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سپاس و ستایش خداوند بلند مرتبه را که به لطف و عنایت بی کران او توفیق تالیف دومین نسخه از نشریه 
بایوکن اتحاد زیست  شناسان ایران را به ما داده  است. از این رو در آغاز، کمترین ادب بندگی بجای آورده و یاد 

می کنیم آموزنده بی آموزگار را و چه خوش گفت حکیم موالنا؛ 
سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد
میان به شکر چو بستیم بند ما بگشاد

به جان رسید فلك از دعا و ناله من
فلك دهان خود اندر ره دعا بگشاد

این نسخه از نشریه زیست شناسان ایران به همت جمعی از دانشجویان زیست شناسی سراسر کشور به قلم 
تحریر در آمده است. در این نسخه سعی شده است که مطالب به روز حوزه های مختلف زیست شناسی را در 
قالب مقاالتی مروری در اختیار دانشجویان قرار دهیم. همچنین در این نسخه سعی شده است جدیدترین 
مختلف  گرایش های  گرانقدر  دانشجویان  اختیار  در  را   زیستی  تاریخ نامه  و  زیستی  علوم  حوزه  خبرهای 
زیست شناسی قرار دهیم. این نسخه مطابق با آخرین یافته ها و همگام با مراجع معتبر علمی دنیا تالیف شده 
با نشریات معتبر، مجامع علمی، پایگاه های اطالعاتی و  و مهم ترین هدف آن ارائه اطالعات جدید، همسو 

کتب منتشره به عالقمندان است.

امید بر آن است که روزی بتوانیم با همراهی دانشجویان زیست شناسی کشور، نشریه ای بین المللی تالیف 
کنیم و در آن از بروزترین یافته های دانشمندان زیست شناسی ایران یاد کنیم.

محمد مهدی ثابت عهد

پیش گفتار
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هوالحکیم...

گاهی اوقات حین خلوت با خودم، سواالتی تکراری و آزار دهنده فکرم را چنان مشغول می کند که در هدف 
آفرینش این جهان شک می کنم.

واقعا هدف از خلقت جهانی به این عظمت، همین هدف های فعلی ماست؟ ثروت، قدرت، شهرت و ...که 
ما به اصطالح انسان ها به خاطرشان هر کاری می کنیم، هر حقی را ضایع می کنیم، هر دروغی را می گوییم، 

هر تهمتی را می زنیم، هر...

آیا واقعا فقر، بدبختی، گرسنگی، جنگ، خون ریزی، حاکمیت مطلق سرمایه بدون توجه به استعدادها و 
ویژگی های انسانی، کم ارزش شدن انسانیت در روابط و به وجود آمدن انسان هایی با خوی درندگی، هدف 

اصلی خلقت انسان ها بوده؟ یا ... بماند.

همه ما بدون اینکه بخوایم زیاد فکر کنیم به جواب این سواالت، قطعا نه می گوییم، هیچکدام از این موارد 
هدف از آفرینش انسان نبوده و نیست اما چرا این ویژگی های پست و دون در تار و پود زندگی همه ما تنیده 

شده؟ علت چیست؟ مشکل از ماست؟ یا... بماند. 

امیدوارم روزی انسان ها به جایگاهی برسند که خود پرچمدار صلح باشند و نیازی به وجود سازمان هایی به 
ظاهر صلح طلب نباشد.

محمد مهدی ثابت عهد

سخن سردبیر
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Biology is the most powerful technology ever created. 
DNA is software, protein are hardware, cells are factories. 
                                                                      Arvind Gupta
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به بخش زیست شناسی از گفته ها تا واقعیت خوش آمدید، این قسمت از مجله برای هر کسی می تونه جذاب باشه از پیر 
و جوون تا زیست شناس و عموم مردم؛ می پرسید چرا؟ چون ما اینجا با کمک از منابع معتبر علمی به شما میگیم چقدر 
از خود درمانی ها و باورهای عامه ی مردم در مورد سالمتی درست هستند و پشتوانه ی علمی دارند. موضوع این شماره 
سرماخوردگی است؛  باشروع سرما هیچ کدام از ما از ابتالی به سرماخوردگی  کامال مصون نیستیم، بله حتی شما دوست 
عزیز! اکثر ما زمانی که سرما می خوریم به درمان های خانگی پناه می بریم؛ از مرکبات گرفته تا عسل و آبلیمو و غرغره با 
آب نمک، حتما شما هم تا به حال بار ها برای درمان سرماخوردگی از روش های مختلف  خانگی استفاده کرده اید. شاید 
طبیعی بودن و در دسترس بودن درمان های گفته شده در انتخاب ما بی تاثیر نباشند. اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید 

که این موارد واقعا تاثیری بر درمان شما دارند یا نه؟ 

در این مقاله ما به شما می گوییم کدام یک از این درمان ها واقعا می توانند به شما کمک کنند تا از دست سرماخوردگی 
نجات پیدا کنید. پس همراه ما باشید تا دفعه ی بعد که سرما خوردید راحت تر بتوانید رو ز های بیمار ی را سپری کنید.

