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از فرهیختگان علوم  تا جمعی  سپاس پروردگار هستی بخش را که به لطف و کرمش، توفیقی حاصل شد 
زیستی و پزشکی و... را گرد هم آورده تا با تالش بی وقفه و عزم راسخ، اندوخته خویش را در قالب محتوایی 

متنی، در اختیار عموم مردم، باالخص دانشجویان عزیز کشورمان قرار دهند.
مجموعه بایوکن با انتشار نشریه علمی-پژوهشی بایوکن، اهدافی نظیر ارتقاء سطح دانش تخصصی و فراهم 
نمودن بستر مناسب به منظور تشویق پژوهشگران در زمینه های علوم زیستی، انتشار مطالب و مقاالت علمی 
انتشار این  با  با کیفیت مطلوب و پوشش دستاوردهای علمی و پژوهشی را دنبال می کند. امید است که 

مجموعه، بر غنای علمی جامعه علم دوست کشور بیافزائیم.
ریتا  بهمن مرادی، خانم  آقای  ارزشمند جناب  راهنمایی  های  و  از مساعی  بر خود الزم می  دانم  این جا  در 
حاجی بابایی و خانم فاطمه عباس نژاداصل کمال تشکر را داشته باشم. همچنین، ضمن اعالم مراتب قدردانی 
و سپاس از تمامی دوستانی که در این شماره از نشریه علمی-پژوهش بایوکن همکاری داشتند؛ از تالش 

شایسته این عزیزان قدردانی می کنم.
به یقین و به رغم تالش بی وقفه همکاران، این شماره از نشریه بایوکن خالی از نقص و کاستی نخواهد بود. 
امیدواریم محققان، اساتید و دانشجویان با بیان نظرات ارزشمند و سازنده خود، ما را در بهبود بیش از پیش 

نشریه یاری فرمائید؛ چرا که تداوم انتشار نشریه بدون مشارکت شما عزیزان امکان پذیر نخواهد بود.

                                              سمانه حسنی

سخن سردبیر

فرارسیدن بهار و نوروز باستانی را به تمام افراد جویای حقیقت تبریک عرض می کنم.
در طی دو سال گذشته با همه گیری ویروس SARS-CoV   -19 تمایز قائل شدن بین علم و شبه علم گاهی به 
سختی قابل انجام بود که مؤید این موضوع است که باید نگاه نقادانه و تفکر انتقادی را هرچه بیشتر ترویج 

دهیم تا جامعه ای آگاه داشته باشیم.
در چهارمین نسخه نشریه علمی-پژوهشی بایوکن سعی کرده ایم که به چهارده شاخه حوزه زیست شناسی 
با رویکردی تحلیلی بپردازیم.  این نسخه توسط اعضای تحریریه نشریه بایوکن آماده شده است. امیدواریم 
با خواندن این نسخه دریچه های تازه ای از علم و دانش را برایتان گشوده باشیم. از تمامی اعضای هسته 
پژوهشی اتحاد زیست شناسان ایران که در انتشار این نسخه کمال همکاری را داشته اند قدردانی می کنم. در 
انتها از جناب آقای بهمن مرادی مؤسس اتحاد زیست شناسان ایران، کمال تشکر را دارم به پاس اعتمادی 

که به بنده داشته و این فرصت را دراختیار من قرار دادند. 
 

                                                                                                                                                        ارادتمند شما
                                                                                                    فاطمه عباس نژاداصل

                                                                                                        مدیرمسئول نشریه بایوکن

پیش گفتار
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ابتال در  بیماری ژنتیکی شدید و پیش رونده ای است که شیوع آن، حدود ۱   ،)DMD( ۱دیستروفی عضالنی دوشن
هر ۵۰۰۰ تولد نوزاد پسر تخمین زده شده است. DMD در اثر جهش )به طور عمده جهش های خارج از چارچوب( و 
یا نقص در ژن »دیستروفین«  که بزرگ ترین ژن انسانی )متشکل از 79 اگزون( مستقر بر روی کروموزوم X است رخ 
می دهد. پروتئین دیستروفین، به نوعی جزء پروتئین های داربستی سلول های عضالنی بوده و با استحکام بخشیدن به غشا 
و حمایت اسکلت سلولی، از آسیب دیدن سلول های عضالنی در طی چرخه های انقباضی و تنش های وارده، جلوگیری 
می کند. در نبود دیستروفین یا نقص در عملکرد آن، غشای میوفیبرها )واحد ساختاری ماهیچه اسکلتی(، به تدریج پاره 
شده و بافت چربی، جایگزین این سلول ها  می شود. نوزادان متولدشده با این بیماری، در ابتدا سالم به نظر می رسند؛ اما 
در حدود 6 سالگی، عالئم بیماری و تحلیل عضالت آغاز شده و درنهایت در ۱2 سالگی، کودک ناچار به استفاده از ویلچر 

پتانسیل ژن درمانی در بیماری دیستروفی عضالنی دوشن

گردآورنده:
فرشید فتح آبادی

کارشناس علوم آزمایشگاهی
Farshid.fe99@gmail.com

۱
ژنتیک

سرپرست گردآورندگان: 
مرجان کمال پور

دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی
marjankamalpour1993@gmail.com

با همکاری آکادمی ژنتیک ایران

۱.Duchenne Muscular Dystrophy
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اوایل  در  سرطان  با  مرتبط  مرگ ومیرهای  از  ۱۵درصد  که  است  کودکان  در  بدخیم  تومور  شایع ترین  نوروبالستوما، 
دوران کودکی را به خود اختصاص داده است )۱(. نوروبالست ها، سلول های عصبی نابالغی هستند که در دوران جنینی 
یافت می شوند. نوروبالست ها به طور طبیعی، به سلول های عصبی و یا سلول های مرکز غده فوق کلیه مبدل می شوند. اگر 
نوروبالست به درستی رشد نکند، ممکن است سبب نوروبالستوم شود )2(. نوروبالستوما می تواند در هر نقطه از دستگاه 

عصبی سمپاتیک مشاهده شود. هرچند به طورمعمول در غدد فوق کلیوی ایجاد می شود )3(.
درمان های رایج نوروبالستوما، شامل: شیمی درمانی قوی، برداشتن تومور اولیه با جراحی به همراه شیمی درمانی با دوز باال 
و حفظ اتولوگ سلول های مغز استخوان است. با وجود پیشرفت های پزشکی، این روش های درمانی، چالش های مختلفی را 
به همراه دارند که باعث شده درمان و بقای درازمدت بیماران مبهم باشد. این موضوع، نویدبخش ظهور یک روش درمانی 

جدید در برابر نوروبالستوما است )4(.

پتانسیل ژن درمانی در بیماری نوروبالستوما

گردآورنده:
مهسا پورطهماسی

دانشجوی زیست سلولی - مولکولی
mahsa.pour@gmail.com

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید.
۱. Adeno-Associated Viruses

۲. Guide RNA

می شود. طول عمر متوسط بیماران در صورت حمایت های درمانی 
در دسترس، از قبیل کورتیکواستروئیدها و تمرین های فیزیوتراپی، 
بین 2۰ تا 3۰ سال بوده و درنهایت بیمار، در اثر ازکارافتادن عضالت 
تنفسی و یا حتی قلبی، جان خود را از دست می دهد. گرچه هنوز 
درمان و داروی قطعی برای این بیماری چالش برانگیز وجود ندارد؛ 
 Gene( ژن  تحویل  و   )Gene Therapy( ژن درمانی  گزینه های  اما 
Delivery(، به عنوان راه حلی با پتانسیل درمانی باال به خصوص در 

کودکان با سنین پایین، می تواند بسیار مؤثر واقع شود. از مؤثرترین 
آدنوویروس ها  به  وابسته  وکتورهای  به  می توان  گزینه ها  این 
)AAVs۱( و هم چنین تکنولوژی ویرایش ژنی »CRISPR« اشاره 
کرد. در روش AAV، ماده ژنتیکی ویروس را با ژن موردنظر )در 
اینجا دیستروفین(، جایگزین کرده سپس ویروس را به بدن تزریق 
بدن، عامل غیربیماری زا محسوب  برای  این ویروس که  می کنند. 
و  رونویسی  و  عضالنی  سلول های  هسته  به  ژن  ارائه  با  می شود، 
ترجمه توسط آنزیم های سلولی میزبان، سبب بیان پروتئین هدف 
و درنتیجه احیای عملکرد دیستروفین می شود. با توجه به طویل 
بودن توالی ژن دیستروفین، محقق ها به ساخت فرم کوتاه شده ی 
آدنوویروس،  تا  آوردند  روی  »میکرودیستروفین«  یعنی  ژن  این 
 )capsid( کپسید  در  ژن  این  دادن  جای  برای  را  کافی  ظرفیت 
پروتئینی خود داشته باشد. میکرودیستروفین، تمامی عملکردهای 
دیستروفین را به طور کامل دارد؛ با این تفاوت که توالی های تکراری 
قابل  حذف و با اهمیت کمتر در ژن اولیه، برش خورده و طول ژن 
از ۱۱/۵ جفت باز، به 4/۵ جفت باز کاهش یافته است؛ اما یکی از 
معایب این روش وجود ژن معیوب اصالح نشده در DNA بیماران 
است. تکنولوژی »کریسپر« این ایراد را رفع کرده است؛ چراکه قادر 
CRISPR/ به اصالح دقیق خطای رخ  داده در ژناست. در سیستم

طرف  دو  به   )gRNA۲( راهنما   RNA هدایت  با  می توان   ،Cas9
آنزیم  به وسیله  رشته ای  دو  ایجاد شکست های  و  ژن هدف  ناحیه 
نوکلئاز )Cas9(، جهش موجود را اصالح کرد. پس از ایجاد برش در 
ناحیه ی موردنظر، سیستم ترمیم خطای سلول، آن قسمت از ژن را 
بازیابی کرده و به عملکرد طبیعی خود بازمی گرداند. این سیستم 
به ژن هدف برسد.  نیز  از طریق وکتورهای آدنوویروسی  می تواند 
زمینه،  این  در  اخیر  پیشرفت های  و  فراوان  تحقیق های  باوجود 
 گزینه های ژن درمانی هنوز در مراحل کارآزمایی های حیوانی بوده 
آن در سطح  ارائه ی  و  قطعی  درمان  به یک  به منظور دستیابی  و 

جهانی، به بررسی های دقیق تری نیاز است.
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جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید.

در علم زیست شناسی، حافظه زمانی وجود دارد که سبب شده، وضعیت یک سیستِم زیستی، عالوه  بر شرایط کنونی، 
به تاریخ گذشته آن نیز بستگی داشته باشد. اگر این حافظه در ماده ژنتیکی ثبت و به طور پایدار از طریق تقسیم سلولی 
)میتوز یا میوز( منتقل شود، به صورت ژنتیکی به ارث می رسد. در علم روان شناسی، حافظه ژنتیکی پدیده ای تئوریزه۱  
شده است که در آن، انواع خاصی از خاطرات می توانند به ارث برده شوند، در بدو تولد و در غیاب هرگونه تجربه حسی 

مرتبط وجود داشته باشند و این گونه خاطرات می توانند در طول زمان طوالنی در ژنوم گنجانده شوند )۱(.
 به ادعای گروهی از محققان، برخی از خاطرات قادرند از طریق ژنوم، از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. به عنوان  
مثال، در مطالعه ای که به فوبیا2 )هراس( و اختالالت عصبی و تأثیر آن ها بر حافظه ژنتیکی پرداخته شده  بود، تحقیقات 

حافظه ژنتیکی

گردآورندگان:
آرزو حسنی - کارشناس ارشد ژنتیک

harezoo89@gmail.com
ندا زحمتکش - کارشناس ارشد ژنتیک

zahmatkeshneda@yahoo.com

 نظریه پردازی کردن و فرضیه به وجود آوردن .۱
2. Phobia

انتقال ژن درمانی
انکوژن ها،  اثرات مضر  توانایی مهار  با  ابزار قدرتمند  یک 
به کمک قرار دادن ژن های اصالح  شده در ژنوم و معرفی 
  DNA اطالعات ژنتیکی جدید به سلول  است )4, ۵(. ورود
خارجی به سلول میزبان برای انتقال ژن موردنظر به همراه 
ناقل به دو دسته ویروسی و غیرویروسی تقسیم می شود )۵(. 
بسیاری از انکوژن ها در هنگام شروع و گسترش نوروبالستوم 
مهار  برای  فرصتی  امر  همین  و  می شوند  خارج  تنظیم  از 
بیماری در صورت بازگشت بیان این ژن ها به حالت طبیعی 

فراهم می کند.
و  ویروسی  ناقل  به واسطه  ژن درمانی  روش  دو  هر 
سلول های  به  هدف  ژن های  انتقال  برای  غیرویروسی 
و  رتروویروسی  ناقل های  پذیرفته  شده اند.  نوروبالستوما 
اغلب  که  هستند  ناقلی  سیستم های  ازجمله  آدنوویروسی 

انتخاب می شوند.
ناقل های  از  استفاده  با  نوروبالستوما  درمان  درحالی که 
می شود  مشاهده  اغلب  است،  افزایش  حال  در  ویروسی، 
که بدن میزبان با پاسخ ایمنی شدید، از عود کامل تومور 
سیستمیک  انتقال  گسترش  به  منتهی  و  کرده  جلوگیری 
بهتر ژن ها با کمک ناقل های غیرویروسی شده است. برخی از 
درمان های ژنی غیرویروسی جدید، حاکی از انتقال موفق تر 
با سطوح سّمیت پایین و افزایش قابل توجه نرخ بقای بدون 

بیماری است.
 موفقیت چنین درمان هایی، نه تنها به تشخیص به موقع، 
انتخاب دقیق ناقل ژن درمانی مناسب نیز بستگی  بلکه به 
دارد. در آینده ای نه چندان دور، ژن درمانی می تواند به عنوان 
حداقل  با  نوروبالستوما،  برای  کارآمد  درمانی  گزینه  یک 

عوارض جانبی در نظر گرفته شود )4(.

نمایی از سلول های نوروبالستوم انسانی در زیر میکروسکوپ فلورسانس             
Credit: Vshivkova/Shutterstock.com

Credit: frontlinesmedia
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انجام شده بر روی عصب موش ها نشان داد که برخی از تجربیات 
می توانند بر نسل های بعدی تأثیر بگذارند )2-3(. در مطالعه ای 
آموزش  بوی خاصی  از  برای ترس  در سال 2۰۱3، موش هایی 
دیدند. حس بیزاری از بویی که نسبت به آن آموزش دیده بودند، 
به نوادگانشان منتقل شد. نسل های پس  از آن، بسیار حساس 
بودند و از همان بو می ترسیدند؛ حتی اگر هرگز با آن برخورد 
این  به  محققان  بودند.  ندیده  آموزش  آن،  به  نسبت  و  نکرده 
باردارشدن،  از  قبل  حتی  والدین،  »تجارب  که  رسیدند  نتیجه 
به طور قابل توجهی بر ساختار و عملکرد سیستم عصبی نسل های 
که  می زنند  حدس  دانشمندان   .)4( می گذارد«  تأثیر  بعدی 
پس  استرس  و  اضطراب  فوبیا،  با  مشابه  ژنتیکی  مکانیسم های 
از سانحه و سایر اختالالت عصبی-روانی می تواند در انسان نیز 

چنین تأثیری بر نسل های بعدی انسان داشته باشد.
به طور  خاص  خاطرات  وراثت  به  مربوط  نظریه های  امروزه، 
کرده اند  ادعا  محققان  از  برخی  این حال،  با  شده اند.  رد  کامل 
احساسات عمومی تری که توسط نسل های قبلی شکل گرفته اند، 
شوند  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  ژنوم،  طریق  از  می توانند 

)مانند انتقال حس ترس از بو در موش ها(.
نظریه های معاصر مبتنی بر این فرضیه هستند که تجربیات 
گنجانده  آن  گونه  ژنتیکی  کد  در  می تواند  گونه  یک   مشترک 
شود، البته این فرآیند به طور کامل منطبق بر نظرات المارک۱ 
نیست، بلکه حافظه ژنتیکی، به صورت آمادگی گونه برای پاسخ 
به محرک های خاص که نسل های گذشته آن را تجربه  کرده اند، 

نمود پیدا می کند )6-۵(.

نتیجه گیری
که  است  این  از  حاکی  محققان،  مطالعات  از  حاصل  نتایج 
حافظه ژنتیکی می تواند در تغییر و تکامل نسل های مختلفی از 
گونه ها در شرایط گوناگون زیستی مؤثر بوده و در جهت حفظ 

آن ها از مخاطرات محیطی عمل کند. 

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید.

 ۱.المارک معتقد بود: »تغییراتی که در یک نسل ایجاد شده، توسط وراثت به 
نسل بعدی منتقل شده و این تغییرات به مرور روی هم انباشت شده و به صورت 

ثابت درمی آید و در نتیجه در درازمدت گونه های جدیدی ایجاد می شود«.
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KRAS Protein Structure. RAS is a family 
of related proteins that is expressed in all 
animals. KRAS is one of three RAS genes 
found in humans. RAS genes are mutated in 
approximately one-third of all human cancers.

مشاهده پیج آکادمی ژنتیک ایران با کد فوق

Credit: national-cancer-institute/unsplash.com
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 سلولی مولکولی

سرپرست گردآورندگان: 
زهرا طباطبایی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست سلولی-مولکولی
Zahra77ty@gmail.com

چکیده
نانوذرات یا نانوپارتیکل ها، ذراتی با قطری بین ۱۰۰-۱ نانومتر هستند که به دلیل ویژگی های خاصی که دارند، در علم 
زیست شناسی بسیار موردتوجه قرار گرفته اند. تاکنون، از این ذرات در حوزه های مختلف زیست شناسی از جمله تشخیص 

زیستی پاتوژن ها، مهندسی بافت، دارورسانی، درمان سرطان و... استفاده  شده است.
امروزه به دلیل مصرف بی رویه و خودسرانه ی داروهای آنتی بیوتیک، باکتری ها نسبت به این داروها مقاومت پیدا کرده اند. 
از این  رو عفونت هایی به وجود آمده اند که درمان آن ها با داروهای موجود امکان پذیر نیست؛ بنابراین، نیاز است از روش های 
نوین برای درمان عفونت های یادشده استفاده شود و یکی از این درمان های جدید، استفاده از نانوذرات است که در این 

مقاله، به جزئیات آن خواهیم پرداخت.

مقدمه

نانوذرات، جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها

گردآورندگان:
اسما وفادار، دانشجوی کارشناسی زیست  سلولی - مولکولی

Asmavafadar@yahoo.com 
زهره ابراهیمی، کارشناسی زیست سلولی - مولکولی

Zohreebrahimi114@gmail.com

ساناز سلطانی، دانشجوی کارشناسی زیست سلولی - مولکولی
snaz.soltniiiiii@gmail.com

زهرا طباطبایی، دانشجوی ارشد  زیست سلولی - مولکولی
Zahra77ty@gmail.com

سا یز نانوذرات، کاربرد و مکانیسم عمل 
نانومتر  قطری ۱-۱۰۰  با  میکروسکوپی  ذرات  نانوذرات، 
رسانایی  مانند:  فیزیکی  خواص  دارای  ذرات،  این  هستند. 
باال، یکنواختی و خواص نوری خاصی هستند که آن ها را 
برای استفاده در علم زیست شناسی و مواد، ایده آل می کند. 
نوری،  زمینه های  در  که  وسیعی  کاربرد  به دلیل  نانوذرات 
زیست پزشکی و الکترونیکی دارند، به حوزه تحقیقات علمی 

مهمی تبدیل  شده اند.

نانوذرات می توانند به شکل نانوبلور ها، نانو پودرها یا نانو 
خوشه ها باشند. این ذرات به عنوان پلی بین مواد حجیم و 
ساختار های اتمی یا مولکولی عمل می کنند. آن ها چندین 
می دهند.  نشان  را  حجیم  مواد  به  مربوط  خاص  ویژگی 
به عنوان  مثال، َخِمش مس حجیم به دلیل حرکت اتم های 
مس در مقیاس پنجاه نانومتر رخ می دهد. نانو ذرات مسی 
که اندازه آن ها کمتر از ۵۰ نانومتر است به عنوان مواد فوق 

سخت شناخته می شوند که شکل پذیری و چکش خواری
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سطح طبیعی استخوان در بیشتر موارد دارای ویژگی هایی 
است که تقریباً صد نانومتر عرض دارند. اگر سطح ایمپلنت 
با  را پس می زند.  باشد، بدن آن  استخوان مصنوعی صاف 
ایجاد ویژگی هایی در ابعاد نانو در سطح پروتز زانو یا لگن، 

می توان شانس رد شدن را کاهش داد.

کدگذاری نوری چندرنگ برای سنجش های بیولوژیکی
و  پروتئومیکس  نانوذرات،  کاربردهای  از  دیگر  یکی 
از  فزاینده ای  مقدار  تولید  به دلیل  که  است  ژنومیکیس 
تبدیل  تحقیقاتی  کلیدی  حوزه  یک  به  توالی،  داده های 
 شده است. بسیاری از فناوری های آرایه ای که در حال حاضر 
در تجزیه  وتحلیل موازی استفاده می شوند، زمانی که تعداد 
عناصر آرایه از چندین میلیون فراتر رود، به اشباع می رسند.

تک نقاط کوانتومی نیمه هادی های مرکب به طور مؤثری 
از  بسیاری  در  آلی  رنگ های  برای  جایگزینی  به عنوان 
این  می شود.  استفاده  زیستی  برچسب گذاری  کاربردهای 
مفهوم با ترکیب نقاط با اندازه های مختلف در مجموعه ای 
از رنگ های فلورسنت و ادغام آن ها در ریزدانه های پلیمری 
نقاط  نسبت های  دقیق  کنترل  این  شد.  تقویت  بیشتر 
کوانتومی را فراهم کرد. تنوع نانوذرات مورداستفاده در این 
برای  که  بود  و ۱۰ شدت  مختلف  رنگ  دارای 6  آزمایش 

رمزگذاری بیش از یک میلیون ترکیب کافی است.

دست کاری سلول ها و بیومولکول ها
نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده، در زمینه جداسازی های 
سلولی استفاده می شوند. از آنجایی که نانوذرات مغناطیسی 
حداکثر  از  نمی توان  هستند،  کروی  تاکنون  کشف  شده 

ظرفیت آن ها استفاده کرد.

تشخیص پروتئین
پروتئین ها بخش مهمی از ساختار، زبان و ماشین سلولی 
برای  آن ها  مورد عملکرد  در  بهتر  بینش  بنابراین  هستند؛ 
ادامه بهبود رفاه انسان ضروری است. نانوذرات طال، به طور 
گسترده در ایمونوهیستوشیمی برای تشخیص تعامل بین 
تشخیص  قابلیت  روش  این  می شود.  استفاده  پروتئین ها 
طیف سنجی  مقابل،  در  داراست.  را   محدودی  به نسبت 
پراکندگی رامان سطحی، مناسب بودن آن را برای تشخیص 
با ادغام  و شناسایی مولکول های تک رنگ نشان داده است. 
محققان  نانوذره،  کاوشگر  یک  در  تکنیک ها  این  دوی  هر 
می توانند قابلیت های چندگانه پروب های پروتئینی را تا حد 

زیادی بهبود بخشند.

درمان سرطان
در  جدیدی  روش   ،)۱PDT( سرطان  فتودینامیک تراپی 
درمان سرطان است که مبتنی بر تخریب سلول های سرطانی 
به کمک اکسیژن اتمی تولیدشده توسط لیزر بوده و می تواند 

با اثرات سایتوتوکسیک همراه باشد. مقدار بیشتری از رنگ 
استفاده می شود  اتمی  اکسیژن  تولید  برای  مخصوصی که 
در مقایسه با بافت سالم، توسط سلول های سرطانی جذب 
می شود. از این  رو، تنها سلول های سرطانی از بین می روند 
متأسفانه  می گیرند.  قرار  لیزر  اشعه  معرض  در  سپس  و 
مهاجرت  و چشم  پوست  به  مانده  باقی  رنگ  مولکول های 
می کنند و بیمار را نسبت به نور روز بسیار حساس می کنند. 

این اثر می تواند تا شش هفته تداوم داشته باشد.
آب گریز  نسخه  جانبی،  عارضه  این  از  جلوگیری  برای 
مولکول رنگ، در داخل یک نانوذره متخلخل محصوراست. 
این رنگ در داخل نانوذره اورموسیل۱ محبوس مانده و به 
سایر قسمت های بدن پخش نشده است. درعین حال، توانایی 
تولید اکسیژن آن تحت تأثیر قرار نگرفت و منافذی با اندازه 
حدودی ۱ نانومتر، اجازه انتشار آزادانه اکسیژن را دارد )2(.

نانوذرات
از بین  بردن باکتری ها به کمک نانوذرات

امروزه چندین روش برای مقابله با عفونت های باکتریایی 
مواد  مشتقات  به  می توان  موارد  این  ازجمله  دارد؛  وجود 
ضدباکتری شناخته شده، برای هدف قرار دادن پروتئین های 
فاژتراپی،  ویروسی،  فاکتورهای  مهارکننده های  جدید، 
اشاره  نانوذ رات  و  پپتیدومیک  و  ضدمیکروبی  پپتیدهای 
درمان  به  مقاوم  باکتری های  گسترش  به دلیل   .)3( کرد 

آنتی بیوتیکی و همچنین پیشرفت علم نانوتکنولوژی، یکی 
از روش های جدیدی که محقق ها برای مقابله با باکتری ها 
از آن بهره می برند، استفاده از نانوذرات است )4( که به دلیل 
نفوذ قوی در بیوفیلم های باکتریایی، یک روش محبوب است 

.)۵(

شیوه ساخت نانوذرات 
سنتز نانوذرات به دو صورت شیمیایی و بیولوژیکی انجام 
می شود. سنتز با روش های شیمیایی با اثرات نامطلوبی بر 
محیط زیست همراه است. در حال حاضر، جایگزین مناسب 
و سازگار با محیط زیست، سنتز به روش های بیولوژیکی و 
آنزیم ها  از میکروارگانیسم ها، قارچ ها، گیاهان و  با استفاده 

است. 

بیوسنتز
نوعی  میکروارگانیسم ها،  کمک  به  نانوذرات  بیوسنتز 
می رود.  شمار  به  محیط زیست  دوستدار  و  سبز  فناوری 
میکروارگانیسم های مختلفی )پروکاریوت و هم یوکاریوت ها( 
پالتین،  طال،  نقره،  نظیر  فلزی  نانوذرات  سنتز  برای 
زیرکونیوم، پاالدیوم، آهن، کادمیوم و اکسیدهای فلزی مانند 
اکسید تیتانیوم، اکسید روی و غیره استفاده می شوند. این 
میکروارگانیسم ها، شامل باکتری ها، اکتینومیست ها، قارچ ها 
و جلبک ها هستند. سنتز نانوذرات بسته به محل قرارگیری 
نانوذره، ممکن است از نوع درون سلولی یا خارج سلولی باشد. 

 ۱. Photodynamic therapy ۱. Ormosil

Credit:Chitkara OAJ

مشابهی با مس فله ای ندارند. انواع مختلفی از نانو مواد 
باکی بال(،  )ازجمله  فولرن ها  کربنی،  نانولوله های  مانند 
ذرات  نانو  هوا،  در  معلق  فوق ریز  و  ریز  ذرات  دندریمر ها، 
نانوسیم  نانوبلورها،  و  کوانتومی  نقاط  تیتانیوم،  دی اکسید 
نقره، ذرات نانو ذرات نقره و سایر نانو ذرات وجود دارد )۱(.

پیشرفت و کاربرد فناوری نانو و نانوذرات در بیولوژی
برنامه های کاربردی در زیست شناسی 

پزشکی
کلیدی  بازیگران  به عنوان  نانوذرات  اخیر،  سال های  در 
زمینه های  این ذرات، در  در پزشکی مدرن ظاهر شده اند. 
تا  گرفته  ژن  و  دارو  انتقال  حامل های  از  متعددی،  بالینی 
عوامل کنتراست در تصویربرداری MRI مورد آزمایش قرار 

گرفته اند.

Credit:Christian Boadaمهندسی بافت
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میکروب های تولیدکننده نانوذرات
کنترل  برای  قارچ ها  و  باکتری ها  نظیر  میکروارگانیسم هایی  توانایی 
سنتز نانوذرات فلزی در جستجوی مواد جدید استفاده می شود. قارچ ها 
به دلیل تحمل و توانایی تجمع زیستی فلزات، محور اصلی مطالعات تولید 

بیولوژیکی نانوذرات فلزی را به خود اختصاص داده اند.

انواع نانوذرات و اثرات آن ها بر باکتری ها 
نقره: نانوذرات نقره، به دلیل اثرات ضدمیکروبی خوب آن، مؤثرترین 
سایر  و  ویروس ها  باکتری ها،  برابر  در  اهداف ضدمیکروبی  برای  نانوذره 
شک  بدون  آن ها  می شود.  محسوب  یوکاریوتی  میکروارگانیسم های 
پرمصرف ترین نانوذرات در میان دیگر نانومواد هستند؛ بنابراین، به عنوان 
لوسیون های  تولید  آب،  تصفیه  نساجی،  عوامل ضدمیکروبی در صنایع 

ضدآفتاب و غیره مورداستفاده قرار می گیرند.
طال: این نانوذرات برای شناسایی برهم کنش های پروتئینی، به عنوان 
ردیاب آزمایشگاهی در انگشت نگاری DNA و به منظور تشخیص وجود 
DNA در نمونه، استفاده می شوند. نانوذرات طال همچنین برای تشخیص 

جنتامایسین  استرپتومایسین،  نظیر  آمینو گلیکوزید  آنتی بیوتیک های 
شناسایی  برای  نیز  طال  میله های  نانو  می شوند.  استفاده  نئومایسین  و 
سلول های بنیادی سرطانی استفاده می شوند که برای تشخیص سرطان و 

شناسایی سویه های مختلف باکتری مفید هستند.
آلیاژ: نانوذرات آلیاژی خواص ساختاری متفاوتی با نمونه های حجیم 
از خود نشان می دهند. آلیاژ نقره )Ag( باالترین رسانایی الکتریکی را در 
بین فیلرها۱ یا پرکننده های فلزی دارد و برخالف بسیاری از فلزات دیگر، 

اکسیدهای آن رسانایی به نسبت بهتری دارند.
مغناطیسی: نانوذرات مغناطیسی مانند مگنتیت2 و ماگمیت3 به عنوان 
مواد زیست سازگار شناخته  شده اند. آن ها به طور فعال برای درمان هدفمند 
)هایپرترمی مغناطیسی(، مرتب سازی و دست کاری سلول های  سرطان 
بنیادی، دارو   رسانی هدایت شده، ژن-درمانی، آنالیز DNA و تصویربرداری 
در  نقره  ذرات  نانو   .)6( قرارگرفته اند  موردبررسی  مغناطیسی  رزونانس 
استفاده  باال،  شیمیایی  پایداری  رسانایی خوب،  به دلیل  اخیر  سال های 
علوم  ازجمله  مختلف  صنایع  در  آن  کاربردهای  و  کاتالیزور  به عنوان 
پزشکی )به منظور مقابله با ویروسHIV(، صنایع غذایی )به عنوان عوامل 
ضدباکتریایی( موردتوجه بسیاری قرار گرفته است. بررسی مکانیسم فعالیت 
ضد باکتریایی یون ها و نانو ذرات نقره نشان داد که این خاصیت با تغییرات 
مورفولوژیکی و ساختاری سلول باکتری مرتبط است. مطالعات همچنین 
نشان داده است که اندازه، مورفولوژی، پایداری و خواص فیزیکوشیمیایی 

نانوذرات فلزی، به شدت تحت تأثیر شرایط تجربی، سینتیک برهمکنش 
یون های فلزی با عوامل کاهنده و فرآیندهای جذب عامل تثبیت کننده با 
نانو ذرات فلزی است. به طور کلی، کنترل خواص ظاهری، اندازه و توزیع 
نانو ذرات تولیدی، با تغییر روش های سنتز، کاهش و تثبیت عوامل حاصل 

می شود )7(.

سنتز باکتریایی نانوذرات
سنتز نانوذرات  به صورت کلی به سه روش مختلف فیزیکی، شیمیایی 
و بیولوژیکی انجام می شود که هرکدام از این روش ها، مزیت ها و معایبی 
باکتری  پروتئین های  از  استفاده  با  بیولوژیکی، می توان  دارند. در روش 
به عنوان کاهش دهنده، شکل و اندازه نانوذرات را کنترل کرد )8(. سنتز 
باکتریایی نانوذرات  به دو صورت داخل سلولی و خارج سلولی است. برای 
 ،Ag0 به Ag+ ساخت نانوپارتیکل های نقره به روش خارج سلولی، کاهش
ترشح شده  پروتئین های  یا  باکتری  سلولی  دیواره  پروتئین های  توسط 
تولید  سبب  آن ها  تجمع  و  می افتد  اتفاق  باکتری  سلول  از  خارج  در 
در  عمل  همین  سلولی،  داخل  روش  در  می شود.  نقره  نانوپارتیکل های 
داخل سلول اتفاق می افتد و سبب تجمع Ag0 در دیواره سلولی یا فضای 
ارزان بوده و برای  پری پالسمی می شود )9(. روش سنتز خارج سلولی 
تولید در مقادیر گسترده، مقرون به صرفه است. از طرف دیگر، پردازش 
آسانی دارد؛ اما در مقابل، در روش سنتز داخل سلولی، مراحل بیشتری 
ازاین رو، سنتز خارج  انجام شود.  بایستی  به سنتز خارج سلولی  نسبت 

سلولی روش مناسب تری برای تولید نانوپارتیکل های نقره است )۱۰(.

بررسی سیستم دارورسانی برای انتقال نانوذرات    
بردن  بین  از  برای  آن ها  از  می توان  نانوذرات،  در  دارو  بارگذاری  با 
باکتری ها استفاده کرد. به منظور ایجاد سیستم های تحویل نانو، می توان 
از پروتئین های آلبومین )تولیدشده به روش شوک حرارتی( و فریتین 
استفاده کرد. نانوذرات از دارو در برابر تخریب آنزیمی محافظت کرده و 
سبب افزایش نیمه عمر دارو می شوند. می توان در نانوذرات ، از آنزیم هایی 
دارو  بیشتر  هرچه  نفوذ  به منظور   ،Protease و   DNase عملکردهای  با 
)یا داروها( در بیوفیلم های باکتریایی استفاده کرد )۱۱(. شیمی سطح 
نانوپارتیکل ها، نقش مهمی در حاللیت در خون و همچنین شناسایی 
نشدن توسط سیستم دفاعی بدن دارد )۱2(. ورود نانوذره ها به عرصه ی 
از  استفاده  کرده است.  علم  این  پیشرفت  به  شایانی  کمک  داروسازی، 
سیستم های دارو رسانی متداول، پاسخگوی نیاز های پزشکی عضر حاضر 
نبود تا اینکه دارو رسانی بر پایه ی نانوذرات ، به دلیل  توانایی در هدف 
قرار دادن ناحیه ی موردنظر در درمان، پیشرفت های جدیدی را در درمان 
بیماری های مختلف و مخصوصاً بیماری های بدخیم به همراه داشته است. 
محل  یک  به  را  دارو ها  قادرند  که  هستند  کلوئیدی  نانوذرات  ذرات 

به خصوص در بدن منتقل کنند )۱3, ۱4(.

۱. Filler
۲. Fe3O4
3. γ- Fe۲O3

Credit:wallpaperaccess.com



بایوکن     چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار ۱۴۰۱ 15      چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار 14۱۴۰۱ BIOCAN

www.biocan. ir

یکی از درمان های هدفمندی که در آن می توان از نانوذرات 
استفاده کرد، شیمی درمانی است. اغلب شیمی درمانی تأثیر 
درمانی کمی دارد؛ اما با استفاده از نانوذرات به عنوان حامل، 
زندگی  کیفیت  افزایش،  شیمی درمانی  داروهای  اثر بخشی 

بیماران بهبود و میزان مرگ ومیر کاهش یافت )۱۵(.

