آنالیــز پاس ـخهای آنتیبــادی بــه هاپتن-حامــل از اولیــن
مشــاهداتی بــود کــه نشــان داد چگونــه ارائــه آنتــیژن
توســط لنفوســیتهای  Bبــه تکامــل پاســخهای ایمنــی
هومــورال کمــک میکنــد.
اثــر هاپتن-حامــل اســاس تکامــل واکســنهای ترکیبــی
علیــه باکتریهــای کپســولدار اســت ایــن واکســنها
حــاوی اپیتوپهــای کربوهیدراتــی متصــل بــه
پروتئینهــا میباشــد کــه اپیتوپهــای کربوهیدراتــی
توســط ســلولهای Bو پروتئینهــا توســط ســلولهایT
شناســایی میشــوند.

vector

تقریبــا تمــام کســانی کــه جویــای علــم هســتند بــه
ایــن مهــم عقیــده دارنــد کــه نمیتــوان شــاخههای
علــم را مرزبنــدی کــرد؛ حــال در بررســی ایــن مطلــب
کــه نشــاندهنده همــکاری شــاخههای علــم اســت
بــا مــا همــراه باشــید.
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علـم،
جهـانی با مـرزهای کمـرنگ

اســت؛ امــا آنتيبــادي کــه عليــه ايــن شــاخص ايجــاد
ميشــود قــادر بــه واکنــش بــا هاپتــن آزاد اســت.
بــرای مثــال مــوادی ماننــد دینیتروفنــول ممکــن اســت
بــه عنــوان آنتــیژن بــه آنتیبادیهــا اتصــال یابنــد،
امــا بــه تنهایــی قــادر بــه فعــال کــردن لنفوســیتهایB
نیســتند(ایمونوژنیک نیســتند) .بــه منظــور ســاخت
آنتیبادیهــای اختصاصــی بــرای چنیــن ترکیبــات
شــیمیایی کوچکــی در داروســازی و واکســن ســازی،
ایمونولوژیس ـتها اغلــب قبــل از ایمیونیزاســیون چندیــن
نســخه از مولکولهــای کوچــک را بــه یــک پروتئیــن یــا
پلیســاکارید میچســبانند و بدیــن صــورت هاپتــن آزاد
بــه صــورت ایمونــوژن عمــل میکنــد.
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تاثیر ژنتیک میزبان:

بعضــي از مــواد بــراي يــك گونــه ايمونــوژن محســوب
ميشــوند ولــي بــراي گونــه ديگــر ايمونــوژن نيســتند .و
حتــي در افــراد يــك گونــه ممكن اســت عــدهاي نســبت به
يــك آنتــيژن پاســخگر و عــدهاي غيرپاســخگر باشــند.
ايــن تفاوتهــاي گونــهاي و فــردي ناشــي از تفاوتهــاي
ژنتيكــي بــه ويــژه ژنهــاي مربــوط بــه گيرندههــاي
آنتيژنــي لنفوســيتهاي  Bو Tو يــا ژنهــاي شــرکت
کننــده در فراينــد پــردازش و عرضــه آنتــيژن در
ســلولهاي عرضــه کننــده آنتــيژن اســت.

ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﭘﯽﺗﻮپﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﻠﻮل Bبســیار مشــابه
بــه پیشــگویی اپیتــوپ ســلول  Tاســت؛ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﮕﻮیــی
اﭘﯽﺗﻮپﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﻪﺑﻌﺪي ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ آﻧﺘﯽژن-آﻧﺘﯽﺑﺎدي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﯿﺰ دارد .تجربیــات پیشــگویی در مــورد ســلولهایB
عمومــا بــر مبنــای اپیتوپهــای خطــی اســت و بــرای
اپیتوپهــای خطــی هــم ابزارهــای پیشــگویی کننــده
بــر مبنــای توالــی وجــود دارد و هــم بــر مبنــای ســاختار،
امــا ابزارهــای پیشــگویی کننــده بــرای اپیتوپهــای
غیرپیوســته ســلول  Bمحــدود میباشــند.

بیوانفورماتیک +ایمونولوژی=

ایمونوانفورماتیک و کمک به دارو سازی
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روشﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ اﯾﻤﻮﻧﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺎزهاي را
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﭘﯽﺗﻮپﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
آﻧﺘﯽژن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻧﻈﯿﺮ واﮐﺴﻦﻫﺎ،
آﻟﺮژيﻫﺎ ،اﯾﻤﻨﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﺗﺎزه در ﻃﺮاﺣﯽ واﮐﺴﻦﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻟﺮژنﻫﺎ و اﯾﻤﻨﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻬﻢ در ﻋﻠﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ابزارهــا و الگوریتمهــای پیشــگویی اپیتوپهــای
ســلول  Bو  ،Tﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ اﯾﻤﻮﻧﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿن
ﻋﻠﻮم ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ داﻧﺸﯽ درﻣﻮرد
رهیافــتﻫﺎي متنــوع پیشــگویی اپیتوپهــای ســلول B
و  Tﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر اﯾﺪهآل اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در مــورد روشها و ابزارهــای ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﭘﯽﺗﻮپ
و مزایــا و معایــب آنهــا کمــک میکنــد و ایــن امــکان را
میدهــد کــه بــه درســتی از ایــن ابزارهــا اســتفاده کــرده
و اطالعــات علمــی خود را تجزیــه و تحلیل کنند.
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﭘﯽﺗﻮپﻫﺎي ﺑﺎ اﯾﻤﻮﻧﻮژﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ایمونــواﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ذاﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺘﯽژن،
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﭘﯽﺗﻮپ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ رو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﭘﯽﺗﻮپﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه انــد.
رهیافتهــای ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ آﻧﺘﯽژﻧﺴﯿﺘﯽ ﯾﺎ اﭘﯽﺗﻮپ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺼﻞﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ
 ،TAPپیشگویــی ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮش ﭘﺮوﺗﺌﻮزوﻣﯽ ،پیشگویــی
مناطــق متصلشــونده بــه  mhcو پیشگویــی
اﭘﯽﺗﻮپﻫﺎي ســلول  Tو  Bانجــام داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي اﭘﯽﺗﻮپ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﭘﯽﺗﻮپ ﺗﻤﺮﮐﺰ کننــد .روشﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺸﮑﻞ و زمانبــر میباشــد.

روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻤﻮﻧﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاي ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮديانــد
اﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺗﺎ اﻧﺪازهاي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﻮاﻟﯽ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ و اﺑﻌﺎد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
در جهــت پیشــگویی اپیتــوپ ســلول  Bمــورد ارزیابــی
قــرار نمیدهنــد .امــا ایــن انتقــاد بــه روشهــای دیگــر
کــه جزئیــات ســاختار س ـهبعدی پروتئیــن را بــه بررســی
توالــی بــه تنهایــی جهــت پیشــگویی اپیتــوپ ســلول B
ترجیــح میدهنــد ویــا جهــت افزایــش قــدرت پیشــگویی
از تکنیکهــای پیچیدهتــر و ســنجیدهتر محاســبهای
اســتفاده میکننــد ،بســیار کمتــر اســت .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اپیتــوپ ســلولB
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ روشﻫﺎ،
ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ شــده اســت.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﭘﯽتــوپ بــرای
ســلولهای Tایــن عمــل را بــه طــور غیرمســتقیم بــا
پیشــگویی اپیتوپهــای بــا افینیتــی بــاال بــرای مولکــول
 MHCانجــام میدهنــد کــه ایــن امــر خالــی از اشــکال
نیســت و پیشــگوییهای آینــده میبایســت اتصــال

از آنتیبادیهــای مونوکلونــال در درمــان بیمــاری ســرطان
ســینه خــاص از هرســپتین اســتفاده میکننــد و همچنیــن
بــا مهــار  VEGFبــرای درمــان ســرطانهای خــاص دیگــر و
تشــخیص و تحقیقــات بــه طــور گســترده اســتفاده میشــود.

نقص در ژن= نقص در ایمنی

بیمــاری گرانولوماتــوز مزمــن :در ایــن بیمــاری
ســلولهای فاگوســیت کننــده توانایــی کشــتن
میکروبهــای فاگوسیتشــده را ندارنــد؛ بــه خاطــر
همیــن ایــن افــراد بــه بیماریهــای قارچــی و باکتریایــی
مبتــا میگردنــد نقــص در کمپلکس آنزیمــی NADPH
اکســیداز کــه تولیدکننــده باکتریکــش میباشــد منجر به
ایــن بیمــاری میگــردد .بــه خاطــر اینکــه آنزیــم کمپلکس
میباشــد الگوهــای وراثتــی وابســته بــه  Xو اتوزومــی

نوتروپنــی چرخــهای نــادر بــا دورههــای نوســانی
۲۱روزه منظــم در تعــداد نوتروفیلهــا ،مونوســیتها،
ائوزینوفیلهــا ،لنفوســیتها ،پالکتهــا و رتیکولوســیتها
مشــخص میشــود .ایــن حالــت بــه بیمارانــی میانجامــد
کــه عالیــم دورهای از تــب ،بیقــراری ،زخمهــای موکــوس
و گهگاهــی عفونتهــای تهدیدکننــده زندگــی را تجربــه
میکننــد.
z zمنابع:
.

1کتــاب "ایمونولــوژی ســلولی و مولکولــی ابوالعبــاس" "8102انتشــارات اندیشــه
رفیــع" فصــول 1و5و21

2 .کتــاب "خالصــه اصــول ژنتیــک پزشــکی امــری  7102بــه انضمــام نــکات تکمیلــی
و کاربــردی از تامپسون،استراخان،براون""انتشــارات اندیشــه رفیع"چاپ-79فصــل
 31ایمونوژنتیــک
3 .مقالــه;sdohtem noitciderp epotipe dna scitamrofnionmmI :
 "stnemeveihca gnisimorp "htiw ecneics cimanydتاریــخ پذیــرش
در ژورنــال  29/7/12محمدمهــدی رنجبر،سیدداوودموســوی نســب،آرش
قلیــان چیان،احمــد نازکتبار،نایبعلــی احمدی،ریحانــه خوشنویسان،ســحر
اسفندیاری،جمشــید وفائــی منش،اکبــر اکبــری" .مجلــه علمــی پژوهشــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی ایــام"
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مهندســی ژنتیــک ،ابــزاری بــرای تولیــد
کارخانههــای طبیعــی!
ایمنــی هومــورال( لنفوســیتهای  )Bکــه یکــی از
بخشهــای اصلــی ایمنــی اختصاصــی میباشــد،
عواملــی دارد بــه نــام
آنتیبــادی (ایمونوگلوبیــن
یــا پادتــن) کــه بــه کمــک
آنتیبــادی پاســخ ایمنــی
ایجــاد میکنــد .ایــن
آنتیبادیهــا تنــوع زیــادی
دارنــد کــه ایــن تنــوع از ژنتیــک منشــا میگیــرد.
بــرای یــک آنتـیژن خــاص در بــدن یــک فــرد میتوانــد
چندیــن آنتیبــادی توســط ســلولهای مختلــف  Bتولیــد
گــردد کــه بــه ایــن آنتیبادیهــا آنتیبــادی پلیکلونــال
میگوینــد .در مقابــل آنتیبادیهــای مونوکلونــال بــرای
یــک آنتــیژن خــاص فقــط از طریــق یــک ســلول B
تولیــد میشــوند .بــرای تولیــد مونوکلونــال از ســلولهای
 Bبــه طــور مســتقیم نمیتــوان اســتفاده کــرد زیــرا ایــن
ســلولها بعــد از چندیــن تقســیم میمیرنــد ،بــرای
ایــن کار ســلول خــاص تولیــد کننــده آنتیبــادی را بــا
ســلولهای میلومــا (ســلولهای ســرطانی) هیبریــد
میکننــد کــه در ایــن صــورت ســلول هیبریــد بهوجــود
آمــده کارخانــه تولیــد آنتیبــادی مونوکلونــال بــه حســاب
میآیــد.
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پپتیــد بــه  TCRرا هــم در برگیــرد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻢ اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و روشﻫﺎي
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي در آﯾﻨﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻓﻖﻫﺎي روﺷﻦﺗﺮي ﭘﯿﺶ روي
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺮار گیــرد.