چگونه سرماخوردگی را در خانه درمان کنیم؟

گردآورندگان:
  زهرا سادات طباطبایی یزدی    زهره سادات سجادی    مهدیس محمد جانی   

  زهرا امینی    سمانه سادات منتظرین    ساناز سلطانی  
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شلغم، یار دیرین سرماخوردگی
 )Brassica  rapa  subsp.  Rapa( علمی،  نام  با  شلغم 
بهبود  برای  از زمان های قدیم  از گیاهانی است، که  یکی 
رواج دارد. تحقیقات دارویی  بین مردم  سرماخوردگی در 
روی شلغم اثرات ضد  توموری، ضد فشار خون، ضد دیابتی، 
آنتی اکسیدان و ضد التهاب را نشان می دهد. فالونوئیدها 
و فنولیک ها با فعالیت مهار رادیکال آزاد باال، دارای اثرات 
ایندول  مشتق  یک   ،Arvelexin هستند.  آنتی اکسیدانی 
فشار  و  التهاب  ضد  جمله  از  مختلفی  اثرات  با  شلغم،  در 
در  قوی  آنتی بیوتیکی  شلغم،   .)۱( دارد  وجود  باال  خون 
آنتی اکسیدانی،  به علت خاصیت  و  درمان سرماخوردگی 
آهن  و   c ویتامین  زیاد  مقادیر  دلیل  به  است.  ضدسرطان 
علت  به  می کند؛همچنین  کمک  خونی  کم  درمان  به 
داشتن کلسیم موثر در تقویت استخوان ها و  درمان آرتروز 
در  فیبر موجود  فیبر است  رماتیسم است. شلغم حاوی  و 
شلغم همچنین ممکن است از یبوست جلوگیری کرده و 
باعث سالمت دستگاه گوارش شود. حرکات منظم و کافی 
و  صفرا  طریق  از  سموم  شر  از  شدن  خالص  برای  روده 

مدفوع بسیار مهم است )۲(.

عسل
و  به عنوان غذا  اغلب تمدن های گذشته، عسل هم  در 

هم به عنوان دارو شناخته شده بود.  شایع ترین روشی که 
در کتب طب سنتی ایران ثبت شده، استفاده از عسل به 
روش های  ماءالعسل  تهیه  برای  است.  ماءالعسل  شکل 
ماده ی  اما  شده،  توصیه  مختلف  کتاب های  در  مختلفی 
که  است  عسل  و  آب  رفته  بکار  آنها  تمام  در  که  مشترکی 
به نسبت های مختلفی با هم مخلوط شده و با آتش مالیم 
جوشانده می شود تا مقدار معینی از آن باقی بماند. با توجه 
به اثرات درمانی این ترکیب   و بررسی تحقیقات جدیدی 
بر  خصوص  به  آن  تأثیر  و  عسل  آنتی باکتریال  اثرات  که 
تسکین سرفه شبانه و آلرژی را نشان می دهد  و همچنین 
با توجه به کم بودن عوارض آن در بیماران، به نظر می رسد 
عسل با شکل دارویی ماءالعسل می تواند در درمان بیماران 

تنفسی کمک کننده باشد )۳(.
در مطالعه ی ناندا و همکاران۱ که ۲۰۰ بیمار باالی ۱۸ 
سال با عالئم گلودرد در آن شرکت کرده بودند نشان داده 
اضافه شد، رضایت  آنها  درمان  به  که عسل  بیمارانی  شد 
با  دهانی  احتقان  و  تب  درد،  عالیم  داشتند.  بیشتری 
و  می یابند  بهبود  سریع تر  خیلی  درمان،  به  عسل  افزودن 
دیده  عسل  مصرف  در  مقاومت  یا  جانبی  عارضه ی  هیچ 

1Nanda & et.al 
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نشد.
و گلوکز اکسیداز  آمیالز  اینورتاز،  آنزیم های اصلی موجود در عسل 
دارای  که  می کند  تولید  هیدروژن  پراکسید  گلوکزاکسیداز  هستند. 
فعالیت ضد میکروبی است. PH و میزان قند عسل نیز میکروارگانیسم ها 
را مهار می کند؛ همچنین عسل با کاهش فعالیت سیکلواکسیژناز ۱ و۲ 
اثر ضد التهابی نشان می دهد و میزان پروستاگالندین E2 و آلفا ۲ را 
در خون کاهش می دهد که سبب بهبود درد می شود )۴(. با توجه به 
اثرات  در درمان  به خوبی  نتیجه می گیریم عسل  تحقیقات ذکر شده 
ناخوشایند سرماخوردگی می تواند به ما کمک کند، پس دفعه ی بعد که 

سرما خوردید، عسل را فراموش نکنید.