مقاومت به آنتی بیوتیک و روش های جایگزین آن
مکرر  و  بی رویه  مصرف  به دلیل  اخیر،  سال های  در 
آنتی بیوتیک  داروهای  به  نسبت  باکتری ها  آنتی بیوتیک، 
و  بیماری  ظهور  سبب  امر،  این  کرده اند.  پیدا  مقاومت 
مرگ ومیر فراوانی در سراسر جهان شده است. این بیماری ها، 
روش های درمانی محد ودی داشته و مقابله با آن ها، نیازمند 
روش های جدید درمانی است که یکی از آن ها، استفاده از 

نانوذرات است.

نانوذرات و اثرات آن ها
نانوذرات نقره دارای فعالیت ضدمیکروبی هستند و با ایجاد 
 ،DNA اختالل در نفوذ پذیری غشای سلولی و بر هم کنش با
اثرات ضد باکتریایی خود را نشان می دهند. نانو ذرات طال نیز 
خاصیت ضدباکتریایی برای باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک 
دارند )۱6(. براساس تحقیقات انجام شده، نانوذره ها ممانعت 
خوبی از رشد باکتری ها به عمل می آورند. در مطالعه ای، اثرات 
نانوذرات نقره )AgNP( بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس 
مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، نشان داده شد که 
ترکیب AgNP با آنتی بیوتیک جنتامایسین، اثر سینرژیستی 
اورئوس در فضای خارج  استافیلوکوکوس  بردن  بین  از  در 
سلولی داشته است. هم چنین می توان گفت که برای از بین  
بردن باکتری های داخل سلولی، AgNP یک گزینه مناسب 
است. البته باید به سّمیت آن هم توجه شود؛ چراکه تجمع 
بر روی سلول های میزبان  اثرات مضری  نانوذرات می تواند 
برجای گذارد. هم چنین در مطالعات دیگری مشخص شد که 
ممکن است رابطه ای بین اندازه و شکل نانوذرات  و کارایی 
نانوذرات طال، سیلیکا و  آن ها وجود داشته باشد. به عالوه، 
سلول های  برای  کمی  سّمیت  و  خوب  سازگاری  پلیمری، 
مولکول هاي  موقعیت  دقیق  کنترل  اما  دارند.  پستانداران 
فعال روي نانوپارتیکل ها آسان نیست و این موضوع، اتصال 

نانوپارتیکل ها را چالش برانگیز می کند )۱7, ۱8(.

دیگر روش های جایگزین آنتی بیوتیک
است،  کاهش  حال  در  آنتی بیوتیک  توسعه  درحالی که 

فناوری واکسن درحال  رشد است. این بررسی نشان می دهد 
از عفونت های  با پیشگیری  که چگونه واکسن ها می توانند 
باکتریایی و ویروسی، مقاومت ضدمیکروبی را کاهش دهند، 
کاهش  را  آنتی بیوتیک ها  از  استفاده/سوءاستفاده  درنتیجه 
جلوگیری  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  عفونت های  از  و  دهند، 
از  است.  واکسن ها کمتر  در  مقاومت  ایجاد  احتمال  کنند. 
نیازمند  ضدمیکروبی  مقاومت  جهانی  چالش  دیگر،  طرف 
برای  جدید  مداخالت  توسعه  برای  یکپارچه  راهُبرد  نوعی 
مبارزه مؤثر با پاتوژن های باکتریایی مقاوم به چند دارو است. 

)mAbs( آنتی بادی های مونوکلونال
مونوکلونال ها برای چند دهه، به عنوان دارو مورداستفاده 
قرار گرفته اند و می توان آن را یک راهُبرد کلیدی برای مبارزه 
با بیماری های عفونی نوظهور و پاتوژن های مقاوم به عوامل 
ضدمیکروبی در نظر گرفت. mAbs، به عوامل بیماری زایی که 
توسط پاتوژن های باکتریایی بیان می شوند )به عنوان  مثال، 
مؤثر(  پروتئین های  یا  چسبنده ها  سموم،  پلی ساکاریدها، 
متصل شده و می توانند از طریق سه مکانیسم اصلی عمل 
کنند: مهار فعالیت هدف، القای لیز سلولی باواسطه کمپلمان 
سلول های  توسط  باکتری ها  اپسونیزاسیون۱  فعال سازی  و 
فاگوسیتیک. رویکرد مبتنی بر mAbs، از این لحاظ جذاب 
است که بسیاری از بیماران مبتال به عفونت های باکتریایی، 
ممکن است دچار نقص ایمنی یا مسن باشند و ممکن است 

پاسخ ایمنی مؤثری به واکسن ها نداشته باشند.

باکتریوفاژها 
شامل  باکتریایی  درمان  برای  رایج  رویکرد  یک 
باکتریوفاژهای لیتیک )فاژها( است که وارد چرخه تولیدی 
می شوند که در آن فاژها از طریق لیز باکتریایی آزاد می شوند. 
ویژگی سّمیت کم نسبت به سلول های پستانداران و امکان 
تجویز تعداد زیادی فاژ در دوز بسیار کم، از مزایای کلیدی 

این روش است.
مانند  عفونت،  محل  در  را  فاژها  تزریق  امکان  محقق ها 
تزریق مستقیم )نظیر استنشاقی به ریه و خوراکی به دستگاه 
گوارش(، بررسی کرده اند. فاژها را می توان از طریق جذب یا 
کپسوله کردن، تثبیت کرد و افزون بر این، می تواند به عنوان 
استفاده  باکتری ها  در   CRISPR-Cas تحویل  سیستم های 

شود.

میکروبیوتا
 میکروبیوتای انسانی تأثیر به سزایی بر سالمت میزبان و 
پاسخ ایمنی آن دارد. آنتی بیوتیک ها نه تنها پاتوژن ها را هدف 
قرار می دهند، بلکه می توانند جامعه باکتریایی مشترک را 
برای  را  فرصتی  است  ممکن  امر  ببرند. همین  بین  از  نیز 
باکتری های فرصت طلب برای استعمار میزبان انسان و ایجاد 

عفونت فراهم کند.
مداخله  راهُبردهای  سایر  روده،  میکروبیوتای  عالوه بر 
مبتنی بر میکروبیوتا، ممکن است در آینده برای جلوگیری 
از عفونت های تنفسی یا بیماری های مقاربتی استفاده شوند.

ابزارهای تشخیصی 
ابزارهای تشخیصی به منظور شناسایی و تشخیص عوامل 
پروفایل های  تولید  و  میکروبی  عفونت های  ایجادکننده 
را  درمان  استراتژی  می تواند  که  ضدمیکروبی  حساسیت 
مشخص کند، استفاده می شود. تست حساسیت ضدمیکروبی 
را  می توان از طریق روش های فنوتیپی و ژنوتیپی انجام داد 
که معموالً زمان بر بوده و گاهی تا 48 ساعت طول می کشد 
نمایه  یک  و  کرد  شناسایی  را  ایجادکننده  عامل  بتوان  تا 
مقاومت کامل و معتبر را منتشر کرد که سپس امکان تجویز 
یک درمان مناسب را فراهم می کند. با این حال، همچنان 
تشخیصی  ابزارهای  جهان،  جغرافیایی  مناطق  تمامی  در 
قابل اعتمادی برای برخی از پاتوژن ها در دسترس نبوده و در 
بیشتر موارد، عفونت ها بدون جداسازی یا سروتیپ کردن۱ 
میکروارگانیسم های آلوده کننده، درمان می شوند. توسعه ی 

ابزارهای تشخیصی پایدار و سریع، از اولویت های اصلی در 
زمینه مقاومت ضدمیکروبی قلمداد می شود که به جلوگیری 
از  استفاده  امکان  و  می کند  نامناسب کمک  نسخه های  از 
آنتی بیوتیک های هدفمند و مؤثر را در سراسر جهان فراهم 

می کند )۱, ۱9(.

نتیجه گیری
مقاومت  برای  جایگزین  درمان های  به  نیاز  توجه  به  با 
آنتی بیوتیکی، مطالعات بسیاری انجام  شده است. در این  بین، 
استفاده از نانوذرات، یکی از جدیدترین روش های قابل اجرا 
است. طبق تحقیق های انجام شده، استفاده از نانوذرات در 
مناسب  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  با عفونت های  مقابله  جهت 
اتصال  مشکل  نظیر  چالش هایی  مسیر،  این  در  اما  است؛ 
نانوذرات  وجود دارد که نیازمند مطالعات بیشتری در آینده 

است.

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید. ۱. Opsonization۱. Serotype

Credit: iStockPhoto
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۳
میکروبیولوژی
سرپرست گردآورندگان: 

هدی سباتی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی
h.sabati@yahoo.com

با همکاری آکادمی میکروب شناسی ایران

الیه اوزون چیست؟
جو زمین متشکل از چندین الیه است. الیه اوزون که هم چنین با نام »اوزونوسفر« شناخته می شود، منطقه ای از جو 
فوقانی، بین ۱۵ تا 3۵ کیلومتر باالتر از سطح زمین که حاوی غلظت به نسبت باالیی از مولکول های اوزون )O3( است. 
تولید اوزون در استراتوسفر به طور عمده از شکستن پیوندهای شیمیایی درون مولکول های اکسیژن )O2( توسط فوتون های 
خورشیدی پرانرژی است. این فرایند که تفکیک نوری نام دارد سبب آزاد شدن اتم های اکسیژن منفرد می شود که در مراحل 
بعدی به مولکول های اکسیژن دست نخورده می پیوندند و اوزون را تشکیل می دهند. مقدار کل اوزون در طول دهه های 
مختلف، به نسبت ثابت مانده است. افزایش غلظت اکسیژن جو حدود دو میلیارد سال پیش باعث شد که اوزون در جو زمین 
تجمع یابد، فرایندی که به تدریج به تشکیل» استراتوسفر« منجر شد. دانشمندان بر این باورند که تشکیل الیه اوزون با 
کنترل تابش ماوراء بنفش نقش مهمی در توسعه حیات بر روی زمین و تبدیل اقیانوس ها به خشکی ایفا کرده است )3-۱(.

تاثیر میکروارگانیسم ها در حفاظت از الیه اوزون

گردآورندگان:
مهسا شاه بهرامی مقدم، دانشجو یکارشناسی میکروبیولوژی

shahbahramimahsa@gmail.com
 زهرا موحدی نسب، دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

zmovahedi160@gemil.com

بایوکن     چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار ۱۴۰۱ 16

Credit: Alexander Nazarenko

Credit: techniblogic.com



بایوکن     چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار ۱۴۰۱ 19      چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار 18۱۴۰۱ BIOCAN

www.biocan. ir

عوامل تخریب الیه اوزون
الیه اوزون در منطقه استراتوسفر مستقر است و از زمین در برابر 
تشعشعات مضر فرابنفش خورشید محافظت می کند. تخریب اوزون در 
اثر نازک شدن الیه در جو فوقانی صورت می گیرد که این عمل زمانی 
رخ می دهد که اتم های کلر و برم موجود در جو با اوزون تماس پیدا کرده 
و مولکول های اوزون را از بین ببرند. برخی از ترکیبات با قرارگرفتن در 
معرض اشعه ماوراء بنفش، کلر و برم آزاد می کنند که سبب تخریب 
الیه اوزون می شود. چنین ترکیباتی به عنوان مواد تخریب کننده اوزون 
)ODS۱( شناخته می شوند. مواد مخرب الیه اوزون حاوی کلر عبارت اند 
تتراکلریدرید کربن، هیدروکلروفلوئوروکربن ها  از: کلروفلوئوروکربن ها، 
و متیل کلروفرم؛ درحالی که مواد تخریب کننده الیه ازون حاوی برم 
هالون ها، متیل برومید و هیدرو برو مو فلوئور و کربن ها هستند. الزم به 
ذکر است که کلرو فلوئور و کربن ها فراوان ترین ماده تخریب کننده الیه 

اوزون هستند )4-۱(.

علل تخریب الیه اوزون
عامل  ها   CFC2 یا  کلروفلوئوروکربن ها  کلروفلوئوروکربن ها: 
معلق  ذرات  حالل ها،  توسط  که  هستند  اوزون  الیه  تخریب  اصلی 
مولکول های  می شوند.  آزاد  غیره  و  مطبوع  تهویه  یخچال ها،  هوا،  در 
کلروفلوئوروکربن های موجود در استراتوسفر، توسط پرتوهای فرابنفش 
شکسته شده و اتم های کلر آزاد می کنند. این اتم ها با اوزون واکنش داده 

و آن را از بین می برند.
پرتاب  که  می دهد  نشان  تحقیقات  بی رویه:  موشک های  پرتاب 
بی رویه موشک ها سبب تخریب الیه اوزون می شود که درصد تخریب 
آن بسیار بیشتر از CFC ها است. عدم کنترل آن ممکن است تا سال 

2۰۵۰ باعث از بین  رفتن سطح گسترده ای از الیه اوزون شود.
N2O که  و   NO  ،NO2 نظیر  ترکیبات  این  ترکیبات نیتروژن دار: 

مسئول تخریب الیه اوزون هستند.
دالیل طبیعی: مشخص  شده است که الیه اوزون، توسط فرایندهای 
طبیعی خاصی مانند: لکه های خورشیدی و بادهای استراتوسفری نیز 
تخریب می شود؛ اما بیش از ۱-2 درصد از الیه اوزون را تخریب نمی کند.

نیز، مسئول تخریب  فوران های آتش فشانی: فوران های آتش فشانی 
الیه اوزون هستند.

اثرات تخریب الیه اوزون:
بر سالمت انسان: به دلیل تخریب الیه اوزون، انسان به طور مستقیم 
در معرض اشعه های مضر فرابنفش نوع UVB( B(، قرار خواهد گرفت. 

که ممکن است سبب ایجاد مشکالت جدی سالمتی در بین انسان ها 
شود، مانند: بیماری های پوستی، سرطان، آفتاب سوختگی، آب مروارید، 
 UVB پیری زودرس و تضعیف سیستم ایمنی. تخریب الیه اوزون میزان
را که به سطح زمین می رسد افزایش می دهد. مطالعات آزمایشگاهی و 
اپیدمیولوژیک نشان می دهد که UVB باعث سرطان پوست غیرمالنوم 
می شود و نقش عمده ای در ایجاد مالنوم بدخیم دارد. افزون بر این، 

UVB با ایجاد آب مروارید، سبب کدر شدن عدسی چشم می شود.

بر روی حیوانات: قرارگرفتن مستقیم در معرض اشعه ماوراءبنفش 
موجب سرطان پوست و چشم در حیوانات می شود.

رشد  و  فیزیولوژیکی  فرایندهای  بر   UVB اشعه  بر محیط زیست: 
)مانند   UVB از  ناشی  غیرمستقیم  تغییرات  می گذارد.  تأثیر  گیاهان 
تغییرات در شکل و نحوه توزیع مواد مغذی در گیاه، زمان مراحل رشد 
و متابولیسم ثانویه( ممکن است به همان اندازه یا گاهی اوقات مهم تر از 
اثرات مخرب UVB باشد. این تغییرات می تواند پیامدهای مهمی برای 
تعادل رقابتی گیاه، گیاه خواری، بیماری های گیاهی و چرخه های بیو 

ژئوشیمیایی داشته باشد.
اشعه های  تحت تأثیر  به شدت  فیتوپالنکتون ها  دریایی:  زندگی  بر 
غذایی  زنجیره  در  پالنکتون ها  چراکه  می گیرند؛  قرار  فرابنفش  مضر 
آبزیان از جایگاه باالیی برخوردار هستند و با از بین  رفتن موجودات، 

ارگانیسم های دیگر در زنجیره غذایی نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.
می تواند   UVB تابش  افزایش  ژئوشیمیایی:  بیو  بر چرخه  اثرات 
دهد؛  قرار  تحت تأثیر  را  آبی  و  زمینی  ژئوشیمیایی  بیو  چرخه های 
بنابراین، منابع و مخازن گلخانه ای و گازهای کمیاب مهم شیمیایی 
)مانند دی اکسیدکربن، مونوکسیدکربن، سولفید کربونیل، اوزون و برخی 
بازخوردهای  به  بالقوه  تغییرات  این  تغییر می دهد.  را  دیگر(  گازهای 
زیست کره - اتمسفر کمک می کند تا غلظت جوی این گازها را کاهش 

یا تقویت کند )4(.
راه حل هایی برای جلوگیری از تخریب الیه اوزون:

جلوگیری از تجمع ODS؛
کاهش مصرف CFC؛

استفاده از محصوالت شیمیایی سازگار با محیط زیست؛
استفاده کم تر از مواد نیتروژن دار.

و  گلخانه ای  گازهای  کاهش  بر  مؤثر  میکروارگانیسم های  انواع 
حفاظت اوزون

فرایندهای میکروبی نقش مرکزی در جریان جهانی گازهای گلخانه ای 
بیوژنیک )دی اکسیدکربن، متان و اکسید نیتروژن( دارند و به سرعت به 
تغییرات آب وهوایی پاسخ می دهند. میکروارگانیسم ها جریان گازهای 
گلخانه ای زمینی را تنظیم می کنند و این جریان شامل: در نظرگرفتن  ۱. Ozone-Depleting Substances

۲. Chlorofluorocarbons
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فعل وانفعاالت پیچیده ای است که بین میکروارگانیسم ها 
و سایر عوامل زنده و غیرزنده رخ می دهد. مطالعات انجام 
شده نشان می دهند  که میکروارگانیسم ها نقش کلیدی 
در تعیین غلظت اتمسفری گازهای گلخانه ای داشته اند. 
تغییر ساختار و ترکیب جامعه میکروبی، این نوع مشکل 
زیست محیطی را با استفاده از فرایندهای چرخه مواد 
مغذی و تحریک مواد ژنتیکی عملکردی برای تخریب و 
از بین  بردن مواد شیمیایی یا گازهایی که به گرم شدن 
کره زمین منتهی می شوند را به  سادگی حل می کنند. 
هنگامی که جوامع میکروبی و چرخه های بیوژئوشیمیایی 
مفید  سازوکار  یک  به عنوان  می شوند  مرتبط  باهم 
نقش  می کنند.  عمل  آب وهوایی  تغییرات  حل  برای 
گلخانه ای  گازهای  از  استفاده  برای  میکروارگانیسم ها 

به عنوان منبع انرژی از اهمیت باالیی برخوردار است.

جوامع میکروبی و چرخه کربن
چرخه کربن به طور عمده به جوامع میکروبی بستگی 
تقویت  اتمسفر،  تثبیت  نقش  دارای  کربن  که  دارد 
را  محیط  در  آلی  مواد  تبدیل  یا  تجزیه  گیاهان،  رشد 
بر عهده دارد. در حال حاضر، مقادیر زیادی کربن آلی 
در یخ قطب ها، خاک های مراتع، جنگل های استوایی و 
دیگر،  از سوی  اکوسیستم ها محبوس شده است.  سایر 
عمر  طول  تعیین  در  کلیدی  نقش  میکروارگانیسم ها 
آن  انتشار  عدم  یا  انتشار  و  کربن  نوع  این  پایداری  و 
نقش  نیز  و  دارند  اتمسفر  در  گلخانه ای  گاز  به عنوان 
مهمی به عنوان واسطه در فرایندهای چرخه کربن ایفا 
می کنند. چرخه کربن توسط انواع باکتری ها و قارچ ها 
در زیستگاه های آبی رخ می دهد. حتی مناطق به نسبت 
دریاچه ها،  عمیق  گل والی  مانند  اکسیژن  از  عاری 
برکه ها و دیگر آب ها می توانند مناطقی باشند که در آن 
تبدیل بی هوازی کربن صورت می گیرد. در محیط های 
بی هوازی، میکروارگانیسم ها می توانند از ترکیبات کربن 
در فرایندی به نام تخمیر، انرژی تولید کنند. برای مثال: 
انرژی  از  می توانند  ارغوانی  سبز  گوگردی  باکتری های 
حاصل از تجزیه ترکیبی به نام سولفید هیدروژن برای 
باکتری ها  سایر  کنند.  استفاده  کربن  ترکیبات  تجزیه 
به دست  انرژی  از  فرواکسیدانس  تیوباسیلوس  مانند 
 آمده از حذف یک الکترون از ترکیبات حاوی آهن برای 

تبدیل کربن استفاده می کنند. تجزیه بی هوازی کربن 
این  می گیرد.  صورت  میکروارگانیسم ها  توسط  تنها 
تخریب یک تالش مشترک میان باکتری های متعددی 
 Clostridium  ،Bacteroides succinogenes نظیر 
butyricum و Syntrophomonas sp است. این همکاری 

دارد،  نام  بین گونه ای  هیدروژن  انتقال  که  باکتریایی 
مسئول بخش عمده ای از دی اکسیدکربن و متانی است 
که در جو آزاد می شود. کنترل این جوامع میکروبی در 
آزادسازی گازهای گلخانه ای متان و دی اکسیدکربن به 

جو بسیار تأثیرگذار است.

جوامع میکروبی و چرخه متان
عمده  به طور  که  است  گلخانه ای  گاز  نوعی  متان، 
می شود.  جو  وارد  میکروبی  فعالیت های  به دلیل 
حفظ  برای  متان  مصرف کننده  میکروارگانیسم های 
آب وهوای سالم روی زمین، حیاتی هستند. باکتری ها 
از متان برای متابولیسم و منبع انرژی استفاده می کنند. 
باکتری های متانوتروف، متان را به عنوان تنها منبع انرژی 
خود مصرف می کنند و در طول فرایند متابولیسم خود 
آن را به دی اکسیدکربن تبدیل می کنند. این باکتری ها 
می توانند مقدار زیادی متان مصرف کنند که این امر 
در کاهش انتشار متان از کارخانه های تولیدکننده آن و 
محل های دفن زباله مفید باشد و به کاهش انتشار این 

گاز گلخانه ای و محافظت از اوزون منتهی شود.

جوامع میکروبی و چرخه نیتروژن
دارای  که  ریزوبیوم  نظیر  قارچ هایی  و  باکتری ها 
جّو  نیتروژن  می توانند  هستند،  نیتروژناز  آنزیم های 
را تثبیت کنند و آن را در اختیار گیاهان قرار دهند. 
ازجمله مزایای کنترل جوامع میکروبی مؤثر در چرخه 
نیتروژن و استفاده از آن ها در صنایع مختلف، می توان 

به موارد ذیل اشاره نمود:
مصرف کمتر مواد شیمیایی در مزارع از طریق کاهش 

نیاز به سم پاشی محصوالت؛
به حداقل  رساندن مصرف کود شیمیایی مصنوعی در 
کشاورزی و استفاده از میکروارگانیسم های تقویت کننده 

گیاه، به عنوان کودزیستی در قالب تلقیح زیستی؛
کاهش استفاده از مواد اولیه فسیلی و سوخت )چوب( 
برای  میکروارگانیسم ها  و  آنزیم ها  جایگزینی  طریق  از 

تولید محصوالت زیستی؛
استفاده از سوخت زیستی و اعمال راهُبردها و اهداف 

مبتنی بر زیست؛
 استفاده از پالستیک های زیستی.

تمامی موارد فوق، اثرات قابل توجهی در کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای و حفاظت از الیه اوزون دارند )6-4(.

از طریق کنترل چرخه  به طورکلی، میکروارگانیسم ها 
گازهای  آلی،  مواد  تجزیه کننده  به عنوان  مغذی  مواد 
گلخانه ای را آزاد می کنند و تغییرات آب وهوایی جهانی را 
سرعت می بخشند. از سوی دیگر انتشار گازهای مختلف 
را، با تبدیل به فرم آلی قابل مصرف برای خود و دیگران 
کاهش و سبب کند شدن و یا جلوگیری از بروز تغییرات 
آب وهوایی می شوند. در فرایندهای اکولوژیکی، میکروب ها 

ارزش قابل توجهی در مصرف، تبدیل و تولید گازها دارند 
بین  نیتروژن  و  کربن  تبادل  بیولوژیکی  سازوکارهای  و 
زمین، آب و جو را تنظیم می کنند. بوم شناسی میکروبی، 
برای ارزیابی چرخه کربن زمینی، نقش مهمی در تعادل 
اکوسیستم و تثبیت شرایط جوی و حفاظت از الیه اوزون 
دارد.  جو  به  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  از طریق 
متیلوتروف ها می توانند از گازهای گلخانه ای به عنوان منبع 
کربن و انرژی استفاده کنند. تاکنون، دینامیک مشخصی 
از سازوکار میکروارگانیسم ها بر الیه اوزون مشخص نشده 
شناخت  به منظور  بیشتری  مطالعات  است  الزم  است. 
ارتباط و تأثیر دینامیک میکروارگانیسم ها بر استراتوسفر 
و الیه اوزون صورت گیرد تا تأثیرات آن ها به طور کامل 

آشکار شود )6(.

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید.
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ویروس های  انکولیتیک:  ویروس  ایمونوتراپی  سازوکار   .2 شکل 
انکولیتیک سلول های سرطانی را آلوده کرده و باعث مرگ سلول های 
سلول های  که  می شوند  الیتیک  ویروس های  شدن  آزاد  و  ایمنی 
تومور،  با  مرتبط  آنتی ژن های  می کنند.  آلوده  را  مجاور  سرطانی 

پاسخ های ایمنی ضد توموری میزبان را تحریک می کنند )8(.

مقدمه
درمان  در  نوین  تکنیکی  درمانی،  ویروس  یا  ویروتراپی۱ 
بیماری ها با استفاده از ویروس به شمار می رود. این ابزار درمانی، 
طریق  از  ژن درمانی  انکولیتیک،  درمانی  ویروس  مدل  سه  به 
حاملین ویروسی و ایمونوتراپی ویروسی انجام می شود. ویروس 
برای  ویروس ها  از  آن  در  که  است  روشی  انکولیتیک  درمانی 
آلوده کردن و از بین  بردن سلول های سرطانی بدون تأثیر بر 
سلول های طبیعی استفاده می شود. در ایمونوتراپی ویروسی از 
ایمنی به نام  یک ویروس برای رساندن ماده محرک سیستم 
آنتی ژن، به سیستم ایمنی استفاده می شود. ناقل های ویروسی، 
ویروس های اصالح شده آزمایشگاهی هستند که به منظور تغییر 
در ژن های سلول های سرطانی برای درمان بیماری ها طراحی  
برای  امیدوارکننده  روشی  به  درمانی  ویروس  امروزه،  شده اند. 
درمان طیف وسیعی از بیماری های انسانی، از جمله سرطان، 
بدخیمی ها، بیماری های ناشی از نواقص ژنی و ... تبدیل  شده 
درمانی  ویروس  نوین  رویکردهای  اینکه  به رغم   .)3-۱(  است 
درمان  برای  کارآمدتری  درمانی  روش های  ظهور  موجب 
محدودیت های  و  موانع  با  رویکردها  این  بیماری ها شده است؛ 
متعددی، شامل پاسخ سیستم ایمنی بدن علیه حامل ویروسی 
و حذف آن و توزیع زیستی محدود ویروس در نواحی سرطانی 
را  سرطان  ویروتراپی،  درحالی که  هستند.  مواجه  توموری  و 
به طورقطع درمان نمی کند؛ محققین امیدوارند که ترکیب آن 

ویروتراپی
درمان بیماری به کمک ویروس ها

گردآورنده:
هدی سباتی، کارشناس ارشد میکروبیولوژی

h.sabati@yahoo.com

با سایر روش های درمانی، به بقای بیشتر بیماران مبتال به 
سرطان کمک کند )4(.

تاریخچه
 در قرن گذشته، جراحی به نام ویلیام کولی۱ متوجه شد بیماران 
مبتال به سرطان که پس از جراحی دچار عفونت می شوند، گاهی 
بیشتر از بیماران بدون عفونت عمر می کنند. دکتر کولی برای 
توضیح این مسئله، فرضیه ای را مطرح کرد که ابتال به عفونت، 
برای حمله به سرطان تحریک  را  بیماران  ایمنی بدن  سیستم 
می کند. او بر این  اساس درمان هایی تجربی به نام سموم کولی2 
به کار گرفت که برخی، آن را یکی از اولین درمان ها در زمینه 
طی  کولی،  بالینی  آزمایش های  به دنبال  می دانند.  ایمونوتراپی 
دهه های ۱9۵۰ - ۱94۰به منظور ارزیابی استفاده از ویروس ها 
در درمان تومورها، مطالعاتی بر روی مدل های حیوانی انجام شد. 
مطالعات یاد شده، به دلیل ناکافی بودن فناوری های موجود در 
این زمینه، چندین سال به تأخیر افتاد تا آنکه در یک دهه اخیر 
این  در  تحقیقات  درمانی،  فناوری های  در  پیشرفت  به دنبال  و 
زمینه، با هدف تسریع روند دستیابی به روش های درمانی مبتنی 

بر ویروس، از سرگرفته شد )۵(.

انواع روش های ویروس درمانی
ویروس های انکولیتیک۳

سلول های  که  هستند  ویروس هایی  انکولیتیک  ویروس های 
طبیعی  به طور  ویروس ها  از  برخی  می کنند.  آلوده  را  سرطانی 
ویروس های  درحالی که  می کنند،  آلوده  را  سرطانی  سلول های 
دیگر را می توان در آزمایشگاه برای هدف قراردادن انواع سلول های 
سرطانی تغییر داد. این ویروس ها به سلول های سرطانی راه پیدا 
کرده و به سرعت تکثیر می شوند. تکثیر سریع ویروس باعث پاره 

شکل ۱. سازوکار عملکرد ضد سرطانی ویروس های انکولیتیک
۱. Virotherapy

۱. William Coley
۲. Coley’s toxins
3. Oncolytic Viruses
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شدن غشای سلول های سرطانی و تخریب آن ها می شود )شکل 
۱(. به نظر می رسد ویروس های انکولیتیک تومورها را از دو طریق از 
بین می برند: به طور مستقیم؛ به واسطه پاره کردن اعضای سلول های 
سرطانی و غیرمستقیم؛ با تحریک سیستم ایمنی برای تشخیص 
درحال توسعه  همچنین  محققان  آن.  به  حمله  و  سرطان  بهتر 
استفاده  با  درمانی  ویروس  و  ژن درمانی  ترکیب  برای  روش هایی 
از ویروس های انکولیتیک هستند، از جمله استفاده از ویروس های 
انکولیتیک برای انتقال ژن های  p53 که  سیستم ایمنی بدن را در 

مبارزه با سرطان یاری می کنند )2،6(.

ایمونوتراپی ویروسی
در ایمونوتراپی ویروسی از ویروس ها برای معرفی آنتی ژن های 
برخالف  می شود.  استفاده  بیمار  ایمنی  سیستم  به  خاص 
واکسن های رایج که در آن از ویروس یا باکتری ضعیف شده 
در  استفاده می شود؛  ایمنی  پاسخ  ایجاد  برای  یا کشته شده 
ژنتیکی  مهندسی شده  ویروس های  از  ویروسی،  ایمونوتراپی 
استفاده  ایمنی  سیستم  به  خاص  آنتی ژن های  ارائه  برای 
ویروس،  از یک گونه خاص  است  آنتی ژن ها ممکن  می شود. 
باکتری یا حتی آنتی ژن های بیماری های انسانی برای مثال 

آنتی ژن های سرطانی باشند )شکل 2( )7،8(.

Credit: blog.crownbio.com
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تب خال را کاهش می دهد. مطالعات صورت گرفته نشان داد که در برخی از بیمارانی که این 
درمان را دریافت کردند، تومورهای سرطانی نیز کوچک تر شده اند که این امر نشان می دهد 
T-VEC می تواند یک پاسخ ایمنی سیستمیک ایجاد کند )۱۰(. اگرچه کاربرد ویروس ها در 
درمان بیماری ها از جمله سرطان، به سالهای دور برمی گردد، اما این رویکرد در دهه ۱99۰ 
به دنبال پیشرفت های صورت گرفته در فناوری مهندسی ژنتیک، جان تازه ای گرفته است. ازجملۀ 

رویکردهای بررسی شده در زمینه ویروس درمانی، می توان به موارد ذیل اشاره کرد )4-۱(:
درمان و کنترل سلول های سرطانی از طریق ویروس های مهندس ژنتیکی شده با خاصیت 

انکولیتیک )جدول ۱( )۱۱(.
از  استفاده  )نظیر  ویروسی  حامل های  طریق  از  ژنی،  نقص  به  مبتال  بیماران  ژن درمانی 

ویروس های نوترکیب مشتق از HIV برای درمان تاالسمی( )۱2(.
 القای پاسخ ایمنی علیه انواع مختلفی از سرطان ها )نظیر استفاده از واکسن TroVax که از 
یک ویروِس آبلۀ ایجادکننده آنتی ژن توموری جهت درمان کارسینومای سلول کلیوی استفاده 

می کند( )۱3(.

چشم اندازهای ویروس درمانی
ویروس درمانی مبتنی بر سه روش: ویروس های انکولیتیک، ژن درمانی از طریق حامل های 
ویروسی و ویروـ ایمونوتراپی، تکنیک های درمانی امیدوارکننده ای برای درمان انواع بدخیمی ها 
و سرطان هستند. مطالعات آینده در این زمینه شامل: رویکردهای ترکیبی با شیمی درمانی، 
بود.  خواهد  ویروس ها  حتی  و  مهارکننده ها  سایر  یا  مونوکلونال  آنتی بادی های  پرتودرمانی، 
طراحی ویروس های انکولیتیک جدید برای هدف قراردادن تومورها و درعین حال افزایش نابودی 
بالینی بیشتری برای  سلول های سرطانی بواسطه ویروس ادامه دارد. درحالی که آزمایش های 
ویروس های  که  است  بدیهی  است،  موردنیاز  جدید  ترکیبی  رویکردهای  و  ویروس ها  ارزیابی 
درمانی انکولیتیک، از پتانسیل باالیی برای تبدیل شدن به روشی هدفمند و مهم برای درمان 

انواع سرطان ها برخوردارند )۱4(.

حامل های  طریق  از  ویروسی  ژن درمانی 
ویروسی۱

از  اغلب  ویروسی،  ژن درمانی  در 
فاقد  ژنتیکی  دست کاری شده  ویروس های 
عناصر  انتقال  برای  همانندسازی،  قدرت 
اختالالت  دارای  سلول های  به  درمانی 
وجود  با  می کنند.  استفاده  ژنتیکی 
با  آن  کاربرد  روش،  این  خوب  کارآمدی 
این  ازجمله  است؛  مواجه  محدودیت هایی 
محدودیت ها می توان به مسائل ایمنی نظیر 
تحویل غیرقابل کنترل ژن به ژنوم میزبان که 
دارای پتانسیل تخریب ژن های مهارکننده 
کرد.  اشاره  است،  سرطان  القای  و  تومور 
ناقل های ویروسی قادر هستند سلول های 
سرطانی را به طور مستقیم از بین ببرند و یا 

آن ها را نسبت به درمان های مرسوم نظیر 
شیمی درمانی و پرتودرمانی حساس تر کنند 

)شکل 3( )9(.