مغلــوب در ایــن بیمــاران مشــاهده میگــردد.
نوتروپنیهـ�ا( :)Neutropeniaدر ایــن بیمــاران
مقــدار نوتروفیلهــا از حالــت طبیعــی کمتــر میباشــد
کــه ایــن مقــدار کــم علــل مختلفــی دارد .همچنیــن
ایــن بیمــاران الگوهــای وراثتــی مختلــف را نشــان
میدهنــد کــه ایــن بیانگــر درگیــری ژن هــای زیــادی
در ایــن بیمــاری میباشــد .مثــا نوتروپنــی اتوزومــی
غالــب یــا نوتروپنــی مــادرزادی تکگیــر در اثــر جهــش در
ژن نوتروفيلاالســتاز ( )ELA2و
جهــش در پروتوانکــوژن GFL1
کــه  ELA2را مــورد هــدف
قــرار میدهد بــه وجود میآید.
جهــش در  GFL1همچنیــن
عامــل نوتروپنی ارثــی غالب
( )SCN2اســت جهــش در
ژن  HAX1عامــل SCN3
اتوزومــی مغلــوب (SCN
کالســیک -بیماری کاسمن)
بــوده ،در حالیکــه  SCN6اتوزومــی مغلــوب در اثر
جهــش ژن  G6PC3بــه وجــود میآیــد .بیمــاران SCN
کــه دارای جهشهایــی در اثــر جهشهــای اکتســابی در
گیرنـ�ده فاکتــور محــرک کلونــی گرانولوســیتها (�CS
 )F3Rدر ســلولهای هماتوپوئتیــک هســتند خطــر
باالیــی در ابتــا به لوکمــی میلوئیدی حــاد دارند.
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)
فاطمه رستکار

(کارشناسی زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی)
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بقای انسان مرگ طبیعت

آیا مالچپاشی ریزگردها را کنترل میکند؟

ریزگــرد ،چــه واژهی آشــنایی .هرچنــد پدرانمــان
بــا ایــن واژه آشــنایی کمتــری دارنــد .بیستســال
پیــش ریزگردهــا مشــکل کســی نبودنــد .امــا امــروزه از
دستشــان در امــان نیســتیم .امــا چــرا اینطــور شــد؟
ریزگردهــا دانههــای ریــز گردوغبــار ،دود یــا دیگــر ذرات
خشــک معلــق در هــوا هســتند کــه باعــث کــدر شــدن
هــوا و مشــکالت تنفســی جانــداران میشــوند .آنهــا
میتواننــد بیماریهــای تنفســی ماننــد آســم و ســل
را تشــدید کننــد همچنیــن مشــکالت پوســتی ،عروقــی
و قلبــی در افــرادی کــه مدتــی در معــرض ریزگردهــا
قــرار داشــتهاند گــزارش شــده اســت .ریزگردهــا باعــث
کاهــش دیــد افقــی میشــوند بنابرایــن ممکــن اســت
منجــر بــه لغــو پروازهــا گردنــد .بــا ایــن وجــود تنهــا
انســانها نیســتند کــه از هجــوم ریزگردهــا آســیب
میبیننــد .از آنجاکــه ریزگردهــا مانــع رســیدن نــور
خورشــید بــه گیاهــان میشــوند و روزنههــای برگهــا را
میپوشــانند بــه مــزارع کشــاورزی ،باغــات میــوه و مراتــع
زیــان میرســانند .نــه تنهــا محصــوالت کشــاورزی بلکــه
فرآوردههــای دامــی نیــز از ریزگردهــا آســیب میبیننــد
مثــا هــر کنــدوی عســل در مناطــق درگیــر ریزگــرد تنهــا
حــدود دو کیلــو عســل تولیــد میکنــد درحالیکــه بــه

طــور طبیعــی از هــر کنــدو بیــن 10تــا  12کیلــو عســل
انتظــار داریــم .محیطزیســت نیــز از آســیب ریزگردهــا
در امــان نیســت .گــزارش شــده اســت کــه مرجانهــای
ســواحل خلیــج فــارس نیــز از گزنــد ریزگردهــا در امــان
نماندهانــد ورنــگ طبیعــی خــود را از دســت دادهانــد.
ریزگردهــا از کجــا میآینــد؟ بیابانهــا ،تپههــای
شــنی ،زمینهــای فاقــد پوشــش گیاهــی در اقلیمهــای
خشــک و بادخیــز هنگامــی کــه در معــرض وزش بادهــای
شــدید قــرار میگیرنــد تولیــد ریزگــرد میکننــد .در
کشــور مــا کــه روی کمربنــد خشــک جهــان قــرار گرفتــه
نیــز در چندســال اخیــر ایــن پدیــده بــروز نمــوده و
بهخصــوص در اســتانهای غربــی و جنــوب غربــی منشــأ
خســارات فراوانــی شــده اســت .در ایــن میــان منشــأ اصلی
ریزگردهایــی کــه بــر فــراز آســمان خوزســتان دیــده
میشــوند تــاالب خشــک شــدهی هورالعظیــم و آبگیرهــای
خشــک شــدهی اطــراف اســت .دایکبنــدی بخشهایــی
از تــاالب و خشــکاندن آن بــرای حفــاری اکتشــاف نفــت،
سدســازیهای غیراصولــی و البتــه تغییــرات اقلیمــی
باعــث خشــک شــدن بخشهــای وســیعی از تــاالب
شــده و خــاک نــرم و ســبک بســتر تــاالب بــا انــدک وزش
بــاد از جــا بلنــد شــده و آســمان شــهرهای خوزســتان را
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مالــچ ( )Mulchبــه هرگونــه پوششــی
اطــاق میشــود کــه بــرای محافظــت و ارتقــا
کیفیــت خــاک ،روی ســطح خــاک گســترده
میشــود .مالــچ هــا بــه دو دســته ارگانیــک و
غیرارگانیــک تقســیم بنــدی میشــوند .مالچهــا
بســته بــه نــوع اســتفاده ،ویژگیهــای
فیزیکــی ،شــیمیایی و بیولوژیکــی
مختلفــی از خــود بــروز میدهنــد.
تاثیــر مثبــت اســتفاده از مالچهــا بــرای
کاهــش میــزان تبخیــر از ســطح خــاک،
کاهــش فرســایش بــادی ،کنتــرل گــرد
وغبــار و کاهــش فرســایش خــاک و رواناب
در تحقیقــات مختلــف اثبــات شدهاســت.
رایــج تریــن مالــچ هایــی کــه بــرای ایــن
منظــور اســتفاده میشــود عبــارت اســت
از :بقایــای گیاهــان (بــرگ،کاه و ،)...شــن ،زئولیــت و. ...
در ایــن بیــن مالــچ نفتــی بــه دلیــل مشــکالت اساســی
کــه بــرای انســان و محیــط زیســت بــه وجــود مــی آورد
در کل دنیــا منســوخ شــده اســت .ولــی درحــال حاضــر
منطقــهی وســیعی از بیابانهــا و شــنزارهای اســتان
خوزســتان را مالــچ نفتــی میپاشــند .وقتــی منطقــهای
مالچپاشــی نفتــی میشــود کل آن منطقــه میســوزد
و تمــام گیاهــان و جانــوران آن منطقــه را بــه آغــوش
مــرگ رهســپار میکنــد .بــوی نامطبوعــی کــه از مالــچ
نفتــی در فضــا پخــش میگــردد نفــس کشــیدن را بســیار
دشــوار میکنــد .مالــچ نفتــی باعــث خشــک شــدن ریشــه
گیاهــان چندســاله میشــود .درایــن مناطــق آب بــاران
نمیتوانــد نفــوذ کنــد و باعــث کمتــر شــدن ذخایــر آب
زیرزمینــی میشــود وایــن تــازه اول راه اســت .مالــچ
نفتــی پــس از چندســال تخریــب میشــود و ذراتــی کــه
ازآن در هــوا پخــش میشــود بســیار ســرطانزا هســتند و
آســیبهای بســیار جــدی را بهوجــود مــیآورد .پــس
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تیــره میســازد .امــا جالــب اســت بدانیــد هــم اکنــون
بــه بهان ـهی مهــار ریزگردهــا منطقــه وســیعی از اســتان
خوزســتان ازجملــه فکــه ،بســتان و چذابــه را مالــچ
نفتــی میپاشــند ایــن مناطــق جــزء شــنزارهای قدیمــی
اســتان خوزســتان محســوب میشــود .برخــی از دوســتان
میگوینــد ایــن بیابانهــا و شــنزارها بایــد مالچپاشــی
شــوند تــا مــردم از شــر ایــن ریزگردهــا رهایــی یابنــد
و دوبــاره بتواننــد بــه آســایش روز هــای باهــوای پــاک
برگردنــد و دوبــاره زیبایــی آســمان آبــی را بــه نظــاره
بنشــینند .ولــی واقعــا آیــا چــاره کار مهــار ریزگردهــا
مالچپاشــی آن هــم از نــوع نفتــی میباشــد؟

علــت اصــرار بــه مالچپاشــی نفتــی آن هــم در منطق ـهای
کــه واقعــا کانــون ریزگــرد نیســت چیســت؟
آیــا واقعــا شــن زارهــا و ماســه زارهــای
خوزســتان منشــا و عامــل ریزگردهــا هســتند؟
اگــر جــواب بــه ایــن ســوال آری اســت .پــس چرا ســالیان
ســال کــه ایــن شــنزارها وجــود داشــته انــد خبــری از
ریزگردهــا نبــوده؟ اگــر واقعــا کویرهــا عامــل ریزگردهــا
هســتند پــس بایســتی بخاطــر کویــر لــوت و دشــت کویــر
کل ایــران ســالیان پیــش در زیــر آواری از گــرد و
غبــار و ریزگــرد فــرو میرفــت .البتــه دوســتانی
نیــز هســتند کــه علــت مالچپاشــی هــای نفتــی
در ابعــاد گســترده را شــنزارهای روان میداننــد
و معتقدنــد کــه ایــن شــنزارها کــه ســالیان ســال
وجــود داشــتهاند شــنزارهایی روان و پیــش
رونــده هســتند کــه هــرآن ممکــن
اســت راه بیفتنــد و خانــه هــای
مــردم و تاسیســات صنعتــی مــان را
باخــود بــه دیــار باقــی ببرنــد .حــال
دوبــاره ســوال پیــش میآیــد کــه
اگــر واقعــا ایــن شــن هــا راه میرونــد
و رواننــد پــس چــرا تــا بــه امــروز راه
نرفتهانــد؟ در بســیاری از ایــن شــنزارها
درختانــی را میتــوان پیــدا کــرد کــه عمــری بیــش از
صدســال دارنــد و صدســال اســت کــه همــان جایــی کــه
بودهانــد هســتند .بســیاری ازایــن شــنزارها توســط مــردم
محلــی در روزگاران پیشــین نامگــذاری شــدهاند و تــا
امــروز نــام و نشــان خــود را حفــظ کردهانــد پــس بــاز
بــه ایــن ســوال میرســیم کــه آیــا واقعــا ایــن شــنزارها
رواننــد؟
شــاید بــا خــود بگوییــد بــا ایــن تفاســیر درک ایــن
مســاله بســیار آســان اســت کــه علــت اصلــی ریزگردهــا
تاالبهــا و آبگیرهــای خشــک شــده هســتند پــس
بایســتی بــا دادن حــق آب تاالبهــا ســعی در احیاکــردن
آنهــا داشــته باشــیم و یــا اگــر تــوان احیــای تاالبهــا را
نداریــم بــه حــرف متخصصیــن
ایــن امــر گــوش داده و ایــن
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مناطــق را کــه کانــون اصلــی ریزگردهــا هســتند ریــگ
پاشــی کنیــم و بــه مناطقــی کــه هیــچ ربطــی بــه ایــن
موضــوع ندارنــد و زادگاه بســیاری از جانــوران نــادر و
کمیــاب هســتند کاری نداشــته باشــیم و گــرد مــرگ بــر
آنهــا نپاشــیم.
ولــی در طــی چنــد مــاه گذشــته بســیاری از مناطــق
فکــه ،چذابــه و بســتان در اســتان خوزســتان مالچپاشــی
(نفتــی) شــدهاند .بــا پاشــیدن مالــچ نفتــی منظــرهای
بســیار زشــت از منطقــه باقــی میمانــد انــگار کــه کل
منطقــه ســوخته اســت و ایــن حالــت ســالیان ســال باقــی
میمانــد.
امــروزه بــا ایــن مــرگ پاش ـیها بســیاری از گونههــای
خــاص ایــن مناطــق کــه بــا ایــن زیســت بــوم تکامــل
یافتهانــد و جــزء گنجینــه زیســتی کشــور محســوب
میشــوند در حــال نابــودی هســتند .البتــه برخــی از
همــان دوســتان معتقدنــد کــه عکسهایــی کــه در فضــای
مجــازی تحــت عنــوان نابــودی جانــوران بــه وســیله مالــچ
پاشـ�ی نفتـ�ی منتشـ�ر میشـ�ود فتوشـ�اپاند.
حــال بیاییــم قســمتی از ایــن حیــات وحــش بینظیــر
ایــن اســتان را کــه در حــال نابــودی اســت ببینیــم.

افعی شاخدار عربی Cerastes gasperettii
زیباتریــن و باشــکوهترین افعــی جهــان اســت کــه آن
را در زیســت بــوم شــنزاری جنــوب غــرب کــه درحــال
نابــودی بــه وســیله مالــچ نفتــی اســت مــی تــوان یافــت.
وضعیــت ایــن گونــه در ایــن منطقــه بســیار بحرانــی اســت
و در چنــد ســال اخیــر بــه نــدرت مشــاهده شــده اســت.
مالــچ پاشــی نســل ایــن گونــه کمیــاب را شــدیدا تهدیــد
میکنــد.

بــوای شــنی  Eryx jayakariزیســتگاه ایــن گونه از
بــوآ تنهــا در شــنزارهای جنــوب غــرب خالصــه میشــود
کــه بهدلیــل مالچپاشــی هــای اخیــر شــدیدا در معــرض
خطــر انقــراض قــرار گرفتهاســت.

چندیــن گونــه مهــم وکمیــاب عقــرب در زیســت بــوم
شــنزاری جنــوب غــرب وجــود دارنــد .عقــرب نســبت
بــه مالچپاشــی خیلــی حســاس اســت و ســریع ازبیــن
مــیرود.

جربیل پاسفید Gerbillus cheesmani
ایــن پســتاندار زیبــا وکمیــاب در کشــور را فقط در زیســت
بــوم چندیــن هزارســاله فکــه چذابــه و بســتان میتــوان
یافــت .مالچپاشــیهای نفتــی مرگبــار تــا حــاال قســمت
وســیعی از زیســتگاه آن را از بیــن بردهاســت کــه در ایــن
میــان هــزاران جربیــل پاســفید در النههــای خــود بــه
وســیله مالــچ بــرای همیشــه محبــوس ماندهانــد و دیگــر
از زیــر شــنها بیــرون نیامدهانــد.