کاربردهای ویروس درمانی

انکولیتیک  ویروس  با  درمان  اولین 

FDA 

تأییدشده توسط ۲
 FDA اولین ویروس انکولیتیک که تأییدیه
پوست  سرطان  درمان  برای  کرد،  دریافت  را 
 talimogene( نام  به  که  بود  مالنوما3  و 
یا   ®IMLYGIC  )laherparepvec
T-VEC شناخته می شود. این ویروس که به 
تومورها تزریق می شود، برای تولید پروتئینی 
طراحی  شده است که تولید سلول های ایمنی 
ایجاد  خطر  و  می کند  تحریک  بدن  در  را 

شکل 3. ژن درمانی ویروسی از طریق ناقل های ویروسی غیر همانندساز و همانندساز )9(

جدول ۱- ویروس هایی با فعالیت های انتخابی انکولیتیک

هدف درمانیویروس

Reovirusسرطان پانکراس
Myxoma virusگلیوما
Parvovirus H- 1سرطان سینه و کبد

Human adenovirusesسرطان دهانه رحم
Newcastle disease virusکاربرد متنوع

Vesicular stomatitis virusسرطان کبد و سرطان پستان
Bovine herpes virus 4سرطان ریه
Coxsackie virus A21مالنوما

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید.
۱. Viral vectors
۲. U.S. Food and Drug Administration
3. Melanoma

25      چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار ۱۴۰۱ BIOCAN بایوکن     چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار ۱۴۰۱ 24

www.biocan. ir

Fr
om

: G
en

e  a
nd

 vi
ro

th
er

ap
y  f

or
 he

m
at

ol
og

ic
al

 m
al

ig
na

nc
ie

s



بایوکن     چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار ۱۴۰۱ 27      چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار 26۱۴۰۱ BIOCAN

www.biocan. ir

مقدمه
در کشاورزی، به طور معمول برای حفظ باروری و افزایش عملکرد محصول نیاز به افزودن مواد آلی زیادی است. جامدات 
زیستی که محصوالت جانبی تصفیه فاضالب شهری و صنعتی به شمار می روند، منبع غنی از مواد مغذی آلی هستند. 
لجن پساب با محتوای باالی مواد آلی، مواد مغذی درشت و ریز، می تواند به عنوان کود یا خاک اصالح کننده مواد غذایی، 
سبزی ها، گیاهان باغی و مراتع مورداستفاده قرار گیرد. به دلیل قیمت باالی کودهای معدنی، روند استفاده از لجن فاضالب 
در کشاورزی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کشور رو به افزایش است. با این  حال، ممکن است استفاده از لجن 

پساب به دلیل محتویات مضر بالقوه موجود در آن، نظیر فلزات سنگین و عوامل بیماری زا، با خطراتی همراه باشد )3-۱(.

تصفیه بیولوژیک پساب و کاربرد آن در کشاورزی

گردآورندگان:
مهدیس محمدجانی، کارشناس ارشد میکروب  های بیماری زا

mahdis.mohammadjani7676@gmail.com
ملیکا شعاعی، دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

red.rose.mekila.2001@gmail.com

تأثیر بر کیفیت و حاصل خیزی خاک
و  کیفیت  حفظ  برای  میکروبی  فعالیت های 
فاضالب  لجن  است.  حیاتی  خاک  حاصل  خیزی 
پتانسیل افزایش بهره وری خاک را دارد؛ زیرا حاوی 
مواد آلی باال و مواد مغذی گیاهی است. درعین حال، 
لجن فاضالب به دلیل فلزات سنگین و مواد آلی سمی 
می تواند تهدیدی جدی برای سالمت و اکوسیستم 

انسان باشد.

تأثیر بر خواص فیزیکی خاک
لجن فاضالب موجود در پساب شهری، منبع غنی 
افزودن مواد آلی به صورت لجن  از مواد آلی است. 
فاضالب، تأثیر عمیقی بر خصوصیات فیزیکی خاک 

خواهد داشت. 

خواص میکروبی خاک
به طور کلی افزودن کود آلی به شکل لجن فاضالب 
باعث افزایش فعالیت میکروبی خاک، جمعیت آن ها 
و زیست توده میکروبی می شود. هم چنین، استفاده 
از لجن حاوی غلظت کم فلزات سنگین سبب بهبود 

فعالیت میکروبی خاک خواهد شد.

تأثیر بر خصوصیات شیمیایی خاک
باعث  کشاورزی  خاک  به  فاضالب  لجن  افزودن 
که  می شود  خاک  در  آلی  مواد  محتوای  افزایش 
سبب تولید اسیدهای هیومیک و کربنیک می شود، 
که نقش اساسی در بهبود خواص خاک دارند. این 
اسیدها در خاک های آهکی باعث کاهش pH خاک 

می شوند.

دردسترس  بودن فلزات سنگین و آلودگی
به طور تقریبی همه ی انواع لجن فاضالب، حاوی 
فلزات سنگین هستند. فلزات سنگین مانند: کادمیوم، 
مس، نیکل، سرب، روی، جیوه و کروم که از فاضالب 
منشأ می گیرند به عنوان عناصر بالقوه سمی در نظر 

گرفته می شوند )۱(.

تجمع ارگانیسم های بیماری زا در خاک
در  فاضالب  لجن  از  استفاده  ایراد  بزرگ ترین 
کشاورزی، تجمع ارگانیسم های بیماری زا در خاک 

و  ویروس ها  باکتری ها،  حاوی  ماده  این  است. 
تک یاخته های بیماری زا است که می تواند خطرات 
گیاهان  و  حیوانات  انسان،  سالمت  برای  بالقوه ای 
انگلی  و  بیماری زا  ارگانیسم های  تعداد  کند.  ایجاد 
در  استفاده  از  قبل  می توان  را  پساب ها  لجن  در 
زمین، از طریق تصفیه معمولی و یا لجن کمپوست 
شده )فرایند پوسیده شدن(، به میزان قابل توجهی 
کاهش داد و یا از بین برد. پرتودهی نیز یکی دیگر از 

روش های از بین برنده آلودگی است )3-۱(. 
جهان  در  بزرگ  مشکالت  از  یکی  آب  کمبود 
دسترسی  شیرین  آب  به  نفر  میلیون ها  و  است 
در  گسترده  به طور  نشده  تصفیه  فاضالب  ندارند. 
بسیاری از کشورها برای کشاورزی استفاده می شود. 
و  محیطی  زیست   جدی  نگرانی های  از  یکی  این 
فاضالب  انتشار  است.  جهان  در  عمومی  بهداشت 
پیامدهای  است  ممکن  رودخانه  به  نشده  تصفیه 
این  از  باشد.  به همراه داشته  برای سالمتی  جدی 
انتشار  به  قادر  عفونی  میکروارگانیسم های  طریق 
خونی،  اسهال  حصبه،  مانند  مختلفی  بیماری های 
استفراغ و سوء جذب هستند. فاضالب تصفیه نشده 
همچنین، حاوی گروهی از آالینده ها است که برای 
انسان سمی هستند. این آلودگی های سمی به دو 
گروه عمده، آلودگی شیمیایی و آلودگی میکروبی 

طبقه بندی  شده اند )4-2(.

آلودگی شیمیایی
به طور عمده انواع مختلفی از ترکیبات شیمیایی که 
از صنایع، کارگاه ها، اراضی آبی و فاضالب های خانگی 
خارج می شوند، عامل بیماری های متعددی هستند. 
هیدروکربن ها،  آلی،  مواد  می توانند  آالینده ها  این 
ترکیبات فرار، آفت کش ها و فلزات سنگین باشند. 
ممکن  آالینده هایی  چنین  معرض  در  قرارگرفتن 
است سبب بروز بیماری های عفونی مانند درماتوز 
مزمن و سرطان پوست، عفونت ریه و سوزش چشم 

شود. 

آلودگی میکروبی
محققان گزارش کرده اند که برخی از آالینده های 
با  می توانند  نشده،  تصفیه  فاضالب  در  میکروبی 
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گروه  باشند.  همراه  سالمتی  تهدیدکننده  جدی  خطرات 
نظیر  شدیدی  پیامدهای  میکروارگانیسم ها  از  متنوعی 
ژیاردیازیس،  حصبه،  آنسفالیت،  اسهال،  کمپیلوباکتریوز، 
را  گاستروانتریت  و  سالمونلوز  اطفال،  فلج   ،A هپاتیت 
مانند   باکتریایی  گونه های  از  کمی  تعداد  می کنند.  ایجاد 
 E.  ،Vibrio cholerae  ،Salmonella typhimurium
Shigella sonnei ،coli برای انتشار بیماری های منتقله از 

آب و بیماری های حاد در انسان گزارش  شده اند )2(. 

تأثیر آبیاری با فاضالب تصفیه شده
از  بسیاری  می توانند  فاضالب  تصفیه خانه های  اگرچه 
است  ممکن  همچنان  پساب  اما  کنند،  فیلتر  را  آالینده ها 
این  با طبیعی آلی باشد.  از مواد شیمیایی  حاوی بسیاری 
مواد شیمیایی از آب تصفیه شده به خاک منتقل می شوند. 
تجمع چنین سمومی در برگ های خوراکی، غالت، میوه ها 
غذایی  زنجیره  جدی  آلودگی  سبب  می تواند  سبزیجات  و 
شود. پساب ها می توانند محل پرورش باکتری ها و ژن های 
مقاوم به آنتی بیوتیک باشند که می تواند تهدیدی جدی برای 
محیط  زیست انسان باشد. توصیه می شود زمانی که مزارع 
کشاورزی نزدیک چاه های آب آشامیدنی هستند از پساب 
پساب  از  استفاده  نشود.  استفاده  آبیاری  برای  تصفیه شده 
برای آبیاری، سبب حاصل خیزی بیشتر خاک و افزایش رشد 
گیاه می شود؛ بنابراین، باید اقدامات کنترلی مناسبی برای از 
بین  بردن اثرات مضر آبیاری با پساب و بهره مندی از مواد 

مغذی طبیعی گیاه ایجاد شود )۵(.

مراحل تصفیه
تصفیه مرحله مقدماتی

 اولین مرحله تصفیه فاضالب برای حذف اجسام بزرگ 
پالستیک ها طراحی  شده است  و  قوطی ها  بطری ها،  مانند: 
که می توانند فرایندهای پایین دست را مسدود کنند. تصفیه 

اولیه به طور معمول شامل غربالگری و حذف شن است.

تصفیه اولیه
فرایندهای تصفیه اولیه برای حذف ضایعات جامد معلق 
به طور کلی  BOD طراحی  شده اند.  اشکال ذرات  و کاهش 
به عنوان اولین سطح تصفیه توصیف می شود و به طور تقریبی 
و  روغن  درصد  معلق، 6۵  جامدات  کل  از  درصد   7۰-۵۰
گریس و 2۵-۵۰ درصد از BOD را حذف می کند. حالت های 

فاضالب،  از  جامدات  جداسازی  برای  اصلی  فیزیکی 
ته نشینی جامدات  ته نشینی است که شامل  و  لخته سازی 

تحت تأثیر گرانش است.

تصفیه ثانویه
در فرایندهای تصفیه ثانویه، مواد مغذی و جامدات آلی 
و معدنی محلول را از پساب اولیه با استفاده از فرایندهای 
مختلف تصفیه بیولوژیکی حذف می کنند. عملیات عملکردی 
متفاوتی که در طی تصفیه ثانویه رخ می دهد، اکسیداسیون 
کربن و حذف مواد مغذی است. اکسیداسیون کربن توسط 
یا  اکسیداسیون  شامل  و  می شود  انجام  میکروارگانیسم ها 
زیست توده  و  آب  به دی اکسیدکربن،  آلی  مواد  متابولیسم 
سلولی است. دو ماده مغذی کلیدی که باید قبل از تخلیه 
نیتروژن و فسفر هستند.  به محیط حذف شوند،  فاضالب 
فرایندهای بیولوژیکی نظیر نیتریفیکاسیون و نیترات زدایی، 
فرایندهای  از  ترکیبی  می کند.  حذف  را  معدنی  نیتروژن 
فسفر  حذف  برای  می تواند  فیزیکوشیمیایی  و  بیولوژیکی 

استفاده شود )4(.

پاتوژن های شاخص در پساب
گروه  دو  هر  برای  مناسبی  محیط  پساب،  محیط 
میکروارگانیسم های بیماری زا و غیر بیماری زا به شمار می آید. 
پاتوژن های خطرناک شامل باکتری های روده ای، ویروس ها، 
تک یاخته ها، کرم های انگلی و تخم های آن ها هستند. مدفوع، 
یکی از منابع اصلی پساب شهری و منبع اکثر پاتوژن های 
تولید  از  انسانی است و هم چنین ضایعات صنعتی حاصل 
می رود.  به شمار  منابع  این  از  دیگر  یکی  نیز  غذایی  مواد 
به علت وجود پاتوژن ها، محیط پساب برای سالمتی انسان 
بر روی کره ی زمین خطرناک محسوب  زنده  و موجودات 
می شود. این پاتوژن های بیماری زا در انسان شامل باکتری ها، 

ویروس ها، تک یاخته های انگلی و کرم ها هستند.

باکتری
میکروارگانیسم های  از  گروه  متنوع ترین  باکتری ها 
مهم  باکتری های  می شوند.  محسوب  پساب  در  بیماری زا 
گونه های  اشرشیا کالی،  سالمونال،  باکتری های  شامل 
لژیونال  هیدروفیال،  آئروموناس  ویبریوکلرا،  کلبسیال، 
پاتوژن های  است.  مایکوباکتریوم و سودوموناس  پنوموفیال، 
باکتریایی روده ای مانند: گونه های سالمونال، اشرشیا، سویه 
یرسینیا، به طور معمول سبب عفونت های دستگاه گوارش 

باکتری  می شوند.  التهاب  و  خونی  اسهال  اسهال،  نظیر 
هلیکوباکترپیلوری که موجب ایجاد زخم معده می شود و با 
برخی از سرطان ها مرتبط است، ممکن است از طریق آب 

آلوده منتقل شود. 

ویروس
انسانی  پاتوژن های  از  دیگر  متنوع  گروه  یک  ویروس ها 
هستند که ممکن است در پساب تصفیه نشده، حدود هزار تا 
ده میلیون ویروس وجود داشته باشد؛ اما چگالی ویروس ها 
در پساب تصفیه شده به عوامل مختلفی هم چون نوع فرایند 
تصفیه، فصل و منطقه جغرافیایی بستگی دارد. پاتوژن های 
مانند  روده ای  ویروس های  پساب،  در  ویروسی  اصلی 
هپاتیت A، نوروز، روتاویروس، آدنوویروس، استروویروس و 

انتروویروس ها هستند.

پروتوزوآ
پروتوزوآ گروه مهم دیگری از میکروارگانیسم های موجود 
بزرگ تر  برابر   ۱۰ حدود  تا  می توانند  و  هستند  پساب  در 
انگل  مانند:  تک یاخته ای،  انگل های  باشند.  باکتری ها  از 
دوئودنالیس  ژیاردیا  و  هومنیس  پارووم،  کریپتوسپوریدیوم 
معموالً در فاضالب شناسایی می شوند، اگرچه فراوانی آن ها 
به فصل و آب های آن منطقه بستگی دارد. کریپتوسپوریدیوم 
و ژیاردیا، انگل های روده ای هستند که انسان و حیوان را آلوده 
دارویی  درمان  هیچ  کریپتوسپوریدیوم  مورد  در  می کنند. 
مؤثری که به طور مستقیم این انگل را در میزبان از بین ببرد 
وجود ندارد؛ بنابراین، این عفونت در بیماران با سیستم ایمنی 
ضعیف، می تواند کشنده باشد. دیگر تک یاخته های بیماری زا 
شامل: سیکلوسپورا، انتامبا هیستولیتیکا )که باعث اسهال 
بینئوسی  انتروسایتوزون  بلی و  ایزوسپورا  آمیبی می شود(، 
نیز در موارد شیوع بیماری های آبزی گزارش  شده اند )7-۵(.

پساب  از  استفاده  در  بهداشتی  حفاظتی  اقدامات 
تصفیه شده در کشاورزی

استفاده از پساب در کشاورزی به دلیل تأثیر بر گروه های 
تنظیم  هم چنین  و  خاص(  بیماری های  با  )افراد  حساس 
عامل های  و  شیمیایی  و  فیزیکی  مختلف  غلظت های 
میکروبیولوژیک، محدودیت هایی دارد. بدین ترتیب، تعیین 
کیفیت و اطمینان از سالم بودن آن، امر بسیار مهمی است؛ 

چرا که خاک کشاورزی به عنوان ابزاری برای دریافت فاضالب 
قلمداد می شود. استفاده از پساب به عنوان آب مورد استفاده 
برای محصوالت کشاورزی، بر زنجیره تولید و مصرف تأثیر 
سال  در   WHO دستورالعمل های  پیشرفت  با  می گذارد. 
۱989، مشخص شد که انگل های انسانی تهدید اصلی برای 
سالمت انسان هستند. از این  رو WHO، اجرای دستگاه های 
تصفیه فاضالب با هدف کاهش عوامل خطرآفرین را به عنوان 
یک راهُبرد اصلی پیشنهاد کرد. بدین ترتیب مفهوم »خطر 
فناورانه  طرح های  چارچوب  در  می توان  تنها  را  صفر« 
درمان اولیه، ثانویه و ضدعفونی کسب نمود که از نظر فنی 
امکان پذیر است ولی در کشورهای  در حال توسعه، به ویژه 
از نظر اقتصادی، راه حل کارآمدی به شمار نمی رود؛ بنابراین، 
در گام بعدی، مفهوم »موانع چندگانه« مطرح شد که در 
این طرح، به جای تمرکز بر زیرساخت های درمانی، اقدامات 
مؤثری در جهت بهبود کیفیت فاضالب با قابلیت استفاده 

مجدد، صورت می گیرد )4،7(. 
با توجه  به منابع موجود، ارزیابی خطرپذیری را می توان با 

استفاده از سه نوع مطالعه انجام داد:
۱. آزمایش های میکروبیولوژیک؛ 

2.  مطالعات اپیدمیولوژیک؛
)QMRA 

3.  ارزیابی کمی ریسک میکروبی  )۱
دریافت  صورت  در  تنها  میکروبیولوژیک،  مطالعات 
تأییدیه های بهداشتی و حفاظتی می توانند مورد بهره برداری 

قرار گیرند )4،7(.

۱. Quantitative microbial risk assessment.جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید

مشاهده پیج آکادمی میکروب شناسی ایران با کد زیر
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۴
بیوتکنولوژی

سرپرست گردآورندگان: 
یکتا عرفانی فرد

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
yk.erfanifard@gmail.com

چکیده
سلول درمانی به عنوان یک استراتژی برای درمان بسیاری از بیماری های انسانی شناخته شده است. ازآنجایی که هیچ سلول 
یا اهداکننده ای، به طور قطع برای همه ی بیماری ها مفید نیست؛ منشأ و عملکرد موردنظر سلول است که تعیین می کند، 
کدام نوع سلول برای هر بیماری مفیدتر است. نگرانی های مربوط به سازگاری ایمونولوژیک، توانایی تکثیر سلول ها در شرایط 
آزمایشگاهی قبل از پیوند و مسائل کلی کنترل کیفیت و ایمنی، اکنون به واسطه رشته های مرتبط با سلول درمانی، بسیار 

مورد توجه قرار گرفته است.

 تکنولوژی سلول درمانی
پنجره های جدید درمانی با سلول درمانی
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فاطمه دوست دار، دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی
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مقدمه
علم  از  شاخه ای  و  جهان  در  نوین  روشی  سلول درمانی 
پزشکی ترمیمی است که در آن از سلول ها برای ترمیم بافت 
و یا اعضای بدن استفاده می شود. هم چنین، از سلول درمانی 

برای درمان بیماری های خونی نیز بهره می گیرند.
بیماری های  درمان  برای  قدرتمند  روشی  تکنیک،  این 
غیرقابل بازگشت است؛ چراکه سلول های جدید می توانند در 
محل موردنظر قرار گرفته، مواد محرک رشد ترشح کنند و 

در بعضی موارد به سلول های دیگر تبدیل شوند.
روش ها،  سایر  به  نسبت  سلول درمانی  مزایای  جمله  از 
می توان به بی خطر بودن، درمان سرپایی و اتولوگ۱ بودن آن 
اشاره کرد که در مورد آخر، درمان با استفاده از سلول های 
بیمار صورت می گیرد و مشکل رد پیوند توسط بدن بیمار 

را حل می کند.
ویژگی هایی  دارای  بنیادی  سلول های  کلی،  به طور 
هستند که باعث ایجاد سلول های تخصصی می شوند. این 
بنیادی جنینی  سلول ها را می توان به دو گروه سلول های 
و سلول های بنیادی سوماتیک2 دسته بندی کرد. سلول های 
بنیادی جنینی، از توده سلولی داخلی بالستوسیست جنین 
پستانداران نشأت می گیرند و سلول های بنیادی سوماتیک 
بالغ یافت می شوند.  اندام ها یا بافت های  به طور معمول در 
سلول های بنیادی جنینی، توانایی استخراج سلول های زایندۀ 
هر سه الیۀ اکتودرم، اندودرم و مزودرم را دارند؛ درحالی  که 

سلول های بنیادی سوماتیک، توانایی های محدودتری دارند. 
سلول های  که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات  این حال،  با 
بنیادی سوماتیک نیز توانایی تبدیل به انواع سلول های بالغ 

را نیز می توانند داشته باشند.

جوان سازی پوست با سلول درمانی
است که سلول درمانی کمک  بافت هایی  از  یکی  پوست، 
کرده است.  پوستی  ضایعات  رفع  و  ظاهر  بهبود  به  شایانی 
سلول های بنیادی پوست در طبقه بندی سلول های بنیادی 
این  از  مختلفی  انواع  تاکنون،  و  می گیرند  قرار  سوماتیک 
اپیدرمی،  بنیادی  سلول های  شده است.  یافت  سلول ها 
سلول های بنیادی فولیکولی، سلول های بنیادی مالنوسیت، 
سلول های بنیادی غدد سباسه، سلول های شبیه سلول های 
بنیادی مزانشیمی، سلول های پیش ساز عصبی و سلول های 
بنیادی خون ساز، زیرگروه هایی از سلول های بنیادی پوست 

هستند.
سلول های بنیادی اپیدرمی، بیشترین ارتباط را با ترمیم 
بافت و بازسازی پوست دارند. طبق پژوهش ها، این سلول ها 
با  اما سلول هایی  تقسیم می شوند؛  به ندرت  و  نادر هستند 
اثر کوتاه مدت و تقسیم سریع تولید می کنند که بازسازی 
اپیدرم را انجام می دهند. این سلول ها در الیه ی پایه اپیدرم 
غدد چربی  پایه  و  مو  فولیکول  برآمدگی  ناحیه ی  در  یا  و 
اتولوگ، محصوالت  کراتینوسیت های3   .)۱( دیده می شوند 
سلولی باهدف  ترمیم پوست هستند. برای مثال، ورقه سلولی 

اتولوگ EpiDex که از کراتینوسیت های غالف بیرونی ریشه 
تشکیل شده است، برای زخم های مزمن پا استفاده می شود. 
پوست، سلول هایی به  نام فیبروبالست دارد که نقش مهمی 
در حفظ داربست بافت پیوندی دارند و عملکرد اصلی آن ها 
تولید پروتئین کالژن است. برای جوان سازی پوست به روش 
سلول درمانی، ابتدا سلول های فیبروبالست قطعه کوچکی از 
پوست بیمار را جدا کرده و سپس در محیط کشت اختصاصی 
به  مجدد  تکثیرشده،  سلول های  سپس  می دهند.  تکثیر 
محل فرورفتگی پوست مانند چین وچروک ها یا اسکارهای 
ایجادشده پس از زخم یا محل آکنه یا اسکار های ناشی از 
آسیب، تزریق می شود. فیبروبالست در محل تزریق شروع 
به تولید کالژن کرده و محل فرورفتگی یا نقص پوستی را پر 

و برطرف می کند )2(.

دیابت
طبق گزارش فدراسیون بین المللی دیابت، در سال 2۰۱7، 
424/9 میلیون بیمار مبتال به دیابت بین 2۰ تا 79 سال، 
در سراسر جهان وجود داشته اند که انتظار می رود این تعداد 
تا سال 2۰4۵ به 628/6 میلیون نفر برسد. عالوه  بر این، 
تعداد کودکان و نوجوانان )۰-۱9 ساله( مبتال به دیابت نوع 
 ،)DM( ۱ به ۱/۱ میلیون نفر رسیده است. دیابت شیرین
 ،)T2DM( 

شامل دیابت نوعT1DM(۱ ۱(  و دیابت نوع 2 2
یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در سراسر جهان است 
 T1DM که میزان مرگ ومیر و عوارض باالیی دارد. اگرچه
دارند؛  متفاوتی  پاتوفیزیولوژیکی  مکانیسم های   T2DM و 
ازجمله تخریب سلولی سلول های β در T1DM و مقاومت 
 ،T2DM در β به انسولین با اختالل در عملکرد سلول های
هر دو باعث افزایش قند خون و عوارض مزمن چندعاملی 
میکروواسکوالر  بیماری  شامل،   DM عوارض  می شوند. 
بیماری های  و  نوروپاتی(  و  نفروپاتی  رتینوپاتی،  )نظیر 
حوادث  عروقی،  قلبی  بیماری های  )نظیر  ماکروواسکوالر 
عروق مغزی و بیماری عروق محیطی( است. تزریق انسولین، 
نمی تواند  اما  می شود؛  انجام  باال  گلوکز خون  کنترل  برای 
به طور دقیق ترشح انسولین اندوژن را تقلید کند و ممکن 
است به هیپوگلیسمی واکنشی )غیردیابتی( منتهی شوند. 
است.  جایگزین  درمان های  از  دیگر  یکی  پانکراس  پیوند 

را  هیپرگلیسمی  به سرعت  می تواند  پانکراس  کامل  پیوند 
از  را  اگزوژن  انسولین  به مکمل  نیاز  و حتی  کنترل کرده 
بین ببرد. از معایب این روش می توان به عوارض ناشی از 
پانکراس  اهداکننده  به  جراحی سنگین، دسترسی محدود 
ازجمله  ایمنی و خطرات همراه آن،  و سرکوب مادام العمر 
پانکراس  جزایر  پیوند  نرخ  کرد.  اشاره  بدخیمی  و  عفونت 
این  در  است؛  پانکراس  کل  پیوند  از  کمتر  النگرهانس،  یا 
پیوندها، نرخ بقای پیوند پایین بوده و پیامدها متغیر است؛ 
ترشح  سال   ۵ از  پس  موارد،  ۱۰درصد  تنها  به نحوی  که 
طبیعی انسولین را نشان می دهند. سایر تکنیک های درمانی 
نظیر کپسوله سازی، و فناوری های تحویل دارو و همچنین 
تعدیل سیستم ایمنی پس از پیوند، در حال بررسی و توسعه 

بوده و اجرای آن ها همچنان چالش برانگیز است.

کاربرد سلول درمانی در دیابت
 سلول های بنیادی، به واسطه خواص تعدیل کننده ایمنی و 
توانایی آن ها برای بازسازی سلول های تولیدکننده انسولین3 
)IPCs(، پتانسیل درمانی قابل توجهی در بیماران مبتال به 
دیابت نشان داده  است. ولتارلی و همکارانش از سلول های 
برای درمان بیماران مبتال به   )HSCs( بنیادی خون ساز4 
دیابت T1 استفاده و نتایج دلگرم کننده ای را گزارش کردند. 
بنیادی  سلول های  که  دادند  نشان  همکارانش  و  بهانسالی 
مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوانBM-MSCs( ۵ ( نیز 
یک درمان ایمن و مؤثر برای T2DM برای بهبود عملکرد 
سلول های بتای پانکراس هستند. پس  از آن، در مطالعات 
سلول های  درمانی  پتانسیل  بررسی  به  بسیاری  بالینی 
بنیادی خون ساز مغز استخوانBM-HSCs( 6(، سلول های 
بنیادی مزانشیمی )MSCs( و سلول های تک هسته ای مغز 
  )BM-MNCs( انجام شد؛ با این  حال، مشخص 

استخوان7
نیست که کدام نوع از سلول های بنیادی در درمان دیابت 
مؤثرتر است. در مطالعاتی از نوع کیس-ریپورت، بروز برخی 
بیماری های عفونی شدید پس از درمان با سلول های بنیادی 
گزارش شده است. در دو مطالعه متاآنالیز، به بررسی اثرات 
سلول های بنیادی بر دیابت پرداخته شد؛ اما یافته های حاصل 
نشان  و همکارانش  بود. رحیم  متناقض  مطالعه  دو  این  از 
دادند که درمان با سلول های بنیادی بر سطح پپتید C در 

۱. به دست آمده از خود اندام شخص               ۲. سلول هایی که منشأ تولید بافت ها و اندام ها هستند.             3. سلول اصلی سازنده روپوست

۱. Type 1 Diabetes Mellitus                 ۲. Type 2 Diabetes Mellitus                 3. Insulin-Producing Cells
۴. Hematopoietic stem cells                                     ۵. Bone marrow-Mesenchymal stem cells 
۶. Bone marrow-Hematopoietic stem cells             ۷. Bone marrow-Mononuclear cells
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بیماران مبتال به دیابت نوع 2 تأثیر منفی دارد؛ اما البداوی و 
همکارانش دریافتند که درمان با سلول های بنیادی می تواند 

سطح پپتید C را افزایش دهد.
نتایج بررسی های مطالعات بالینی برای ارزیابی اثربخشی 
و ایمنی درمان با سلول های بنیادی برای دیابت تیپ ۱ و 
2، حاکی از این بود که درمان با سلول های بنیادی ممکن 
افراد مبتال به دیابت  است یک مداخله ایمن و مؤثر برای 
باشد. در دیابت BM-HSCs ،T1 منبع خوبی برای پیوند 
سطوح   ،T2 دیابت  در  چراکه  هستند؛  بنیادی  سلول های 
HbA1c و نیاز روزانه به انسولین به طور قابل توجهی پس 
 BM-MNC کاهش یافت و درمان با MSC از درمان با
را   C پپتید  و سطوح  انسولین  به  نیاز  قابل توجهی  به طور 
بهبود بخشید. این نتایج دل گرم کننده، نیاز به اعتبارسنجی 
همچنین  و  گسترده تر  کور  دوسو  تصادفی  مطالعات  در 
دوره های پیگیری طوالنی تر برای ایجاد درمان های مبتنی 

بر سلول های بنیادی دارد )3, 4(.
DFU زخم پای دیابتی یا

همان طور که پیش تر اشاره شد، شیوع دیابت به دلیل تغییر 

در تغذیه و سبک زندگی در سطح جهانی، به شدت افزایش 
عوارض  از  یکی   ،)DFU( دیابتی۱  پای  زخم  یافته است. 
با  »زخمی  به صورت  دیابتی  پای  زخم  است.  دیابت  عمده 
دیابت  به  مبتال  بیماران  در  پای  مچ  زیر  در  زیاد  ضخامت 
با نوروپاتی دیابتی و بیماری  تعریف شده است«. این زخم 
شریانی محیطی مرتبط است. بیش از 2 درصد از جمعیت 
مبتال به دیابت، هر ساله به زخم پا دچار می شوند که منجربه 
هزینه 9/۱ میلیارد دالری در سال، فقط در ایاالت  متحده 
می شود. بیماران مبتال به DFU، عالوه بر درد، عفونت، قطع 
عضو و اختالل در تحرک، با مشکالت اقتصادی، اجتماعی 
و روانی نیز دست وپنجه نرم می کنند. در هر 3۰ ثانیه، یک 
 84 و  می شود  انجام  دیابت  عوارض  نتیجه  در  عضو  قطع 
 DFU گرفتن  از شدت  پیش  قطع عضوها،  این  از  درصد 
 ،DFU انجام می شود. دستورالعمل های درمانی کنونی برای
ِدبریدمان۱، مدیریت عفونت، ریواسکواریزاسیون یا بازکردن 
مجدد رگ را برای افزایش  روند بهبودی توصیه می کنند. با  
این حال، ایسکمی، عفونت، نوروپاتی و اختالالت متابولیک، 
اغلب بهبود زخم را به تأخیر می اندازند که یک چالش حیاتی 

برای بیماران و پزشکان است. پیشرفت های اخیر در درک 
پیچیدگی های سلولی ومولکولی بهبود زخم، انعقاد، التهاب، 
مهاجرت سلولی و تکثیر را به عنوان مراحل حیاتی موردنیاز 

برای بازسازی و بهبود بافت شناسایی کرده اند.

DFU کاربرد سلول درمانی در
یک  به عنوان  بنیادی  سلول های  بر  مبتنی  درمان 
استراتژی درمانی امیدوارکننده برای درمان DFU شناخته 
و  سنتز  را  سایتوکین هایی  بنیادی  سلول های  شده است. 
ترشح می کنند که به جذب سلولی، تعدیل ایمنی، بازسازی 
ماتریکس خارج سلولی، رگ زایی و بازسازی عصبی کمک 
می کنند که همگی باعث بهبود زخم می شوند. سلول های 
نظیر  سلول ها  انواع  به  تمایز  به  قادر  هم چنین  بنیادی، 
میوفیبروبالست ها، کراتینوسی  ها، پری سیت ها و سلول های 
زخم شرکت  بهبود  در  است  ممکن  که  اندوتلیال هستند 
کنند. اگرچه گزارش های اولیه درمان با سلول های بنیادی 
اثربخشی قابل قبولی را نشان داده است؛ پارامترهای مختلف 
دخیل در هر یک از این مطالعات، مانع از تفسیر و تعمیم 

۱. Diabetic Foot Ulcer
۲. Debridement:  جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید.برش، برداشت یا حذف یک بخش از بافت مرده به منظور تسریع روند جایگزینی یا ترمیم طبیعی

۱.  Induced Pluripotent Stem Cells
۲. Granulocyte Colony-Stimulating Factor
3. Peripheral Blood-Mononuclear Cells
۴. Hydrogel 

Credit: Pinkeyes/shutterstock

استانداردسازی  این رو،  از  می شود.  گزارش ها  این  آسان 
دشوار  بنیادی  سلول های  با   DFU درمان  برای  توصیه ها 
بنیادی  سلول های  از  استفاده  به  کنونی،  مطالعات  است. 
 ،DFU به عنوان درمان مؤثر برای بیماران انسانی مبتال به
تأکید دارد. اگرچه سلول های بنیادی اتولوگ، متداول ترین 
نوع سلول های بنیادی مورد استفاده بودند؛ اما این امکان 
بنیادی  سلول های  از  آینده،  مطالعات  در  که  دارد  وجود 
آلوژنیک  پیوند  هم چنین،  و   )iPSC( القایی۱  پرتوان 
یا  والدین(  یا  خواهر  برادر،  از  بنیادی  سلول         های  )دریافت 
حتی اهداکننده غریبه استفاده شود. تجویز فاکتور محرک 
کلونی گرانولوسیتG-CSF( 2(، سبب بهبود زخم دیابتی 
شده و استفاده از آن به عنوان مکمل درمانی در سلول های 
تک هسته ای خون محیطیPB-MSC( 3( توصیه می شود. 
هیدروژل ها4 و داربست های زیستی، وسایل انتقال موضعی 
پیکربندی  و  طراحی  تأثیر  اما  هستند؛  امیدوارکننده ای 
ماتریس بر عملکرد سلول های بنیادی هنوز ناشناخته است 

.)۵(
مشتق شده  بنیادی  سلول های  از  جدید،  تحقیقات  طی 
ادرار،  مانند  بدن  در  ساخته شده  ترکیبات  و  بافت ها  سایر 
برای ترمیم پوست و سایر بافت ها بهره می گیرند. با پیشرفت 
و توسعه روش سلول درمانی، امیدهای تازه ای برای درمان 

انواع بیماری ها به وجود آمده است.
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چکیده
به لطف پیشرفت و توسعه قدرت محاسباتی و به دنبال آن، شیمی محاسباتی و زیست شناسی، تکنیک های طراحی دارو 
به کمک رایانه به یاری محققان شتافته است. به تبع این پیشرفت ها، هوش مصنوعی نیز به طور تقریبی در هر مرحله از مسیر 
کشف و توسعه دارو، با هدف کاهش هزینه ها و فعالیت های آزمایشگاهی و بالینی، به کار گرفته شده است. هوش مصنوعی 
)Artificial intelligence(، شاخه ای از علم کامپیوتر است که در آن، ماشین های هوشمندی مشابه انسان با توانایی 
یادگیری و حل مسئله ساخته می شوند. به طور کلی »هر دستگاهی که توانایی درک اتفاقات محیط و انجام فعالیت ها با شانس 

موفقیت حداکثری را داشته باشد« هوش مصنوعی نام دارد.