آسیابک Anas parthenope
ایــن حشــره ارزشــمند ماههــای گــرم ســال را در آبگیرهــا
و تاالبهــا ســپری میکنــد و نقــش بهســزایی در کنتــرل
بیولوژیــک جمعیــت حشــرات کوچکتــر نظیــر پشــهها
ایفــا میکنــد امــا در ماههــای ســرد ســال بــه زیســت
بــوم شــنزاری فکــه چذابــه و بســتان جابهجــا میشــود و
تــا گــرم شــدن هــوا در ایــن زیســت بــوم باقــی میمانــد.
ایــن آســیابک بــاز خــود غــذای پرنــدگان شــکاری را کــه
در ایــن زیســت بــوم زمســتان گذرانــی میکننــد تامیــن
میکنــد.

سید باقر موسوی

)

جهش های برتری!
هلیا رحمانیان

(کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری)
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مــا معمــوال ً جهشهــای ژنتیکــی را بــا آثــار مخــرب
آنهــا میشناســیم امــا امــروز میخواهیــم راجــع
بــه تعــدادی از جهشهــای مفیــد و جالــب کــه در
طــول دوران زندگــی انســانها اتفــاق افتــاده اســت،
صحبــت کنیــم:

افزایش تراکم استخوان
یکــی از ژنهایــی کــه تراکــم اســتخوان را کنتــرل میکند،
نژن  LRP5یــا �low density lipoprotein recep
 tor-related protein5اســت.
یــک نــوع جهــش در ایــن ژن باعــث
آســیب زدن بــه عملکــرد آن میشــود
امــا جهشــی خــاص در همــان ژن،
میتوانــد فعالیــت آن را افزایــش
دهــد کــه بهاینترتیــب شــاهد یکــی
از غیرمعمولتریــن جهشهــای
ژنتیکــی در انســان خواهیــم بــود.
ایــن جهــش بهصــورت کام ـ ً
ا اتفاقــی
کشــف شــد .وقتــی فــردی جــوان و
خانوادهاش ،که در غرب میان ه زندگی
میکردند ،بعد از یک ســانحهٔ تصادف
بهشــدت مخــرب ،بــدون هیچگونــه شکســتگی اســتخوان
جــان ســالم بــه دربردنــد ،پزشــکان بــه کمــک اشــعه
ایکــس متوجــه شــدند نهتنهــا در ایــن افــراد بلکــه در
ســایر اعضــای خانــوادهٔ آنهــا نیــز اســتخوانها بــه شــکل
قابلتوجهــی متراکمتــر و قویتــر از حــد میانگیــن آن
در ســایر مــردم اســت.
هیچکــدام از اعضــای آن خانــواده ،از کــودک سهســاله
گرفتــه تــا بزرگتریــن عضــو خانــواده کــه  ۹۳ســال
ســن داشــت ،در طــول زندگــی خــود دچــار شکســتگی
اســتخوان نشــده بودنــد.
درواقــع بــه نظــر میرســد نهتنهــا نســبت بــه آســیب
دیــدن مقــاوم هســتند بلکــه افــت تراکــم اســکلتی کــه
مربــوط بــه ســن و ســال هســت نیــز در آنهــا دیــده
نمیشــود.
برخــی از شــرکتهای دارویــی در حــال تحقیــق دربــارهٔ
چگونگــی اســتفاده از ایــن دســتاورد بهعنــوان مبنایــی
بــرای درمــان هســتند کــه میتوانــد بــه افــراد مبتــا بــه
پوکــی اســتخوان و ســایر بیماریهــای اســکلتی کمــک
کنــد.

توانایی هضم الکتوز
ژنــی کــه توانایــی هضــم الکتــوز شــیر را در دوران نــوزادی
بــرای او فراهــم میکنــد LCT،نام داشــته و مســئول تولید
آنزیــم الکتــاز اســت .فعالیــت ایــن ژن توســط یــک عنصــر
تنظیمــی واقــع در نزدیکــی ژن دیگــری بــه نــام MCM6
کنتــرل میشــود؛ بهطوریکــه بعــد از گرفتــن کــودک
از شــیر مــادر و بــزرگ شــدن او،
ژن  LCTتوســط ناحی ـهٔ مذکــور
خامــوش شــده و دیگــر آنزیــم
الکتــاز تولیــد نمیشــود بــه
همین دلیل است که برخی
از افراد توانایی هضم
الکتوز بعد از آن سن
را نخواهند داشت .شاید برایتان سؤال پیش
آمــده کــه چــرا میگویــم بعضــی از افــراد؟!
یکــی از جهشهایــی کــه تاکنــون در طــول زندگــی
بشــر اتفــاق افتــاده ،جهــش در همــان ناحیــه تنظیمــی
کنــا ِر ژن  MCM6اســت ،کــه درنتیجــه دیگــر قــادر بــه
خامــوش کــردن ژن  LTCبعــد از دوران نــوزادی نخواهــد
بــود و همچنــان ویژگــی هضم الکتــوز تا بزرگســالی حفظ
میشــود .پس اگر شــما جزو آن دســته افرادی هســتید که
لبنیات دوســت دارید و بعد از خوردنشان مشکالتی برایتان
پیــش نمیآید ،ایــن را مدیون جهش ژنتیکی در اجداد خود
هستید.
نیاز کمتر به خواب
دانشــمندان کشــف کردهانــد کــه چگونــه جهــش ژن
میتوانــد باعــث کاهــش نیــاز بــه خــواب شــود.
بعضــی از افــراد کــه بهطــور طبیعــی کمخــواب هســتند،
احتماالً میزان بیشــتری از یک نوع پروتئین را در بدن خود
دارند که نتیجهاش افزایش هیجانات در فرد است.
جهــش در ژن  ،DEC2امــکان
کمخــواب بــودن بهطــور
طبیعــی را بــه بعضــی از
مــردم میدهــد; ایــن
آرزوی تمــام کســانی اســت
کــه بــرای کســب موفقیــت
بهســختی تــاش میکننــد.
ایــن جهــش ژنــی ایــن امــکان را
فراهــم میکنــد کــه بــدن فــرد ،تنهــا بــا  ۴الــی  ۶ســاعت
خوابیــدن در طــول شــبانهروز ،فعالیــت طبیعــی خــود را
داشــته باشــد.
در ســال  ،۲۰۰۹یــک پروفســور عصبشناســی بــه نــام
یینــگ هویــی فــو از دانشــگاه سانفرانسیســکو در کالیفرنیا،
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مقاومت در برابر HIV
ویــروس  HIVیکــی از مهمتریــن خطراتــی اســت کــه
ســامتی را تهدیــد میکند .از اولین ســال گــزارش بیماری
 HIV/AIDSتاکنــون ،بیــش از  ۲۵میلیــون نفــر فــوت
کردهاند.
یــک نــوع جهــش ژنتیکــی کــه عمدت ـاً در افــراد اروپایــی
یافــت میشــود ،از پیشــرفت بیمــاری ایــدز جلوگیــری
کــرده و حتــی در مــواردی باعــث ایجــاد ایمنــی در برابــر
آن میشــود.
ویــروس  HIVســبب ایجــاد ســندرم ایدز شــده
کــه نشــاندهندهٔ ســندرم کاهــش ایمنــی
اســت .پــس از آلــوده شــدن بــه ویــروس
 ،HIVفــرد میتوانــد ســالها بــدون
پیشــرفت ایــدز زندگــی کنــد امــا در
ایــن مــدت ویــروس ،ســلولهای
ایمنــی بــدن را دنبــال میکنــد و
خــود را بــه امیــد تولید ذرات ویروســی
بــه آنهــا متصــل میکنــد.
یــک نــوع جهــش ژنتیکــی کــه -CCR5
 delta32نــام دارد ،در برابــر دو نــوع
 HIVمقاومــت ایجــاد میکنــدCCR5-delta32.
باعــث کاهــش توانایــی ورود ویــروس  HIVبــه داخــل
ســلولهای ایمنــی میشــود .ایــن جهــش باعــث
میشــود تــا گیرنــدهٔ  CCR5کــه در ســطح در خارجــی
ســلولهای خونــی ایمنــی قــرار دارد ،کوچکتــر از حــد
معمــول رشــد کنــد تــا جاییکــه دیگــر از ســلول خــارج
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جهــش در ژن  DEC2را در خانــوادهای کشــف کــرد کــه
بهطــور طبیعــی کمخــواب بودنــد؛ بهطوریکــه شــبها
چــه ســاعت  ۱۱و چــه دیرتــر از آن میخوابیدنــد ،روز
بعــدش ســاعت  ۵صبــح بیــدار بودنــد .پروفســور فــو
میگوید«:آنهــا یــاد نگرفتهانــد کــه در ایــن ســاعت
بیــدار شــوند بلکــه اینگونــه متولــد شــدهاند».
یــک مطالعــه جدیــد در آزمایشــگاه دکتــر فــو بــر روی
موشهــا صــورت گرفتــه و در  ۱۲مــه  ۲۰۱۸در ژورنــال
 PNASچــاپ شــد کــه بیــان میکنــد چگونــه جهــش
در ایــن ژن امــکان زنــده مانــدن و رشــد کــردن را بــرای
افــراد کمخــواب فراهــم میکنــد.
محققــان ،ایــن جهــش ژنــی را در موشهــا انجــام
دادنــد و متوجــه شــدند ژن  DEC2بــه کنتــرل میــزان
اورکســین ( )orexinکمــک میکنــد .اورکســین کــه بــا
نــام هیپوکرتیــن ( )hypocretinنیــز شــناخته میشــود،
یــک انتقالدهنــدهٔ عصبــی از نــوع نوروپپتیــد بــوده و در
تنظیــم خوابوبیــداری نقــش دارد.

نشــود; درنتیجــه ویــروس  HIVدیگــر نمیتوانــد بــه
ســلولهای ایمنــی متصــل شــود و آنهــا را از بیــن ببــرد.
در بیــن مــردم اروپــای شــمالی کســانی هســتند کــه دو
نســخه از ایــن ژن جهشیافتــه را دارنــد یعنــی از هــر والــد
یــک نســخه دریافــت کردهانــد .ایــن افــراد کامـ ً
ا در برابــر
بیمــاری ایــدز ایمــن هســتند.
 ۱۰تــا  ۱۵درصــد و حتــی گاهــی گفتــه میشــود ۱۸
درصــد دیگــر از مــردم اروپــا تنهــا یــک نســخه از ایــن
نــوع ژن جهشیافتــه را دارنــد کــه گرچــه بهطــور کامــل
از بیمــاری جلوگیــری نمیکنــد امــا احتمــال بــروز آن را
کاهــش میدهــد و پیشــرفت بیمــاری ایــدز را بــه تأخیــر
میانــدازد .ایــن جهــش در مناطقــی مثــل آفریقــا،
آســیای شــرقی و آمریــکا دیــده نشــده اســت.

29

محکوم به جنایت از بدو تولد!
فرنوش طباطبائیان

(کارشناسی زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی)
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درست یا غلط؟!

فرآیندهــای زیســتی در گســترش رفتارهــای
جنایــی دخیــل هســتند .اگــر بهراســتی عوامــل
ژنتیکــی در وقــوع جــرم و جنایــت نقــش دارنــد،
پــس بایــد یکســری پایههــای زیســتی بــرای
جــرم و جنایــت وجــود داشــته باشــد .قابــل
ذکــر اســت کــه عوامــل محیطــی هــم روی
ای�نـ پایههــای زیس��تی تاثیرگذارندــ .تجزیــه
و تحلیلهــای ژنتیکــی  900مجــرم فنالنــدی
نشــان میدهــد کــه دو ژن در بــدن انســان
بــا وقــوع جــرم و جنایــت در ارتبــاط هســتند.
انجــام رفتــار خشــونتآمیز در افــرادی کــه ایــن
دو ژن را دارنــد 13 ،برابــر بیشــتر از ســایرین
اس��ت .حداقل  4تــا  10درصــد جــرم و جنایــت در
فنالنــد توســط افــرادی بــا ایــن ســاختار ژنتیکــی
ص��ورت میگیرد .محققــان احتمــال میدهنــد
کــه عوامــل ژنتیکــی دیگــری نیــز در بــروز رفتــار
خش��ونتآمیز و ج��رم و جنای��ت دخی��ل هس��تند.
آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه نمیتــوان بــا قطعیــت
گفــت کــه تمــام افــراد دارای ایــن ژن ،بــه جنایت
دســت میزننــد؛ ولــی دراکثــر متهمــان ایــن
ژن دیـ�ده شــده اس��ت .ایـ�ن دو ژن  MAOAو
 CDH13نـ�ام دارنـ�د .ژن  MAOAبــا آنزیــم مونــو
آمیــن اکســیداز در ارتبــاط اســت کــه نقــش
مهمــی در کنتــرل دوپامیــن و ســروتونین مغــز
دارد و ژن  CDH13بــا ســوء مصــرف مــواد مخــدر
مرتب��ط اس��ت .عــاوه بــر کدهــای ژنتیکــی،
عوامــل محیطــی نیــز در ارتــکاب بــه جــرم مؤثــر
هســتند.

تشکیل بانک دادههای ژنتیک
در حــال حاضــر تعییــن هویــت در دنیــا بــه روشهــای
مختلفــی مثــل انگشــت نــگاری یــا از طریــق قســمتهای
مختلــف بــدن انجــام میپذیــرد ولــی هــر کــدام از
آنهــا قابــل دســتکاری بــوده و فــرد میتوانــد بــا عمــل
پالســتیک ســر انگشــتان یــا قســمتهای دیگــر آن را

دســتکاری کند .این در حالی
اســت کــه آزمایشهــای
 DNAتنهــا روشــی
اســت که تاکنــون از نظر
علمــی و عملــی قابــل
خدشــه نبــوده و فــرد
اصال نمیتوانــد در آن دخالت کرده و
آزمایــش را مخدوش کند .بنابرایــن آزمایش DNA
بهتریــن شــیوه تعییــن هویت اســت کــه علم امــروز دنیا
بــه آن رســیده اســت تــا در صــورت ارتــکاب بــه جــرم
مجــدد امــکان شناســایی آنهــا وجــود داشــته باشــد کــه
ایــن هــدف اصلــی از تشــکیل بانــک دادههــای ژنتیــک
است.
جمــعآوری و تجزیــه و تحلیــل  DNAیــک ابــزار مهــم
در اجــرای قانــون اســت .بــه گفتــه  ،FBIاز ســال ،2018
تقریبــا  400000مــورد از شــواهد  DNAبــرای کمــک به
تحقیقــات جنایــی اســتفاده شــده اســت .در ســال 2018
بیــش از  16میلیــون نفــر در ایــاالت متحــده مشــخصات
 DNAخــود را در پایگاههــای اطالعاتــی و بانکهــای
ژنتیک ثبت کردند.
بررســی ارتــکاب جــرم در دوقلوهــای
همســان و دوقلوهــای ناهمســان!
اگــر یــک قــل از دوقلوهای همســان مجــرم باشــد ،احتمال
اینکــه قــل دیگــر آن نیــز مجــرم شــود  %70اســت .ایــن
موضــوع بــرای دوقلوهــای ناهمســان نیــز وجــود دارد
ولــی احتمــال آن کمتــر اســت (حــدود  .)%40از ایــن
میتــوان بــه وراثتــی بــودن جــرم و جنایــت پیبــرد.
مطالعات فرزندخواندگی!
یــک مطالعــه درمــورد فرزندخواندگــی انجــام شــد کــه
نشــان میدهــد کــه وراثــت رفتارهــای تهاجمــی %70
اســت درحالیکــه در بزهــکاری  %39اســت .ســه تحقیــق
بــا انــدازه نمونــه بــزرگ بــرای جدایــی جــرم و جنایــت
خشــونتآمیز از غیرخشــونتآمیز صــورت گرفتــه اســت

روانشناســی چشــم اندازهــای بســیار زیــادی در زمینــه
جــرم و جنایــت در اختیــار متخصصــان قــرار میدهــد
زیــرا رابــط بیــن علــوم بالینــی ،علــوم شــناختی و علــوم
اعصاب اســت.
الکتروآنسفالوگرام EEG1

الکترواســفالوگرام از الکترودهــای پوســت ســر ثبــت
میشــود کــه فعالیــت الکتریکــی مغــز را اندازهگیــری
میکنــد .صدهــا مطالعــۀ ارزیابــی  EEGدر جنایتــکاران،
بزهــکاران ،بیمــاران روانــی و مجرمــان در طــی شــصت
ســال گذشــته انجــام شــده اســت و واضــح اســت کــه
تعــداد زیــادی از آنهــا مشــمول اختــاالت  EEGخشــونت
تکرارشــونده هســتند .نمونههای وســیعی از مجرمان خشن
مــورد بررســی قــرار گرفــت و ناهنجاریهــای  EEGرا در
حــدود  50درصــد از مــوارد مشــاهده کردنــد و شــایعترین
اختــال در آن EEG ،موجــی آرام و منحصربهفــرد بــود.
ایــن یافتههــا توســط مطالعــه قاتــان و ســایر مجرمــان
2
خشــن اثبات میشــود.
1
2

Electroencephalogram

(منبع  Bach-y-Ritaو همکارانش و Hillو)Pond

تغذیه
کمبــود مــواد مغذی بــا خشــونت در دوران کودکــی ارتباط
دارد .همچنیــن افزودنیهــای غذایــی و هیپوگلیســمی و
کلســترول بــر رفتــار انســان اثرگذارنــد .عــاوه بــر ایــن،
برخــی مطالعــات ارتبــاط بیــن رفتارهــای پرخاشــگرانه و
کمبــود ویتامیــن و مــواد معدنــی را نشــان دادهانــد.
آالینده های محیط زیست
قــرار گرفتــن در معــرض آالیندههــا ،بــه ویــژه فلــزات
ســنگین کــه اثرات نوروتوكســیك دارند ،میتوانــد در موارد
شدید باعث ضعف مغزی شود كه به نوبه خود منجر به رفتار
ضداجتماعــی و تهاجمــی میشــود .پســران بــا ســطوح
باالی ســرب بــه طور قابل مالحظهای نســبت بــه معلمان و

vector

روانشناسی

طرد مادرانه!
نوزادانــی کــه مادرانشــان آنهــا را
نمیخواهنــد و یــا در زمــان بــارداری دائمــاً بفکــر
ســقط آنهــا بودنــد و همچنیــن نوزادانــی کــه شــامل
هــر دو مــورد طــرد مادرانــه و عــوارض زایمــان بودنــد،
احتمــال مشــاهده رفتارهــای خشــونتآمیز در آنهــا
بیشــتر اســت.
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کــه در آن دریافتنــد کــه وراثــت بــرای جرائــم کوچــک
تعریــف میشــود امــا بــرای جرائــم خشــونتآمیز نــه!
ایــن مطالعــه بــر اســاس وجــود یــا عــدم وجــود اســتعداد
ذاتــی بچههــا بــود (آنهایــی کــه والدیــن بیولوژیکــی
جنایتــکار داشــتند) و آنهایــی کــه بعــد از تولــد آن
را کســب کردنــد (آنهایــی کــه بــه فرزنــد خواندگــی
گرفتــه شــدهاند) %40 .نــرخ جرائــم مربــوط
بــه زمانــی بــود کــه هــر دو عامــل زیســتی
و محیطــی حضــور داشــتند و %18/8
مربــوط بــه شــرایطی بــود از ترکیــب
«اســتعداد ذاتــی» و «کســب آن
بعــد از تولــد» کــه اینهــا نشــان
میدهــد کــه عوامــل ژنتیکــی و
محیطــی تاثیــر گذارنــد.

عوارض زایمان!
مطالعــات متعــددی نشــان داده اســت کــه نــوزادان
مبتــا بــه عــوارض زایمان بیشــتر بــه بیماریهــای اختالل
رفتــاری ،بزهــکاری ،جرم و جنایــت ناگهانی و خشــونت در
بزرگســالی مبتــا میشــوند .عواقب ناشــی از زایمــان مانند
آنوکســیا( Anoxiaیا کمبود اکســیژن) تحویل فورســپس
و پــره اکالمپســی(( )pre-eclampsiaکــه
از عــوارض دوران بــارداری و یــک اختــال
چندارگانــی اســت و منجــر بــه انکســیا
میشــود) احتمــاال بــه آســیب مغــزی
منجر شــود و این آسیب به نوبه خود
ممکن اســت به رفتار ضد اجتماعی و
جنایــی منجــر شــود.
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والدیــن خــود رفتارهای تهاجمــی دارند.
هورمونها
تستوســترون :تحقیــق روی حیوانــات نشــان میدهــد
کــه هورمــون اســتروئیدی تستوســترون نقــش مهمــی در
پیدایــش و حفــظ برخــی از انــواع رفتارهای پرخاشــگرایانه
در جونــدگان دارد و در حضــور تستوســترون ،افزایــش
تهاجــم در طیــف گســتردهای از گونههــای حیوانــی
مشــاهده میشــود.
کورتیــزول :تعــدادی از مطالعــات نشــان میدهــد کــه در
واقــع یــک ارتبــاط بیــن کورتیــزول و رفتــار ضداجتماعــی
و تهاجمــی وجــود دارد.
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نوروژنتیک
مربــوط بــه فعالیــت کــم منوآمیناکســیداز)MAOA( A
میشــود .کودکانــی کــه مــورد تجــاوز قــرار گرفتهانــد و
فعالیــت  MAOAدر آنهــا کــم اســت ،با احتمال بیشــتری
دچــار رفتارهــای ضداجتماعــی میشــوندMAOA .
آنزیمــی اســت کــه در تنظیــم متابولیســم
چندیــن نوروترنســمیتور از جملــه دوپامیــن
و نوراپینفریــن و ســروتونین نقــش دارد
کــه عملکــرد مغــز را تحتتاثیــر قــرار
میدهــد .در موشهــای آزمایشــگاهی نیــز
آنهایــی کــه  MAOAرا دارنــد نســبت بــه
ســایر موشهــا کــه ( MAOBمنــو آمیــن
اکســیداز )Bرا دارنــد خشــنتر هســتند .اولیــن
تالشهــا بــرای اســتفاده از شــواهد ســطح  MAOAدر
تخفیــف در حکــم قاتــل در ســال  1994در ایاالتمتحــده
بــود .تحقیقــات نشــان داده اســت کــه در پنــج مــرد عضــو
یــک خانــواده هلنــدی بــا وجــود مشــاهده  IQکــم و
رفتــار خشــونتآمیز غیــر طبیعــی ،هیــچ عملکــردی از
 MAOAگــزارش نشــده اســت.
ژن  X-linked ،MAOAاســت بنابرایــن ایــن مردهــا
و افــراد نســل بعــد ،مشــکالت رفتــاری شــامل رفتارهــای
تهاجمــی ،ســرکوب و تجاوز جنســی را نشــان میدهند .در

فــردی هلنــدی بــه نــام  Stephen Mobleyکــه محکوم
بــه قتــل بــود آزمایشــی انجــام شــد و مشــاهده کردنــد که
دارای  IQباالتر از حد متوسط است اما یک سابقه خانوادگی
داشــتند کــه در آن مــردان رفتارهــای خشــونتآمیز و
غیرانســانی انجــام میدهنــد پــدر اونیــز اینگونــه بــود.
وکالی مدافع در تالش برای لغو مجازات اعدام ،درخواســت
یــک آزمایش ژنی بــرای عملکــرد  MAOAدر Mobley
دادنــد .ایــن درخواســت رد شــد زیــرا تحقیقــات ژنتیکــی
اشــاره شــده بــر اســاس اســتانداردهای مــورد نیــاز و
شــواهد علمــی مجــاز نبــود Mobley .در ســال 2005
اعــدام شــد .عــدم وجــود عملکــرد  MAOAبســیار
نــادر اســت ،امــا نــوع کــم فعالیــت  MAOAبــه عنــوان
ژن جنگجــو خوانــده میشــود %12 .مــردان مبتــا بــه
ژنوتیــپ  MAOAکــم فعالیــت ،در کودکــی بدرفتــاری
را تجربــه کردهانــد .بــرای کســانی کــه مــورد بدرفتــاری
قــرار گرفتهانــد ولــی ســطح بــاالی عملکــرد  MAOAرا
دارنــد ،بهنظــر میرســد کــه عوامــل ژنتیکــی در مقابــل
رفتارهــای ضداجتماعــی هســتند.
در بــروز رفتارهــای انســان عوامــل مختلفــی
دخیــل هســتند از جملــه مهمتریــن آنهــا
عوامــل محیطــی و ژنتیکــی هســتند امــا
در آخــر ایــن انســان اســت کــه تصمیــم
میگیــرد ،او تنهــا موجــودی اســت کــه
اراده دارد و ایــن ســبب تمایــزش
از ســایرین شــده و او را اشــرف
مخلوقــات کــرده .امــا تــا چــه حــد انســان قــدرت
کنتــرل اعمالــش را دارد...؟!
z zمنابع:
11. Taylor, L., 1984. Born to crime: The genetic causes of criminal behavior. Westport, CT: Greenwood
Press.
22. McDermott, R., Tingley, D., Cowden, J., Frazzetto,
G. and Johnson, D.D., 2009.Monoamine oxidase A
gene (MAOA) predicts behavioral aggression following provocation. Proceedings of the National
Academy of Sciences, 7(106), pp.2123-2118
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ل هــا بــرای زندگــی در آب و هــوای
بــدن نئاندرتــا 
ســرد ســازگاری یافتــه بــود ،بطــور مثــال آنها کاســه ســر
بــزرگ داشــتند ،کوتــاه قامــت امــا بســیار قــوی و دارای
بینــی بزرگــی بودنــد ،در واقــع دارای ویژگیهایــی بودنــد
کــه مناســب مناطــق آب و هــوای ســرد میباشــد .بطــور
میانگیــن ،نئاندرتالهــای مذکــر دارای قــد  165ســانتی
متــر ،از نظــر وزنــی ســنگین و بــه دلیــل فعالیــت بدنــی
ن
ن بنــدی قــوی بودهانــد .بلنــدی ز 
زیــاد دارای اســتخوا 
ی متــر بــود ه
هــای نئاندرتــال بیــن  153تــا  157ســانت 
ل هــا نقاشــان چیــر ه دســتی بودنــد کــه
اســت .نئاندرتــا 
در غارهــا و بــر کنــاره صخرههــا آثــار هنــری بدیــع را بــه
یــادگار گذاشــتهاند.