کاربرد هوش مصنوعی در طراحی دارو

گردآورندگان:
فاطمه  احمدپور، دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی

fatemeh.ahmdpr@gmail.com
 فاطمه دوست دار، دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی

doustdarf1380@gmail.com

۱.  به یافته یا دستاوردی اتفاقی و مفید و مثبت گفته می شود که جوینده به 
دنبال آن نبوده و به صورت جانبی و اتفاقی به دست آمده است.

۲. Quantitative structure-activity relationship                  
3. Support Vector Machines            
۴. Random Forest                                                         
۵. X-ray crystallography
طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ای .۶
7. Homology modeling

مقدمه
تاکنون هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی 
فناوری  از  قرار  گرفته است؛  استفاده  مورد  ما 
اسنپ چت  مجازی  فیلترهای  و  چهره  تشخیص 
و  هوشمند  یخچال های  تا  گرفته  اینستاگرام  و 
می توان  هم چنین،  کامپیوتری.  بازی های  انواع 
از این علم در کشف و طراحی داروها، تشخیص 
رادیولوژی،  و  رادیوتراپی  بیماری ها،  درمان  و 
داروسازی شخصی سازی شده، دست کاری ژنتیکی 
و غیره، بهره برد )۱(. کشف داروی جدید، نیازمند 
دهه  اوایل  تا  است.  باالیی  هزینه  و  زمان  صرف 
توانایی طراحی منطقی و مقرون به صرفه   ،۱98۰

بسیاری  برای  پروتئینی  ساختارهای  از  استفاده  با  داروها 
از زیست شناسان، یک رؤیای محقق نشده بود. درگذشته، 
یافتن داروها یا بر اساس شناسایی خواص درمانی یک بخش 
از داروهای سنتی انجام می شد و یا به صورت سرندیپیتی۱ 
اواسط  در  زمینه،  این  در  پروژه ها  اولین  می افتاد.  اتفاق 
اوایل  و در  فعالیت کرده است  به  دهه 8۰ میالدی شروع 
موفقیت آمیز  پروژه های  از  گزارش ها  اولین   ،۱99۰ دهه 
منتشر شد. متخصصان به کمک هوش مصنوعی، مسیر پر 

فرازونشیب طراحی دارو را هموار کرده اند.
رویکردهای هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، داده های موجود در پایگاه های اطالعاتی 
را  بدن  بیوشیمیایی  واکنش های  و  کرده  تجزیه وتحلیل  را 
تئوری  توسعه  به  توجه  با  هم چنین،  می کند.  شبیه سازی 
فناوری  دارویی،  داده های  انباشته شدن  و  ماشین  یادگیری 
هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند در داده کاوی، در 

زمینه های مختلف طراحی دارو، خوش درخشیده است.
فعاِل  مولکول های  فیزیکوشیمیایی  خواص  کّمی سازی 
 ،)QSAR( 2زیستی و بررسي کمي رابطه ساختمان و فعالیت
بیولوژیکي و خواص  فعالیت  بین  ارتباط  برقراري  به منظور 
فیزیکوشیمیایي ترکیبات دارویي مورداستفاده قرار مي گیرد. 
امروزه به طور کامل پذیرفته شده است که فعالیت درمانی و 
زیستی یک دارو، به خصوصیات فضایی و یا فیزیکوشیمیایی 
زمینه،  این  در  مهم  روش های  از  یکی  دارد.  بستگی  آن 
رویکرد تشخیص الگو است. بررسی الگوهای مشترک بین 
ترکیبات شیمیایی،  بر این فرض کلی که ترکیبات با الگوهای 
ساختاری مشابه باید دارای خواص فیزیکوشیمیایی و اثرات 
بیوشیمیایی مشابهی باشند، تکیه دارد. انواع الگوریتم های 
توسعه یافته یادگیری ماشین و تشخیص الگو، مانند ماشین 
با   ،)RF( )SVMs(  و جنگل تصادفی4  بردار پشتیبان3 
پر کردن شکاف بین طراحی دارویی مبتنی بر سرندیپیتی 
و منطقی، مورد استفاده قرار گرفته اند )2(. در تولید یک 

برای  مرجعی  به عنوان    ،)Lead( پیشرو  ترکیب  دارو، 
می رود.  به کار  داروها  از  مختلف  مشتقات  سنتز  و  طراحی 
ابتدا  در  بالینی؛  فاز  به  ساخته شده  داروی  ورود  از  پیش 
پروتئین هدف  تعیین ساختار  و  شبیه سازی، خالص سازی 
یا اسید نوکلئیک با یکی از سه روش اصلِی کریستالوگرافی 
صورت  همسانی7  مدل سازی  یا   NMR6 ایکس۵،  اشعه 
می گیرد. با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری، قطعاتی از 
ترکیبات از یک پایگاه داده در یک منطقه انتخاب شده از 
ساختار قرار می گیرند. این ترکیبات بر اساس برهم کنش های 
فضایی و الکترواستاتیکی با محل موردنظر، رتبه بندی شده و 
بهترین آن ها با سنجش های بیوشیمیایی مورد آزمایش قرار 
می گیرند. در صورت قابل قبول بودن سنجش ها، در مرحله 
بعد، ساختار ماکرومولکول هدف تعیین  و دوز مؤثری از دارو 
در مقیاس کم تولید می شود. سپس، داروی تولیدشده در 
فازهای حیوانی و بالینی موردسنجش و ارزیابی قرار می گیرد 

.)3(

نتیجه گیری
مرحله  به  که  داروهایی  درصد   9۰ از  بیش  آمار،  طبق 
مطالعات بالینی می رسند، پیش از ورود به بازار با شکست 
مختلف  فازهای  در  تحقیقات  هزینه های  می شوند.  روبه رو 
آزمایشگاهی سبب افزایش قیمت دارو شده که با ناامیدی 
امروزه،  است.  همراه  درمان  انتظار  در  بیماراِن  دوچندان 
کمک  به  تا  تالش اند  در  دارویی،  شرکت های  از  بسیاری 
هوش مصنوعی، فرآیندهای کشف و طراحی داروهای جدید 
را در پیش بگیرند. امید است که تحول عظیمی در وضعیت 
سالمت جهانی ایجاد کنند و این امر در سایه  چشم اندازی 

بلندمدت محقق خواهد شد.

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید. Credit: Redacción
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Illustrasjon

۵
بیوشیمی

چکیده
در میان انواع تکنیک های محاسباتی، داکینگ مولکولی یکی از مهم ترین روش های زیرمجموعه مدل سازی مولکولی به 
شمار می رود. هدف این تکنیک، پیش بینی رفتار مولکول ها در محل اتصال و برهم کنش آن ها است. امروزه، تکنیک داکینگ 
به واسطه کاربرد گسترده در زمینه ی طراحی دارو، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با شیوع ویروس منحوس کرونا، داکینگ 
مولکولی به یاری دانشمندان شتافته و نقش بسزایی در تسریع روند کنترل این بیماری ایفا کرده است. ازاین رو، دانشمندان 
به کمک این روش، از پتانسیل درمانی ترکیبات طبیعی گیاهی و شیمیایی در درمان بیماری کرونا، بهره برده اند. در این 

مقاله، به  مرور برخی از مطالعات انجام شده در همین راستا پرداخته خواهد شد.

کاربرد داکینگ مولکولی در درمان بیماری نوظهور کرونا

گردآورندگان:
سمانه حسنی، کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

hasani72sama@yahoo.com
ماندانا ابراهیم زاده بردیزی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی

man.ebrahimzadeh@gmail.com
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مقدمه
در دو دهه ی گذشته، به رغم پیشرفت های چشم گیر 
بیماری ها،  از  بسیاری  پاتوفیزیولوژی  زمینه ی  در 
مؤثر  داروهای  تولید  حوزه  در  چندانی  رشد  شاهد 
و  هزینه  مسئله ی  گفت  بتوان  شاید   .)۱( نبوده ایم 
زمان، در عدم موفقیت دانشمندان در امر تولید دارو، 
بی تأثیر نبوده است؛ چرا که در روش های کالسیک، 
ارزیابی های  مورد  سپس  و  طراحی شده  دارو  ابتدا 
آزمایشگاهی نظیر بررسی تأثیرات داروی تولیدشده 
بر انواع رده های سلولی و حیوانات آزمایشگاهی قرار 
هزینه های  بر  افزون  مواقعی،  چنین  در  می گرفت. 
داروهای  تولید  روند  آزمایشگاهی،  تحقیقات  گزاف 
جدید به کندی پیش می رفت که همین امر، منجر 
با  مناطقی  در  به ویژه  مرگ ومیر،  آمار  افزایش  به 
شیوع باالی بیماری ها شده است )2(. در حال حاضر، 
پیشرفت های چشم گیری در تکنیک های محاسباتی 
و به ویژه بیوانفورماتیک و کموانفورماتیک۱ یا شیمی 
  )in silico( درون رایانه ای  مطالعات  در  محاسباتی 
طراحی  در   )VS2( مجازی  غربالگری  هم چنین  و 
سبب  امر،  همین   .)4  ,3( گرفته  است  صورت  دارو 
کامپیوتر  کمک  به  دارو  طراحی  روزافزون  اهمیت 
شناسایی  هزینه های  و  زمان  توانسته است،  و  شده 
دستیابی  درنتیجه،  و  دارویی  ترکیبات  طراحی  و 
برساند )۵, 6(. در  به حداقل  را  به داروهای جدید 
ابزارهای ساختاری  با تکیه بر  روش های محاسباتی، 
و پایگاه های اطالعاتی موجود، به بررسی برهم کنش 

میان ماکرومولکول های زیستی پرداخته می شود )7( 
و در آن، رفتار یک یا چند مولکول به وسیله مدل های 
تحت  که  می شود  مطالعه  و  پیش بینی  گرافیکی 
می شود.  شناخته  مولکولی3«  »مدل سازی  عنوان 
مدل سازی مولکولی و شیمی محاسباتی، بخش های 
مهم بیوشیمی مدرن را به خود اختصاص داده اند. این 
تکنیک ها، در طراحی دارو و علوم داروسازی کاربرد 

دارند )8(.

داکینگ مولکولی
تکنیک های  از  یکی  مولکولی4«  »داکینگ 
این  است.  مولکولی  مدل سازی  در  مورداستفاده 
رفتار  پیش بینی  برای  کلیدی  روش  یک  تکنیک، 
و  اتصال  محل  در  )گیرنده-لیگاند(،  مولکول ها 
تکنیک  در  به شمار می رود.  یکدیگر  با  برهم کنش 
داکینگ، منظور از گیرنده، ماکرومولکول های زیستی 
لیگاند،  از  منظور  و   RNA و   DNA پروتئین،  نظیر 
مولکول های کوچِک دارای فعالیت بیولوژیکی هستند 
باشند  نیز  پروتئین  جنس  از  می توانند  گاهی  که 
تعیین  در  مولکولی،  داکینگ  مطالعات   .)۱۰  ,9(
دستیابی  به منظور  مولکول،  دو  بین  برهم کنش 
با  لیگاند در یک کمپلکس  بهترین جهت گیری  به 
در  به کاربرده میشود )۱۱(.  انرژی،  مصرف حداقل 
پروتئین-لیگاند  اتصال  داکینگ،  مختلف  انواع  بین 
اهمیت  از  پزشکی،  صنعت  در  آن  کاربرد  دلیل  به 
ویژه ای برخوردار است. در حالت کلی، فرآیند اتصال 

مولکول ها در این تکنیک به صورت زیر است:

۱( پیش بینی موقعیت لیگاند، ترکیب یا ساختار و هم چنین جهت گیری آن در مکان های پیشنهادی۱
2( رتبه بندی این موقعیت ها از طریق تابع امتیازدهی2 )بر اساس میل اتصال لیگاند به موقعیت هدف( )۱2(

نرم افزارهای مورد استفاده در داکینگ مولکولی
طی سال های اخیر، نرم افزارهای متعددی با 2 نوع کاربرِی آکادمیک و تجاری ارائه شده که در جدول ۱، به برخی از این 

نرم افزارها اشاره  شده است.

۱. Cheminformatics        ۲. Virtual Screening        3. Molecular Modeling         ۴. Molecular Docking

منبعنوع کاربرینرم افزار

DOCK(۱۳)آکادمیک
AutoDock(۱۴)آکادمیک

FlexX(۱۵)تجاری
Surflex(۱۶)تجاری
GOLD(۱۷)تجاری

۱. Search algorithm              3. Nonstructural proteins               ۵. Hydroxychloroquine   
۲. Scoring Function              ۴. Main protease                            ۶. Remdesivir

سه بعدی  اشکال  شامل  داکینگ،  از  به دست آمده  نتایج 
)کمپلکس  ماکرومولکول  به  متصل شده  لیگاند  از   )3D(
لیگاند-ماکرومولکول( است که به کمک نرم افزارهایی نظیر 
 )Rasmol( و رسمول )PyMol( پایمول ،)Chimera( کایمرا
بهترین  آوردن  به دست  در  و می توانند  بوده  قابل مشاهده 
حالِت برهم کنش لیگاند با ماکرومولکول، کمک کننده باشند.

کاربرد داکینگ مولکولی در درمان کرونا
در سال های اخیر و با توجه به شیوع بیماری کرونا، جهان 
در  شده است.  مواجه  دارو  برای  تقاضا  بی سابقه  افزایش  با 
قدم،  مهم ترین  و  اولین  تنفسی،  بیماری های  بروز  هنگام 
این  است.  آن  همه گیری  از  جلوگیری  و  شیوع  کنترل 
ابتال و درمان  از  با روش های مؤثر در پیشگیری  تنها  امر، 
هرچه سریع تر مبتالیان و بهبود قطعی آن ها محقق خواهد 
و  زمان  در  به منظور صرفه جویی  دانشمندان  ازاین رو،  شد. 
هزینه های طراحی دارو و تسریع روند تولید، از روش های 
نوین طراحی دارو، نظیر داکینگ مولکولی استفاده کرده اند. 
زمینه،  این  در  شده  انجام  مطالعات  از  برخی  به  ادامه  در 

پرداخته خواهد شد.
بررسی اثر مهاری ترکیبات شیمیایی بر پروتئین های 

غیرساختاری ویروس کرونا
سال  در  را  مطالعه ای  همکارانش،  و  گرچک  زوهال 
جدید  مهارکننده های  مطالعه  و  سنتز  هدف  با   2۰2۱

در  دادند.  انجام  مولکولی  داکینگ  به کمک   COVID-19
این مطالعه، هفت مولکول جدیدZG1 -7، برای برهم کنش 
 NSP5 شامل ،COVID-19 3با پروتئین های غیرساختاری
سپس،  شد.  طراحی   16 و   NSP15  ،)Mpro4( NSP12
اتصال  توانایی  و  با NSP های هدف  برهم کنش مولکول ها 
آن ها، توسط داکینگ مولکولی موردبررسی قرار گرفت. نتایج 
ترکیبات  هم  که  بود  آن  از  حاکی  مطالعه،  این  از  حاصل 
سری ZG و هم داروهای ضدویروسی انتخاب شده به عنوان 
مدل )هیدروکسی کلروکین۵ و رمدسیویر6(، به طورکلی به 
پروتئین منفرد NSP12 با میل ترکیبی باالتری نسبت به 
که  شد  مشاهده  هم چنین  شدند.  متصل  پروتئین ها  سایر 
به  باالتری  بسیار  ترکیبی  با میل  پیشنهادی،  مولکول های 
کمپلکس NSP12-RNA متصل شدند. با بررسی های بیشتر 
برهم کنش ها،  این  ویژگی های  از  برخی  که  شد  مشخص 
گروه های  میان  قوی  هیدروژنی  پیوندهای  تشکیل  نظیر 
ترکیبات  در  حلقوی  و  آلیفاتیک  ساختارهای  نیتروژنِی 
سری ZG، با رزیدوهای کاتالیتیک پروتئین NSP12، سبب 
سری  ترکیبات  در   NSP12 بازدارندگی  پتانسیل  افزایش 
بیشترین  که   ZG-7 و   ZG-5 مولکول  دو  شده است.   ZG

فعالیت را در برهم کنش با NSP12 از خود نشان دادند، طی 
واکنش یک جا )one-pot( در دمای اتاق و با بازده قابل قبولی 
سنتز شدند. محققین این مطالعه، ضمن اشاره به سهولت 
مواد  به  آسان  دسترسی  هم چنین  و  مولکول ها  این  سنتز 

Credit: nanomachineslab.org
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جهت مشاهده منابع می توانید  از کد مقابل استفاده کنید.

اولیه تجاری این ترکیبات، پیشنهاد کردند که مولکول های 
موجود  ضدویروسی  داروهای  با  قابل مقایسه  موردمطالعه، 
بوده و می توانند کالس جدیدی از داروهای مؤثر در درمان 

COVID-19 باشند )۱8(.

علیه  گیاهی  ترکیبات  ضدویروسی  عملکرد  بررسی 
SARS-CoV-2

زیستی  کارخانه های  به عنوان  گیاهان  دور،  سال های  از 
درمان  قابلیت  با  متنوع  شیمیایی  ترکیبات  تولید  برای 
بیماری ها، موردتوجه دانشمندان و محققین قرارگرفته اند که 
این  از   )COVID-19(  2019 بیماری همه گیر کروناویروس 
قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات بسیاری، ترکیبات 
SARS- طبیعی گیاهی به دلیل پتانسیل آن ها برای مهار

CoV-2، مورد بررسی قرارگرفته اند. در همین راستا، دیویا 
عملکرد  بررسی  هدف  با  را  مطالعه ای  همکارانش،  و  تلی 
SARS- علیه  گیاهی  ترکیبات  از  گروه  چند  ضدویروسی 

CoV-2، با استفاده از رویکرد داکینگ مولکولی برای مهار 
پروتئاز اصلی )Mpro( و ُدمین اتصال به گیرنده )RBD۱( در 
در  دادند.  انجام   ACE22گیرنده سلولی به   Spike پروتئین 
این مطالعه، فعالیت بازدارندگی کالس متنوعی از ترکیبات 
گیاهی نظیر ترپنوئیدها، کومارین ها، گلیکوزیدها، فنل ها و 
پلی فنل ها، کاتچین ها و... مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور 
ارزیابی میل به برهم کنش، امتیاز اتصال هر یک از ترکیبات 
)بهترین  اتصال  آزاد  انرژی  ترجیح کم ترین  با  موردمطالعه 
حالت(، به کمک نرم افزارهای داکینگ محاسبه شد. نتایج این 

مطالعه حاکی از آن بود که سوالنین )گلیکوزید استروئیدی(، 
استوزید )گلیکوزید فنیل اتانوئیدی( و روتین )بیوفالونوئید(، 
 Mpro دوگانه  مهارکننده های  به عنوان  قابل قبولی  عملکرد 
و  استوزید  هم چنین،  داشتند.   RBD گلیکوپروتئین  و 
کورکومین )آنتی اکسیدان بسیار قوی موجود در زردچوبه(، 
به طور کوواالنسی Mpro را مهار کردند. ازاین رو، می توان نتیجه 
نظیر  بیواکتیو گیاهان(  )مواد  فیتوکمیکال هایی  گرفت که 
سوالنین، استوزید، روتین و کورکومین پتانسیل تبدیل شدن 

به گزینه های درمانی در برابر کووید-۱9 را دارند )۱9(.

نتیجه گیری
سطح  در  استفاده  برای  مولکولی  داکینگ  تکنیک 
گسترده، راه دورودرازی در پیش دارد. وجود محدودیت ها 
امری  جدید،  علمی-تحقیقاتی  زمینه  هر  در  چالش ها  و 
مطالعات  بیشتر  هرچه  انجام  آن،  راه گشای  و  بوده  عادی 
در سطح جهانی است. محدودیت اصلی داکینگ مولکولی، 
عدم کسب اطمینان کافی از توابع نمره دهی برای برقراری 
اتصال صحیح است. هم چنین، وجود گیرنده سفت وسخت 
در  از چالش های عمده   یکی  پروتئین-لیگاند،  اتصاالت  در 
توسعه  و  پیشرفت  با  می شود.  محسوب  داکینگ  زمینه ی 
قادر  بشر  داروسازی،  و  پزشکی  حوزه های  در  تکنیک  این 
به کنترل بسیاری از بیماری  ها خواهد بود؛ چراکه داکینگ 
می تواند به عنوان یک تکنیک حیاتی در مدل سازی مولکولی 
و برهم کنش میان ماکرومولکول ها، به رمزگشایی عملکرد 

مولکول های کوچک در سطح اتمی بپردازد.

۱. Receptor-Binding Domain        
۲. Angiotensin-converting enzyme 2   

vamstar.io

Credit: Jenna Henning
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گیاهی

سرپرست گردآورندگان: 
مریم صیامی

دانشجوی کارشناسی  ارشد فیزیولوژی گیاهی
Maryamsiamikh2020@gmail.com

چکیده
موجودات در جمعیت های اکولوژیکی متفاوتی زندگی می کنند و می توان گفت همه آن ها در طول روز توانایی سازگاری 
با محیط خود را دارند. گیاه در طول چرخه رشد، تصمیم هایی می گیرد که این تصمیم ها می تواند ناشی از تجربیات گذشته 
گیاه باشد. تجربه، نیاز به یادگیری دارد و یادگیری درواقع، نوعی سیستم پویا و زنده است که توانایی تشخیص و تمایز بین 
شرایط مختلف را به جاندار می دهد. این توانایی ها مبتنی بر احساسات و تجربیات است. عبارت »احساسات گیاهان« شاید 
در نظر ما، در ابتدا عجیب به نظر برسد؛ اما این موضوع قسمت اعظم یکی از رشته های شگفت انگیز علوم گیاهی است. این 

رشته که »نوروبیولوژی گیاهان« نام دارد، به چگونگی درک محیط توسط گیاهان می پردازد.

آیا گیاهان نیز ترس را احساس می کنند؟

گردآورندگان:
صبا معجزاتی، دانشجوی زیست شناسی گیاهی

 Sabamojezati@gmai.com
هدیه حجاب، دانشجوی زیست شناسی گیاهی

Hediehejab@gmail.com
حدیث اشرفی راد، دانشجوی زیست شناسی گیاهی

radhadis166@gmail.com 
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 مقدمه
نوروبیولوژی گیاهی

مختلف  رشته های  سایر  از  متمایز  گیاهی  نوروبیولوژی 
زیست شناسی گیاهی است؛ زیرا هدف این رشته، روشن کردن 
ساختار شبکه اطالعاتی گیاهان است. دانشمندان در مقاله ای 
 Trends in plant science که در سال 2۰۰6 در ژورنال
منتشر شد، بیان کردند: پاسخ های گیاهان نمی تواند به تنهایی 
ناشی از عوامل ژنتیکی یا مواد شیمیایی باشند؛ بلکه گیاهان 
می توانند »احساس« کنند و به محیط اطراف خود پاسخ دهند. 
این پاسخ می تواند پاسخ به نور، آب، جاذبه، دما و مواردی از 
این  قبیل باشد. هم چنین در این مقاله گفته شد: »رفتارهایی 
که از گیاهان شناسایی شده، ممکن است از یک ساختار شبه 

مغزی، منشأ گرفته باشد!«
دانشمندان در این مقاله ادعا کردند سیستم هایی که گیاهان 
مورداستفاده  شیمیایی  و  الکتریکی  پیام رسان های  به عنوان 
جانوران  در  که  هستند  سیستم هایی  مشابه  می دهند،  قرار 
شناسایی شده است. درواقع احساسات گیاهان، نشان دهنده ی 
نوعی توانایی ذاتی برای پردازش اطالعات از محیط های زنده 
و غیرزنده است که این امکان را به گیاه می دهد تا بتواند در 
آینده برای شرایطی که در آن قرار دارد، بهترین تصمیم گیری 
را انجام دهد. مطالعات نشان داده است که گیاهان در بیشتر 
توانایی  مختلف،  گیاهان  »یادآوری« هستند.  به  قادر  موارد، 
ذخیره و یادآوری اطالعات بیولوژیکی را به منظور رشد دارند. 
نوروبیولوژی گیاهی، به ما این امکان را می دهد تا درک بهتری 
از زندگی گیاهان داشته باشیم. طرز نگاهمان به گیاهان را 
به عنوان موجوداتی منفعل عوض کنیم و گیاهان را به اشتباه، 
گیاهان  چراکه  نکنیم؛  تصور  بی حرکت  و  ساکت  موجوداتی 
شیوه های قهرمانانه خود را دارند؛ خطر را احساس کرده و به 

بهترین شکل ممکن از خود دفاع می کنند )2(.

تاریخچه
یک کارشناس پلی گرافی به نام کلیو بکستر، در سال ۱966 
به طور آزمایشی، یک گالوانومتر را به برگ دراسنا۱ )یک گیاه 
آپارتمانی که در دفترش نگهداری می کرد(، متصل کرد. در 
آتش زدن  تصور  با  به سادگی  که  شد  متوجه  تعجب  کمال 
دراسنا می تواند سوزن دستگاه پلی گراف را برانگیزد و موجی 
از فعالیت الکتریکی را ثبت کند که این نشانه ای از استرس 

گیاه است.
بکستر و همکارانش دستگاه های پلی گراف را به ده ها گیاه 
ازجمله کاهو، پیاز، پرتقال و موز متصل کردند. آن ها ادعا 
کردند که گیاهان به افکار )خوب یا بد( انسان ها در مجاورت 
نزدیک و در مورد انسان هایی که با آن ها آشنا هستند، از 

فاصله بسیار دور واکنش نشان می دهند.
برخی از دانشمندان معتقدند که زندگی مخفی گیاهان 
به دنبال  که  شد  محققانی  میان  در  خودسانسوری  سبب 
کشف همسانی های احتمالی بین نوروبیولوژی و فیتوبیولوژی 
بودند. درواقع این محققان به دلیل عدم آگاهی از دانسته های 
خود، از انتشار تمامی مطالب به دست آمده خودداری کردند. 
این احتمال وجود دارد که گیاهان بسیار باهوش تر هستند. 
به  قادر  از مردمی که  باهوش تر  بسا  ما و چه  بسیار شبیه 
و  محاسبات  اطالعات،  پردازش  ارتباط،  برقراری  شناخت، 

یادگیری هستند.
نقل قولی که در مقاله بحث برانگیزی در سال 2۰۰6 در 
Trends in plant science ارائه شد، زمینه های تحقیقاتی 
جدیدی را پیشنهاد کرد. نویسندگان، شاید تا حدی بی پروا، 
بنامند.  گیاهی«  را »عصب شناسی  آن  گرفتند که  تصمیم 
محققانی ازجمله: اریک دی، فرانتیشک بالوشکا و الیزابت ون 
ولکنبرگ استدالل کردند که رفتارهای پیچیده مشاهده  شده 
در گیاهان، در حال حاضر نمی تواند به طور کامل با سازوکارهای 
ژنتیکی و بیوشیمیایی توضیح داده شود. گیاهان قادرند تا 
بسیاری از متغیرهای محیطی مانند نور، آب، گرانش، دما، 
ساختار خاک، مواد مغذی، سموم، میکروب ها، گیاه خواران، 
از گیاهان دیگر را احساس  سیگنال های شیمیایی ارسالی 
کنند و به طور بهینه به آن ها واکنش نشان دهند که ممکن 
است ریشه در اطالعات مغزی گیاهان داشته باشد. محققین 
الکتریکی  سیگنال دهنده  سیستم های  کردند:  خاطرنشان 
و شیمیایی که در گیاهان شناسایی شده اند، مشابه آن ها 
آن ها  می شود.  یافت  نیز  حیوانات  عصبی  سیستم های  در 
هم چنین خاطرنشان کردند: انتقال دهنده های عصبی نظیر 
سروتونین، دوپامین و گلوتامات در گیاهان یافت شده اند؛ اما 

نقش آن ها مشخص نیست.
در  گیاهی  فیزیولوژی  ممتاز  پروفسور  تایز،  لینکلن 
گیاهان،  گفت:  اسپانیا(  در  واقع  کانتابریا  )دانشگاه   U.C
از  و  دارند  بلندمدت  و  کوتاه مدت  الکتریکی  سیگنال های 
برخی مواد شیمیایِی شبه انتقال دهنده های عصبی، به عنوان 

سیگنال های شیمیایی استفاده می کنند.

زندگی گیاهان در ابعاد بسیار کندتری از زمان رخ می دهد 
که ما را از درک هوش و درنتیجه موفقیت آن ها در مدیریت 
محیط اطراف آن ها بازمی دارد. گیاهان به طور تقریبی، در هر 
محیطی بر روی زمین تسلط داشته و 99درصد از زیست توده 

روی زمین را تشکیل می دهند )۱(. 

آزمایش ها و نتایج 
در  گیاهان  می دهد  نشان  لوبیا  گیاهان  روی  مطالعات 
)نوعی  مانند شته ها  یا شکارچیانی  قارچ ها  تهدیدات  مورد 
حشره مکنده( به یکدیگر هشدار می دهند. آن ها با یکدیگر 
صحبت نمی کنند، اما سیگنال هایی را با تولید مواد شیمیایی 
محافظ ارسال می کنند که گیاهان همسایه می توانند آن ها 
را پردازش و درک کنند. سپس، گیاهان در پاسخ به تهدید، 

شروع به تولید همان مواد شیمیایی محافظ می کنند.
به نظر می رسد گیاهان شکل منحصربه فردی از ارتباط را 
در زمین ایجاد کرده اند که به آن ها اجازه می دهد به یکدیگر 
بگویند گیاهان مجاور چه می کنند. مطالعه ای در دانشگاه 
هنگام  در  ذرت  رفتار  که  داد  نشان  سوئد  کشاورزی  علوم 
در  باقی مانده  شیمیایی  ترشحات  از  ناشی  می تواند  رشد، 

خاک باشد که توسط گیاهان مجاور آزاد می شود )2(.
گروهی از محققین، گاگلیانو و همکارانش، دریافتند که اگر 
یک میموزای گلدانی یا گل قهر و آشتی را به طور مکرر به 
حال خود رها کنند، درنهایت از تا زدن برگ هایش خودداری 
می کند؛ اما با یک تکان شدید، گیاه دوباره برگ های خود 
را تا می کند. این تیم به این نتیجه رسیدند که این گیاه به  
و  لمس  یک  بین  تفاوت  نه تنها  که  است  باهوش  اندازه ای 
تکان شدید را می داند؛ بلکه می تواند یاد بگیرد که افتادن 
از بلندی، تهدیدی نیست که ارزش تا شدن را داشته باشد. 
آن ها هم چنین ادعای خود را یک قدم پیش تر بردند. این تیم 
مدعی شد همه این ها مدرکی است که نشان می دهد این 

گیاه می تواند تجربیات خود را به خوبی به خاطر بسپارد.
که  کردند:  ادعا  گروهش  و  گاگلیانو   ،2۰۱6 سال  در 
گیاهان نخود را آموزش داده اند تا واکنشی به سبک پاولف 
)فیزیولوژیست روسی(، به نسیم یا باد مصنوعی ناشی از فن، 
نشان دهند و به عبارتی، نظریه »شرطی شدن کالسیک« 
می گیرد  یاد  جاندار  موجود  نظریه،  این  در  کنند.  پیاده  را 
ارتباط  تنبیه  یا  پاداش  با یک  بی اثر،  بین یک محرک  که 
برقرار کند. مشاهدات پاولف حاکی از این بود که بزاق دهان 
سگ ها، با دیدن کسی که پیش از آن، چند بار به آن ها غذا  ۱. Dracaena       
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داده است، ترشح می شود؛ حتی اگر شخص اکنون غذایی به 
همراه نداشته باشد. او پس از مدتی، هم زمان با دادن گوشت 
به سگ، زنگی را به صدا درمی آورد. صدای زنگ محرکی بود 
که ارتباطی با غذا نداشت و به تنهایی برای سگ بی مفهوم 
بود؛ اّما به دنبال تکرار این کار، سگ بین صدای زنگ و غذا 
ارتباط برقرار کرد؛ به طوری که با صدای زنگ، حتی بدون 
وجود غذا، بزاق او ترشح می شد. به عبارتی سگ، نسبت به 
همراه بودن صدای زنگ و پودر گوشت، شرطی شده بود. در 
یادگیری، هرگاه یک محرک بی اثر )مانند صدای  این نوع 
زنگ(، به همراه یک محرک طبیعی )مانند غذا( به جاندار 
عرضه شود، پس از مدتی محرک بی اثر به تنهایی سبب بروز 
پاسخ )به عنوان مثال ترشح بزاق( در جاندار می شود. گاگلیانو 
و همکارانش، به جای صدای زنگ، با باد روی گیاهان دمیدند 
و به جای ترشح بزاق، فرضیه این بود که گیاهان می توانند 
در جهتی رشد کنند که انتظار داشتند نور ظاهر شود. این 
گروه تحقیقاتی برای آزمایش این فرضیه، به مدت یک هفته 
گیاهان نخود را در لوله ای به شکل Y قرار دادند تا در حین 
رشد، به نوعی دوراهی برسند و انتخاب کنند که به سمت 
یا راست رشد کنند. گیاهان به مدت سه روز، به جز  چپ 
شدند.  نگهداری  تاریکی  در  ساعته،  تمرینی ۱  جلسه  سه 
در طول این جلسات، نیمی از گیاهان، در یک طرف به طور 
هم زمان در معرض نور و فن بودند و در طرف دیگر، هیچ نور 
و فنی قرار داده نشد )A، شکل فوق(. به نیم دیگر گیاهان، 
 ،B( فن و در طرف دیگر نور داده شد ،Y در یک طرف لوله
شکل فوق(. از یک جلسه به جلسه دیگر، جای فن و نور را 

تغییر دادند. در واقع، تفاوت گروه مورد و شاهد در محل 
قرارگیری آن ها در برابر نور و فن و یا عدم قرارگیری آن ها در 
معرض نور و فن بود، حتی در نمونه هایی، هر دو عامل متغیر 
یعنی نور و فن را به گیاه اعمال کردند تا نتایج دقیق تری 
به دست آید. سپس، او گیاهان را آزمایش کرد تا ببیند با تنها 
گذاشتن آن ها در تاریکی چه چیزی یاد گرفته اند. گاگلیانو 
گزارش داد که گیاهان شاهد، آن هایی که بدون فن رشد 
می کردند، همگی در هر جهتی که آخرین بار نور را دیده 
بودند به رشد خود ادامه دادند؛ اما گیاهان مورد آزمایش که 
با یک فن رشد می کردند، برخالف جایی که آخرین بار نور 
را دیده بودند، رشد کردند که نشان دهنده این است که آن ها 
شرطی شده بودند. آن ها نتیجه گرفتند که گیاهان می توانند 

یاد بگیرند و به یاد بیاورند، درست مانند حیوانات.
دانشمند دیگری به نام مارکل این آزمایش را تکرار کرد؛ 
مطابقت  گاگلیانو  نتایج  با  آورد،  دست  به  که  نتایجی  اما 
نداشت. تیم او گزارش داد که ۱۰۰ درصد گیاهان شاهد، 
قرار  آزمایش  مورد  فن  بدون  و  تاریکی  در  که  آن هایی 
گرفتند، به سمت آخرین جایی که نور را دیده بودند رشد 
کردند؛ بنابراین، زمانی که 8 گیاه از ۱3 گیاه )6۰ درصد( در 
مقابل نور رشد کردند، گویی توسط فن شرطی شده بودند 
که این یک تفاوت عمده بود. کنترل های مارکل به این شکل 
رشد نکردند، گرچه، بیشتر شبیه یک تقسیم ۵۰-۵۰ بود که 
برخی به سمت آخرین نور مشاهده شده و برخی مخالف 
آن رشد کردند؛ به نوعی می توان نتیجه را با شانس تصادفی 
توضیح داد. در این آزمایش تفاوت گروه شاهد و کنترل در 

قرارگیری و یا عدم قرارگیری گیاهان در معرض نور و باد حاصل از فن بود.
رشد  نور  به سمت  گیاهان  که  )روشی  گیاهی  فتوتروپیسم  زمینه  در  میسوری  دانشگاه  کارشناس  لیسکوم،  مانی 
می کنند( می گوید که تقسیم ۵۰-۵۰ منطقی تر از نتیجه گاگلیانو است. لیسکوم می گوید وقتی گیاهان در تاریکی رها 
می شوند، موقعیت خود را براساس گرانش تنظیم می کنند، فرآیندی به نام »جاذبه گرایی«. به عبارت دیگر، آن ها به طور 
طبیعی، مستقیم رشد می کنند. سپس، مجبور می شوند به طور تصادفی، به یک سمت بروند؛ بنابراین، شما انتظار دارید 
که نیمی به سمت چپ و نیم دیگر به سمت راست رشد کنند و این درست همان کاری است که گیاهان مورد آزمایش 

مارکل انجام دادند.