براســاس مطالعــات ژنتیکــی همـ ه انســانهای امــروزی بــه
جــز قــاره آفریقــا بیــن دو تــا چهــار درصــد ژن نئاندرتــال
دارا میباشــند.
آمیزش انسان و نئاندرتال
نتایــج آخریــن تحقیقــات روی ژنــوم یــک فســیل کــه در
روســتای اوســت ایشــیم در ســیبری یافــت شــده اســت،
شــواهدی مبنــی بــر جفتگیــری بیــن انســان امــروزی
و نئاندرتالهــا ارائــه مــی دهــد .تحلیــل و تعییــن آرایــش

کشــف ششــمین دنــدان شــیری نئاندرتالهــا
در ایــران تاریــخ بشــر را تغییــر داد

بــا کاوش هــای کــه در ســال 96
انجــام شــد بــرای نخســتینبار
در پناهــگاه صخــرهای «پــاوه
یــوان» کرمانشــاه ششــمین
دنــدان شــیری نئاندرتالهــا
را در  40کیلومتــری کرمانشــاه
کشــف کردنــد .پیــش از ایــن
پنــج دنــدان دیگــر در کشــورهای
اســپانیا ،فرانســه ،ایتالیــا ،آلمــان و
بلژیــک پیــدا شــده بودنــد .ایــن دنــدان
شــیری متعلــق بــه یــک کــودک  6ســاله نئاندرتــال اســت
و در محوطـهای بــه دســت آمــد کــه در آن ردپــای انســان
هوشــمند نیــز دیــده شــده اســت .جایــی کــه بــه گفتــه
باســتان شناســان اگــر احتمــال همزیســتی و امتــزاج
انســان هوشــمند و نئاندرتــال در آن ثابــت شــود ،یکــی از
شــگفتی هــای باســتان شناســی در ایــران رخ میدهــد.
بــا ایــن وجــود میتــوان گفــت کــه ســائیدگی مینــای
دنــدان نشــان میدهــد کــه او زندگــی ســختی گذرانــده
و بیشــتر از اســتخوان و گوشــت اســتفاده میکــرده اســت.
کشف جسد دخترانه از  2گونه انسان اولیه!
حــدود  50هــزار ســال پیــش دو انســان اولیــه از دو گونــه
متفــاوت در غــاری در روســیه باهــم زندگــی میکردنــد
کــه دارای فرزنــد دختــری بودنــد DNA .اســتخراج شــده
از قطعــات اســتخوان کشــف شــده در ایــن غــار نشــان
میدهــد کــه ایــن دختــر فرزنــد یــک مــادر نئاندرتــال
و یــک پــدر دنیســووان بــوده اســت.نئاندرتالها و
دنیســووانها متعلــق بــه گونــه هــای متفاوتــی از انســان
بودنــد .ایــن تکــه اســتخوان بخشــی از یــک اســتخوان
بلنــد بــوده و طبــق پیــش بینــی ایــن شــخص حداقــل ۱۳
ســال داشــته اســت.

vector

نئاندرتــال ()Homo neanderthalensis
انس��ان
ِ
گون��های از ســرده انســان بــوده اســت کــه در اروپــا و
قســمتهایی از غرب آســیا ،آســیای مرکــزی و
شــمال چین (آلتــای) ســکونت داشــتند 130 .هــزار
س��ال پی�شـ ،مش�خـصه ه�اـی کام��ل نئاندرتاــل هــا
ظاه��ر شدــند و نسـ�ل آنهـ�ا در حـ�دود  40هــزار
سـ�ال پی��ش در اروپـ�ا منقرــض گردیـ�د.
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انسان نئاندرتال

پایــه های  DNAبــه دســت آمــده از یــک اســتخوان
ران مربــوط بــه یــک انســان کــه  45هــزار ســال پیــش
ی دهــد کــه نخســتین
ی زیســته ،نشــان م ـ 
در ســیبری م 
مــورد آمیــزش میان انســان و نئاندرتــال  50هــزار تــا 60
هــزار ســال پیــش رخ دادهاســت .اســتخوان ران متعلــق
بــه یــک شــکارچی مــرد میباشــد کــه یکــی از قدیمــی
تریــن انســان مــدرن کشــف شــده در اوراســیا میباشــد.
لــذا گونــه انســان احتمــاال  60هــزار ســال پیــش از آفریقــا
خارج شــده و در سراســر جهان پراکنده شده است.
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انتقام نئاندرتال!

افســردگی ،اعتیــاد ،آلــرژی ،ســرطان
پوســت و ...میــراث ژنتیکــی خویشــاوندان
نئاندرتا لهــا
دانشــمندان میگوینــد بعضــی از بیمــاری هــای انســان
مــدرن مثــل ناراحتــی پوســتی ،اعتیــاد بــه تنباکــو،
افســردگی درازمــدت ،حملــهی قلبــی ،چاقــی مفــرط،
دیابــت نــوع دوم ،کــرون ،لوپــوس ،ســیروز صفــراوی
و ...ارتبــاط زیــادی بــا  DNAبــه ارث بــرده از اجــداد
ن نئاندرتــال هــا مزایایــی هــم
نئاندرتــال او دارنــد .البتــه ژ 
دارنــد :مث ـ ً
ا ژن نئاندرتالهــا هــم باعــث افزایــش و هــم
باعــث کاهش بیمــاری کــرون ،نوعــی بیمــاری التهابــی
دســتگاه گــوارش میشــود .در دو پژوهــش جدیــد هــم
کــه انجــام شــده بــود ،محققــان ســه گونـه ی ژن باســتانی
را شناســایی کردنــد که سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت
میکــرد.
داروین،تکامل وانتخاب طبیعی
دارویــن تکامــل را بــه عنــوان تغییــر نســل هــا تعریــف
کــرد  ،ایــده ای کــه گونههــا طــی زمــان تغییــر کــرده
و گونــه هــای جدیــدی را بــه وجــود مــی آورنــد و دارای
یــک جــد مشــترک هســتند .بــر اســاس انتخــاب طبیعــی
صفــات تــوارث پذیــری موجــودات باعــث مانــدگاری و
تولیدمثــل بیشــتر آنهــا میشــود و نســبت بــه همتایــان
خــود فرزنــدان بیشــتری خواهنــد داشــت.
طبــق ادعاهــای فرضیــه تکامــل ،انســانها ومیمونهــای
معاصــر دارای جــد مشــترک بــوده انــد .ایــن موجــودات
بــه مــرور زمــان تکامــل یافتــه و برخــی از آنهــا بــه
میمونهــای امــروزی وشــاخهای دیگــر بــه انســانهای
امــروزی مبــدل شــدهاند.
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تکامــل گرایــان اولیــن گــروه مشــترک از اجــداد انســانها
و میمونهــا را «آســترالوپیتکوس» نامگــذاری کردنــد
کــه بــه معنــای «میمــون آفریقــای جنوبی» میباشــد.

ازنظرمقایســه چنــد ریختــی تــک نکلئوتید تقریبــا %98/4
 DNAانســان بــا  DNAشــامپانزه یکســان اســت .بــا این
حــال انســان از هیــچ یــک ازآنهــا تکامــل نیافتــه اســت و
مســیرتکاملی مــا وآنهــا میلیونهــا ســال پیــش از هــم
جدا شــده اســت.

انقراض نئاندرتالها
در مــورد دلیــل انقــراض انســانهای نئاندرتــال و زمــان
ایــن انقــراض همچنــان گمانههــا و پرس ـشهای متفاوتــی
مطــرح میباشــد .بهــار  ،۲۰۰۹نتایــج تحقیقاتــی نشــان
داد کــه احتماالً یکــی از مهمترین دالیل نابودی نئاندرتالها
ایــن بوده که خــوراک هوموســاپینها (انســان خردمند یابه
زبــان عامــه انســان) شــدهاند .دلیلهــای دیگــر انقــراض
نئاندرتالهــا نابــودی آنهــا بــه دســت انســانهای
مــدرن یــا عــدم مقاومــت آنهــا در برابــر موجــی بیســابقه
از ســرما عنــوان شــده کــه امــکان دسترســی آنهــا بــه
مــواد غذایــی را محــدود کــرده اســت.
عدم سازگاری ژ نها احتمال انقراض
تحقیقــات نشــان دادهاســت کــه نــه تنهــا نئاندرتالهــا
اثــری از ژن هــای خــود در ژنهــای انســان معاصــر باقــی
گذاشــتهاند ،بلکــه برعکــس آن هــم صــادق اســت .در
جــدول ژنتیــک یــک نئاندرتــال کــه اخیــرا فســیل آن در
منطقــه آســیای مرکــزی پیدا شــده اســت  ،محققــان اثری
از ژنهــای انســان مــدرن یافتنــد .علــت آن به ناســازگاری
ژنتیکــی بــر میگــردد کــه بــه گفتــه ســرگئی کاســتاالنو
تولید مثل نئاندرتالها با انســان های مدرن را ناکام گذاشته
اســت .او میگوید« :حاصــل آمیزش نئاندرتالهای مرد
و انســانهای زن مــدرن میتوانســته نوزدانــی
باشــد ناقصالخلقــه ،فاقــد امــکان بقــا و ناتــوان
در تولیــد مثــل» محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
کــه اشــکال جریــان نیافتــن زندگــی نئاندرتالهــا در
آمیــزش بــا زنــان مــدرن بــه برخــی از ژنهــای آنهــا
مربــوط بــوده اســت .احتمــاال خصوصیــات ژنتیکــی نهفتــه
در برخــی از کرومــوزم هــای مردهــای نئاندرتــال نوعــی

واکنــش دفاعــی را در زن مــدرن موجــب میشــده کــه
نتیجــه آن نــوزادی معلــول بــا شــانس کــم بــرای ادامــه
زندگــی بوده اســت.
دلیل انقراض نئاندرتالها
شــاید عجیــب تریــن نکتــه دربــارهٔ انقــراض نئاندرتالهــا
ایــن باشــد کــه مــا خودمــان را در آینــهٔ آنهــا تصــور
میکنیــم .درحقیقــت مــا بــا مطــرح کــردن ایــن پرســش،
میخواهیــم بدانیــم آیــا روزی نوبــت انقــراض مــا هــم
خواهــد رســید؟ تــا امــروز ســه نظری ـهٔ بســیار پرطرفــدار
دربــارهٔ انقــراض نئاندرتــال هــا وجــود داشــته اســت.

آیــا خطــر انقراض انســان هــا را هــم تهدید
کرد هاست؟
بــر اســاس آخریــن مطالعــات پژوهشــگران زمیــن در
حــدود  5هزارســال آینــده بــار دیگــر بــا یخبنــدان روبــه
رو خواهــد شــد و در آن روز بــاز تیــک تــاک لحظــات بــرای
نابــودی آغــاز میشــود .شــاید تمایــل بشــر در رفتــن بــه
مریــخ و ســکونت در آن را بتــوان در پــس ایــن احســاس
جســتجو کــرد.

•نظریـ�ه تغییـ�رات آب و هوایـ�ی :تغییــرات
شدید آب و هوایی در اوراسیا ،آنطور که شواهدی از
آن در الیههای یخچالی و رسوبات گردههای گیاهان
حفــظ شــده اســت ،تقریبـاً همزمــان بــا کــم شــدن
نئاندرتالهــا رخ دادهانــد .در برخــی از مناطــق
ســیل هــای شــدید رخ داده و برخــی مناطــق
دیگــر پوشــش جنگلــی خــود را از دســت دادنــد و
بــه صحــرا و علفــزار تبدیــل شــدند .ایــن تغییــرات
برکلیــت زندگــی نئاندرتــال هــا تاثیرگــذارده اســت.

z zمنابع:
.2

2مجله Cell

.4

4وبالگ تخصصی فرگشت

.5

5کتــاب زندگــی نئاندرتــال هــا از آغــاز تــا انقــراض،
مهــدی محمــد طاهــری
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•نظریــه رقابــت بــا انســان :خاورمیانــه
نخســتین جایــی بــود کــه انســانهای امــروزی
بــا نئاندرتالهــا برخــورد کردنــد .مردمــان
هنرمنــد ظریــف و باهــوش (انســانهای امــروزی)
از آن پــس بــا مردمانــی زمخــت و بیهنــر و
پــرزور (نئاندرتالهــا) مواجــه شــدند .میــان
آنهــا جنگهــای خونینــی رخ مــیداد؛ گرچــه
همزیســتی چنــد  10هــزار ســاله آنهــا نشــان
میدهــد کــه هــر دو طــرف بــه نوعــی گــروه
مقابــل را تحمــل میکردنــد.
•نظریــه جنــگ هــای خــون آلــود:
تاکنــون شــواهد کافــی بــرای اثبــات نبــرد میــان
نئاندرتالهــا و انســانها کشــف شدهاســت.
نیــزهای کــه در ســینه یــک نئاندرتــال رفتــه و
موجــب مرگــش شــده ،ســاخت دســت انســان
اســت .شــواهد دیگــری هــم وجــود دارد کــه
نشــان میدهــد انســانها گوشــت نئاندرتالهــا
را میخــورد ه انــد؛ مثــ ً
ا اســتخوان آرواره یــک
نئاندرتــال کــه در یکــی از غارهــای محــل ســکونت
ن هــا کشــف شــده اســت.
انســا 
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مدلیسم میکروبی

Caulobacter crescentus

درک مکانیسـ�م کنتـ�رل چرخـ�ه سـ�لولی د ر �Caulo
 bacterبــه نقطــهای از پیشــرفت و رشــد رســیده
استــ ک�هـ م��ا ب��ه کم��ک آن میتوانی��م امــروزه
یــک دیــد یکپارچــه از عملکــرد سیســتمهای چرخــه
ســلولی در باکتر یهــا داشــته باشــیم .سیســتمهای
زیســتی اغلــب از طریــق پیچیــده بــودن خــود
شــناخته میشــوند امــا ایــن پیچیدگــی مشــهود
از طریـ�ق آنالیزهـ�ا و مطالعـ�ات کاهـ�ش مییابـ�د.
بهعبارتــی دیگــر ایــن پیچیدگــی وقتــی کــم
میشــود کــه مــا بــا مکانیســمهای چرخــه ســلولی
بیش��تر آش��نا شوــیم .از طرفــی مدلســازی چرخــه
ســلولی در  Caulobacterتــا جایــی توســعه یافتــه
اســت کــه امــروزه عملکــرد سیســتمهای ســلولی
بــا یــک دیــد مهندســی آنالیــز میشــود .مطالعــات
روی ایــن باکتــری موجــب شــد تــا درآوریــل ســال
 ،2019دانشــمندان  ETH Zurichو همــکاران ،اولیــن
ژنــوم باکتریایــی جهــان ،تحــت عنــوان Caulobacter
 2.0-ethensisرا کــه بطــور کامــل توســط کامپیوتــر
طراح��ی شــده اسـ�ت ،بـ�ه جه�اـن معرفــی کننــد .اگــر
چــه فــرم زنــده ی  2.0-Caulobacter ethensisهنــوز
وجــود نــدارد.

 :Caulobacter crescentusیــک باکتــری
گــرم منفــی و  Oligotroph1اســت کــه در آبهــای
تــازه و خنــک دریاچههــا و جویبارهــا یافــت میشــود.
از ایــن باکتــری بــرای مطالعــات مربــوط بــه تمایــز
سلولی،تقســیمات نابرابــر ســولی و از همــه مهمتــر در
تحقیقــات مربــوط بــه چرخههــای ســلولی اســتفاده
میشــود .ژنــوم ایــن باکتــری از یــک کرومــوزم حلقــوی
کــه  4.016.942جفــت بــاز را در خــود جــای داده
تشــکیل شــده اســت و دارای  3.767ژن میباشــد.
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معمــاری سیســتم کنترلــی چرخــه ســلولی
در Caulobacter crescentus
ایــن باکتــری در طــی یــک تقســیم نامتقــارن ســلولی ،دو
ســلول دختــری را ایجــاد میکنــد کــه نســبت بــه یکدیگــر
متمایــز میباشــند .یکــی از آنهــا  swarmer cellنــام
دارد کــه دارای یــک تــاژک در یکــی از قطبهــای
ســلولی خــود میباشــد کــه بــه آن امــکان تحــرک
و شــنا کــردن در محیــط آبــی در طــی فراینــد
کموتاکســی را میدهــد .ســلول دیگــر stalked
 cellمــی باشــد .ایــن ســلول یــک ســاختار ســاقه ماننــد
موجــود زنــدهای کــه توانایــی زیســتن در محیطــی  oligotrophicرا دارد .ایــن
1
محیطهــا از لحــاظ ترکیبــات معدنــی ماننــد نیتــرات ،آهــن و فســفات و ترکیبــات کربــن دار فقیــر
میبا شــند .

و لولـهای شــکل دارد کــه از یــک قطــب آن خــارج شــده
و ماننــد قالبــی چســبنده اســت و امــکان اتصــال آن را بــه
ســطوح مختلــف میدهــد swarmer cell.پــس از یــک
دوره تحــرک بــه تدریــج بــه  stalked cellتمایــز پیــدا
میکنــد .فراینــد تقســیم در تصویــر صفحــه بعــد و در
 stalked cellهــا مشــاهده میشــود.

در فراینــد چرخــه ســلولی  4پروتئین تنظیمــی DnaA,
 GcrA, CtrAو  CcrMدخالــت دارنــد کــه مســتقیما
رونویســی حــدود  200ژن را کنتــرل میکننــد .در هــر
دو ســلول  swarmerو  ،stalkedهمانندســازی DNA
وقتــی آغــاز میشــود کــه ســلول از  CtrAپاکســازی
شــده و  DnaAفعــال در آن تجمــع یابــد .در ســمت چپ
تصویــر و در بخــش  Cقفــل شــدن  CtrAدر یــک غلظت
بــاال و بــا مکانیســم خودتنظیمــی مثبــت دیــده میشــود.
البتــه نکتــه کلیــدی این اســت کــه ایــن حلقــه بازخوردی
در طــی افزایــش پروتئولیــز  CtrAمتوقــف میشــود و
ســلول از  CtrAحــذف میگــردد .افزایــش پروتئولیــز
 CtrAاز راههــای متفاوتــی در دو ســلول  swarmerو
 stalkedرخ میدهــد .پاکســازی  CtrAدر stalked
 daughter cellدر طــی فراینــد تقســیم سیتوپالســم
و قبــل از تقســیم ســلول بــه خوبــی انجــام میشــود
ولــی مکانیســم ایــن فراینــد در swarmer daughter
 cellو در طــی تمایــز آن بــه stalked cell
هنوزبــه طــور دقیــق شناســایی نشــده اســت.
همانطــور کــه گفتیــم  CtrAو DnaA
نقشهــای متضــادی نســبت بــه یکدیگــر
در کنتــرل فراینــد آغــاز همانندســازی
کرومــوزم دارنــد DnaA .بــه origin of
 replicationمتصــل شــده و باعــث تســهیل
آغــاز همانندســازی میشــود .درحالیکــه CtrA
پــس از اتصــال بــه  origin of replicationباعث بالک
شــدن ایــن فراینــد میشــود .از طرفــی  DnaAمســئول
فعــال کــردن رونویســی  40ژن از جملــه ژن کــد کننــده
 GcrAمیشــود GcrA .بــه نوبــه خــود رونویســی 50

ژن از جملــه ژنهــای دخیــل در همانندســازی و تفکیــک
کــردن کرومــوزوم را کنتــرل میکنــد CtrA .رونویســی
 gcrAرا خامــوش کــرده درحالیکــه رونویســی ژن
 ccrMرا فعــال میکنــد کــه کدکننــده یــک DNA
متیلترانســفراز اســت کــه بــرای رونویســی از dnaA
ضــروری میباشــد و از ایــن طریــق موجــب تکمیــل
عملکــرد هســته موتــور چرخــه ســلولی میشــود.

طــور کامــل بــا انتخــاب تکاملــی بهینــه شــده اســت تــا
عملکــردی قــوی درمواجهــه بــا تغییــرات ناگهانــی داخــل
ســلول و ســیگنالهای محیطــی داشــته باشــد .ژنــوم
ایــن باکتــری ،ســیگنالها را توســط سنســورهایی از
محیــط خارجــی و داخلــی ســلول دریافــت کــرده و بــه
آنهــا پاســخ میدهــد تــا باکتــری را بــا شــراط کنونــی
وفــق دهــد .از طرفــی ایــن سیســتم کنترلــی طــوری عمل
میکنــد کــه فرایندهــای درگیــر در چرخــه ســلولی در
زمــان مناســبی رخ دهنــد و ایــن امــر توســط مدارهــای
تنظیمــی ژنتیکــی کــه بــا فاکتورهــای پروتئینــی و شــبکه
فسفوســیگنالینگی ادغــام شــده اســت ،تنظیــم میگــردد.
ایــن شــبکه فسفوســیگنالینگی نقــش مهمی را در تقســیم
نامتقــارن باکتــری ایفــا میکنــد.
 Caulobacterرایجتریــن موجــودی اســت کــه بــرای
زیســتن در محیطهــای  Oligotrophicســازش پیــدا
کــرده اســت .تکمیــل توالــی ژنومــی در ایــن باکتــری در
حــال حاضــر چهارچوبــی را بــه منظــور درک چگونگــی
تمایــز اجبــاری و تقســیم نامتقــارن باکتــری بــرای مــا
فراهــم میســازد .از ایــن گذشــته ابزارهایــی کــه بــرای
دســتکاری ژنتیکــی  C. crescentusتوســعه پیــدا
کردهانــد ،آن را بــه یــک موجــود جــذاب بــرای توســعه
بــه عنــوان یــک عامــل پاالینــده زیســت محیطــی تبدیــل
کردهانــد.
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لیپوپلیســاکاریدی دارنــد و گــرم منفــی میباشــند .ســردهی  Rhizobiumنیــز در ایــن رده قــرار
دارد.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2795017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC31192
https://www.eurekalert.org/pub_releases/04-2019/ez-fbg032819.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/04-2019/ez-fbg032819.php
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یــک رده از شــاخه پروتئوباکتریــا ( )Proteobacteriaاســت .غشــای خارجــی
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دیــدگاه تکاملــی سیســتم کنتــرل کننــده
چرخــه ســلولی
ایــن مکانیســم کنتــرل کننــده کــه موجــب پیشــرفت
فراینــد چرخــه ســلولی میشــود ،تمــام فعالیتهــای
ســلولی را درگیــر کــرده کــه بــه صــورت یــک سیســتم
یکپارچــه عمــل میکننــد .ایــن سیســتم ،محیــط و
وضعیــت داخــل ســلول را بررســی میکنــد .پروتئینهــای
تنظیــم کننــده چرخــه ســلولی در  Caulobacterو
سـ�اختارهای داخلـ�ی آن در بسـ�یاری از گونههـ�ا ی �alp
 haproteobacteria2محافظــت شــده میباشــند امــا در
عملکــرد ایــن دســتگاههای نظارتــی از گونـهای بــه گونــه
دیگــر تفاوتهــای زیــادی وجــود دارد .ایــن سیســتم بــه
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منبعی عمومی برای ترسیم درختان
فیلوژنتیکی بزرگ

فیلوژنــی ( )Phylogenyیــا تبارزایــی بــا تاریــخ تکاملــی
موجــودات زنــده و گونهزایــی بــا تغییــرات ســاختار
ژنتیکــی و واگرایــی جمعیتهــا ســروکار دارد .ازای ـنرو بــا
اســتفاده از تفاوتهــای ژنتیکــی بیــن گونههــای امــروزی
میتــوان تاریــخ تکاملــی آنهــا را بازســازی کــرد کــه ایــن
روابــط معمــوال ً بــه صــورت درختهــای فیلوژنتیکــی
( )Phylogenetic treesیــا درختهــای تبارزایشــی نشــان
داده میشــود.

ایــن درختهــا ســاختار (الگوریتــم) ریاضــی داشــته
کــه بــه عنــوان مــدل تاریــخ تکاملــی واقعــی گروهــی از
موجــودات زنــده بــه کار میرونــد .هــر درخــت تبارزایشــی
دارای گرههایــی ( )Nodesاســت کــه از ارتبــاط و اتصــال
انشــعابات ( )Branches or Edgesبــه یکدیگــر ایجــاد
میگردنــد .هــر گــره انتهایــی کــه بــرگ ( )Leafنیــز
نامیــده میشــود ،توالیهــا و موجوداتــی را کــه ممکــن
اســت وجــود داشــته یــا منقــرض شــده باشــند را نشــان
میدهــد .گرههــای داخلــی ()Internal nodes
اجــداد فرضــی را شــرح داده و جــد تمــام توالیهایــی
کــه درخــت را ایجــاد میکنــد ریشــه ( )Rootنامیــده
میشــود .مقــدار تغییــر تکاملــی بیــن دو گــره روی
درخــت بــا طــول انشــعاب بیــن آنهــا رابطــه مســتقیم
داشــته بهطوریکــه هــر چــه طــول انشــعاب بیــن دو
گــره (موجــود زنــده) بیشــتر باشــد تفــاوت نوکلئوتیــدی و
فاصلــه ژنتیکــی بیشــتری بیــن آنهــا وجــود دارد.
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انــواع متفاوتــی از درختهــای تبارزایشــی بــرای توضیــح
جنبههــای متفــاوت تاریــخ تکاملــی وجــود دارد.
مهمتریــن نــوع آنهــا کالدوگــرام ()Cladogram
بــوده کــه تأخــر نســبی جــد مشــترک را نشــان میدهــد.
بهطــور مثــال گرههــای انتهایــی انســان و گربــه کــه از
یــک جــد مشــترک ( )Common ancestorمشــتق
شــدهاند نســبت بــه سوســک جدیدتــر هســتند.