نتیجه گیری
گیاهان  به محیط خود واکنش نشان می دهند. آن ها به سمت نور رشد می کنند و هنگامی که آسیب می بینند، از خود 
مواد شیمیایی منتشر می کنند؛ بنابراین می توان در پاسخ به این سؤال که آیا گیاهان هم دارای احساسات هستند گفت: 
بله. گیاهان نه به اندازه دیگر جانداران بلکه تا حدی که برای بقای آنان حیاتی باشد، احساساتی را از خود بروز داده و 

اتفاقات محیط اطراف خود را درک می کنند )3(.

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد مقابل استفاده کنید.
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۷
نوروساینس

سرپرست گردآورندگان: 
ضحی فصیحی

فعال در حوزه نوروساینس
zohafasihi2005@gmail.com

با همکاری آکادمی علوم اعصاب ایران

مقدمه ای بر نوروساینس
واژه »نوروساینس« از ترکیب پیشوند »نورو«، به معنی آنچه مربوط به اعصاب و سیستم عصبی و »ساینس« به معنی 
بالینی  روان شناسی  و  نوروشیمی  نظیر  عصبی،  علوم  به  مربوط  شاخه های  تمام  نوروساینس،  است.  تشکیل شده  علوم 
مرتبط با ساختار و عملکرد سیستم عصبی و مغز را شامل می شود. تحقیقات در این شاخه، سطوح مختلفی مثل سطوح 
ارتباطات سلولی ومولکولی تا سطوح شناختی و رفتاری را در برمی گیرد؛ چراکه این رشته به علوم مختلف، از زیستشناسی 
سلولی ومولکولی گرفته تا فیزیولوژی، روان شناسی، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعیAI( ۱( مرتبط است. نوروساینس 

معرفی نوروساینس

گردآورنده:
نیلوفر حسین پور،دانشجوی کارشناسی زیستشناسی سلولی-مولکولی

Hosseinpour.n17@gmail.com

۱. Artificial Intelligence       
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uab.edu

زیست شناسی  زیرمجموعه   شاخه های  از  اعصاب،  علوم  یا 
به شمار می رود و این روزها، اهمیت آن در دیگر رشته ها 
بر کسی پوشیده نیست. از این رو، علومی مانند ریاضیات، 
فلسفه،  شیمی،  کامپیوتر،  علوم  مهندسی،  زبان شناسی، 
مرتبط  شاخه  این  به  بسیار  هم  پزشکی  و  روان شناسی 

هستند. 
همان  نوروساینس  که  معتقدند  محققین  از  بسیاری 
نوروبیولوژی است؛ اما باید بدانیم که نوروبیولوژی بر روی 
دارد؛  تمرکز  به سیستم عصبی  مربوط  و  زیستی  مباحث 

با  مرتبط  مباحث  تمام  به  مربوط  نوروساینس  درحالی که 
سیستم عصبی است.

دانشمندان علوم اعصاب در تالش اند تا مسیرهایی که ما 
را قادر به صحبت کردن، برقراری ارتباط با سایر انسان ها، 
تجربه کردن درد و دیگر موارد می کنند، بیابند. همچنین، 
می کوشند تا نحوه ایجاد اختالالت مغزی یا فیزیکی را درک 
و حتی درمان کنند و یا از وقوع آن ها جلوگیری و به بهبود 
کیفیت زندگی بشر کمک کنند )۱, 2(. در ادامه به برخی 

از موضوعات شاخص در نوروساینس پرداخته خواهد شد.

این  پاتولوژیک در خلق وخو است.  با خصیصه اصلی اختالل  اختالل دوقطبی یک اختالل روانی و ژنتیکی پیچیده 
اختالل، با بروز دامنه وسیعی از رفتارها، مانند شادی شدید یا شیدایی تا افسردگی شدید و به طور معمول با اختالل 
در تفکر، همراه است )3(. افراد مبتال به اختالل دوقطبی، اوج و فرودهای رفتاری بسیار متفاوتی دارند. به طور مثال، در 
یک لحظه به باالترین حد انرژی و شادی عجیبی می رسند؛ اما در لحظه ای دیگر، دچار یأس و ناامیدی زیادی می شوند. 

اختالل دوقطبی در علم روان پزشکی جزء بیماری های رایج محسوب می شود )4(.

اختالل دو قطبی

گردآورندگان:
زهرا بحیرانی، دانشجوی کارشناسی زیست شناسی

zahrabahiraie@yahoo.com
فهیمه میرزایی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک

 Mirzaeefahimeh.wk@gmail.com 

انواع اختالل دوقطبی
اختالل دوقطبی به دو دسته اختالالت نوع ۱ و 2 تقسیم 
این دو، در شدت »دوره های  شده است. تفاوت اصلی بین 
شیدایی« است. در نوع اول که حتی ممکن است نیاز به 
بستری در بیمارستان باشد، یک دوره کامل افسردگی طی 
انرژی باال، عدم  شده و بیمار عالئمی مثل خواب ضعیف، 
نوع دوم که حداقل دو  دارد. در  و غیره  بی قراری  تمرکز، 
هفته طول می کشد و شدت کمتری در مقایسه با نوع اول 
دارد؛ نیازی به بستری شدن فرد نبوده و بیمار یک دوره 

هیپومانیا۱ )نیمه شیدایی( را تجربه می کند. اختالل دوقطبی 
نوع دوم اغلب با افسردگی اشتباه گرفته می شود )۵(.

اختالل دوقطبی و ارتباط آن با ژنتیک
نرخ شیوع اختالل دوقطبی در مردان و زنان مشابه بوده 
و برابر ۱ درصد است. مطالعات انجام شده بر روی خانواده ها، 
دوقلوها و فرزندخوانده ها، شواهدی قوی برای اثبات تأثیر 
ژنتیک بر احتمال بروز این اختالل هستند. تأثیر تقریبی 
ژنتیک بر اختالل دوقطبی در بستگان مبتال به این اختالل، 

۱. Hypomania       

Credit: Mitrey/pixabay
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به شرح زیر است:
۱. دوقلوهای تک تخمکی 7۰-4۰ درصد

2. نسبی درجه اول ۱۰-۵ درصد
3. فرد غیر مرتبط ۱/۵-۰/۵ درصد

در برخی از خانواده ها، یک ژن در تعیین حساسیت نسبت 
به اختالل دوقطبی نقش اصلی را ایفا می کنند؛ اما اکثریِت 
اختالالت دوقطبی، شامل تعامل ژن های متعدد )اپیستازی( 
مطالعات  در   .)6( است  پیچیده   ژنتیکی  مکانیسم های  یا 
پلی مورفیسم  میان  قابل توجهی  ارتباط  ژنوم،  با  مرتبط 
بروز  با خطر   NCAN و   ODZ4  ،CACNA1C ژن های 

اختالالت دوقطبی مشاهده شده است )7(.

درمان اختالل دوقطبی
قابل درمان  حالت  شدیدترین  در  حتی  دوقطبی  اختالل 
است. هرچه فرایند درمان زودتر شروع شود، احتمال کاهش 
شدت و بسامد دوره های افسردگی و شیدایی بیشتر خواهد 

بود.
از آنجایی که اختالل دوقطبی در تمام طول عمر، فرد را 

درگیر خود می سازد، از این رو، دوره درمان نیز طوالنی مدت 
خواهد بود. درمان طوالنی مدت، نه تنها در جهت تسکین عالئم 
پیش می رود؛ بلکه قصد دارد مانع از عود عالئم شود. طی 
چنین دوره ها، اکثر افراد با اختالل دوقطبی، ازنظر نوسانات 

خلقی و عالئم مربوط به آن به ثبات خواهند رسید )8(.
درمان  روش  مؤثرترین  روان درمانی،  و  دارو  ترکیب 
اختالالت دوقطبی به شمار می رود. به عالوه، اغلب از بیماران 
درخواست می شود که عالئم روحی روزانه، روش های درمان، 
الگوی خواب و اتفاقات زندگی را در جدولی یادداشت کنند. 
شواهد نشان داد است که نوشتن این امور در درک و مدیریت 
بهتر بیماری به بیمار و خانواده  او کمک می کند. از طرف 
دیگر، پزشک به واسطه این یاداشت ها می تواند به موقع متوجه 
خلق وخو  شدید  نوساالت  بروز  از  و  شده  خلقی  تغییرات 
جلوگیری کند. حتی زمانی که هیچ مشکل قابل توجهی در 
دوره درمان متوجه بیمار نباشد، باز هم ممکن است نوسانات 
پزشک  به  فوری  مواقع می بایست  این  در  خلقی رخ دهد؛ 
گزارش شود تا برنامه ی متناسب با وضعیت بیمار را تنظیم 

کند )9(

انجمن پزشکی آمریکا، دارونما را این طور تعریف کرده  است: 
»ماده ای که برای بیمار تهیه می شود و پزشک اعتقاد دارد 
که هیچ اثر دارویی خاصی بر وضعیت بهبودی و درمان او 
ندارد« )۱۰(. با این حال، برخی این تعریف را تعمیم داده اند 
که شامل جراحی ها، طب سوزنی و روان درمانی نیز می شود 
)۱۱(. دارونما، معادل واژۀ التین Placebo )پالسیبو( است. 
گفته شده پالسیبو اولین بار توسط سنت ژروم۱ به اشتباه در 
گرفته است.  قرار  مورداستفاده  مقدس  کتاب  ترجمۀ التین 
واژه  از  بعدی  استفاده های  سبب  اشتباه،  ترجمه  همین 

استفاده  آغاز   .)۱2( غیرواقعی شد  برای هر چیز  پالسیبو، 
گسترده از دارونما، به بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد؛ 
وقتی که متوجه شدند بیماران به طور چشمگیری با دارونما 
بهبود می یابند. در آن زمان هنری بیچر )پزشک متخصص 
به  بیماران  از  درصد  به 3۵  قریب  که  کرد  ادعا  بیهوشی( 
درمان با دارونما پاسخ مثبت داده اند )۱3(. اگرچه مکانیسم 
اثر دارونما مشخص نیست؛ ولی برخی معتقدند که دارونما 
فعال کننده سیستم تعدیل کننده درد است و سبب رهاسازی 

آندروفین ها می شود )۱4(.

دارونما

گردآورندگان:
حنانه گلستان پور، دانشجوی کارشناسی پرستاری

golestanpoor@gmail.com 
ضحی فصیحی، فعال در حوزه نوروساینس

zohafasihi2005@gmail.com

۱. کشیش ایلیریایی، بیشتر به خاطر ترجمه کتاب مقدس از عبری به التین )کتابی که اکنون به ولگاته مشهور است(، مورد توجه قرار گرفته است.       
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انواع کاربرد دارونما در پزشکی را می توان به چهار بخش 
تقسیم بندی کرد:

 ۱( اهداف تشخیصی
برای مثال تجویز تزریق محلول  بیماری؛  2( رفع عالئم 

نمک برای کاهش درد بعد از عمل جراحی
3( کاهش رنج های عاطفی و روانی بیمار
 4( پاسخ به مراجعات مکرر بیمار )۱۵(

ظاهر  به  دردهای  درمان  برای  معمول  به طور  پزشکان 
دروغین، شکایت جسمی یا برای کاهش استفاده از مخدرها 
می کنند.  استفاده  دارونما  از  اعتیاد،  در  درگیر  بیماران  در 
در  پزشکی  اینترن  دانشجویان  از  گروهی  تحقیقات  نتایج 
از  پژوهشی،  مراکز  از  داد که 8۰-6۰ درصد  نشان  آمریکا 
دارونما در مراقبت های بالینی استفاده کرده اند. در تحقیقات 
انجام شده مشخص شده است که تقاضای بی مورد بیمار برای 
تجویز دارو ازجمله داروی خواب آور، آنتی بیوتیک ها جهت 
درمان بیماری ویروسی و غیره، متوقف کردن شکایات بیمار 
و در دسترس نبودن داروی موردنیاز، از علل شایع تجویز 

دارونما برای بیماران بوده است )۱6(.

کاربرد دارونما در درمان بیماری کرونا
آماری که هنگام شروع واکسیناسیون کووید-۱9 از تعداد 

کشته های واکسن دست به دست می شد را به یاد دارید؟
به واکسن«، مخالفت خود  با سر دادن شعار »نه  برخی 
را با واکسیناسیون اعالم می کردند؛ چراکه طبق گزارش ها، 

چند نفر جان خود را بر اثر تزریق واکسن فایزر ازدست داده  
بودند. در این مواقع، ابتدا باید در نظر بگیریم که در اینجا 
را  نفر  هزاران  و  نمی شود  نفر ختم  چند  به  آماری  جامعه 
شامل شده است. با این حال، اکثر این فوتی ها دالیل دیگری 
ازجمله استفاده از دارونما و نه خود واکسن داشته اند که در 

این بخش به بررسی آن پرداخته خواهد شد.
بسیاری از مطالعات مربوط به واکسن ها، از نوع دوسوکور 
بوده است. در این مطالعات، داوطلبان تزریق واکسن و محققان 
از حقیقی یا پالسیبو بودن واکسن اطالعی نداشتند؛ با این کار 
حتی به طور ناخواسته و به دلیل سوگیری های شناختی نیز 
مشکلی پیش نخواهد آمد و نتایج آزمایش دقیق تر می شود. 
اگر مسئوالن آزمایش مطلع باشند، ممکن است ناخواسته 
در  تفاوت  متوجه  شرکت کننده  که  کنند  رفتار  به گونه ای 
ماهیت واکسن وی با دیگر داوطلب ها شود. طی این آزمایش، 
محققان اثربخشی واکسن موردنظر را بررسی خواهند کرد. 
به طوری که پس از بازه زمانی مشخصی، با استفاده از نتایج و 
مواردی مانند عوارض جانبی گزارش شده، اثربخشی واکسن 
مشخص می شود. البته همچنان ممکن است دارونماها در اثر 
اعتماد افراد به علم و کارکرد واکسن ها، تأثیراتی روی روان و 
حتی جسم داوطلبان بگذارند. الزم به ذکر است که استفاده 
آزمایش های  مرحلۀ  در  اصلی  محصول  به جای  دارونما  از 
سایر  برای  بلکه  کرونا  واکسن های  برای  نه  فقط  بالینی، 

واکسن ها و داروهای جدید متداول است )۱7(.

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید. مشاهده پیج آکادمی علوم اعصاب ایران با کد فوق
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۸
ترجمه مقاله

چکیده
      کابوس  به صورت »دیدن مکرر رؤیاهای بسیار ناراحت کننده 
و فراموش نشدنی« تعریف می شود که به طور معمول در آن، 
به طورکلی،  امنیت فرد تهدید می شود.  سالمتی، حیات و 
کابوس در طول خواب، با حرکت های سریع چشمREM(۱( و 
بیدار شدن فرد همراه است که پریشان حالی و خواب شبانه 
ناشناخته  است  ممکن  کابوس ها  دارد.  به دنبال  را  ی  ف ا ک ا ن
) ایدیوپاتیک(  و یا ناشی از اختالالت استرسی پس از آسیب 
روانیPTSD( 2(، افسردگی و اضطراب باشد. کابوس ها سبب 
پریشانی و بروز اختالالت قابل توجهی در عملکرد شغلی و 
اجتماعی فرد می شوند؛ اما در طول رؤیای شفاف یا لوسید 
دریمLD( 3(، افراد به آنچه می بینند آگاه اند و حتی ممکن 
بنابراین،  کنند؛  کنترل  را  خود  رؤیاهای  حتوای  م ت  س ا
کسانی که رؤیای شفاف می بینند، قادر به تبدیل کابوس ها 
به رؤیاهای عادی هستند. درنتیجه، می توان به کمک این 
ویژگی، صحنه ی کابوس را به رؤیا تغییر داد. در این مقاله، 
به مطالعاتی پرداخته شده است که در آن ها از LD به عنوان 

ابزار کمکی برای درمان کابوس ها استفاده شده است.

مقدمه
با توجه به طبقه بندی بین المللی اختالالت خواب، اختالل 
طوالنی،  رؤیاهای  مکرر  وقوع  معنای  به  کابوس  ن  د ی د
معمول  به طور  که  است  فراموش نشدنی  و  ت کننده  ح ا ر ا ن
امنیت فرد است. هنگام  شامل: تهدید سالمتی، حیات و 
بیدار شدن از کابوس ها، افراد به سرعت هوشیار می شوند؛ اما 
با نشانه های هیجانی و فیزیولوژیکی استرس، نظیر: ترس، 
تاکی پنه۵ )تنفس  قلب(،  تند  بسیار  )ضربان  کاردی4  کی  ا ت
سریع(، تعریق و اختالل در شناخت همراه است. نیمی از 
افراد بزرگسال، ممکن است در طول عمر خود، گاهی کابوس 
تکرار  بارها  و  بارها  است  ممکن  کابوس ها  این  اما  د؛  ن ن ی ب ب
شوند که در اختالالتی از نوع PTSD، شایع تر است. تفاوت 
از  پس  کابوس های  و  ایدیوپاتیک  کابوس های  بین  مده  ع
آسیب، در علت رخداد آن ها است که وجه تمایز این دو نوع 

آیا رٔویاهای شفاف، کابوس ها را درمان می کنند؟

ترجمه:
شقایق محمودی، دانشجوی کارشناسی زیست شناسی سلولی-مولکولی

shaqayeqmhmoudi@gmail.com
بازنویسی:

سمانه حسنی، کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی
hasani72sama@yahoo.com

۱. Rapid Eye Movement 
۲. Post-traumatic stress disorder
3. Lucid Dream
۴. Tachycardia
۵. Tachypnea      
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علت  ایدیوپاتیک  کابوس های  می شود.  محسوب  کابوس 
با بیماری های دیگر مرتبط نیستند.  مشخصی نداشته و 
این کابوس ها محتوای خاصی ندارند و شامل موقعیت هایی 
نظیر تعارض با دیگران، شکست در واقعه ی پیِش روی فرد 
در عالم واقعیت، درماندگی، هراس، تحت تعقیب بودن، 
تصادف، تسخیر توسط نیروهای شیطانی و غیره هستند. 
با توجه به »نظریه شبیه سازی تهدید۱« یا TST، کابوس ها 
باعث سازگار شدن فرد با رویدادهای استرس زا در زندگی 
داده است  نشان  اخیر  مشاهدات  این حال،  با  می شوند. 
که کابوس ها، روی خواب و عملکردهای عصبی-رفتاری 
مقابل،  در  می گذارند.  جبران ناپذیری  اثرات  فرد  روزانه 
به آن دسته   و غیره(،  )روانی  از آسیب  کابوس های پس 
از اختالالت رؤیایی اطالق می شود که در واکنش )پاسخ( 
به استرس حاد ناشی از اختالالت پس از آسیب روانی یا 
PTSD بروز می کند. درحالی که به طور تقریبی، 8-2 درصد 

مردم از کابوس های ایدیوپاتیک رنج می برند؛ بیش از 8۰ 
درصد افراد مبتال به PTSD، رؤیاهای آزاردهنده ای نظیر 
خودکشی در موقعیتی مشابه با رویداد تروماتیک واقعی 
به دنبال  و  رؤیاها  در  منفی  احساسات  می کنند.   تجربه 
می دهد  افزایش  را  کابوس ها  وقوع  احتمال  استرس،  آن 
زمان  در  را  فرد  اضطراب  به نوبه ی خود،  نیز  کابوس ها  و 

بیداری افزایش می دهند.
لوین و فایرمن  دریافتند که در درازمدت، حالت پریشانی 
پس از کابوس، بیش از فراوانی کابوس ها، بر کیفیت زندگی 
تأثیر منفی می گذارد؛ الزم به ذکر است که حالت پریشانی 
پس از کابوس، به احساسات منفی فرد پس از بیدار شدن و 
فراوانی کابوس ها، به تعداد دفعات وقوع کابوس اشاره دارد. 
به نظر می رسد که این یافته ها، »نظریه شبیه سازی تهدید« 
را به چالش می کشد. در بیماران مبتال به افسردگی، میان 
کابوس ها و میل به خودکشی رابطه  مستقیمی وجود دارد؛ 
احساس بدی که بالفاصله پس از بیدار شدن از کابوس ها 
تشدید  و  بوده  فرد  همراه  روز  طول  در  می شود،  ایجاد 

افسردگی و افزایش میل به خودکشی را به دنبال دارد.
علت اصلی کابوس ها هم چنان در پرده ای از ابهام قرار 
دیدن،  رؤیا  حین  عصب شناختی،  نظریه های  طبق  دارد. 
تا قشر مغز فعال است.  از ساقه گرفته  انسان،  تمام مغز 
پیش  از این تصور بر این بود که رؤیاها به طور عمده توسط 
اختالل در خواب REM، در ساقه مغز ایجاد می شوند؛ اما 
یافته ها حاکی از آن است که کابوس ها توسط مکانیسم های 
 REM از حالت  )forebrain( مستقل  پیچیده پیش مغزی 
ادعا  دیگری،  نظریه های  در  هم چنین  می شوند.  ایجاد 
عمق  کابوس ها،  باالی  فراوانی  با  افرادی  که  شده است 

از خود  پردازشی بیشتری در موقعیت های مثبت و منفی 
نشان می دهند.

 ،)LDT( ۱»به واسطه »درمان با رؤیابینی شفاف یا آگاهانه 
با  می توان بر هر دو نوع کابوس های ایدیوپاتیک و مرتبط 
کرد.  غلبه  اختالالت  دیگر  و  افسردگی  اضطراب،   ،PTSD

همان طور که پیش تر گفته شد رؤیاهای شفاف، رؤیایی هایی 
هستند که در آن ها افراد به رؤیای خود طول خواب بوده 
و حتی قادر به کنترل وقایع آن هستند. LDT، راهی برای 
بازسازی  را  کابوس ها  صحنه  که  است  افرادی  به  کمک 
با آگاه بودن در یک کابوس، فرد  می کنند؛ به  بیان  دیگر، 
رؤیا  تنها یک  اتفاقات  آن  تمام  این که  دانستن  با  می تواند 
است و این رؤیا هرگز نمی تواند آسیب فیزیکی واقعی به او 
وارد کند، درک می کند که در برابر تهدیدها در امان هستند. 
روش دیگر، روبرو شدن با منبع ترس، مانند هیوالها است؛ 
به عنوان  مثال: فرد می تواند با صحبت کردن با این هیوالها، 
به گفته  بنا  را متوجه شود.  او  دلیل حضورشان در رؤیای 
متارولیم و آراجو ، افراد می توانند در طول کابوس بیدار شوند؛ 
سعی کنند آن را خنثی کنند؛ یا حتی آن را برای خود به 

خاطره ای شیرین تبدیل کنند.

تأثیر LDT بر درمان کابوس ها
در راستای درمان کابوس ها به واسطه LDT، در تعدادی از 
مطالعات موردی، اثرات سودمند این روش را بر کابوس ها 
این حال،  با  شده است.  ثابت  آن  با  مرتبط  آشفتگی های  و 
سودمندی  آماری،  لحاظ  به  نمی توانند  موردی  مطالعات 
روش LDT بر تعداد کابوس، پریشانی مرتبط با آن و کیفیت 
خواب را به طور قطع اثبات کنند. افزون بر این، در تعدادی از 
مطالعات مقطعی با نمونه گیری تصادفی، به اثرات LDT و دیگر 
رویکردهای روان درمانی مورد استفاده در القای LD، به منظور 
شده است.  پرداخته  کابوس ها  اصلی  مشخصه های  کاهش 
 )PMR( 2زادرا و فییل،  از روش آرام سازی پیش رونده عضالنی
 LD برای القای ،)IRT(3و درمان از طریق تمرین تصویرسازی

در جامعه آماری کوچکی از مبتالیان به کابوس تکرارشونده 
از روش های درمانی  مثبتی  تأثیرات  استفاده کردند. آن ها 
اما  کردند؛  مشاهده  کابوس ها  با  مقابله  در  مورداستفاده 
نداشت.  قابل توجهی  معناداری  آماری،  ازنظر  تأثیرات  این 
اسپورماکر و همکارانش نیز اثر مثبت اما بی معنِی LDT بر 
تعداد دفعات کابوس و کیفیت خواب مشاهده کردند. در این 
مطالعه، شرکت کنندگانی که روش LDT منحصربه فرد خود 
را دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروهی که LDT عمومی 
کابوس ها  تعداد  در  بیشتری  کاهش  بودند،  کرده  دریافت 
بزرگتری  آماری  جامعه  همکارانش،  و  لنسی  دادند.  نشان 
از کسانی که مشکل کابوس  دیدن داشتند را با روش های 
IRT ،IRT همراه با خواب باکیفیت و IRT به همراه جلسات 

استفاده  که  دریافتند  دادند.  آن ها  قرار  بررسی  مورد   ،LD

با سایر مداخالت  از همراهی آن  از IRT به تنهایی، مؤثرتر 
بود. هم چنین در سال های اخیر، هولزینگر و همکارانش، به 
مطالعه در خصوص افرادی با کابوس های پرتکرار که تحت 
هیچ یک از درمان های گشتالت درمانیGT(4( و ترکیبی از 
GT و LDT قرار نگرفته بودند، پرداختند. نتایج اصلی این 

و   GT درمان  دو  نشان داد گروهی که هر  تصادفی  مطالعه 
LDT را دریافت کرده بودند، نسبت به افرادی که تنها درمان 

روند  بر  بیشتری  تأثیرات  از  بودند،  کرده  دریافت  را   GT

بهبودی کابوس ها برخوردار بودند.

مکانیسم های نوروبیولوژیکی و سایکولوژیکی 
LDT  زمینه ساز

)لوب  فرونتال۵  می تواند   LDT نوروبیولوژیکی،  سطح  در 
عصب- )سامانه  لیمبیک۱  دستگاه  و  فعال  را  پیشانی( 

فعالیت  نرمال،   REM را سرکوب کند. در طول  احساسی( 
 ،LD طول  در  این حال،  با  می یابد؛  کاهش  پیشانی  لوب 
تولید امواج گاما )4۰ هرتز( افزایش می یابد که نشان دهنده 
کنترل  مسئول  پیشانی،  لوب  است.  مغز  عمیق  درگیری 
اجرایی، توجه، قضاوت منطقی، حافظه کاری )حافظه فعال( 

۱. Threat Simulation Theory

۱. Lucid Dreaming Treatment
Progressive Muscle Relaxation .۲: روشی غیردارویی برای آرام سازی عمیق عضالنی است؛ در این روش، فرض بر این بنا شده است که تنش عضالنی، 

پاسخ روان شناختی بدن به اضطراب و افکار پریشان کننده است و آرام سازی عضالنی، اضطراب را کاهش می دهد.
Imagery Rehearsal Therapy .۳: روشی مؤثر برای تأثیرگذاری بر رؤیا است که توسط روان شناسان برای کمک به قربانیان روحی در جلوگیری از 

عود کردن کابوس های شبانه استفاده می شود.
Gestalt Therapy 10 .۴: یک از رویکردهای روانشناسی است که انسان را به صورت یک کِل واحد و یک ماهیت نگاه می کند و به افراد کمک می کند 

درگیری های گذشته را حل کرده و حضور بیشتری در لحظه حال داشته باشند.
۵. Frontal lobe
 ۶. Limbic System
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است. درحالی که دستگاه لیمبیک با فرآیندهای احساسی در ارتباط است. در طول REM، فعالیت سیستم دوپامینی در 
نواحی لیمبیک، به طور عمده هسته اکومبنس2 افزایش می یابد. این الگوی انتقال دهنده عصبی و فعالیت مناطق مغزی 
مشاهده  شده در REM بدون هوشیاری، مشابه وضعیت افراد روان پریش در زمان بیداری است. وضعیت این افراد در بیداری 
می تواند عجیب  وغریب بودن رؤیاها ) که شبیه به توهمات هستند(  و نبود قضاوت منطقی در مورد این عجیب  وغریب بودن 
 LD شبیه به تفکر هذیانی(  را توجیه کند؛ بنابراین، سرکوب دستگاه لیمبیک توسط فعال سازی لوب پیشانی در طول (
می تواند تعداد و شدت کابوس ها را کاهش دهد. درنهایت، درسلر و همکارانش  مشاهده کردند که در طول LD، ناحیه 
پرهکونئوس2 )مسئول حس خودآگاهی در فرد(، به دیدگاه اول شخص فرد در کابوس ها مرتبط است که این مسئله، یکی 
از جنبه های مهم در درمان کابوس ها است. روسو و بلویل به بررسی مکانیسم های احتمالی کارکرد LDT و سایر درمان های 

مشابه در سطح روان شناختی پرداختند. 

این مکانیسم ها عبارت اند از: ایجاد تغییر در باورها، اجتناب 
خواب،  فواید  بازگردانی  محرک ها،  کاهش  یادآوری،  از 
باورها  در  تغییر  و  تسلط  حس  القای  احساسی،  پردازش 
می تواند هم از طریق روان آموزی در مورد جنبه های مختلف 
رؤیاها و هم از طریق روان درمانی، با تمرکز بر موضوع کابوس 
ایجاد شود. بنابر گزارش بین و گارگ، یکی از بیماران مورد 
مطالعه این تیم تحقیقاتی معتقد بود که روان آموزی عامل 
به معنای  یادآوری،  از  اجتناب  بوده است.  وی  بهبود  اصلی 
تالش برای فکر نکردن به محتوای کابوس و یا اجتناب از 
هم چنین،  می شود.  کابوس ها  ماندن  پابرجا  سبب  خواب، 
ترس از خوابیدن، با بیشتر شدن تعداد کابوس ها رابطه دارد. 
تمرین های تمدد اعصاب، همانند حس تسلط، خود می تواند 
به کاهش محرک ها کمک کند. هنگامی که کابوس ها کاهش 
می یابند، فرد کم تر از خواب بیدار می شود که همین امر، 
و  حافظه  تثبیت  ازجمله  خواب،  فواید  بازگردانی  سبب 
پردازش احساسی می شود. درنهایت، باور به کنترل کابوس، 
یعنی همان حس تسلط، به  اندازه ی کنترل فرد بر رؤیا، مهم 

و حیاتی است.
مطالعات بسیاری نشان داده است که آگاهی و کنترل یا 
Lucidity 3، عامل اصلی تغییر محتوای کابوس و یا کاهش 

 LDT از  استفاده  مزایای  اوصاف،  این  با  نیست؛  آن  تعداد 
 ،Lucidity چیست؟ اگرچه IRT نسبت به سایر درمان ها مانند
عامل اصلی نیست؛ اما مسیر رسیدن به آن می تواند فرصتی 
را برای تمرین حفظ تسلط در طول کابوس فراهم کند، برای 
بهبود توانایی مقابله در حالت بیداری نیز مهم است. نتایج 
تحقیقات لنت و همکارانش ، دو مزیت اصلی LDT نسبت به 

سایر درمان ها به ویژه IRT را این طور بیان می کنند:
۱(  از آنجایی که LDT کابوس را در قالب رؤیا هدف قرار 
می دهد، ممکن است به طور خاص برای افرادی با کابوس های 

غیرتکرارشونده، مفید باشد.
LDT )2 تأثیر بیشتری بر شدت کابوس دارد؛ چراکه افراد 
با تکنیک درمانی LD، به نوعی حس کنترل دست می یابند. 
افزون بر این، برخالف IRT ،LDT قادر است تنها کابوس هایی 
به عنوان یک مزیت دیگر،  را بهبود بخشد.  پایین  با شدت 
حتی اگر فرد به Lucidity هم دست پیدا نکند،LDT نگرش 
واقعی  تهدید  هیچ  بنابراین  است،  کابوس  یک  فقط  »این 
با  مقابله  به   ،IRT اگرچه  می بخشد.  قوت  را  ندارد«  وجود 
تصورات منفی کمک می کند؛ نگرش »این فقط یک رؤیا 
است« در LDT، ممکن است نقش مهم تری در تغییر در 
باورها، کاهش محرک ها و اجتناب از یادآوری ایفا کند. با 
این  وجود، می بایست مطالعات بیشتری به منظور دستیابی به 
مکانیسم هایی با اهداف درمانی کابوس های شبانه انجام شود 
و نکته مهم تر اینکه، مزایا و معایب هر مکانیسم نیز به طور 

کامل شفاف سازی شود.

LDT مکانیسم عمل
کابوس ها  روان درمانی  اصلی  روش های  از  یکی   ،LDT

محسوب می شود. دوره درمانی LDT، بسته به شدت کابوس ها 
می تواند طی یک جلسه یا یک دوره 6 هفته ای تأثیر خود 
توانایی های  که  است  این   LDT در  قدم  اولین  بگذارد.  را 
بیمار برای یادگیری نحوه کنترل رؤیاها در نظر گرفته شود. 
روا  ن درمانگر، بیمار را راهنمایی می کند تا تکنیک های القای 

LD را آموخته و آنها را توسعه دهند و به آن ها کمک 

می کند تا با ترسی که ممکن است از مواجه با کابوس در 
قالب LD به وجود   آید، مقابله کنند.

رؤیاهایشان  از  قوی تر  را  خود  بیماران،  که  زمانی 
احساس کنند، تکرار کابوس ها ممکن است به  خودی خود 
کاهش یابد. در مرحله بعد، با افزایش حس تسلط بیمار، 

حالت پریشانی بعد از بیدار شدن کاهش خواهد یافت.
کاوش  بلندمدت،  روان درمانی  از  هدف  این،  عالوه بر 
عمیق تر در زندگی بیمار در عالم بیداری و یافتن جواب 
برای لیست بلندباالیی از سؤاالت است که حتی ممکن 
است نتیجه عکس داشته و کابوس ها را تحریک کند. 
LDT، نمونه خوبی از روان درمانی بلندمدت است. این 

مشخص شدن  در  سرعت  به واسطه  هم چنین  تکنیک، 
تکنیک  می دهد.  درمان  ادامه  انگیزه  بیمار  به  نتایج، 
LDT، ممکن است در بیمارانی با خصیصه های خاص، 

با   Lucidity به  دستیابی  برای  بودن،  شکاک  نظیر 
مشکالتی مواجه شوند. الزم به ذکر است که این تکنیک 
نیاز به انجام تمرین هایی دارد که بیمار بایستی به طور 
دلیلی  هر  به  که  بیمارانی  دهد؛  انجام  خانه  در  مرتب 
تمرین کافی را نداشته باشند، به نتیجه مورد انتظار از 

از  روان درمانگر  موارد،  این  در  رسید.  نخواهند   LDT

خاصی  مواد  یا   REM طول  در  خارجی  محرک های 
این حال،  با  استفاده می کند.   LD القای سریع تر  برای 
برخی مطالعات نشان می دهند که حتی در صورت عدم 
موفقیت بیمار در Lucidity کابوس ها؛ تمرین های القا 
LD، بیدار شدن از کابوس را قبل از اینکه بیش ازحد 

را  آن  محتوای  یا  و  می کنند   تسهیل  شود،  ترسناک 
تغییر می دهد. در این موارد، افراد بعضی از تمرینات 
تمریناتی  چنین  بنابراین،  می کنند؛  ادغام  رؤیا  با  را 
و  بر رؤیاها  تا حس کنترل  بیماران کمک می کند  به 

درنتیجه اعتمادبه نفس خود را افزایش دهند.
همان طور که پیش تر اشاره شد؛ بیدارشدن با آگاهی، 
راهی برای کاهش پریشانی است. با این حال، البرگ و 
رینگلد  بر این باورند که »بیدارشدن در طول کابوس« 
فرد  خود  کنترل  یا  رؤیا  محتوای  کنترل  به  اندازه ی 
مؤثر نیست، چراکه این کار، راهی برای فرار از کابوس 
و مواجه نشدن با آن است. این نویسندگان هم چنین 
محتوای  کنترل  از  بهتر  »خود«،  کنترل  که  معتقدند 
رؤیا است؛ زیرا در زندگی واقعی، امکان ندارد به صورت 

جادویی سناریو تغییر کند.