در ابتــدای شــکلگیری علــم فیلوژنــی بــرای ترســیم
درختهــای تبارزایــی از روشهــای دســتی اســتفاده
میشــد کــه طــی آن بــا محاســبه میــزان تفــاوت
نوکلئوتیدهــای توالیهــا ،فواصــل ژنتیکــی محاســبه و
بــه دنبــال آن درختهــای مدنظــر بهصــورت دســتی
ترســیم میشــد .بــا پیشــرفت علــم در زمینــه رایانــه و
برنامهنویســی ،نرمافزارهــای فیلوژنتیکــی هــم بــرای
ترســیم درختهــای تبارزایــی وارد عرصــه شــدند .بدیهــی
اســت کــه نرمافزارهــای اولیــه بــا توجــه بــه ســرعت
پــردازش پاییــن رایانههــا و نیــز ســاده بــودن ،از قــدرت
و دقــت کمتــری بــرای ترســیم درختهــا برخــوردار
بودنــد .همزمــان بــا پیشــرفت روزافــزون در علــم ژنتیــک،
بــه منظــور تعییــن روابــط ژنــی بیــن موجــودات زنــده،
نیــاز بــه آنالیزهــای دقیــق در زمینــه ترســیم درختهــای
تبارزایــی محســوستر شــد .در ایــن راســتا نرمافزارهایــی
زیادی نظیــر MrBayes ،RAxML ،PAUP ،MEGA
و  BEASTتوانســتند خواســتههای محققــان را در
ترســیم درخــت تبارزایــی مدنظــر همچــون Neighbor-
Maximum ، Maximum parsimony ،Joining
 Likelihoodو  Bayesianبــرآورده ســازند .بــا تمــام
پیشــرفتها در ایــن عرصــه ،یــک مشــکل مشــترک بیــن
تمامــی نرمافزارهــا همیشــه محققــان را درگیــر ســاخته
و آن هــم زمــان زیــادی اســت کــه بــرای آنالیــز و ترســیم
درختهــا صــرف میشــود.
نــوع الگوریتــم (مــدل ریاضــی) بهکاربردهشــده
در نرمافــزار مــورد اســتفاده ،مــدل تکاملــی بــهکار
گرفتهشــده ،تعــداد تکــرار انتخابــی (Bootstrap/
 )Generationبــرای نرمافــزار ،تعــداد توالیهــا و
همچنیــن قــدرت پــردازش و پیشــرفته بــودن رایانههــای
کــه بــرای ترســیم درخــت بــکار بــرده میشــود ،از جملــه
عواملــی اســت کــه زمــان ترســیم درخــت را تحتالشــعاع
قــرار میدهــد.
از آنجایــی کــه هــر نرمافــزار فیلوژنــی بــرای مقایســه
توالیهــا بــا یکدیگــر و بــرای تعییــن روابــط دقیقتــر
بیــن آنهــا بــا توجــه بــه الگوریتــم مــورد اســتفاده نیازمند

وارد محیــط وبســایت شــده و ســپس بــا توجــه بــه نــوع
آنالیــز و درخــت موردنظــر ،تنظیمــات را بــرای نرمافــزار
دلخــواه انجــام داده و پــس از آپلــود کــردن فایــل موردنظر
برنامــه را اجــرا نمــوده تــا در کوتاهتریــن زمــان ممکــن
درخــت موردنظــر ترســیم گــردد.
عــاوه بر ایــن ،میتوان آنالیزهــای مختلف دیگــری بر روی
توالیهــا نظیر همتراز نمودن آنهــا ( )Mafftو یافتن مدل
تکاملــی مناســب ( )Partition finderبــرای ترســیم
درختهــا ،از طریــق ایــن وبســایت بــه انجــام رســانید.
گرچــه بــا اســتفاده از ایــن وبســایت میتــوان
آنالیزهــای متعــددی را در زمــان کوتاهــی اجــرا نمــود
ولــی بایــد مدنظــر داشــت کــه نقصهایــی همچــون
محــدود بــودن تعــداد نرمافزارهــا و نیــز محدودیــت در
تعــداد اجــرای هــر نرمافــزار وجــود دارد .بااینحــال بایــد
امیــدوار بــود کــه بــا پیشــرفت علــم ،در آینــده نزدیــک
شــاهد پیشــرفتهای شــگرف درزمینــه علــم ژنتیــک و
ترســیم درختهــای تبارزایــی بســیار دقیــق در رابطــه
بــا انــواع موجــودات زنــده بــا اســتفاده از نرمافزارهــا و
وبســایتهای بهروزتــری باشــیم.

vector

بهطــور مثــال بــا داشــتن  200عــدد توالــی از ژن
ســیتوکروم  )Cytb( bبــا طــول  1140جفــت بــاز در
ماهیهــا ،بهمنظــور ترســیم درخــت  Bayesianبــا
نرمافــزار  MrBayesبــا تعــداد  30میلیــون نســل یــا
تکــرار ( )Bootstrap/Generationو مــدل تکاملــی
 GTR+G+Iبیــش از یــک هفتــه زمــان نیــاز اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه اگــر همیــن تعــداد توالــی بــا ســایر
شــرایط مســاوی بــا اســتفاده از ایــن وبســایت بــرای
نرمافــزار مذکــور اجــرا شــود ،زمــان الزم بــرای ترســیم
درخــت به حدود  12ســاعت کاهــش مییابد.

http//:www.phylo.org
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صــرف زمــان اســت ،بالطبــع هــر چــه تعــداد توالــی بیشــتر
باشــد ایــن زمــان هــم بیشــتر میشــود و گاهــی اجــرای
یــک نرمافــزار چنــد مــاه بــه طــول میانجامــد .گرچــه
برخــی ابررایانههــا بــه دلیــل پیشــرفتهبودن قادرنــد
ایــن زمــان را کاهــش دهنــد ولــی از آنجایــی کــه قابــل
دســترس بــرای همــگان نبــوده و مشــکالت خاصــی بــرای
اســتفاده دارنــد این مســیر هــم نمیتوانــد راهحل مناســبی
بــرای حــل ایــن مشــکل بــرای اســتفاده عمــوم باشــد.
امــروزه برخــی وبســایتها کــه قابلاســتفاده بــرای
عمــوم محققــان هســتند ،بهصــورت آنالیــن بــا توجــه بــه
اتصــال بــه ابررایانههایــی کــه قدرت پــردازش بســیار باالیی
دارنــد ،ایــن مشــکل را تــا حــد بســیار زیــادی برطــرف
نمودهانــد .وبســایت CIPRES Science Gateway
در زمــره بهتریــن ایــن سایتهاســت کــه از طریــق آن
میتــوان دادههــا را بــا اســتفاده از نرمافزارهــای مختلفــی
در کوتاهتریــن زمــان ممکــن آنالیــز نمــوده و بــه درخــت
فیلوژنــی موردنظــر دســت یافــت.

ایــن حجــم زیــاد در صرفهجویــی وقــت میتوانــد کمــک
قابلتوجهــی بــه محقــق در رســیدن ســریع بــه نتیجــه
موردنظــر داشــته باشــد و حتــی بــا رفــع معایــب درخــت
اولیــه میتوانــد مجــددا ً درخــت تبارزایــی دقیقتــری در
فاصلــه زمانــی کوتاهــی ترســیم نمایــد.
بدین منظور ،ابتدا با استفاده از آدرس
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علیرضا کریمی

(دانشجویدکتری سلولی و مولکولی)

گــزارش اولیــن ســمپوزیوم ملی
ارگانوئیدها

ارگانوئیدها

ســلولهای بنیــادی بــا دارای بــودن دو ویژگــی خــود
نوزایــی ( )self-renewalو قابلیــت تمایــز تعریــف
میشــوند .ایــن ســلولها بــا توجــه بــه درجــه
تمایزیافتگــی و قــدرت تمایزشــان میتواننــد طیــف
وســیعی از ســلولها را ایجــاد کننــد .در دهــه اخیــر از
ایــن ظرفیــت ســلولهای بنیــادی بــرای توســعه و ایجــاد
“ ”mini-organدر محیــط  in vitroاســتفاده شــده
اســت کــه بــه آن اصطــاح ارگانوئیــد را دادهانــد؛ بنابرایــن
ارگانوئیدها ساختارهای سهبعدی کشت سلول میباشند که
از ســلولهای بنیــادی مشــتق شــده و میتواننــد ویژگــی
یــک بافــت خــاص را دارا باشــند.
بــا توجــه بــه ظرفیتهــا و قابلیتهــای ارگانوئیدهــا از
قبیــل نزدیــک بــودن بــه ویژگیهــای فیزیولوژیکــی
بافتهــای خــاص و تقلیــد درجــه باالیــی از عملکردهــای
بافتــی ،آنهــا کاندیــد مناســبی بــرای کاربردهــای بالینــی
در تحقیقــات ســلولهای بنیــادی میباشــند و پنجــره
جدیــدی بــه روی توســعه و کشــف روشهــای درمانــی
بیماریهــا و همچنیــن توســعه روشهــای بررســی
داروهــا و مدلســازی بیماریهــا میباشــند .ســاخت
ارگانوئیدهــا کــه مرتبــه باالتــری از کشــت دوبعــدی و
اســفروئید را بــه نمایــش میگذارنــد و بهنوعــی وارد کشــت
ســهبعدی میشــوند و میتواننــد ویژگــی یــک بافــت
خــاص را تقلیــد کننــد ،پتانســیل فراوانــی را بــرای انقالبــی
در عرصــه کشــف داروها و پزشــکی بازســاختی ایجــاد کرده
است.
یکــی از زمینههــای رو بــه رشــد در تحقیقــات ســلولهای
بنیــادی و ارگانوئیدهــا توســعه مهندســی زیســتی از
قبیــل مهندســی ژنــوم ،میکروفلوئیدیــک و زیســت مــاده
میباشــد .حــال بهطــور خالصــه بــه بررســی هــر یــک از
موارد فــوق میپردازیم.

1 .1مهندسی ژنوم
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مهندســی ژنوم نوعــی از مهندســی ژنتیک اســت کــه
قطعه  DNAارگانیســم زنــده مــورد جابهجایــی ،اصــاح،
حــذف یــا اضافه شــدن قرار میگیــرد .موفقیت در پزشــکی
شــخصی نیــاز بــه مدلهــای بیمــاری دارد کــه میتواننــد
اطالعــات مشــخصی را در بربگیرنــد بــه ایــن صــورت کــه
ویژگیهای خاص بیماری را داشته باشند تا بتوان با استفاده
از ایــن مدلهــا بــه بررســی بیمــاری پرداخــت و داروهــای

مشــخص را بــر روی آن ارزیابــی کــرد .اخیــرا ً پیشــرفتها
در زمینــهٔ ســلولهای بنیــادی تنوعــی از ارگانوئیدهــا را
ایجـ�اد کردهانــد کــه از ســلولهای بنیــادی �Plu
 ripotentو ســلولهای بنیــادی  Adultمشــتق
میشــوند .بــا بهرهگیــری از ابزارهــای ویرایــش ژنــوم،
میتــوان ارگانوئیدهــا را بیشــتر مــورد مهندســی ژنتیــک
قــرارداد تــا مدلهــای بیماریهــای مختلــف را تقلیــد
کننــد بنابرایــن مــا قــادر هســتیم مدلهــای مصنوعــی از
بیماریهــا را بهســرعت در محیــط  in vitroگســترش
بدهیــم .عــاوه بــر ایــن امــکان میتــوان بــا بهرهگیــری از
تکنیکهای ویرایش ژنوم ژن معیوب را در ارگانوئیدها مورد
اصــاح قــرارداد و بــه ســمت درمــان هدفمنــد بیماریهــا
گام برداشــت .اســتفاده از تکنیکهــای مهندســی
ژنتیــک و بهصــورت ویــژه تکنولــوژی CRISPER/
 CAS9و تلفیــق آن بــا تکنولــوژی ارگانوئیدهــا میتوانــد
یــک دســتاورد بــزرگ بــرای شبیهســازی و مدلینــگ
بیمایریهــا باشــد .بــا اســتفاده از تکنیــک �CRISP
 ER/CAS9ارگانوئیدهــا میتواننــد بــرای بیماریهــای
تــک ژنــی مــورد دســتورزی قــرار بگیرنــد و بهعنــوان
مدلــی بــرای ایــن بیماریهــا مورداســتفاده قــرار گیرنــد.
بهعنوانمثــال میتــوان بــه ارگانوئیدهایــی کــه دارای
ویژگــی بیمــاری سیســتیک فایبروزیــس هســتند اشــاره
کــرد.

2 .2میکروفلوئیدیک

میکروفلوئیدیــک دانــش و تکنولــوژی اســتفاده از
سیســتمهایی میباشــد کــه در حجــم و مقــدار بســیار
کــم مایعــات (میکرولیتــر) آنهــا را پردازش و دسـتکاری
میکنــد .ابــزار میکروفلوئیدیــک میکروکانالهایــی دارنــد
کــه انــدازهای در محــدوده میلیمتــر و کوچکتــر از
میکــرون دارنــد .میکروفلوئیدیــک بهطــور گســترده
در علــوم زیســتی بــه کار مــیرود
زیــرا آزمایشهــای کنترلشــده
بهطــور دقیــق میتواننــد بــا هزینــه
کــم و ســرعت بــاال عمــل کننــد .مث ً
ال
اســتفاده از پمپهــای میکروفلوئیدیکی
را میتــوان در اینجــا ذکــر کــرد ،از ایــن
پمپهــا میتــوان در مخلــوط کــردن
حجمهــای بســیار کــم مایعــات اســتفاده
کــرد بــه ایــن صــورت کــه اگــر در حجــم کمــی در ســطح
میکرولیتــر از ترکیــب دو مایــع نیــاز باشــد بــدون هــدر
دادن مقــدار زیــادی مــواد ،میتــوان بــا ایــن پمپهــا
مخلــوط موردنظــر خــود را تهیــه کــرد.
ازجملــه مزایــای اســتفاده از چیپهــای میکروفلوئیدیکــی

زمان کم برای آنالیز آزمایش

جداسازی و آنالیز با دقت و حساسیت باال
کنترل باال در دستکاری مایعات
هزینه کم

(به علت استفاده از مقدار کم مواد مصرفی)

قابلحمــل (مثــ ً
ا میتــوان سیســتم موردنظــر را بــه مــکان
موردنظــر خــود مثــل اتاق جراحــی برد).

میکروفلوئیدیــک یــک زمینــه تحقیقاتــی بینرشــتهای
میباشــد کــه در رشــتههای پزشــکی ،بیولــوژی
ســلولی ،مهندســی ،دانــش مــواد و داروســازی
میتوانــد مورداســتفاده قــرار بگیــرد .از سیســتمهای
میکروفلوئیدیــک میتــوان بــرای کشــت دوبعــدی و
س ـهبعدی ســلولها نیــز اســتفاده کــرد .مث ـ ً
ا در بررســی
برهمکنــش سلول-ســلول ،ســلول-نانوکامپوزیت ،مهاجرت
ســلولهای بنیــادی و ســرطانی و مطالعــه برهمکنــش
ســلول و داربســت اشــاره کــرد .ازجملــه مســائل موردتوجه
در ایــن مجموعــه تمایــز ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی
در سیســتمهای میکروفلوئیدیکــی ،بهمنظــور ســاخت
ارگانوئیدهــا میباشــد.

3 .3زیست ماده

بیومتریــال ،بیومــاده یا زیســت مــاده ( )Biomaterialبه
مــادهای بــا منشــأ مصنوعــی یــا طبیعــی گفتــه میشــود
کــه بهمنظــور بهبــود ،درمــان ،التیــام یــا جایگزینــی
بافــت موجــودات زنــده بــه کار م ـیرود .ویژگــی
منحصربهفــرد بیومــواد نســبت بــه مــواد دیگــر
زیســت ســازگاری آنهــا میباشــد.
اندامزایــی و مورفولــوژی باعــث ایجــاد شــکل
پیچیــده اندامهــا و بافتهــا از یــک ســلول منفــرد
میشــود .در ایــن فرآینــد
پیچیــده و پویــا ســیگنالهای
فیزیکــی و شــیمیایی مختلفــی
باعــث اثــر گذاشــتن بــر روی
خودآرایــی ســلولها میشــوند تــا ایــن
ســلولها را بــه ســمت ایجــاد بافــت و انــدام
هــدف مــا ســوق دهنــد .درگذشــته بررســی مدلهــای
بافتزایــی در محیــط  in vivoانجــام میشــد کــه
دارای محدودیــت دسترســی و بررســی ایــن فرایندهــا
در محیطهــای  in vivoبــود .مدلهــای دوبعــدی in
 vitroهــم اگرچــه محدودیــت دسترســی را نداشــتند
امــا ســاده بودنــد و نماینــده مناســب از کشــت س ـهبعدی

ضــرورت اســتفاده از ارگانوئیدهــا
بهعنــوان مــدل

اســتفاده از حیوانــات بهعنــوان مــدل عــاوه بر مشــکالت و
نگرانیهــای اخالقــی دارای معایبــی نیــز میباشــد که یکی
از آنهــا هزینــه بــاالی اینگونــه از تحقیقــات میباشــد امــا
اســتفاده از ارگانوئیدهــا دارای مزایــای فراوانــی میباشــد
کــه از آن جملــه میتــوان بــه عملکــرد ارگانوئیدهــا مشــابه
بافــت منشأشــان اشــاره کــرد و اینکــه دارای خودزایــی و
خودســازماندهی میباشــند و میتواننــد خودشــان را
ایجــاد کننــد .یکــی از کاربردهــا و مزایــای اســتفاده از
ارگانوئیدهــا بــر روی بافــت مغــز میباشــد زیــرا دسترســی
بــه ایــن بافــت مخصوصـاً در مــورد انســان بســیار محــدود
و ناممکــن میباشــد بنابرایــن میتــوان در مطالعــات
اختــاالت مغــزی از ارگانوئیدهــای مغزی اســتفاده کرد.
در آخــر ایــن مقالــه را بــا جملــهای از پروفســور Hans
 Cleversمختــرع و پیشــگام تکنولــوژی ارگانوئیدهــا بــه
پایــان میرســانم:
«اغلــب فاصلـهای بیــن مطالعــه و درمــان ســرطان
وجــود دارد .ارگانوئیدهــا بســیار قابلآزمایــش و
ارزیابــی هســتند و میتواننــد بــه بســیاری
از ســؤاالت مــا دربــاره ســرطان پاســخ دهنــد و
ایــن شــکاف بیــن مطالعــه و درمــان ســرطان را
برطــرف کننــد .نهتنهــا ارگانوئیدهــا میتواننــد
در وقــت و منابــع مــا صرفهجویــی کننــد بلکــه ما
امیدواریــم کــه آنهــا یــک روز بــه مــا ایــن اجازه
را بدهنــد کــه ســرطانهای منحصربهفــرد و
مشــخصی را بهصــورت شــخصی درمــان کنیــم»

vector
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در آزمایشهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ســلولها نبودنــد بنابرایــن بــرای بررســی ایــن اندامزایــی
و مورفولــوژی ،ارگانوئیدهــا بــا داشــتن دسترســی مناســب
و همچنیــن سـهبعدی بــودن پتانســیل باالیــی را بــرای این
کار از خــود به نمایــش میگذارند.
بــرای توســعه و رشــد ارگانوئیدهــا ترکیبــات محیــط
کشــت بســیار ضــروری و حائــز اهمیــت میباشــد پــس
اســتفاده از مــوادی کــه دسترســی مناســبی از محیــط
کشــت بــرای ســلولهای مــا در ســاختار ســهبعدی
ایجــاد کننــد میتوانــد حائــز اهمیــت باشــد بنابرایــن
توســعه زیســت مــاده بــرای کشــتهای سـهبعدی میتوانــد
موردتوجــه قــرار بگیــرد .ایــن زیســت مادههــا میتواننــد
در ســاختار داربس ـتها در مهندســی بافــت قــرار بگیرنــد
و از ویژگیهــای آنهــا میتــوان بــه زیســت ســازگاری،
زیســتتخریبپذیری ،تخلخــل بــاال کــه نســبت ســطح
بــه حجــم زیــادی را بــرای قرارگیــری ســلولها ایجــاد
میکننــد و عــدم تحریــک سیســتم ایمنــی اشــاره کــرد.
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گزارش سمپوزیوم

رضا شیر آل محمد

(کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی)

بــا توجــه بــه پیشــرفتهای صــورت گرفتــه درزمینــه
ارگانوئیدهــا و کاربردهــای ایــن تکنیــک نویــن درزمینــه
بیولــوژی ســلولی و ســلولهای بنیــادی ایــده برگــزاری
اولیــن ســمپوزیوم ملــی ارگانوئیدهــا باهــدف ترویــج
ایــن دانــش نویــن در کشــور و تبــادل اطالعــات میــان
اندیشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان در رابطه با این حوزه
جــذاب علــم در دانشــگاه فردوســی مشــهد کلیــد خــورد تا
ایــن تکنیــک جدیــد در ایــران نیــز همزمــان بــا ســایر
کشــورهای پیشــرفته مورداســتفاده قــرار گیــرد.
در اولیــن جلســه هماهنگــی برگــزاری ایــن همایــش
جنــاب آقــای دکتــر احمدرضــا بهرامــی ،معــاون محتــرم
پژوهــش و فنــاوری و اســتاد گــروه زیستشناســی
دانشــگاه فردوســی مشــهد ،قبــول زحمــت کــرده و
ریاســت ســمپوزیوم را بــر عهــده گرفتنــد .همچنیــن
ســرکار خانــم دکتــر مریــم مقــدم متیــن و آقــای دکتــر
علــی موســوی شــائق بــه ترتیــب ســمت دبیــر کل و دبیــر
علمــی ســمپوزیوم را بــر عهــده گرفتنــد.
در ایــن جلســه همچنیــن بنــا شــد تــا مســئولیت اجرایــی
ایــن همایــش بــر عهــده تیــم انجمــن علمــی دانشــجویی
زیستشناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد و بــا سرپرســتی
آقایــان علیرضــا کریمــی و رضــا شــیر آل محمــد قــرار
گیــرد .بــا انجــام هماهنگیهــای الزم دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشهد و جهاد دانشــگاهی خراسان رضوی بهعنوان
ســازمانهای همــکار در اولیــن ســمپوزیوم ارگانوئیدهــا نیز
حضــور یافتنــد.
بــا پیگیــری تیــم اجرایــی وبســایت اولیــن ســمپوزیوم
ملــی ارگانوئیدهــا بــه آدرس
organoids.um.ac.ir
جهــت ثبتنــام و کســب اطالعــات بیشــتر عالقهمنــدان
شــرکت در همایش راهانــدازی گردید.

جزئیــات برگــزاری اولیــن ســمپوزیوم
ملــی ارگانوئیدهــا
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اولیــن ســمپوزیوم ملــی ارگانوئیدهــا در تاریــخ 11
اردیبهشــتماه  1398بــا حضــور ریاســت ســمپوزیوم
جنــاب آقــای دکتــر احمدرضــا بهرامــی و ســخنرانان
مدعــو آن ســرکار خانــم دکتــر مقــدم متیــن (عضــو
هیئتعلمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد) ،آقــای دکتــر
علــی موســوی شــائق (عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی مشــهد) ،آقــای دکتــر یاســر تهمتنــی
(عضــو حیــات علمــی گــروه ســلولهای بنیــادی
پژوهشــگاه رویــان) ،آقــای دکتــر عبــاس پیریایــی

(عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی) و آقــای دکتــر ســینا مظفــری (پژوهشــگر
انســتیتو ماکــس پالنــک گوتینگــن آلمــان) در دانشــکده
علوم دانشــگاه فردوســی مشــهد برگزار شــد.
دکتــر بهرامــی در ایــن همایــش بــه صحبــت در مــورد
اهمیــت ارگانوئیدهــا پرداختــه و مطــرح کردنــد کــه
تاکنــون نتوانســتهایم تکنولــوژی و بنیادهــای علمــی را
بــه ثــروت تبدیــل کنیــم ،زیــرا ابــزار الزم بــرای تحقــق این
امر مهم وجود ندارد و برای رســیدن به اهداف منحصربهفرد
باید تالش بیشتری داشته باشیم .وی به این نکته اشاره کرد
کــه ســلول بنیــادی یــک اتفــاق علمــی بــود کــه در زمــان
خــودش اتفــاق افتــاد .امــروز اتفاقــات مهمتــری در ایــن
زمینــه صــورت گرفتــه اســت کــه بایــد بــه آنهــا افتخــار
کنیــم ،امــا بازهــم بهشــدت عقــب هســتیم و نیــاز داریــم
بــه ســاختارهای مناســب دســت پیــدا کنیــم.

ســپس هرکــدام از ســخنرانان ســمپوزیوم بــه ارائــه
حــوزه تخصصــی و پژوهشــی خــود درزمین ـهٔ ارگانوئیدهــا
و بــه شــرح ذیــل پرداختنــد:
دکتر مریم مقدم
متین

Organoids: A tool for drug discovery and
personalized medicine

دکتر عباس پیریایی

Liver organoids, generation and application

دکتر علی موسوی
شائق

Role of microfluidic for organoids bio-fabrication

دکتر یاسر تهمتنی

Pancreatic organoids for diabetes modeling
and drug discovery

دکتر سینا مظفری

Patient-derived organoids as models for
understanding disease mechanism and for
proof-of-concept gene therapy

در انتهــای همایــش نیــز میزگــردی باهــدف بررســی
چالشهــا و کاربردهــای ارگانوئیدهــا در حوزههــای
درمانــی بــا حضــور ســخنرانان مدعــو بــه همــراه دکتــر
حمیدرضــا بیدخــوری (معاونــت پژوهشــی جهــاد
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دانشــگاهی خراســان رضــوی) و دکتــر علــی
مــرادی (جــراح و متخصــص ارتوپــد) برگــزار
گردیــد.
اولیــن ســمپوزیوم ملــی ارگانوئیدهــا بــا شــرکت
 154نفــر از دانشــجویان و پژوهشــگران
حوزههــای مختلــف علــوم زیســتی ،پزشــکی،
مهندســی و  ...برگــزار گردیــد .همچنیــن
کارگاه تئــوری و عملــی مبانــی میکروفلوئیــک
بــا شــرکت  12نفــر بــا تدریــس دکتــر موســوی
شــائق و در محــل پژوهشــکده بوعلــی مشــهد
نیــز در حاشــیه ســمپوزیوم برگــزار گردیــد.
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اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ

Natural Selection
Biology Association

ﺳﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ زﯾﺴﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
و رﺷﺘﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶آذر در ﺗﺎﻻر ﺑﺰرگ دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺷﺶ ﺗﯿﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺑﻪ ﺗﯿﻢ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اول ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻄﺎ ﺷﺪ).رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ*(
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 -۱رﻗﺎﺑﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪن داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ
 -۲ﺗﺤﺮﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
 -۳ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ
 -۴ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت رﯾﺴﮏ و ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 -۵رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻠﻮم داﻧﺴﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎ
ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ*
در ﺟﻮاﻣﻊ زﯾﺴﺘﯽ)ﺟﺎﻧﺪاران( ﻃﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ،آن ﺟﺎﻧﺪاری ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎ و اداﻣﻪ ﻧﺴﻞ
ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﭘﯿﺮوز ﺑﯿﺮون آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار
ﻋﻼوه در ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻮع رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ روﻧﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ...
روﻧﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺼﻮرت دو ﺑﻪ دو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻋﻀﺎی
ﻫﺮ ﺗﯿﻢ دروﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﯿﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز )ﻧﺴﻞ ﻣﻘﺎوم و ﺑﺮﺗﺮ( را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ )اداﻣﻪ
ﻧﺴﻞ( را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ در ﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه داوری
ﻫﺮﺗﯿﻢ ﺑﻪ ازای ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ اﻋﻀﺎی
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺳﻮاﻟﯽ را ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و رﻗﯿﺐ آن ﺗﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ ﻧﯿﻤﯽ از اﻣﺘﯿﺎز آن
ﺳﻮال را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ

ﺟﻮاﯾﺰ

ﺑﻪ اﻋﻀﺎی  ۳ﺗﯿﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻃﺮف ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻫﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﯿﻢ
ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﻋﻄﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻬﺪی ﺣﺎﺗﻤﯽ

رﺿﺎ ﺷﯿﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ

ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻄﻔﻮی

ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺒﺮی:

https://goo.gl/9L1T1Z

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ
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ﻣﺠﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

اﯾﺪه ﭘﺮداز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل

اﭘﺮاﺗﻮر

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻇﻔﺮی
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﺮاح ﺳﻮاﻻت
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ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
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