۱. Nucleus Accumbens                ۲. Precuneus 3. این واژه اشاره به مشخصه اصلی رؤیای شفاف و وجه تمایز آن با کابوس دارد
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می تواند  ازحد  بیش  ترس  مانند  احساساتی  اگرچه   
یک  اما  ببخشد؛  تسریع  را   Lucidity به  روند دستیابی 
رؤیاپرداز بی تجربه، بیشتر در معرض بیدار شدن از خواب 
از  ناشی  هیجان  زیرا  آن؛  کنترل  برای  تالش  تا  است 
بیدار شدن  به  این که خواب می بیند ممکن است  درک 
از  افراد  برخورداری  این،  عالوه بر  شود.  منتهی  فرد 
درنتیجه،  نیست؛  ترس  رفتن  بین  از  بر  دلیلی  آگاهی، 
در  بزند.  بیمار سر  از  »فرار«  ناخوشایندی، شاید  رفتار 
ابتدا، »فقط بیدار شدن« می تواند یک سالح مفید باشد 
تا زمانی که حداقل حس کنترل در فرد ایجاد شود؛ با 
این حال، الزم است تمرین های مربوط به LD ادامه یابد. 
بیدار شدن، به رؤیاپرداز اجازه می دهد تا سایر گزینه های 
پیِش روی خود را تجربه کند و با ترس آن ها مواجه شود.

LDT محدودیت های اصلی
هالیدی و زادرا، مواردی را گزارش کرده اند که با وجود 
آگاهی بیماران از کابوس، در کنترل آن ناکام مانده اند 
که سبب تشدید کابوس شده است. کابوس های همراه با 
هوشیاری، دارای محتوای ترسناک و ناخوشایند هستند 
ندارند؛ در  بر وضعیت  بیماران هیچ کنترلی  که در آن 
نتیجه آن ها فقط »شاهد« رؤیا بوده و قادر به بیدار شدن 
اختیاری نیستند. کابوس های همراه با آگاهی ممکن است 
این حال،  با  باشد؛  معمولی  کابوس های  از  وحشتناک تر 
استامبریس  دریافت که سطح پریشانی کابوس معمولی 
در مقابل کابوس های همراه با آگاهی، تفاوتی باهم ندارند. 
اسپارو ، با اشاره به تجربیات دل خراش بیماران از درمان 

۱. Narcolepsy
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جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید.

Credit: Rayne/fanpop
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با LD، در مورد تبلیغ درمان کابوس با LDT هشدار داد؛ 
زیرا تعداد کابوس های همراه با آگاهی، نه تنها با تعداد 
کابوس های شبانه، بلکه با تعداد LD نیز مرتبط است. 
این امر موجب می شود که بیماران با کابوس های شبانه، 
 LDT طول  در  آگاهی  با  همراه  کابوس های  به  نسبت 
بسیار آسیب پذیر باشند؛ بنابراین، هم زمان با آغاز دوره 
درمانی LDT، به اقداماتی در جهت محافظت از بیمار نیاز 
است. عالوه بر این، مشخص شده است که آگونیست های 
آگاهی  با  کابوس های همراه  تعداد  در کاهش  دوپامین 
مفید هستند؛ با این حال، این مطالعات، موارد معدودی 
که  می شوند  شامل  خاص  بسیار  جمعیت  یک  در  را 
تعمیم پذیری یافته ها را محدود می سازد. درنهایت، مسئله 
اصلی در LDT، القای LD است که به طورمعمول در اکثر 
افرادی که به ندرت LD را تجربه می کنند، دشوار است. 
با این حال، دودت و رک به همراه همکارانشان،  مشاهده 
کردند که بیماران مبتال به حمله ی خواب۱ یا نارکولپسی، 
LD بیشتری را نسبت به بقیه جمعیت تجربه می کنند. 

برخی از این بیماران، حتی در یادگیری چگونگی تغییر 
محتوای کابوس های تکرارشونده به واسطه LDT، بسیار 
موفق عمل کرده اند. این محققین پیشنهاد می کنند که 
تجربه های این بیماران از LDT، می تواند به دیگر بیماران 
مبتال به نارکولپسی که از کابوس های مداوم رنج می برند، 

کمک کند.

نتیجه گیری
در  حتی  کابوس ها،  درمان  برای  است  ممکن   LDT

صورت عدم دستیابی به آگاهی، مؤثر باشد. تمرین های 
القایی با پرورش تفکر انتقادی نسبت به محتوای خواب، 
به بیماران کمک می کنند. اگرچه القای LD ممکن است 
نوعی کمک عملی در درمان بیماران با کابوس های شبانه 
پریشانی  و  شدت  تعداد،  رساندن  حداقل  به  طریق  از 
کم  هم  هنوز  موجود  مرتبط  منابع  باشد،  آن ها  روانی 
است و نتایج ثابتی ارائه نمی دهد. افزون بر این، جامعه 
آماری موردمطالعه محدود است که از مقایسه قابل توجه 
جلوگیری می کند؛ بی شک، تحقیقات بیشتری به منظور 
هدایت مؤثر بیمار و دستیابی به نتیجه درمانی قابل قبول 

در تکنیک LD در آزمون های بالینی ضروری است.
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دارویی

سرپرستان گردآورندگان: 
مائده خدائی 

دانشجوی دکتری عمومی داروسازی
maedehkhodaei66@gmail.com

بهارک محمدفخیم
دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی 
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چکیده
بیماری های  درمان  بزرگ  رویکردهای  از  یکی 
دارویی  درمان  که  است  زیستی  درمان های  روان شناختی، 
بیماران  به  دارودرمانی  انواع آن محسوب می شود.  از  یکی 
مبتال به بیماری های سخت و مزمن روانی کمک کرده است 
معرفی  گیرند.  پیش  در  به نجاری  زندگی  حدودی  تا  که 
داروهای اعصاب در دهه ۱9۵۰، منجر به انقالبی در حوزه 
درمان بیماری های روانی شد. هم چنین، کشف مولکول های 
خاص نظیر کلرپرومازین در سال ۱9۵2، به عنوان اولین و 
مؤثرترین دارو و درمان بیماری های اعصاب و روان، تحول 
عظیمی در این زمینه ایجاد کرده و سبب تکامل رویکردهای 
روان پزشکی شده است. در سال های اخیر، شاهد پیشرفت های 
چشم گیری در زمینه های تحقیقاتی بیماری های روانی، نظیر 
روان داروشناسی یا سایکوفارماکولوژی بوده ایم. در مقاله ی 
حاضر، به بررسی برخی بیماری های روانی و داروهای مؤثر 

در روان درمانی می پردازیم.

مقدمه
تخصصی  بخش های  از  یکی  سایکوفارماکولوژی۱ 
بر  دارویی  اثرات  علمی  بررسی  به  که  است  فارماکولوژی 
واژه  می پردازد.  رفتار  و  تفکر  حواس،  ُخلق،  سیستم  روی 
در  بار  اولین  برای  داروشناسی  روان  یا  سایکوفارماکولوژی 
نام دیوید ماش،  سال ۱92۰ توسط داروساز آمریکایی، به 
دهه  تا  این وجود  با  شد.  استفاده  پژوهشی  مقاله ای  در 
و  سایکوفارماکولوژی  عنوان  با  علمی  رشته  هیچ   ،۱9۵۰
روانی وجود  بیماری های  برای  مؤثری  دارویی  درمان  هیچ 
نداشت. پزشکان در قرن نوزدهم میالدی، به صورت آزادانه 
از داروهای آرام بخش و داروهایی نظیر برومید و هیوسین 
استفاده می کردند. پزشکان این داروها را نه به عنوان درمان 
بیماری های روانی، بلکه داروهایی آرام بخش و تسکین دهنده 

می دانستند )۱(.
کلرپرومازینCPZ( 2( اولین درمان بیماری های روانی

عالقه  است.  مدرن  سایکوفارماکولوژی  آغاز  سال ۱9۵۰ 

سایکوفارماکولوژی و داروهای روان پزشکی

گردآورندگان:
بهارک محمدفخیم، دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی

fakhimbaharak@gmail.com
فرزانه رجایی نژاد، دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی

farzanehrajaeenezhad79@gmail.com
محدثه عرب نیای فیروزجای، دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

mmm589010@gmail.com
برنا برزکانی، دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

barzekanyborna@gmail.com

۱. Psychopharmacology  
۲. Chlorpromazine
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محققان به تولید مواد مصنوعی، به تولید پرومتازین در سال 
هنری   ،۱949 سال  در  انجامید.  شارپنتیر  توسط   ۱947
البوریت، جراح نظامی فرانسوی، مقدار اندکی از پرومتازین 
را به عنوان پیشگیری کننده از شوک، مورد بررسی قرار داد. 
نوعی  پرومتازین،  که  بود  این  از  حاکی  آزمایش ها  نتایج 
شارپنتیر  می کند.  ایجاد  بیماران  در  سرخوشانه  سکوت 
یک  در  را   )RP4560( کلرپرومازین   ،۱9۵۰ دسامبر  در 
شرکت  این   .)2( کرد  سنتز  فرانسوی  داروسازی  شرکت 
فرانسوی،  پزشکان  برای  را  موردنظر  ترکیب  داروسازی، 
ازجمله البوریت فرستاد. البوریت از این دارو به عنوان داروی 
جانبی در بیهوشی های جراحی استفاده کرد. او دریافت که 
کلرپرومازین با دوز ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم درون وریدی، نوعی 
حالت سستِی بدون هوشیاری کامل و فقط اندکی تمایل به 

خواب ایجاد می کند )3(.
دریافت  را  دارو  این  که  روانی  مشکل  با  بیمار  اولین 

کرد، مردی 24 ساله با بی قراری شدید بود. ۵۰ میلی گرم 
کلرپرومازین به او تزریق شد که اثر آرام بخش سریع ولی کوتاه  
مدتی داشت که می بایست برای کنترل بی قراری، دوزهای 
وریدی  التهاب  با  مکرر،  تزریق  می شد.  استفاده  متعددی 
از  کلرپرومازین  به جای  مورد  در چند  ازاین  رو،  بود؛  همراه 
باربیتورات ها استفاده شد. با این  وجود، بعد از 2۰ روز درمان، 
فرد مذکور آمادگی الزم را برای شروع زندگی عادی خود 
پیدا کرد. اولین مقاله تحقیقاتی در مورد کلرپرومازین، در 
سال ۱9۵2 منتشر شد. این دارو از تمامی داروهای پیشین 
و بی قراری  برای کنترل هیجان  و هیوسین  مورفین  نظیر 
را  توهم  و  هذیان  همچون  عالئمی  توانست  و  بود  مؤثرتر 
برطرف کند. کلرپرومازین، اولین عامل روان گردانی بود که 
و  آرام بخش  داروهای  برخالف  بودند  معتقد  روان پزشکان 
خواب آور به جای این که بیماری زمینه ای را بپوشاند، درواقع 

به درمان بیماری های روانی بیماران می پردازد )4(.

نورون چیست؟
اطالعات  که  هستند  عصبی  سلول های  درواقع  نورون ها 
داخل یا خارج بدن را به مغز و نخاع منتقل می کنند. اجزاء 
اصلی نورون ها آکسون، غالف میلین، سلول های شوان، گره 

رانویه۱ و دندریت هستند.
نورون ها براساس عملکردشان به سه دسته تقسیم می شوند:

۱( حرکتی: وظیفه این نورون دریافت و رساندن پیام به 
عضالت بدن است؛

2( نورون های بینابینی: بیشترین تعداد را دارند و وظیفه 
یا  ناخودآگاه  واکنش های  مانند  ساده  پیام های  آنالیز  آن ها 

عملکردی پیچیده تر است؛
3( نورون های حسی: وظیفه این نورون ها دریافت اطالعات 

از محیط و ارسال آن ها به سیستم عصبی مرکزی است.
الزم به ذکر است که تمامی نورون ها دارای سه عملکرد 
اصلی دریافت پیام، ادغام سیگنال های ورودی و انتقال پیام 

هستند.

انواع سیناپس ها
تقسیم  الکتریکی  و  شیمیایی  گروه  دو  به  سیناپس ها 

می شوند:
۱( سیناپس الکتریکی: در سیستم عصبی مرکزی کمتر 
یافت می شود. در این نوع سیناپس، پیام با عبور مستقیم 
نوع  این  می شود.  منتقل  بعدی  نورون  به  نورون  یک  از 
سیناپس در سیستم گوارشی و قلبی بیشتر دیده شده و 
سرعت باالتری دارد. جهت انتقال پیام در این نوع سیناپس، 

دوطرفه است.
سیستم  در  سیناپس  نوع  این  شیمیایی:  سیناپس   )2
عصبی مرکزی و در محل ارتباط نورون با عضله، به فراوانی 
سیناپس ها،  این  در  پیام  انتقال  جهت  می شود.  یافت 

یک طرفه است.

نوروترانسمیترها
در اکثر سیناپس ها، فرآیند انتقال پیام عصبی از طریق 
نروروترانسمیترها انجام می شود. این نوروترنسمیترها انواع 

مختلفی دارند، ازجمله:
۱( مولکول های کوچک انتقال دهنده: شامل آمینواسیدها، 

دوپامین، نوراپی نفرین، اپی نفرین، سروتونین، هیستامین؛
 ،p ماده  انکفالین،  اندورفین،  نظیر  نوروپپتیدها:   )2

.)۵( y نوروپپتید

نوروبیولوژی داروهای روانی
روان پریشی  ضد  داروهای  واسطه  به  درمانی  اقدامات 
به طورکلی به انتاگونیسم )اتصال به گیرنده و مسدود کردن 
بیولوژیکی(  پاسخ  یا تضعیف یک  یا مسدود کردن  و  آن 
نسبت   D2 زیرگروه  به ویژه   ،)DA۱( دوپامین  گیرنده های 
سه  شامل  کالسیک  روان گردان  داروهای  می شود.  داده 
آمین های  ایندول  نظیر  شیمیایی  مواد  از  اصلی  دسته 
مشتق شده از گیاه، فنیل آلکیل آمین ها، ارگولین های نیمه 
مصنوعی هستند. مشخص شده است که قارچ سیلوسایبین 
)Psilocybin mushroom( غلظت دوپامین جسم مخطط در 
مغز را در انسان افزایش می دهد که این افزایش با سرخوشی 
اگرچه  دارد.  ارتباط  شخصیت  مسخ  ظهور  و   )euphoria(
سیلوسایبین به طور مستقیم روی گیرنده های دوپامین اثر 
نمی کند و ممکن است غلظت دوپامین جسم مخطط را 

از طریق فعال سازی گیرنده HT1A - 5 افزایش دهد )6(.

طبقه بندی نوروفیزیولوژیک داروها
اختالالت  چالش برانگیزترین  از  یکی  دوقطبی،  اختالل 
روان پزشکی بوده و مدیریت آن دشوار است )7(. ویژگی 
منحصربه فرد این بیماری، شیدایی است که با سرخوشی، 
فعالیت بیش ازحد بدون نیاز به خواب و خوش بینی افراطی 
از  بیش   .)8( است  همراه  می کند،  مختل  را  قضاوت  که 
6 درصد مبتالیان، طی یک یا دو دهه پس از تشخیص، 
 .)2( از دست می دهند  را  از طریق خودکشی جان خود 
داروهای آن شامل لیتیوم کربنات، گاباپنتین، الموتریژین، 
ضد  داروهای  اثربخشی   .)9( هستند  غیره  و  کاربامازپین 
اضطراب نظیر بوسپیرون، با دیازپام یا کلرازپات قابل مقایسه 
اختالل  یا  آرام بخشی  ایجاد  بدون  را  اضطراب  و  است 

عملکردی کاهش می دهند )۱۰(.
تصور می شود اکثر داروهای ضدافسردگی موجود، اثرات 
درمانی خود را از طریق افزایش یا تغییر غلظت سیناپسی 
مونوآمین ها )به طور عمده نوراپی نفرین و سروتونین( اعمال 
)آنتی سایکوتیک  روان پریشی  داروهای ضد   .)3( می کنند 
تعریف  داروهایی  به عنوان  است  ممکن  نورولپتیک(،  یا 
شوند که هذیان ها، توهمات و برخی از جنبه های اختالل 
تفکر و دفعات بروز این عالئم را در انواع بیماری ها به ویژه 

اسکیزوفرنی، کاهش می دهند )۱۱(.
و  اختالالت  براساس  داروها  طبقه بندی 

بیماری های روان پزشکی
شناخت بهتر بیماری های روانی در سال های اخیر، سبب 
روان پزشکی  تخصصی  داروهای  روزافزون مصرف  افزایش 
شده است. این داروها می بایست با تجویز متخصص مصرف 

مدت  و  دارو  دوز  شوند. 
اهمیت  آن  برنامه 

تمام  دارد. 
داروها 

۱. Node of Ranvier۱. Dopamine

10faq.com
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اعتیادآور نیستند و می توان با نظر روان پزشک دوز آن ها را 
کاهش و یا قطع کرد.

بیماران با دوره های روان درمانی طوالنی  مدت، اغلب تصور 
می کنند که معتاد به دارو شده اند؛ درحالی که آن ها محتاج 
به دارو هستند و نه معتاد به آن؛ از طرفی، نمی توان منکر 
ایجاد وابستگی دارویی در برخی بیماران شد. اعتیاد به دارو 
در دو صورت اتفاق می افتد: نخست مصرف خودسرانه دارو و 
دیگری تجویز داروهای آرام بخش از سوی افراد غیرمتخصص. 
ممکن است بیماری که مبتال به یک عارضه جسمانی است 
به یک پزشک متخصص مراجعه کند. پزشک برای بهبودی 
حال بیمار، داروی آرام بخش نیز تجویز کند و بیمار به مدت 
طوالنی از این دارو استفاده کند. در این صورت، فرد دچار 
وابستگی دارویی خواهد شد؛ اما اگر یک روان پزشک برای 
درمان بیمارش دارویی تجویز کند، دلیل آن نیازی است که 

دارد و نمی توان آن را اعتیاد تلقی کرد.

طبقه بندی داروها
 ۱. داروهای ضد اضطراب، آرام بخش و خواب آور

و  معروف ترین  دارویی،  دسته  این  بنزودیازپین ها:   
پرمصرف ترین داروهای آرام بخش، خواب آور و ضد اضطراب 
لورازپام،  دیازپام،  شامل  هستند؛  بعد  به   ۱9۵۰ دهه  از 

آلپرازوالم، تریازوالم و استازوالم.
از  بتابالکرها  و  آنتی هیستامین ها  بوسپیرون،  زولپیدم،   
دیگر داروهای مصرفی در این دسته هستند. بتابالکر ها در 
درمان اختالالت فوبیای اجتماعی، کنترل ناآرامی ناشی از 
بیماری های  در  پرخاشگری  کنترل  و  داروهای ضد جنون 

اسکیزوفرنی و ... نقش دارند.
2. داروهای ضدافسردگی

سروتونین  مجدد  بازجذب  اختصاصی  مهارکننده های 
)SSRIs(: مانند فلوکستین، سرترالین و سیتالوپرام.

نوراپی نفرین۱  و  بازجذب سروتونین  توأم  مهارکننده های 
)SNRIs(: مثل ونالفاکسین و بوپروپیون.

روان پریشی  اختالالت  در  جنون:  ضد  داروهای   .3
کلوزاپین،  شامل  مؤثرند؛  سایکوزها  و  اسکیزوفرنی  مثل 

ریسپریدون، االنزاپین، آمانتادین و...
لیتیوم،  شامل  خلق وخو،  تثبیت کننده  داروهای   .4

کاربامازپین، والپروات2، گاباپنتین و الموتریژین.
سبب  افیونی3،  مواد  ترک  در  مورداستفاده  داروهای   .۵
کاهش عالئم ترک و درد می شوند؛ شامل کلونیدین، متادون، 

نالترکسون و بوپرونورفین )۱2(.

سیستم  بر  روان  و  اعصاب  داروهای  عوارض 
عصبی و تداخالت دارویی آن ها

از  بارداری  حین  آرام بخش-خواب آور  داروهای  تمامی 
سدهای جفتی عبور می کنند؛ بنابراین تجویز این داروها در 
زمان نزدیک به تولد، سبب سرکوب فعالیت های حیاتی نوزاد 
می شود. هم چنین، وجود این داروها در شیر مادر می تواند 
سبب افت فعالیت های عصبی کودک شیرخوار شود. عوامل 
بسیاری متابولیسم این داروها را دستخوش تغییر می کنند. 
از مهم ترین عوامل می توان به تغییرات عملکرد کبدی ناشی 
فعالیت  افزاینده  یا  کاهنده  داروهای  برخی  و  بیماری ها  از 
بیماران  از  بسیاری  در  کرد.  اشاره  میکروزومی  آنزیم های 

مسن و بیماران مبتال به بیماری های شدید کبدی، نیمه عمر حذف این 
داروها اغلب افزایش می یابد.

اثرات سّمی مستقیم داروهای اعصاب و روان
بسیاری از عوارض جانبی و شایع این داروها، ناشی از تضعیف دستگاه 
اعصاب مرکزی است که به دوز آن ها بستگی دارد. دوزهای به نسبت 
کم، سبب بروز خواب آلودگی، اختالل در قضاوت و مهارت های حرکتی 

می شود.

تداخالت دارویی
به  می توان  خواب آور،  و  آرام بخش  داروهای  تداخالت  شایع ترین  از 
با سایر تضعیف کننده های دستگاه اعصاب مرکزی  تداخل این داروها 
اشاره کرد که سبب بروز اثرات تجمعی داروها می شود. تشدید اثرات 
داروهای  الکلی،  نوشیدنی های  در صورت مصرف هم زمان  داروها  این 
ضدتشنج و فنوتیازینها، به وضوح قابل پیش بینی است. ضدافسردگی ها، 
ایجاد  باعث  می توانند  ضدروان پریشی  داروهای  و  ضداضطراب ها 
ـ روانی شوند. هم چنین، بسیاری  سطوح قابل توجهی از سّمیت عصبی 
استفاده  مراقبت های تسکینی  برای کنترل عالئم در  داروهایی که  از 
می شوند، اثرات ناخواسته ای بر سیستم عصبی مرکزی دارند. برخی از 
این داروها در صورت مصرف به تنهایی یا همراه با سایر داروها، زمانی 
که در دوزهای باال یا در مدت طوالنی تجویز می شوند، اثرات نامطلوب 
عصبی روان پزشکی یا سایر سّمیت ها را نشان می دهند. برخی از این 
قابل توجه و  اما همه آن ها  و برخی کمتر هستند؛  رایج  مسمومیت ها 

بالقوه هستند و می توانند کشنده باشند )۱7-۱3(.

داروهای گیاهی اعصاب و روان
بیماری های اعصاب و روان با استفاده از داروهای گیاهی یا شیمیایی 
از گذشته های دور،  قابل  درمان و پیشگیری هستند. گیاهان دارویی 
به منظور بهبود سالمت اعصاب و روان استفاده می شدند و امروزه نیز از 
این گیاهان برای تهیه فرموالسیون های جدید دارویی استفاده می شود. 

در ادامه به مواردی از داروهای گیاهی مؤثر می پردازیم:
گیاه دم شیر: از این گیاه برای درمان اضطراب و استرس های شدید 
استفاده می شود. این گیاه با اثر بر روی قلب، موجب کاهش تپش قلب 

می شود )۱8(.
قرص  و  پیران  قطره  است.  مفید  افسردگی  درمان  در  راعی:  گل 

پرفوران، فرآورده های حاصل از این گیاه هستند )۱9(.
گل شمعدانی: نام تجاری فرآورده تولیدشده از آن دپروهرب۱ بوده و 

به درمان افسردگی کمک می کند )2۰(.
۱. Serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors
۲. Valproate
3. Opioids ۱به طور طبیعی از بوته خشخاش و شیره آن به دست می آیند. Deproherb

Credit: ASILE PARIS
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از  یوالف )جوی دو سر(،  و  قرص جینسینگ 
دسته  این  درمان  در  رایج  و  مؤثر  فرآورده های 

بیماری ها هستند )2۱، 22(.
درمان  در  سنبل الطیب:  گیاه  یا  والرین 
کاربرد  بی خوابی  و  اضطراب  عصبی،  تنش های 

دارد )۲3(.
درمان  در  گیاهی  قرص  این  نروکسین۱: 

افسردگی و اضطراب مؤثر است )24(.

نتیجه گیری
برخالف  که  بود  درمانی  اولین  کلرپرومازین 
تسکین  و  پوشاندن  به جای  قبلی  درمان های 
روانی  بیماری  درمان  به  زمینه ای،  بیماری  
پرداخت. با توجه به گذشت چند دهه از پیدایش 
اهمیت  عصرحاضر،  در  سایکوفارماکولوژی،  علم 

شناخت داروهای روان پزشکی و اثرات داروها بر 
سیستم عصبی و رفتار بر کسی پوشیده نیست. 
با پیشرفت علم و کشف داروهای روانی متعدد، 
همچنان درمان برخی از بیماری ها مانند اختالل 
بیماران  از  برخی  چراکه  است؛  دشوار  دوقطبی 
مبتال به اختالل دوقطبی جان خود را از طریق 
از  از دست می دهند. مزایای استفاده  خودکشی 
بسیاری  جان  نجات  و  روان  و  اعصاب  داروهای 
از بیماران انکارناپذیر است؛ اما نمی توان عوارض 
این داروها، به ویژه تهدید سالمتی جنین هنگام 
استفاده در زمان بارداری را نادیده گرفت. هم چنین 
این داروها در شرایط خاص و تداخالت دارویی 
می توانند با مسمومیت های کشنده همراه باشند. 
جایگزینی  می توانند  دارویی  گیاهان  ازاین رو، 
مناسب و کم خطر برای داروهای شیمیایی باشند.

۱. Nervoxin

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید.

Credit: Getty Images

Credit; Sharon-Mccutcheon
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اصول پزشکی تکاملی در فهم سرطان
نیست؛  واحد  بیماری  یک  موجودیت  دارای  سرطان 
تکثیر  منجربه  می تواند  که  دارد  وجود  زیادی  مسیرهای 
)سرطان زایی(، گسترش  کنترل نشده یک جمعیت سلولی 
تومور به بافت مجاور )تهاجم( و مهاجرت تومور از بافت مبدأ 
شود۱. واقعیت امر این است که به طور تقریبی، نیمی از ما 
توضیح  می شویم؛  مبتال  سرطان  به  خود  زندگی  طول  در 
چنین آسیب پذیری هایی در برابر بیماری، تمرکز اولیه اصول 

پزشکی تکاملی است )۱(.
برابر  در  را  بدن  که  صفاتی  برای  تکاملی  طب  توضیح 
انتخاب  طبیعی  است که  این  بیماری آسیب پذیر می کند، 
محدودیت هایی دارد. به رغم اینکه انتخاب طبیعی تمایل به 
فرآیند  این  بروز جهش( دارد؛  )نظیر  زیان آور  حذف موارد 
زمان بر بوده و تابع تغییرات تصادفی فرآیند ها است. گرچه 
ژنتیکی2  رانش  دارند؛  افزایش  به  تمایل  مفید  جهش های 

)Genetic drift( سبب نامشخص بودن روند آن می شود )2(.
در رابطه با سرطان، مبادالت خاص به وفور دیده می شوند. 
به عنوان  مثال، کنترل های دقیق تر بر تقسیم سلولی، به رغم 
هم چنان  می دهد؛  کاهش  را  سرطان  به  ابتال  خطر  اینکه 
توانایی بهبود زخم ها و سلول های آسیب دیده بافت ها )نظیر 
بافت کبد( را  به منظور تقسیم و جایگزینی کاهش می دهد. 
سیستم ایمنی تهاجمی تر، احتمال وقوع سرطان را کاهش 
می دهد؛ اما سبب افزایش آسیب بافتی و بیماری های احتمالی 
 D خودایمنی خواهد شد )3(. پوست روشن، سنتز ویتامین
را افزایش میدهد؛ اما به قیمت افزایش آسیب پذیری در برابر 

سرطان پوست! )4(
می تواند  انتخاب طبیعی  که  است  این  جالب توجه  نکته 
گونه ها را به آرامی تغییر دهد؛ بنابراین، بسیاری از جنبه های 
بدن هنگام تغییر سریع محیط، در برابر بیماری آسیب پذیر 
می شوند؛ رخدادی که در طی نسل های اخیر انسان، به خوبی 

سرطان از نگاه تکاملی
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قابل  مشاهده است. البته، انجمن سرطان آمریکا تخمین می زند که می توان بیش از نیمی از سرطان های انسان را با اصالح 
عوامل محیطی کنترل کرد )۵(.

در نهایت، اصول طب تکاملی بیان می کند: »ترکیبی از جنبه های محیطی مدرن به توضیح افزایش آسیب پذیری در 

انواع سرطان کمک کرده و قادر  برابر 
پیشگیری  برای  قوی  نسخه ای  است 

ارائه دهد« )6(.
مکانیسم فرآیند انتخاب سوماتیکی

سوماتیکی  انتخاب  فرایند  مکانیسم 
ایفا  را  مهمی  نقش  سرطان  در  که 
می کند، تا حدودی با انتخاب طبیعی 
انتخاب  اصل  طبق  بر  است.  متفاوت 
طبیعی، تفاوت های بین فردی بر شیوع 
و فراوانی افراد در گروه تأثیرگذار است. 
وقتی تغییرات در عوامل ارثی بر تعداد 
تأثیر  می رسند  بلوغ  به  که  فرزندانی 
یک  ویژگی های  میانگین  می گذارد، 
و  می کند  تغییر  زمان  طول  در  گروه 
که  می شوند  افرادی  به  شبیه  بیشتر 
متوسط  از حد  بیشتر  فرزندانی  تعداد 

داشته اند.
طبیعی،  انتخاب  فرآیند  این 

که  می دهد  شکل  را  مکانیسم هایی 
منتقل  و  حفظ  را  ژنتیکی  کد های 
تمامی  تقریبی،  به طور  می کند. 
از  هستند؛  مضر  جدید،  جهش های 
مکانیسم هایی  طبیعی  انتخاب   این رو، 
را شکل می دهد که آن ها را به حداقل 
پروسه  این  می کند.  ترمیم  و  رسانده 
است  متفاوت  سوماتیکی  انتخاب  در 
و می تواند علیه سرطان یا به سود آن 
باشد؛ بسته به این که توده سرطانی در 
به  سوماتیکی  انتخاب  دارد،  قرار  کجا 
یکی از این دو جهت متمایل می شود. 
سرطان ها از جهش های محرک ایجاد 
می شوند که به یک رده سلولی مزیت 
می دهند.  تکاملی  برتری  یا  انتخابی 
سبب  را  جهش هایی  آن ها  از  برخی 
می شوند که رشد تومور را به حداکثر 

می رساند )7(.

مجموعه  با  سرطان ها،  همه 
روبه رو  یکسانی  محدودیت های 
گذر  اجازه  که  جهش هایی  و  هستند 
از آن محدودیت ها را می دهند، مزیت 
شایع تر  و  می کنند  پیدا  انتخابی 
می شوند؛ بنابراین، انتخاب سوماتیکی، 
می دهد  افزایش  را  جهش هایی  شیوع 
که آپوپتوز و تشخیص سیستم ایمنی 
را مختل، تلومرها را حفظ، رگ زایی را 
تحریک و شکل پذیری و انعطاف پذیری 
امکان  این موضوع،  را تقویت می کند. 
در  به سرعت  ریزمحیط های  با  مقابله 

حال تغییر را فراهم می کند )8(.
تقسیم سلولی  بر  دقیق   کنترل های 
خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد. 
بهبود  توانایی  هم چنین،  کنترل  این 
مانند  اندام هایی  سلول های  و  زخم ها 
کبد را برای تقسیم به منظور جایگزینی 

سلول های از دست  رفته کاهش می دهد. تلومرهای کوتاه تر 
میزان  آپوپتوز،  تنظیم  مکانیسم های  حساسیت  افزایش  و 
سرطان را کاهش می دهند؛ در مقایل، میزان پیری را افزایش 
می دهند. سیستم ایمنی تهاجمی تر نیز سرطان را کاهش می دهد؛ 
در مقابل، سبب افزایش آسیب بافتی و بیماری های خودایمنی 

می شود )9(.
تغییرات ژنتیکی که امروزه مرتبط با سرطان هستند، نباید 

به طور کامل مضر فرض شوند؛ زیرا ممکن است تغییرهایی 
به همراه داشته باشند که در محیطی که ما در آن تکامل 
یافته ایم، بی ضرر باشند. انتخاب طبیعی سالمتی و طول عمر 
تولیدمثل  افزایش  به  افزایش می دهد که  تنها در حدی  را 
کمک کند. آللی که تولیدمثل را افزایش می دهد تمایل به 

گسترش دارد، حتی اگر به سرطان منتهی شود )۱۰(.

در  تکاملی  دیدگاه های  از  یکی 
و  عفونت  ارتباط  »چگونگی  مورد 
گرفته  نشأت  آنجایی  از  سرطان« 
مطالعه ی  یک  طبق  بر  که  است 
التهاب  دارای  بافت های  عمومی، 
مزمن، مستعد نقص های ژنتیکی  نیز 
به  ابتال  خطر  می توانند  که  هستند 

سرطان را افزایش دهند )۱۱، ۱2(.
یک  به عنوان  اغلب  سرطان، 
نظر  در  انسان  انحصار  در  بیمارِی 
گرفته می شود و این موضوع به دلیل 
روی  بر  بیماری  این  باالی  تأثیر 
به   .)۱3( است  انسانی  جمعیت های 
همین دلیل، سرطان در حیات وحش 
گرفته است  قرار  موردتوجه  کمتر 

پیش  در  را  عواقبی  مسئله  این  و 
می دانیم  که  همان طور  زیرا  دارد؛ 
سرطان به طور تقریبی، در کل قلمرو 
تا  گرفته  دوکفه ای ها  از  حیوانات، 
رخ  گربه سانان  و  سگ ها  نهنگ ها، 
که سرطان  دالیلی  از  یکی  می دهد. 
میان  در  شهودی  به صورت  کمتر 
می تواند  می شود،  مشاهده  حیوانات 
پیری«  در  سرطان  »بروز  موضوع 
باشد. رسیدن به سنی که جاندار را 
مستعد بیماری می کند، برای انسان ها 
و حیواناتی که توسط انسان نگهداری 
با  حیواناتی  است.  رایج تر  می شوند، 
به دالیل مختلفی  زیستگاه طبیعی، 
بقا را تا سنی که خطر ابتال به سرطان 

افزایش پیدا می کند، تجربه نمی کنند 
.)۱4(

فرگشت سوماتیک سرطان
فرآیندهای تکاملی دقیق، پیچیده 
تنها  این حال،  با  هستند؛  ظریف  و 
حدود ۱ درصد از تحقیقات سرطانی 
باوجود  است.  تکامل  به  مربوط 
مورد  در  تکاملی  دیدگاه  اینکه، 
بر  مفیدی  تأثیرات  می تواند  سرطان 
پیشگیری  تحقیقاتی،  رویکردهای 
از  سرطان  به  اما  بگذارد؛  درمان  و 
شده است  پرداخته  تکاملی  دیدگاه 

.)۱۵(
تئودوسیوس دوبژانسکی عبارت
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اول، تنوع فنوتیپی در جمعیت ها که ناشی از جهش های 
تصادفی است. دوم، انتخاب فنوتیپ هایی که برای محیط های 
خاصی مناسب هستند و در نهایت تثبیت فشارهای انتخابی 

در محیط های پایدار )۱6(.
در واقع، سلول ها در نئوپالسم های بدخیم یا پیش بدخیم، 
امر  این  فرگشت می شوند.  انتخاب طبیعی دچار  از طریق 
توجیه کننده  چگونگی ایجاد سرطان در بافت های نرمال و 
هم چنین دشواری درمان آن است. به طورکلی سه شرط الزم 
و کافی برای بروز انتخاب طبیعی وجود دارد که همگی در 

نئوپالسم رعایت می شوند:
۱( وجود گوناگونی و تنوع

2( ارثی بودن این تنوع
3( تحت تأثیر قراردادن بقاء و تولیدمثل )۱7(

امروزه کشف جهش های ژنتیکی پرتکرار و تأثیرات 
آن بر فنوتیپ های مرتبط با بدخیمی سرطان، تمرکز 
اصلی تحقیقات سرطانی است. ایده اصلی داروین در 
بحث تکامل، هدایت جریان تکاملی از طریق جهش ها 
بود و اگر سرطان، نوعی فرآیند تکامل داروینی باشد، 
قابل بررسی  سرطانی  سلول های  فنوتیپِی  صفات 
هستند )۱8(. با این حال، سرطان های انسانی در طول 
تکامل، در حال رشد هستند. به طور مثال، تغییرات 
ظاهری و تمایز سلول های سرطانی با دیدگاه داروین 

از تکامل سوماتیک در تناقض نیست )۱9(.
نظیر  منابعی  سر  بر  نئوپالسم   در  سلول ها 
اکسیژن، قند و فضا باهم رقابت می کنند. از این رو، 
توانایی  افزایش  سبب  که  جهش هایی  با  سلول ها 
زیستی شان می شود، در مقایسه با سلول های بدون 

جهش، سلول های دختری بیشتری تولید می کنند. 
بدین صورت، جمعیت سلول های جهش یافته که کلون 
نامیده می شوند، می توانند در نئوپالسم گسترش پیدا 
کند و این گسترش کلونی، درواقع مشخصه ی اصلی 

انتخاب طبیعی در سرطان است )2۰(.
 درمان هایی که امروزه در حوزه سرطان، استفاده 
میشوند، در حقیقت به عنوان انتخاب مصنوعی عمل 
و  می کشند  را  حساس  سلول های  چراکه  می کنند؛ 
سلول های مقاوم به درمان را زنده نگه می دارند. در 
این شرایط، تومور سرطانی دوباره به سلولهای مقاوم 
حمله می کند. سپس، بیماری عود کرده و درمانی که 
تا آن موقع استفاده  می شد، دیگر قادر به از بین بردن 

سلول های سرطانی نخواهد بود )2۰(.

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد فوق استفاده کنید.

Credit: David Arruda

Credit: Eric PELATAN
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برای  اولیه  انسان های  که  زمانی  از 
و  کرده  نگاه  آسمان  به  بار  اولین 
آتِش در  مانند شعله های  را  ستارگان 
به  دوردست تصور می کردند؛ بشریت 
این فکر کرده است که آیا ما در جهان 
تنها هستیم یا خیر؟ یونانیان باستان 
تنها  ما  سیاره  که  بودند  این  مخالف 
مهد حیات باشد؛ اما فاقد فناوری های 

الزم برای اثبات باورهای خود بودند.
اکتشافات  بیستم،  قرن  اواخر  در 
حیات  احتمالی  بقایای  هم زمان 
شهاب سنگ  یک  در  باکتریایی 
دور  به  که  سیاراتی  اولین  و  مریخی 
مسئله  می چرخند،  دیگر  ستارگان 
در  را  زمین  از  فراتر  حیات  وجود 
خط مقدم تالش های علمی قرار داد. 
جدید  رشته  یکم،  و  بیست  قرن  در 
اخترزیست شناسی، توانایی های فنی و 
علمی موردنیاز را برای پرداختن جدی 
به  بنیادی  و  باستانی  پرسش  این  به 

کار گرفته است )۱(.

اخترزیست شناسی، علمی در جستجوی حیات
فراتر از پوسته زمین

گردآورنده:
ریحانه ایرانی، دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی

reihaneh.m.a.n.18@gmail.com

۱۱
اختر زیست  شناسی

با همکاری آکادمی اخترزیست شناسی ایران
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به   ،"Astrobiology" یا  »اخترزیست شناسی« 
مطالعه حیات در جهان می پردازد. جستجوی حیات 
محیط ها  ماهیت  درک  مستلزم  زمین،  فراسوی  در 
است.  سیاره ای  فرآیندهای  و  تعامالت  شناخت  و 
اخترزیست شناسی دانش و تکنیک های بسیاری را از 
شیمی،  زیست شناسی،   نجوم،  ازجمله  مختلف،  علوم 
زمین شناسی، علوم جوی، اقیانوس شناسی و مهندسی 
 هوانوردی را ترکیب می کند. اغلب اختر زیست شناسان 
علمی مختلف همکاری  رشته های  از  با متخصصینی 
بپردازند  پیچیده ای  سؤاالت  بررسی  به  تا  می کنند 
پاسخ  آن ها  به  نمی تواند  به تنهایی  حوزه ای  هیچ  که 
چگونه  زندگی  مانند  موضوعاتی  سؤاالت،  این  دهد. 
می یابد؟  تکامل  چگونه  زندگی  می گیرد؟  سرچشمه 
چه نوع محیطی برای ادامه حیات الزم است؟ زندگی 
جای  در  آیا  باشد؟  می تواند  چگونه  دیگر  دنیای  در 
یا  دارد  وجود  حیات  ما  شمسی  منظومه  از  دیگری 
وجود داشته است؟ چگونه می توانیم یک جهان قابل 
شناسایی  و  مشاهده  را  مسکونی  حتی  یا  سکونت 
کنیم؟ آینده بشریت روی زمین و فراتر از آن چیست 

)2(؟
چند  و  تحقیقاتی  رشته ای  اخترزیست شناسی، 
حیات  بررسی  و  مطالعه  به  که  است  زمینه ای 

این  تحقیقاتی  حوزه های  می پردازد.  کیهان  در 
محیط های  برای  جستجو  و  بررسی  شامل:  رشته 
سکونت پذیر در داخل منظومه ی شمسی و همین طور 
سیارات زیست پذیر در خارج از منظومه ی شمسی و 
جستجو برای حیات فراتر از زمین است. در حقیقت 
تحقیقات  در  مشخصی  حوزه  اخترزیست شناسی 
ندارد و می توان گفت که تلفیقی از حوزه های علمی 
مطالعه  و  زمینی  برون  حیات  کاوش  است.  مختلف 
از  قمرها  و  منظومه خورشیدی  دیگر سیارات  درباره 
در  فضانوردان  حیات  وضعیت  زیست شناسی،  منظر 
شرایط خارج از زمین و نیز پی بردن به منشأ حیات 
این  اخترزیست شناسان است؛  ازجمله وظایف  زمین، 
به  مربوط  یافته های  تا  می دهد  اجازه  ما  به  دانش 
بتوانیم  هم  کنار  در  را  زیست شناسی  و  اخترشناسی 
چهار  در  را  رشته  این  بتوان  شاید  کنیم.  بررسی 
حوزه ی برون زیست شناسی، زیست شناسی سیاره ای، 
منشأ حیات و آینده انسان در فضا تقسیم بندی کرد. 
اخترزیست شناسی  اینکه  بهرغم  گفت  باید  انتها  در 
یک رشته ی نسبتاً جوان است؛ آینده ی آن درخشان و 
امیدوارکننده است و می تواند نویدی تازه برای زندگی 

در سیاره های دیگر به ارمغان آورد )3(

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد مقابل استفاده کنید.

اکتشافات فضایی از دیدگاه جاشوآ لدربرگ
سرد،  جنگ  دوران  در  و   ۱9۵7 اکتبر   4 تاریخ  در 
کره  یک  بار  اولین  برای  توانستند  روس  دانشمندان 
آلومینیومی 23 اینچی به نام اسپوتنیک ۱ را از بیابانی در 
جمهوری قزاقستان به مدار پایینی زمین پرتاب کنند؛ این 
فضاپیما، پس از چند هفته، اولین سیگنال های صوتی را از 
دنیای ناشناخته خارِج زمین، مخابره کرد و حدود سه ماه 
بعد به جو زمین برگشت. این موضوع را می توان سرآغازی 

برای علم »اخترزیست شناسی« دانست )۱(.
 یکی از اولین دانشمندان پیشرو در علم اخترزیست شناسی، 
از پدر و  پروفسور جاشوآ لدربرگ بود؛ او در سال ۱92۵ 
مادری مهاجر در نیوجرسی به دنیا آمد. او یک اعجوبه بود 
و توانایی باورنکردنی در حفظ اطالعات داشت. همچنین، 
دوران دبیرستان را به سرعت سپری کرد و در ۱۵ سالگی 
در دانشگاه کلمبیا ثبت نام کرد. پس از تحصیل در رشته 

زمینه  در  تحقیقات  به  عالقه مندی  به دلیل  جانورشناسی، 
علوم پزشکی، به دانشگاه ییل رفت. هنگامی  که او تنها 2۱ 
سال داشت، در یکی از تحقیقات ژنتیک میکروبی که در 
آن زمان علمی نوپا بود، با موضوع انتقال ژن های باکتریایی 
سال  مشترک  نوبل  جایزه  همکاری،  این  و  کرد  همکاری 

۱9۵8 را برای او به ارمغان آورد )2(.
از  ناشی  تنش های  به علت   ،۱ اسپوتنیک  پرتاب  از  پس 
جنگ سرد و وحشت از وقوع جنگ اتمی، دیگر کشورها 
نیز به دنبال دستیابی به فناوری فضایی و موشکی و پیشی 
گرفتن از شوروی بودند. در این میان، لدربرگ معتقد بود 
که اگر انسان ها قصد سفر به فضا را داشته باشند، با انتقال 
پاتوژن های زمینی باعث آلودهسازی دیگر سیارات می شوند 
می آورند.  زمین  به  نیز  را  بیگانه  پاتوژن های  یحتمل،  و 
درواقع، لدربرگ معتقد بود که با این کار، انسان ها یا سبب 
نابودی حیات در منظومه شمسی می شوند و یا حیات خود 

اصلی ترین سوال های اخترزیست شناسی
* دیدگاه جاشوآ  لدربرگ        * منشا حیات         * تکامل زمین

گردآورنده:
زهرا سمیعی، دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

Z.SAMII@gmail.com

Credit: Jenny Mottar Kopelen Credit: Jenny Mottar Kopelen
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را نابود می کنند.
در بهار ۱9۵8، لدربرگ مردم، محققان و سیاست گذاران را مجاب 
کرد تا نسبت به وقوع »فاجعه کیهانی«، بیتفاوت نباشند؛ اما هدف او 
فقط ترساندن عموم نبود، بلکه او معتقد بود که »اکتشاف فرازمینی«، 
و  دارد  متفاوتی  چهارچوب های  که  است  ناشناخته ای  و  جدید  علم 
هرگونه بی احتیاطی ما ممکن است سبب بروز صدمات جبرانناپذیری 
شود. در سال  های بعد، لدربرگ موفق شد تحقیقات بیولوژیکی را در 
دستور کار ناسا که در آن زمان به  تازگی تأسیس  شده بود، قرار دهد 
و اصطالح »اگزوبیولوژی«، به معنای مطالعه حیات خارج از زمین را 

ابداع کرد )۱(.
فضایی  اکتشافات  انجام  شیوه  بر  عمیقی  تأثیر  اگزوبیولوژی، 
گذاشت؛ پروتکل های سخت گیرانه ای برای استریل کردن فضاپیماها و 
قرنطینه  ی مواردی که ممکن است از فضا بازگردانده شوند، ایجاد شد. 
ناسا قبل از هر پرتاب، تجهیزات الزم را با حرارت استریل و سپس 
بسته بندی می کرد. براساس یکی از استانداردهای پایهگذاریشده در 
ناسا، یک مأموریت، نباید بیش از یک ده هزارم، احتمال بروز اختالل 
در یک اکوسیستم بیگانه را به دنبال داشته باشد. آن ها این کار را برای 
فضانوردان مأموریت آپولو ۱۱ نیز انجام دادند و حتی فضانوردان را 
سه هفته در قرنطینه نگه داشتند. در نهایت پس از مأموریت آپولو ۱4 
مشخص شد که سطح محیطی ماه استریل است و نیازی به قرنطینه 

فضانوردان نیست.
در سال های آغازین ۱96۰، ناسا برنامه ای جهت جست وجوی حیات 
فرازمینی و بررسی و اکتشاف پدیده های تازه در منظومه شمسی را 
برای  را  بودجه ای  این پروژه،  از  به عنوان عضوی  لدربرگ،  آغاز کرد. 
ساخت و توسعه دستگاهی آناالیزر پارامترهای بیوشیمیایی نمونه های 
خاک، به نام »مولتیواتور«، دریافت کرد. این محقق، به عنوان عضوی 
از تیم زیست شناسی، در مأموریت »وایکینگ ناسا« در فرود به مریخ، 

حضور یافت.
لدربرگ و کارل ساگان از اوایل دهه ۱96۰ همکاری خود را شروع 
کردند. در سال ۱96۵، فضاپیمای مارینر 4 توانست با عبور از مریخ، 
اولین تصاویر را از سطح این سیاره ارسال کند. طبق این تصاویر، مریخ 
سیاره ای بیابانی، خشک، بدون پوشش گیاهی، بدون تمدن و با شرایط 
جوی بسیار متفاوت بود. درواقع این مأموریت به وضوح نشان داد که 
اکتشافات بیولوژیکی چقدر سخت خواهد بود؛ زیرا اگر سرنخ هایی از 
حیات وجود داشت، آن ها را با میکروسکوپ پیدا می کردند. پس از 
شکست مأموریت های وایکینگ در مریخ و به نتیجه نرسیدن تالش 
فرودگرها برای شناسایی میکروارگانیسم ها یا هرگونه موجود زنده و 
نیز نتایج گیج کننده و غیرمنتظره ی آزمایش های بیولوژیکی، معلوم 
آن  از  چالش برانگیزتر  بسیار  زمین،  از  فراتر  حیات  یافتن  که  شد 

چیزی است که انتظار می رفت و به نظر می رسید که 
اگزوبیولوژی فراموش خواهد شد )3(.

علی رغم شکست در مأموریت های پیشین، مطالعات 
به  و  یافت  ادامه  اگزوبیولوژی  تخصصی  حیطه  در 
اغلب زمینه ها، ازجمله میکروبیولوژی و منشأ حیات 
تا اخترشیمی، فیزیک سیاره ها و حتی کیهان شناسی 

گسترش یافت.
در اواخر دهه ۱97۰ و در دهه 8۰ میالدی، پس 
بسیار  محیطی  شرایط  در  که  موجوداتی  کشف  از 
برای  دانشمندان  توجه  می کردند،  زندگی  سختی 
شد.  جلب  بیشتر  ناشناخته  موجودات  دیگر  کشف 
سپس میکروب ها و موجودات بزرگ تری پیدا شدند. 
این موجودات ریز و درشت که از چشمه های آب گرم 
به  راحتی  و  تغذیه می کردند  مناطق سخت زیست  و 
از خشک شدن، تابش یونیزه کننده و یخ زدگی، جان 
سالم به درمی بردند. در نهایت، این اکتشافات منجر 

بزرگ  قلمرو  دانشمندان،  دیگر  و  ووز  کارل  تا  شد 
از  انبوهی  به  و  کنند  شناسایی  را  باستان شناسی 
ایده های جدید در مورد منشأ حیات برسند؛ هم چنین 
محیط های  در  حیات  تلقین  درباره  گلد  توماس 

سیاره ای زیرسطحی صحبت کرد.
که  بود  این  دانشمندان  تصور   ،۱99۰ دهه  در 
اصطالح اگزوبیولوژی، تمامی ابعاد علوم موردمطالعه 
 ،۱99۵ سال  در  چراکه  نمی شود؛  شامل  را  آنها 
سیارات خارج از منظومه شمسی کشف شدند و دیگر 
این علم فقط مربوط به کشف حیات خارج از زمین 
زیست شناسی،  و  نجوم  کامل  ادغام  با  نمی شد؛ پس 

نام اگزوبیولوژی به »اخترزیست شناسی« تغییر کرد.
در کل، این یک زنجیره کاماًل تصادفی از رویدادها 
و  باکتری ها  با  شد،  منتهی  نقطه  این  به  که  بود 
فراخورشیدی  سیارات  با  و  شد  شروع  اسپوتنیک 

خاتمه یافت )3, 4(.
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منشأ حیات
بررسی آزمایش استنلی میلر در دهه ۱۹۵۰ میالدی

اولیه«: در دهه ۱92۰ میالدی،  آزمایش فرضیه »سوپ 
الکساندر اوپارین و جیبیاس هالدان، به طور مستقل ایده ای 
آغاز  اقیانوس ها  از  زندگی  آن،   بر  بنا  که  کردند  مطرح  را 
به  کوچک  و  ساده  مولکول  های  که  به گونه ای  شدهاست؛ 
ترکیبات پیچیده تر و بزرگ تر تبدیل شدند. درواقع، تصور 
آنها این بود که با ترکیب گازهای موجود در جو و انرژی 
خودبه خود  به صورت  آمینه  اسیدهای  رعدوبرق،  از  حاصل 
در اقیانوس ها شکل گرفته اند. این ایده در حال حاضر با نام 

»سوپ اولیه« یا »سوپ بنیادین« شناخته می شود )۵(.
استنلی  نام  به  دانشجویی  میالدی،   ۵۰ دهه  اوایل  در 
میلر از دانشکده شیمی دانشگاه شیکاگو، به پیشنهاد استاد 
آکادمیک خود، پروفسور اوری تصمیم گرفت تا فرضیه منشأ 
مولکول های زنده را مورد آزمایش قرار دهد. او برای انجام 
این کار میبایست شرایط جوی زمین در آن زمان را بازسازی 
مانند  اولیه  این شرایط شامل، وجود مولکول های  می کرد. 
هیدروژن، متان، آمونیاک، آب و نیز وجود عاملی برای تولید 
بود  فرابنفش  نور  و  رعدوبرق  نظیر  پیچیده تر  مولکول های 

.)6(
برای شبیه سازی جو  هنگامی که تمامی عوامل موردنیاز 
این  اوری  و  میلر  شد،  محیا  فالسک  یک  در  زمین  اولیه 
مخلوط را در معرض نور ماوراءبنفش قوی قرار دادند. آن ها 
تا  دادند  قرار  فالسک  داخل  در  را  الکترودهایی  هم چنین 
با ارسال جریان الکتریکی از طریق دستگاه، جرقه هایی را 
برای شبیه سازی رعدوبرق ایجاد کنند تا با گازهای موجود 
در فالسک برهم کنش داشته باشد. پس از چند روز، آن ها 
بود،  شده  دستگاه جمع  پایین  در  که  را  مایعی  محتویات 
بررسی کردند. ماحصل این بررسیها، مشاهده مولکول های 

گلیسین،  آمینه  اسیدهای  مانند  مهم  بیولوژیکی  مختلف 
آالنین و والین بود. آن ها آزمایش خود را بارها و بارها تکرار 
کردند و هر بار بسته به نوع تغییری که آن ها در مخلوط گاز 
و سایر  آمینه  اسیدهای  از  انواع مختلفی  ایجاد می کردند، 
مولکول های بیولوژیکی ایجاد شدند. این آزمایش نشان داد 
که امکان تشکیل مولکول های مهم بیولوژیکی در یک سیاره 

در شرایط غیرزنده وجود دارد )7(.
شرایط  بیشتر  بررسی  با  دانشمندان  بعد  سال های  در 
جوی اولیه زمین متوجه شدند که گازهای متان، هیدروژن 
که  همچنان  نبودهاست.  غالب  اولیه  جو  در  آمونیاک  و 
میلر  اولیه زمین اصالح می شد،  به جو  تئوری های مربوط 
اگرچه  اعمال کرد.  اولیه خود  آزمایش  را در  تغییراتی  نیز 
تغییر  جدید  گازی  مخلوط  هر  با  شیمیایی  محصوالت 
در  حیات  برای  ضروری  ترکیبات  درنهایت  اما  می کردند، 
زمین، مانند اسیدهای آمینه، بازهای نیتروژنی یا بلوک های 
ساختمانی موردنیاز برای ساخت DNA و RNA به دست 
نتایج آزمایشات میلر یک میدان تحقیقاتی کامل  می آمد. 
را ایجاد کرد که دانشمندان در آن به دنبال یافتن پاسخی 
برای چگونگی تبدیل مولکول های آلی ساده مانند اسیدهای 
آمینه به ترکیبات پیچیده تری مانند پروتئین ها بدون وجود 
سلول زنده بودند. اگرچه دانشمندان هنوز موفق به ایجاد 
حیات در محیط آزمایشگاه نشده اند، اما گام های بزرگی برای 
درک فرآیندهایی که منجر به تولید اولین سلول ها می شود، 

برداشته  شده است )8(.

تکامل
تکامل حیات بر روی زمین

بیش از سه چهارم تاریخ زیست کره ما متعلق به میکروب ها 
ما  زیست کره  بر  همچنان  میکروارگانیسم ها  این  است. 

حکم فرمایی می کنند )9(. در حال حاضر، درصد کمی از 
زیست شناسان مولکولی و دیرینه شناسان در زمینه تکامل 
از تنوع  میکروبی متخصص هستند و شناخت متخصصان 
برای  روش های جدید  وجود  است.  ناقص  میکروبی  دنیای 
و  زیستی  مولکول های  تجزیه وتحلیل  و  تغییر  شناسایی، 
سنگ های فسیلی اجازه می دهد تا حیات میکروبی در مقیاس 
مولکولی و جهانی موردبررسی قرار گیرد. جستجوی عینی و 
تجزیه وتحلیل اکوسیستم های میکروبی طبیعی، محرک های 
زیست محیطی و بیولوژیکی تکامل نشان می دهد که تنوع 
چگونه به وجود آمده و با شرایط سخت محیط سازگار شده 

است )۱۰(.
تاریخچه تکامل در زمین را به دو صورت می توان بررسی 
کرد؛ اول، بررسی ساختار و عملکرد بیوپلیمرها و مسیرهای 

متابولیکی آن ها مانند توالی مونومرها در پلیمرهای زیستی؛ 
اکوسیستم ها،  فسیل شده،  سلول های  بقایای  بررسی  دوم، 
فعالیت  که  سنگ ها  درون  ایزوتوپی  و  شیمیایی  ترکیبات 

بیولوژیکی را منعکس می کنند )۱۱, ۱2(.
امروزه به علت سهولت توالی یابی ماکرومولکول ها و رشد 
سریع پایگاه های داده، فرصت های بی سابقه ای برای مطالعه 
در زمینه تکامل ایجاد شده است. اگرچه اطالعات این پایگاه ها 
به طورمعمول برای کاربردهای بیوتکنولوژیکی آن ها توسعه 
یافته اند؛ بسیاری از میکروارگانیسم ها با ارزش تحقیقاتی باال، 
در صف انتظار تحقیقات آزمایشگاهی هستند. افزون بر این، 
تفسیر این داده های حجیم، نیازمند نرم افزارهای تخصصی و 

گروهی از متخصصین است )۱3(.

سیر تکامل حیات بر روی زمین

جهت مشاهده منابع می توانید
  از کد فوق استفاده کنید.

Credit: Jenny mottarUniversity of Georgia chemists

)Sites@Duke - Duke University(
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اخترزیستشناسی، رشته های علمی متعددی را دربر می گیرد، از مرزها عبور می کند و به عنوان یک موضوع متحد، به 
مأموریت های فضایی و برنامه های تحقیقاتی عمل می کند. تحقیقاتی که به یک یا چند سؤال بزرگ اخترزیست شناسی 
می پردازد: زندگی چگونه به وجود آمده و چگونه تکامل یافته است؟ آیا ما تنها هستیم؟ و آینده حیات فراتر از زمین 

چیست )۱(؟
اخترزیست شناسی یک منطق علمی قانع کننده برای اکتشاف فضا ارائه می دهد. داده های اخترزیستی سیارات دیگر 
را اغلب می توان تنها توسط کاوشگران روباتیک مانند مریخ نوردها یا از طریق ابرتلسکوپ های فضایی که رصد سیارات 
دوردست در منظومه شمسی و فراتر از آن انجام می دهند، به دست آورد. محققان در زمینه های رانش فضایی، سیستم های 
قدرت فضایی، تبدیل انرژی و کاربردهای لیزری کار می کنند )2(. بسیاری از این فناوری های جدید، هم کاربردهای 
فضایی،  مأموریت های  در  اخترزیست شناسی،  علم  پیچیدگی  و  به دلیل گستردگی  دارند.  فضا  بر  مبتنی  هم  و  زمینی 
پژوهشگران و دانشمندانی از رشته های مختلف نظیر اخترشناسی، اخترفیزیک و فیزیک، شیمی و میکروبیولوژی حضور 

پیدا می کنند. 

نقش مأموریت های فضایی در اختر زیست شناسی

گردآورنده:
مریم گازری، دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

tanaz.gazori2000@gmail.com

مأموریت های فضایی در سه حوزه علمی 
اصلی سازمان دهی شده است:

خواص  محققان  اخترفیزیک: 
فیزیکوشیمیایی اجرام و پدیده های نجومی 
را با مشاهده طول موج های مرئی، مادون قرمز 

و فرابنفش مطالعه می کنند.
سیستم های منظومه ای: محققان دانش 
جدید و اساسی در مورد منشأ ستارگان و 
منظومه های سیاره ای، شکل گیری، تکامل و 

محیط زیست آن ها به دست می آورند.
تاریخچه،  محققان  برونزیست شناسی: 
توزیع و شیمی عناصر بیوژنیک در منظومه 
می دهند.  قرار  موردمطالعه  را  شمسی 
منشأ  و  پری بیوتیک ها  شیمیایی  تکامل 
حیات؛ تاریخچه زیست کره یا بیوسفر اولیه 
و  میکروارگانیسم ها  در  آنچه  مشابه  زمین؛ 

سنگ های باستانی ثبت  شده است.
تخصص  زیست،  اختر  و  فضایی  علوم 
ارائه  را  منحصربه فردی  قابلیت های  و 
حوزه ی  در  را  انسان  درک  که  می دهند 
شکل گیری  کهکشان ها،  مولکولی  تکامل 
حیات  تکامل  و  منشأ  هم چنین  و  سیاره ها 
فضایی  مأموریت های  می دهد.  ارتقا 
تشکیل  را  پژوهش ها  این  اصلی  هسته ی 
و  تئوری  مشاهدات  براساس  و  می دهند 
نقش  درمجموع،  می شوند.  انجام  تجربی 
مأموریت های  در  اخترزیست شناسی  علم 
تکامل  و  پیدایش  در جهت کشف  فضایی، 
حیات، تحقیقات اخترشناسی آزمایشگاهی، 
بررسی  همچنین  و  رادیویی  امواج  بررسی 
سیاره ها  خصوصیات  و  تکامل  شکل گیری، 

است )3, 4(.

جهت مشاهده منابع 
می توانید  از کد مقابل استفاده کنید. Credit: Islam Yehia, Mahmoud Adel

Credit: Marek Piwnicki

مشاهده پیج آکادمی 
اخترزیست شناسی ایران با کد زیر
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شنبه 30 اسفند ۱۳۹۹ )۲۰ مارس ۲۰۲۱(
اعتدال بهاری؛

آغاز سال نو شمسی و آغاز بهار در نیم کره شمالی.

دوشنبه 30 فروردین  )۱۹ آوردیل ۲۰۲۱(
نخستین پرواز هلیکوپتر مریخی ناسا »نبوغ«؛

 »Jezero« به سمت دلتای رودخانه

پنج شنبه ۹ اردیبهشت )۲۹ آوریل ۲۰۲۱(      نخستین فضانوردان چینی؛      ایستگاه فضایی تیانگونگ

جمعه  ۲۴ اردیبهشت )۱۴ می ۲۰۲۱(
چین سومین کشور موفق در فرود بر سطح مریخ؛

کاوشگر ژورانگ )خدای آتش( در ماه فوریه با مدارگرد تیانِون-۱ به مدار این سیاره رسیده و سپس شروع به نقشه برداری از 
یوتوپیا کرد تا امن ترین محل فرود را شناسایی کند. این کاوشگر ظاهری مشابه با مریخ نوردان اسپیریت و آپورچونیتی ناسا دارد.

دوشنبه ۱۷ خرداد )۷ ژوئن ۲۰۲۱(
کاوشگر جونو و ثبت نخستین تصاویر از 

نزدیک قمر گانمید؛
پوسته یخی گانیمد مناطق روشن و تیره ای دارد که نشان 
می دهد برخی از نقاط حاوی آب خالص و برخی حاوی آب 
آلوده هستند. رادیومتر جونو به درک بهتر از ترکیبات و 

ساختار این مناطق و نحوه تشکیل آن ها کمک می کند.

یکشنبه ۲۰ تیر )۱۱ جوالی ۲۰۲۱( 
ریچارد برانسون با«VSS Unity« در فضا پرواز کرد ؛

 در این پرواز هواپیمایی، هواگرد »VSS Unity« را تا ارتفاع ۵۰ هزار فوتی سطح زمین باال برده و رها کرده است، سپس موشک 
»Unity« با شش سرنشین را به سمت خط کارمان -خطی فرضی در ۱۰۰ کیلومتری سطح کره زمین- هدایت نمود. هدف شرکت 

فضایی برانسون از این پرواز آزمایشی، بررسی نمای قابل مشاهده زمین و تجربه بی وزنی بود.

سه شنبه ۲۹ تیر )۲۰ جوالی ۲۰۲۱(
سفر ده دقیقه ای جف بزوس به فضا؛

blue origin توسط فضاپیمای شرکت 

چهارشنبه ۲۴ آبان )۱۵ نوامبر ۲۰۲۱(
ماموریت فضایی خصوصی اسپیس ایکس؛

چهار فضانورد از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا برای مأموریتی 
شش  ماه توسط ناسا به سوی ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده شدند.

سه شنبه ۳۰ آذر )۲۱ دسامبر ۰۲۱(
انقالب زمستانی

شنبه ۴ دی )۲۵ دسامبر ۲۰۲۱(
پرتاب تلسکوپ جیمز وب به فضا؛

با  تلسکوپ جیمز  پرتاب شد.  به فضا  با هدف مطالعه دقیق تر کیهان  تلسکوپ  این 
دریافت امواج مادون قرمز می تواند نگاهی به کیهان در زمان تشکیل نخستین کهکشان ها 
بیاندازد. همچنین این تلسکوپ با قدرت خود می تواند جو سیارات غیرخورشیدی را مطالعه 
کند و سیارات زیست پذیر را شناسایی کند. این تلکسوپ پس از گذشت ۳۰ روز از پرتاب، 

در مدار L۲ قرار گرفت و قرار است تا حدود ۱۰ سال در آن مدار باقی  بماند.

سال ۱۴۰۰ در زیر ذره بین اخترزیست شناسان

گردآورندگان:
سحر اسالمی، دانشجوی کارشناسی زیست سلولی-مولکولی

Sahareslami6223@gmail.com
 هدیه کیاسی، دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی

hedie80.k@gmail.com
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برون زیست شناسی   )Exobiology( و   )Astrobiology( اخترزیست شناسی  علم  تاریخچه  به  نسخه  این  در 
)ygoloiboxE( پرداخته می شود.

یک  چشم  دریچه  از  تا  می کند  کمک  شما  به  داستان  این  است.  جهان  در  حیات  مورد  در  اول  نسخه  داستان 
اخترزیست شناس ، به محیطی که در آن زندگی می کنید، نگاه کنید.

از  برخی  داستان  این کمیک،  در  است. همچنین  تمام جهان  و  فضا  بلکه شامل  زمین؛  تنها شامل  نه  این محیط   
دانشمندان بنام و رویدادهای مهم در این حوزه روایت می شود.

این کمیک در سال 2۰۱۰، به مناسبت ۰ ۵  اُمین سالگرد تحقیقات اخترزیست شناسی و برون زیست شناسی ناسا منتشر 
شده است.

اولین نسخه از مجموعه ُکمیک های 
اخترزیست شناسی ناسا

برای مشاهده ترجمه این کمیک جذاب 
می توانید از کد فوق استفاده کنید.

Credit: Miika laaksonen
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جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، همواره در حال تغییر است. اگر بخواهیم ویژه تر و باألخص درباره ی کسب وکار 
در آن صحبت کنیم، به آسانی درمی یابیم که اقتصاد حال حاضر دنیا از حرکت بر محور کسب وکارهای سنتی و مبتنی بر 
دانش صرف، در حال حرکت به سمت دریچه های جدید و خالقیت حداکثری است. پس لزوم بررسی رابطه بین خالقیت 
و کارآفرینی و نحوه پرورش آن در ما، بیش ازپیش پررنگ می شود. به طورکلی کارآفرینی سه ستون اصلی دارد: نوآوری، 

ریسک پذیری و کنش گرایی.
»نوآوری«، به جستجوی کارآفرین برای موقعیت های جدید یا یافتن راه هایی که می توان یک ایده را با درآمدی مستمر 
همراه کرد، گفته می شود. سنجش یک نوآوری موفق، با میزان برتری آن در آوردگاه ایده ها و سطح اجتماع مشخص 
می شود و نه  فقط صرف جدید بودن آن. »ریسک پذیری« بیشتر براساس تمایل جامعه به تخصیص منابع یا نیرو برای 
یک ایده یا راه کسب وکار تعریف می شود. »کنش گرایی« که یکی از مشخصه های بارز یک کارآفرین است، با شکستن 
القای  می شود.  تعریف  روزمره  مواجهه های  برابر  در  نکردن  عمل  منفعالنه  و  مشکالت  به  آنی  پاسخ های  و  ساختارها 
خالقیت فردی و در سطوح باالتر بین گروهی، سبب ایجاد فرصتی برای رقابت قدرتمندتر و مستحکم تر در بازار می شود. 
الزم است که صاحبان کسب وکار به جای بازاریابی های متعدد و صرف هزینه های فراوان، درباره واحدهای خالقیت و 
نوآوری شرکت های بزرگ، اطالعات کسب کنند و تمرکز خود را بیش از گذشته به این موضوع معطوف کنند؛ گرچه برای 
ایجاد یک کسب وکار موفق به معجونی از همه ویژگی ها نیاز داریم ولی در دنیای تکنولوژیک و سریع امروزی، جاماندن 

از قطار نوآوری و خالقیت می تواند تبعات سنگینی برای ما و جامعه اطراف مان به همراه داشته باشد )۱(.

نقش فکر نو و خالقیت در کارآفرینی

گردآورندگان:
کیارش نظری توالئی، دانشجوی دکتری عمومی داروسازی

kiarashtavalai80@gmail.com
مهدی ثقفی، دانشجوی کارشناسی ریاضی محض

mahdisaghafi1381@gmail.com

۱۲
کارآفرینی

سرپرست گردآورندگان: 
زهرا پرهیزگار

دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی
b.z.parhizgar@gmail.com

با همکاری آکادمی کارآفرینی تکتای ایران
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جهانی شدن فناوری های نوظهور و تأثیر روزافزون آن بر کسب وکارها، سبب ایجاد 
فرصت های تجاری بیشتر و البته پیدایش فضایی بسیار رقابتی شده است. »خالقیت«، 
کارآفرین را قادر می سازد تا بر روی این فرصت ها به روش هایی عمل کند که مزیت های 
رقابتی برای سازمان خود پدید آورد. خالقیت اجازه می دهد سازمان از فرصت هایی که 

در نتیجه تغییر شرایط محیطی ایجاد می شود، بهترین بهره را ببرد )2(.
به  توجه  با  فرد  ایده پردازی  پروسه ی  به عنوان  می تواند  را  کارآفرینی  در  خالقیت 
شرایط محیطی و فاکتورهای جامعه، تعریف کرد. فرآیند پرورش خالقیت را می توان 

با چند مرحله کلی توصیف کرد:
حالل  جایگاه  در  مرحله،  این  در  است؛  مسئله  یا  مشکل  شناسایی  اول:  مرحله 
مسائل، به شناسایی، توضیح و تالش برای مشخص کردن موضوع و فرصتی که پیش 
روی ما قرارگرفته، می پردازیم. مرحله دوم، آماده سازی است؛ در طول این مرحله به 
جمع آوری اطالعات الزم درباره منابع و اقدامات الزم برای مقابله با مشکل می پردازیم. 
مرحله سوم، »تولید پاسخ مؤثر« نام دارد که در طول آن، راه حل های متناسب با منابع 
از گام های پرورش خالقیت،  پایانی  در دسترس استخراج می شود. مرحله چهارم و 
»اعتبارسنجی و ارتباط« نام دارد که در طی آن ایده پرورش یافته نهایی، با در نظر 
ارتباطات  طریق  از  و  می شود  گذاشته  آزمایش  حیطه  به  محیطی،  شرایط  گرفتن 

پیرامونی بهبودیافته و در صورت اجرایی نبودن حذف می شود )3(. 

جهت مشاهده منابع می توانید  از کد مقابل استفاده کنید.

      لطفًا یک معرفی از خودتان داشته باشید.
پاسخ: مریم تاج آبادی ابراهیمی، استاد و دانشیار دانشگاه، 
رئیس  و  دانش بنیان تک ژن زیست، مؤسس  گروه  مدیرعامل 
هیئت مدیره  رئیس  و  الکتوویژن  شتاب دهنده  هیئت مدیره 

انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند هستم.

چه شد که تصمیم گرفتید وارد عرصه کارآفرینی        
شوید؟

پاسخ: در ابتدا باید عاشق باشید تا بتوانید کارآفرینی کنید. 
کارآفرینی گذشت، بردباری، صبر و لذت بردن از رشدکردن 
مجموعه و دیگران است. باید این ویژگی ها را داشته باشید تا 
بتوانید وارد عرصه کارآفرینی شوید. برای یک کارآفرین هیچ 
دری بسته نیست. اگر این در بسته است، حتماً در دیگری باز 
است و کارآفرین باید توانمندی این را داشته باشد که بتواند 

این درها را باز کند.

      در مسیر تأسیس تک ژن زیست، با چه چالش هایی 
مواجه شدید و از چه بخش هایی برای حل این چالش ها 

کمک گرفتید؟
پاسخ: ما راه سختی را شروع کردیم، شاید به این دلیل بود 
که در آن زمان چنین زیرساخت هایی وجود نداشت، اما اکنون 

مصاحبه با بانوی کارآفرین نمونه

گردآورندگان:
زهرا پرهیزگار، دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی

b.z.parhizgar@gmail.com
مولود برنجی، دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

molodberenji98@gmail.com  
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جوانان می توانند از طریق شتاب دهنده ها و بدون سرمایه اولیه، اگر ایده شان مورد قبول واقع شود به 
تولید صنعتی محصول شان برسند. سرمایه در واقع آخرین مرحله است! شما اگر ایدۀ خوبی داشته 
باشید و خوب  روی ایدۀ خود کار کرده باشید و به تولید انبوه محصول رسیده باشید، به طور یقین 

سرمایه گذار آن پیدا خواهد شد.

      از نظر شما خالقیت و خالق بودن چقدر در مسیر شغلی تأثیرگذار است؟
پاسخ: استفاده از امپراتوری نامرئی میکروارگانیسم ها به منظور خلق ثروت و کارآفرینی، خالقیتی 
این  از  نتایج بسیار خوبی  و  بردیم  بهره  از آن  بنیان گذاری تک ژن زیست  بود که در زمان شروع 
خالقیت کسب کردیم؛ درنتیجه این تصمیم را گرفتیم که همیشه خالقیت در اولویت باشد و خب 
بسیاری از محصوالتی که در حال حاضر در سبد محصوالت تک ژن می بینید، حاصل این خالقیت 
است. اما این نکته را باید مدنظر داشت که خالقیت باید در راستای اهداف و نیاز بازار باشد. به همین 
دلیل بود که شتاب دهنده را تأسیس کردیم تا بتواند زمینه های رشد و بالندگی ایده های خالقانه را 

برای تمامی اعضا اکوسیستم استارت آپی فراهم کند.

      به نظر شما چگونه می توان یک مادر و یک کارآفرین موفق بود؟ از چالش ها و راه کارهای 
خود برای ما بگویید.

پاسخ: من به  عنوان خانمی که دو دهه است در دانشگاه و صنعت فعالیت می کنم، هیچ جا احساس 
نکردم که خانم بودن، برای من محدودیت ایجاد کرده است. حقیقتش را بخواهم بگویم، برای من 
هیچ کجا محدودیتی وجود نداشته و نمی توانم این موضوع را درک کنم. شاید به این دلیل بوده است 
که باور داشتم هیچ محدودیتی وجود ندارد! و خدا را شاکرم که کارم را به خوبی پیش برده ام. اگر 
مسیرتان را درست ببینید و اهدافتان را به درستی انتخاب کنید و تالش خود را داشته باشید، به نظر 
من خانم ها و آقایان در این مسیر هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و حتی مدیریت خانم ها بهتر است!

    دلیل تأسیس شتاب دهنده الکتوویژن، اولین شتاب دهنده حوزه بیوتکنولوژی چه 
بود؟ چه خدماتی در این شتاب دهنده ها ارائه می شود؟

پاسخ: ما در شتاب دهنده الکتوویژن، عالوه بر اینکه یک بانک ایده داریم که منبع آن متخصصان 
و فعاالنی هستند که در حوزه دانشگاهی فعالیت می کنند، با توجه  به ارتباط پویا و تنگاتنگی که 
ایده ها را از سمت آن ها جذب می کنیم، هم چنین، منتورشیپ  با صنایع برقرار کردیم یک سری 

شتاب دهنده الکتوویژن، یکی از قوی ترین منتورشیپ ها در حوزه فعالیت خود است.

      به عنوان سخن آخر، توصیه شما برای مخاطبین ما چیست؟
این  افرادی که عالقه دارند در  توصیه من به عنوان معلم و یک کارآفرین برای تمامی  پاسخ: 
حوزه فعالیت کنند این است که فقط به آنچه در دانشگاه به آن ها آموزش داده می شود اتکا نکنند 
و تاحدامکان بر توانایی های عملی خود بیفزایند؛ چراکه کارآفرین و مؤسس یک کسب وکار باید یک 
فرد چندبعدی با توانایی های متنوع باشد تا بتواند تمامی جنبه های کار را دریابد. توصیه دیگر اینکه 

تا می توانند توانایی کار گروهی خود را تقویت کنند؛ به این دلیل 
که بدون کار تیمی نمی توان مؤسس و توسعه دهنده یک کسب وکار 
در  می توانند  عالقه مندان  را  کردم  عنوان  که  مواردی  تمامی  بود. 

شتاب دهنده الکتوویژن آموزش ببینند.

مشاهده پیج آکادمی کارآفرینی تکتای ایران با کد مقابلبرای مطالعه متن کامل این مصاحبه می توانید از کد مقابل استفاده کنید

wahyupedia.com
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ما خواستار جایگاه شایسته ایم...

دو کودک ُبدند هم بازی و هم سن و سال 
گذشت ایام و هریک شدند، عاِلمی ُزبده کار 

یکی َگشت طبیبی ماهر و بی بدیل  
آن  یکی نیز بود دانشمندی بی نظیر 

چو روزی گذر بر ره کودکی شان فتاد 
رسیدند آن دو به هم، بعِد چند سال

بپرسید طبیب از حاِل رفیق:
بگو تا بدانم چیست کاِر تو؟ چگونه  ست اوضاع و احواِل تو؟

چو بشنید دوست این سخن 
بدو پاسخی گفت، همچو قند

اال ای دوست! منو تو ُبدیم هم کیش و هم زیست
تو گشتی طبیب و من هم اهِل زیست 

نه کم دارم از علم و از پشتکار 
نه ریگی به کفش و نه فکِر فرار 

و اما چگونه مدلل شود این چنین راستی؟
که ما خود رهانیم از این کمی  و کاستی 

مرا احتیاج است به یک فرد هم َرسته ای
کسی که گشاید به رویم، هر دِر بسته ای

چه کس بهتر از اهِل علم؟
که یاری رساند به پیشرفِت علم

وزیران و سران و مهان 
همان ها که دارند دستی در مقام 

نداریم بیش از یک کالم 
نهند آن سران  گوش  و  که منت گذارند 

طبیبا! همان گونه که جایگاِه واالست الیِق علِم تو
ما نیز کم نداریم از درک و از فهِم تو

ما خواستاِر جایگاِه شایسته ایم
دگر کس نگوید که ما غیِرخودی ایم

چنین تبعیضی نباشد روا بین ما
آخر تا به ِکی، بیکاری و تخریِب زیست دان ها؟

هر آنچه تاکنون بر ما گذشت، دیگر بس است
ادغام وزارات بهداشت و علوم، الزم است

این است آن مصیبت که دم می زدیم
گزافه که نه؛ حرِف حق می زنیم



بایوکن     چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار ۱۴۰۱ 103      چهارمین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  بهار 102۱۴۰۱ BIOCAN

www.biocan. ir

تاریخ انتشار خبر: ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲
تیم تحقیقاتی مشترکی از مؤسسه Wyss هاروارد و ETH زوریخ در سوئیس، لنگرگاه های امن ژنومیGSHs( ۱(  را در 
توالی ژنوم انسان شناسایی کرده اند که محل مناسبی برای فرود ژن های درمانی به شمار می روند. GSHsها می توانند در 

آینده، سبب بیان ایمن تر و پایدارتر ژن ها در درمان های ژنی و سلولی شوند. 
GSHها مکان هایی در ژنوم انسان هستند که می توانند به طور ایمن ژن های درمانی جدیدی را بدون ایجاد تغییرات 
ناخواسته دیگری در ژنوم سلول، در خود جای دهند. دور از انتظار نیست که GSHها، در درمان و پیش بینی بسیاری از 
بیماری ها نظیر سرطان و بیماری های نادر ژنتیکی، نقش بسیار مؤثری داشته باشند. GSHها اگرچه خود ژن نیستند، 
اما می توانند بیان ژن ها را از دور تنظیم کنند. تاکنون، تنها تعداد کمی از GSHها کشف شده اند و استفاده از آن ها با 
GSH احتیاط های خاصی همراه است. به عنوان مثال استفاده از آن ها در مناطق ژنومی با تراکم کمتر؛ چراکه ممکن است

ها عملکرد ژن های مجاور خود را تحت تاثیر قرار داده و یا حاوی ژن هایی باشند که تحت شرایطی به طور ناخواسته سبب 
ایجاد سرطان شوند. 

بهبود ژن  درمانی و سلول درمانی با فرود بی خطر ژن های درمانی در ژنوم انسان
چگونه ژن ها می توانند به صورت ایمن در ژنوم سلول ها قرار بگیرند؟

گردآورنده:
محمدسپهر حکمی، دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی

mohammadsepehrhokmi@gmail.com

۱۴
خبر

سرپرست گردآورندگان: 
محمدسپهر حکمی

دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی
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۱.  Human Genomic Safe Harbors  
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انواع  در  GSHها  پایدار  بیان 

سلول ها
روش  نوعی  به  به تازگی  محققان   
جایگاه های  شناسایی  برای  محاسباتی 
درج  برای  باال  بسیار  پتانسیل  با   GSH
ایمن ژن های درمانی دست پیدا کرده اند؛ 
 GSH جایگاه   2۰۰۰ از  مورد  دو  آن ها 
مهندسی  گونه ای  به  را  پیش بینی شده 
در  گزارشگر  ژن  حمل  با  که  کرده اند 
در  درمانی  ژن ِ  یک  و   T سلول های 
سلول های پوست، میزان ایمنی و پایداری 
ژن های تازه وارد را مشخص کنند. به رغم 
به عنوان  می توانند  GSHها  اینکه 
مورداستفاده  ژن ها  برای  فرود  سکوهای 
قرار گیرند و درمان های ژنی و سلولی را 
از آن ها  تاکنون هیچ یک  بهبود بخشند؛ 
کاربرد  تنها  و  تأییدنشده   کامل  به طور 

تحقیقاتی داشته اند.
اسکن ژنوم به منظور یافتن GSHها

محققان در ابتدا، با بهره گیری از یک 
موجود،  داده های  و  محاسباتی  راهبرد 
مناطقی از ژنوم با پتانسیل مناسب برای 
استفاده به عنوان GSH بررسی می کنند. 
مناطق  ژنوم،  گام به گام  اسکن  این  در 
کدکننده پروتئین ها، نظیر پروتئین های 
که  مناطقی  و  تومور  تشکیل  در  دخیل 
رونویسی  را  RNAها  از  خاصی  انواع 
ادامه،  در  می شوند.  حذف  می کنند، 
مناطق حاوی فاکتورهای تنظیم کننده 
ژن ها و مراکز و انتهای کروموزوم ها حذف 
می شوند. با اینکار، از اشتباهات احتمالی 
در همانندسازی و جداسازی کروموزوم ها 
در طول تقسیم سلولی جلوگیری می شود. 
این امر موجب می شود که حدود 2۰۰۰ 
برای  که  شوند  یافت  پیشنهادی  مکان 
مورد بررسی  تحقیقاتی  و  بالینی  اهداف 

بیشتر قرار گیرند.

 2۰۰۰ بین  از  تحقیقاتی،  تیم  این 
جایگاه   ۵ شناسایی شده،   GSH جایگاه 
با  کردند.  انتخاب  تصادفی  به طور  را 
یک  هر  در  گزارشگر  ژن های  واردکردن 
از این GSHها، با استفاده از استراتژی 
CRISPR- بر  مبتنی   ژنوم  ویرایش 

سلولی  رده های  در  را  آن ها   ،Cas9
مشترک انسانی بررسی کردند. 2 جایگاه 
عملکرد بسیار بهتری از تصور دانشمندان 
داشتند؛ به این نحو که ژن های گزارشگر 
نگهداری شده توسط این 2 جایگاه، هیچ 
سرطان  با  مرتبط  ژن های  بر  تاثیری 

نداشتند.
در ادامه این تحقیقات، به منظور ارزیابی 
درمان های  انواع  در  مذکور  جایگاه  دو 
در  به ترتیب  را  آ ن ها  ژنی،  و  سلولی 
سلول های T ایمنی و سلول های پوست 
بود  آن  از  حاکی  نتایج  کردند.  بررسی 
استفاده  هنگام  در  پایدار  GSHهای  که 
درمان های  در  دخیل   T سلول های  در 
سلولی سرطان و بیماری های خودایمنی، 
عملکرد ایمن تر و دقیق تری از خود نشان 
پوستی  بیماری های  هم چنین،  دادند. 
ناشی از جهش  در ژن های کنترل کننده 

۱.  Laminin subunit beta-3

عملکرد سلول های پوستی، به کمک GSHها قابل درمان 
هستند؛ این کار با قراردادن طوالنی مدت یک نسخه سالم از 
ژن جهش یافته در یک GSH از سلول های پوست در حال 

تقسیم انجام می شود.
به  را  فلورسنت  گزارشگر  ژن  یک  محققان  ادامه،  در   
کاربردی  ژن  و  خون   T سلول های  در  جدید   GSH دو 
LAMB3۱  )پروتئین خارج سلولی در پوست( را در همان 

GSH واردشده به فیبروبالست های پوستی قرار دادند. به 
 T گفته های محققین، تحلیل توالی گسترده ی سلول های
انسانی مهندسی شده با GSH، به وضوح نشان داد که این 
فرایند دارای حداقل پتانسیل برای ایجاد اثرات تحریک کننده 
تومور است که همواره نگرانی اصلی اصالح ژنتیکی سلول ها 

برای اهداف درمانی بوده است.
با  محاسباتی  رویکردهای  ادغام  قدرت  حاضر،  مطالعه ی 
مهندسی ژنوم را نشان می دهد. به واسطه GSHهای ژنوم 
و  ایمن تر  درمان  در  چشم گیری  پیشرفت  شاهد  انسان، 

مؤثرتر روش های مبتنی بر ژن و سلول خواهیم بود.

ساخت واکسن های RNA خوراکی
ساخت واکسن های قابل بلع چه فوایدی می تواند 

داشته باشد؟
تاریخ انتشار خبر: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲

ساخت واکسن های RNA، به صورت قرصی که در معده 
تزریق  برای  مناسبی  جایگزین  راه  می تواند  می شود،  آزاد 
بیماری های  درمان  برای  به خصوص  واکسن ها  سوزنی 

گوارشی باشد.

واکسن قابل بلع
بلع طراحی کرده اند  قابل  نوعی کپسول   MIT محققان 
آزاد کند.   RNA و  به مخاط معده بچسبد  قادر است  که 
از تزریق  افرادی است که  این واکسن ها برای  فایده اصلی 
واکسن سوزنی هراس دارند. این راهبرد، افزون بر آسان تر 
کردن فرایند واکسیناسیون، می تواند برای رساندن مستقیم 
انواع دیگری از نوکلئوتیدهای درمانی به دستگاه گوارش نیز 
استفاده شود تا درمان اختالالت گوارشی را بهبود بخشد. 

Credit: Getty Images
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بسیار  به ویژه در دستگاه گوارش  نوکلئیک،  اسیدهای 
یافتن  به  را  محققان  امر،  همین  هستند،  آسیب پذیر 
رویکردهای مناسبی برای درمان، از جمله واکسیناسیون 
جدیدی،  مطالعه  در  داده است.  سوق  دهان،  طریق  از 
از  می توانند  که  دادند  نشان  همکارانش  و  تراورسو 
میکروگرم  برای رساندن ۱۵۰  کپسولی که ساخته اند 
واکسن های  در  مورداستفاده  مقدار  از  -بیش   RNA

mRNA کووید- به معده خوک ها استفاده کنند.

رساندن واکسن خوراکی به محیط داخلی بدن
چندین سال است که آزمایشگاه های النگر و تراورسو 
به  دارو  رساندن  برای  راه های جدیدی  درحال  توسعه 
دستگاه گوارش بوده اند. آن ها در سال 2۰۱9، کپسولی 
داروهای  می تواند  بلع،  از  پس  که  کردند  طراحی  را 
جامدی مانند انسولین را به الیه داخلی معده برساند. 
این کپسول می تواند به موقعیت خود به گونه ای جهت 
دهد که محتویات آن به الیه داخلی معده ریخته شود.

دادند که می توانند  نشان  در سال 2۰2۱،  محققان 
از این کپسول برای رساندن مولکول های بزرگ مانند 
و  استفاده  مایع  شکل  به  مونوکلونال  آنتی بادی های 
سپس سعی کنند از این کپسول برای رساندن اسیدهای 
نوکلئیک استفاده کنند. اسیدهای نوکلئیک در هنگام 
ورود به بدن مستعد تخریب هستند؛ بنابراین بایستی 
توسط ذرات محافظی حمل شوند؛ به این منظور، تیم 
استفاده  پلیمری  نانوذرات  از  جدیدی  نوع  از   MIT
کرده است که از نوعی پلیمر به نام پلی بتاآمینواسترها 
ساخته شده اند و می توانند RNA را با کارایی باال به 
مقصد برسانند، نسخه های شاخه دار این پلیمرها نسبت 
به پلیمرهای خطی در محافظت از اسیدهای نوکلئیک 
و واردکردن آن ها به سلول ها مؤثرتر هستند. هم چنین 

استفاده از دو واحد از این پلیمرها در کنار هم مؤثرتر خواهد بود.
محققان برای آزمایش این ذرات، ابتدا آنها را بدون استفاده از کپسول به معده 
موش تزریق کردند. RNA های تزریقی مشابه پروتئین گزارشگر عمل کرده 
و در صورت موفقیت آمیز بودن دریافت RNA توسط سلولها، در بافت قابل 
شناسایی خواهند بود. محققان پروتئین گزارشگر را در معده و هم چنین در 
کبد موش ها شناسایی کردند که نشان می دهد RNA در سایر اندام های بدن 
جذب شده و سپس به کبد منتقل شده است که وظیفه پاکسازی خون را بر 
عهده دارد. در ادامه، محققان نانوذرات RNA را منجمد کرده و در هر کپسول 
حدود ۵۰ میکروگرم mRNA را بارگیری کردند، سپس 3 کپسول را به معده 
خوک ها تحویل دادند که در مجموع ۱۵۰ میکروگرم mRNA بود؛ این مقدار 
بیشتر از مقدار mRNA در واکسن های کووید در حال استفاده است که 3۰ تا 

۱۰۰ میکروگرم mRNA دارند.
محققان در مطالعه خوک ها مشاهده کردند که پروتئین گزارشگر در سلول های 
معده دیده می شود؛ اما در جای دیگری از بدن دیده نمی شود، آنها امیدوارند 
در آینده بتوانند با تغییر ترکیب نانوذرات یا استفاده از دوزهای بیشتر، جذب 

RNA را در سایر اندام ها افزایش دهند.

فعال سازی سیستم ایمنی
سلول های ایمنی بسیاری در دستگاه گوارش وجود دارد؛ بنابراین تحریک 
است.  ایمنی  پاسخ  ایجاد  برای  مؤثری  راه  گوارش  دستگاه  ایمنی  سیستم 
محققان اکنون قصد دارند که امکان رساندن واکسن های کپسولی مبتنی بر 
mRNA را با ایجاد نوعی پاسخ ایمنی سیستمیک مانند فعال سازی سلول های 
B وT، مورد بررسی قرار دهند؛ این رویکرد هم چنین می تواند برای درمان های 
هدفمند بیماری های گوارشی استفاده شود که درمان آن با استفاده از تزریق 
سنتی زیرپوستی بسیار دشوار است. طبق گفته های آبرامسون، در تزریق های 
داخل وریدی و زیرجلدی، هدف قراردادن معده کار آسانی نیست، در واقع این 
روش راهی مناسب برای درمان بیماری های مختلف مرتبط با دستگاه گوارش 
محسوب می شود. امید است که مجوز این فناوری کپسول صادر شده و از آن 

در آزمایش های بالینی استفاده شود. 
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تاریخ انتشار خبر: ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲
سوخت زیستی نوعی سوخت مایع است که از مواد اولیه 
نیشکر،  کشاورزی،  محصوالت  بقایای  نظیر  تجدید پذیری 
روغن های گیاهی و گندم تولید می شود. سوخت زیستی، 
انواع مختلفی چون بیواتانول و زیست دیزل یا بیودیزل )نوعی 
سوخت غیرسّمی( را شامل می شود. طبق مطالعات انجام  شده 
در سال های اخیر، جایگزین کردن جلبک ها به عنوان ماده ی 
اولیه برای تأمین سوخت زیستی، بازده بیشتری نسبت به 
اولیه  بقایای محصوالت کشاورزی و دیگر مواد  از  استفاده 
تجدید پذیر دارد؛ اما فرایند تولید سوخت زیستی، چگونه 

توسط جلبک ها امکان پذیر است؟
جلبک ها، درطی فرایند فتوسنتز با دریافت نور خورشید، 

کربن دی اکسید )Co2(، اکسیژن و قند تولید می کنند. برای 
از  غنی  در محیط های  را  زیستی، جلبک ها  تولید سوخت 
Co2 کشت می دهند. قند تولیدشده درطی فرایند فتوسنتز 

از امواج صوتی یا  با استفاده  به روغن تبدیل شده، سپس 
حالل های شیمیایی، دیواره  های سلولی را می شکنند و روغن 
را استخراج می کنند. مزیت استفاده از جلبک ها این است 
که آن ها نیمی  از کربن دی اکسید موجود در اتمسفر زمین را 
جذب و تثبیت کرده و آن  را به کربن آلی تبدیل می کنند. 
هم چنین در طی فتوسنتز، جلبک ها قادر هستند تا نیمی از 
اکسیژن جو زمین را تأمین کنند. نتایج تحقیقات دانشمندان 
از طریق جلبک ها،  تولید شده  بیودیزل  نشان   می دهند که 

می تواند در کاهش انتشار گاز های گلخانه ای مؤثر باشد.

عملکرد دوگانه، سالحی مهم برای تولید سوخت زیست

گردآورنده:
فاطمه پوستین دوز، دانشجوی زیست شناسی گیاهی

Fatemehpoostindouz80@gmail.com

عملکردی ویژه در جلبک ها
محیط  در  جلبک ها  که  زمانی 
می گیرند،  قرار   Co2 از  غنی  کشت 
فرایند  انجام  و  رشد  با  هم زمان 
فتوسنتز، میزان زیادی اکسیژن تولید 
در  تولیدشده  اکسیژن های  می کنند. 
این  که  می یابند  تجمع  محیط کشت 
در  قرارگرفتن  یا  هایپراکسی  حالت 
دارد.  نام  اضافی  اکسیژن های  معرض 
می تواند   O2 از  زیادی  میزان  وجود 
فعالیت فتوسنتز را مختل کند؛ اما با 
دانشمندان  صورت  گرفته،  بررسی های 
می توانند  جلبک ها  که  دریافتند 
هایپراکسی،  شرایط  برابر  در  را  خود 
محافظت کنند و به فعالیت فتوسنتزی 
خود ادامه دهند. وجود چنین قابلیتی 
آن ها  که  می شود  باعث  جلبک ها  در 
تولید سوخت  برای  مناسبی  گزینه ی 
و  مطالعات  ادامه ی  با  باشند.  زیستی 
متوجه  محققان  بیشتر،  مشاهدات 
می شود  باعث  که  فرایندی  شدند 
از  هایپراکسی  شرایط  در  جلبک ها 
فرایندی  همان  کنند،  محافظت  خود 
کمبود  با  مواجهه  هنگام  که  است 
مناسب  پاسخ  ایجاد  به  منجر   ،Co2

می شود.

پیرنوئید۱ 
فعال کردن  با  جلبک ها،  سلول های 
در   ،)CCM( کربن  تغلیظ  فرایند 
پاسخ  می توانند   Co2 کمبود  شرایط 
مناسب ایجاد کنند. در طی این فرایند، 
به داخل سلول ها پمپاژ می شود.   Co2

ساختارهای  کلروپالست،  داخل  در 
خاص و متمرکزی به  نام پیرنوئید قرار 
در  را  پمپاژ شده  Co2های  که   دارند 
 Co2 خود قرار  می دهند؛ بدین صورت
در اطراف آنزیم خاصی به نام روبیسکو 
کربن(،  تثبیت  فرایند  در  مؤثر  )آنزیم 
انجام  متمرکز می شوند. سپس شرایط 
فرایند سنتز  قند از Co2 فراهم می شود. 
مراکز  عنوان  به  پیرنوئید ها  بنابراین، 
تثبیت Co2 عمل می کنند و بدون آن ها، 
 Co2 سلول ها نمی توانند با شرایط کمبود
مقابله کنند. سرنخ های تیم تحقیقاتی 
داللت بر این دارند که پیرنوئیدها و فرایند 
CCM، در شرایط هایپراکسی به سلول 
اجازه رشد  می دهند و فعالیت  فتوسنتزی 
دهد.  انجام  اختالل  بروز  بدون  را  خود 
درنتیجه، دانشمندان استدالل می کنند 
که پیرنوئید در اینجا دارای عملکردی 
 Co2 دوگانه است؛ درواقع پیرنوئید هم
را تثبیت می کند و هم از سلول در برابر 

میزان زیاد O2، محافظت می کند.

سیگنالی از جنس هیدروژن پراکسید
بیان می کنند که وجود  دانشمندان 
یک سیگنال، سبب تشکیل پیرنوئیدها 
هایپراکسی  و   Co2 کمبود  شرایط  در 
ماده ی  نوعی  بنابراین،  می شود. 
شیمیایی که در این دو شرایط ایجاده 
شده و تجمع می یابد، به عنوان سیگنال 
عمل می کند. هیدروژن پراکسید، نوعی 
ماده ی شیمیایی و سّمی است که در 
در  و  هایپراکسی  و   Co2 کمبود  زمان 
می شود.  تولید  فتوسنتز  فرایند  طی 
سلول ها، هیدروژن پراکسید را به عنوان 
یک سیگنال شناسایی کرده و پیرنوئید 

تولید می کنند.
مهم،  یافته ی  این  به  دستیابی  با 
سیگنال،  القای  با  می توانند  محققان 
سلول را وادار به تولید پیرنوئید کنند؛ 
در نتیجه، این فرایند به بهبود عملکرد 
می کند.  کمک  زیستی  سوخت  تولید 
دانشمندان در  تالش اند تا با ایجاد فرایند 
CCM جلبکی در محصوالت کشاورزی، 
سبب تشکیل پیرنوئید و افزایش کارایی 
این  قابل تأمل  فتوسنتز شوند. نکته ی 
است که تشکیل پیرنوئید در سلول های 
گیاهی دشوار است؛ بنابراین برای رسیدن 
به این مهم، به مطالعات و بررسی های 

بیشتری در این زمینه نیاز است.

۱.  Pyrenoid
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باال،  کارایی  وجود  با  بشر،  دست  ساخته ی   پلیمرهای 
غیرقابل تجزیه هستند. این پلیمرها از مواد اولیه ی نفتی 
همراه  پرانرژی  فرایند های  با  آن ها  تولید  و  شده  ساخته 
است. هم چنین درحین فرایند تولید پلیمر های مصنوعی، 
باکتری های  اما  تولید می شوند؛  محصوالت جانبی سّمی 
مهندسی  شده قادر هستند که مولکول های کوچک را سنتز 
کنند و در راستای تولید منابع تجدیدپذیر، مورد استفاده 
قرار گیرند. استفاده از باکتری ها، تولید محصوالتی با کارایی 
باال را امکان پذیر می کند. پرسشی که مطرح می شود این 
است که آیا تولید مولکول های بزرگ و پلیمری، توسط 

باکتری ها امکان پذیر است یا خیر؟
دانشمندان از باکتری اشرشیا کلی )E. coli(، برای تولید 
می تواند   E. coli واقع  در  می کنند؛  استفاده  پروتئین ها 
پروتئین های نوترکیب را سنتز یا بیان کند. همچنین به 
علت توانایی رشد سریع و پروتئین سازی با مقادیر باال در 
باکتری E. coli، از آن به عنوان یک گزینه ی مناسب برای 
تولید پروتئین ها استفاده می شود. برای سنتز یک پروتئین، 
ابتدا باید قطعه ای از DNA را که دارای اطالعات و دستور 
ساخت پروتئین مورد نظر است، توسط یک ناقل به باکتری 

انتقال داده شود. 

در مهندسی ژنتیک به طور معمول از پالسمید به عنوان 
 DNA مولکول  یک  پالسمید،  می کنند.  استفاده  ناقل 
می شود.  یافت  باکتری ها  در  که  است  حلقوی  و  کوچک 
پالسمید ها از DNA اصلی باکتری مجزا بوده و مستقل از 
آن تکثیر می شوند. تنها اندکی از ژن ها توسط پالسمید ها 

عامل  به عنوان  آن ها  از  برخی  همچنین  می شوند.  حمل 
ایجاد کننده ی مقاومت آنتی بیوتیکی شناخته شده اند. الزم 
به ذکر است که انتقال پالسمید ها بین سلول های باکتریایی 

مختلف، امکان پذیر است.

مهندسی ژنتیک؛ پلی برای تولید مصنوعی پروتئین ها

تاریخ انتشار خبر: ۱ دسامبر ۲۰۲۱

فرایند سنتز پروتئین
نیاز  پروتئین،  یک  سنتز  و  تولید  برای 
است که ابتدا DNA به RNA پیام رسان یا 
 mRNA رونویسی شود. سپس ،mRNA
به ریبوزوم ها )اندامک های سلولی، که در 
می گیرد(،  صورت  پروتئین ها  سنتز  آن ها 
منتقل می شوند. در ریبوزوم ها، mRNA به 
زنجیره های پلی پپتیدی ترجمه می شود و 
ساختار اولیه ی پروتئین ها تشکیل می شود. 
دچار  ترجمه،  از  پس  پروتئین ها  بیشتر 
موجب  تغییرات  این  می شوند؛  تغییراتی 
پایداری بیشتر و اصالح شدن زنجیره های 
به مجموعه ی  پلی پپتیدی آن ها می شود، 
گفته  پر وتئین  شدن  بیان  فرایند ها،  این 
 DNA قطعه ی  انتقال  پس  از  می شود. 
باکتری   باکتری،  به  پالسمید  توسط 
کشت داده شده و تکثیر می شود. در طی 
صورت  پر وتئین  سنتز  القای  فرایند،  این 
می گیرد و در نهایت پروتئین تولید می شود. 
سپس پر وتئین  تولید شده، از بقایای اجزای 

سلولی جدا  می شود. 

تولید پروتئین طویل
جدید،  تحقیقاتی  پروژ ه ی  یک  در 
دانشمندان موفق شدند با استفاده از باکتری 
E. coli، یکی از پروتئین های ماهیچه ای 
تولید  به صورت مصنوعی  را  تیتین  به نام 
زنجیره ی  بزرگ ترین  تیتین،  کنند. 
پلی پپتیدی در بدن بوده و در سلول های 
جزء  تیتین،  می شود.  یافت  ماهیچه ای 
انقباضی  واحد های  یا  ضروری سارکومر ها 
عضالنی است. سارکومر ها از پر وتئین های 
مختلفی ساخته شده اند و نیروی مکانیکی 
تأمین  را  عضالت  انقباض  برای  الزم 
پروتئین ها  این  از  یکی  تیتین  می کنند. 
است که سبب پایداری و انعطاف پذیری در 
ساختار سلولی می شود. هم چنین پروتئین 
ماهیچه ای  پروتئین های  سایر  با  تیتین 
برقرار  ارتباط  میوزین،  و  اکتین  ازجمله 

می کند که به ثابت ماندن اجزای سارکومر 
و  انقباض  هربار  پس از  خود،  جای  در 
ناحیه ا ی  وجود  می شود.  عضالت  انبساط 
ایجاد  عامل  تیتین،  ساختار  در  فنر مانند 

توانایی کشش در عضالت است.

راه ناهموار سنتز تیتین
از  استفاده  با  دانشمندان  پیش از این،  تا 
 ،E. coli فناوری انتقال پالسمید به باکتری
تنها قادر به تولید پروتئین های کوتاه بودند؛ 
اما نتایج آزمایش های اخیر نشان  می دهند 
که سنتز پروتئین های طویلی نظیر تیتین 
توسط همین فرایند، امکان پذیر است. این 
پالسمیدی  ژن  مهندسی  شامل  فرایند 
پروتئین  ساخت  دستور  حاوی  که  است 
پروتئین  ساخت  فرایند  اگر  است.  تیتین 
تیتین در پالسمید به یکباره انجام شود، 
تخلیه ی منابع سلولی صورت می گیرد. در 
این صورت، باکتری برای جلوگیری از وقوع 
این فرایند، اقدام به برداشتن یا کوتاه کردن 
قطعات DNA پالسمید می کند. بنابراین، 
محققان با مهندسی کردن پالسمید، موفق 
متفاوت  عملکرد  با  پالسمیدی  تولید  به 
شدند. پس از انتقال دادن این پالسمید به 
باکتری، فرایند ساخت پر وتئین ها با طول 
می شود.  آغاز  باکتری  داخل  در  کوتاه تر 
در  پروتئینی،  کوتاه  قطعات  این  سپس 
و  شده  متصل  یکدیگر  به  باکتری  داخل 
درنهایت پروتئین تیتین ساخته می شود.  

سنتز مصنوعی پروتئین تیتین، می تواند 
در ساخت الیاف سخت ولی انعطاف پذیر، 
مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این، از آن 
برای تولید نخ های بخیه، پارچه های مقاوم در 
برابر ضربه و یا زیست تخریب پذیر، می توان 
با   می توانند  محققان  اکنون  گرفت.  بهره 
از این روش، پروتئین های بزرگ  استفاده 
در  آن ها  از  و  کنند  تولید  نیز  را  دیگری 
صنایع مختلف و تولید محصوالت زیستی، 

بهره مند شوند.

برای دیدن منابع خبر می توانید
از کد زیر استفاده کنید
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