فلفل 
Capsaicin، یک ترکیب طبیعی یافت شده در فلفل قرمز است که 
می تواند موکوس را کاهش دهد و در موقع آبریزش بینی به شما کمک 
می کند تا راحت تر نفس بکشید و به شما اجازه می دهد تا مجاری بینی 

شما از میکروب پاک شود )۵(.
فلفل قرمز، زرد و سبز دارای ویتامین C است. برخی مطالعات در 
روزانه،   C ویتامین  باالی  دوزهای  گرفتن  که  داده  نشان  بزرگساالن 
دهد.  کاهش  را  سرماخوردگی  عالئم  معنی داری  به طور  است  ممکن 
مطالعات کّمی در بزرگساالن و کودکان نشان دادند که گرفتن ویتامین 
همچنین  کند.  کمک  سرماخوردگی  از  جلوگیری  به  است  ممکن   C
یک  که  می کند  عمل  نیز  آنتی اکسیدان  یک  عنوان  به   C ویتامین 
و  سلول  مخرب  آزاد  رادیکال های  علیه  بر  سلول  کننده ی  محافظت 

تقویت کننده ی سیستم ایمنی است )۶(.
از شواهد مبتنی بر مطالعه گرفته تا تجربیات شخصی، اعتقاد بر این 
است، که فلفل های قرمز و سایر غذاهای تند برای جنبه های مختلف 

سالمت انسان هم مفید و هم مضر هستند.
بررسی  را  انسان  بدن  و  تند  غذاهای  درباره ی  ادعا  دو  این جا  در 

می کنیم.
* غذاهای تند در بهبود عالئم سرما خوردگی به شما کمک می کنند: 

صحیح
* غذاهای تند حاوی کپسایسین، ترکیب فعال زیستی در فلفل های 
قرمز است. کپسایسین، باعث تجزیه موکوس می شود، که می تواند به 
رفع موثر سرفه و گلودرد کمک کند؛ با این حال، کپسایسین می تواند 
تولید موکوس را افزایش دهد و باعث ایجاد آبریزش بینی متداول شود.

غذاهای تند، سرماخوردگی را درمان می کنند: غلط 
می کنند،  پاکسازی  را  شما  سینوس های  تند  غذاهای  حالی که  در 
اما نمی توانند سرماخوردگی را درمان کنند. در حقیقت، غذاهای تند 

باعث افزایش حالت تهوع و معده  درد می شوند.
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تغییر فصل، محتاط  زمان  در  تند  هنگام مصرف غذاهای 
باشید. ممکن است آن ها به طور موقت در رفع برخی از عالئم 
کمک کنند، اما ادویه جات نمی توانند سرماخوردگی شما را 

درمان کنند )۷(.

 Starch نشاسته یا
نیست؛ چون  تأثیر نشاسته که دیگر جای شکی  درباره ی 
زمانی که با گلودرد به سراغ نشاسته می رویم با نرم شدن گلو 
اما  می کنیم،  احساس  جا  در  را  تاثیرش  آن  درد  شدن  کم  و 

نشاسته چگونه عالئم سرماخوردگی را بهتر می کند؟
نشاسته از زمان های قدیم مصارف دارویی زیادی از جمله 
درمان گلودرد، سرفه، مشکالت روده ای، اسهال و... داشته 
دارد  التهابی  ضد  خاصیت  نشاسته  اینکه  به  توجه  با  است؛ 
مجاری  التهاب  می تواند   )Philip  Badorrek  et,al  2012(
هوایی تنفسی را کاهش دهد و کاهش التهاب نیز به نوبه ی 
دلیل  همین  به  داشت؛  خواهد   پی  در  را  درد  کاهش  خود 
باعث بهبود گلودرد و سرفه می شود؛ همچنین چون نشاسته 
سرماخوردگی   درمان  برای  شیرین  و  گرم  صورت  به  معموال 
مصرف می شود، باعث تحریک ترشح بزاق دهان می شود و 
این امر نیز سبب نرم شدن گلو و کاهش گلودرد می شود )۸(.

آویشن 
آویشن هم  با نام علمی Thymus معموال به صورت دمنوش 
به  نشاسته  مانند  که  می شود،  استفاده  بخور  صورت  به  یا  و 
دلیل استفاده ی آن به صورت گرم  به بهبود مشکالت مربوط 
آویشن  نشان می دهد،  تحقیقات  اما  و  گلو کمک می کند  به 
دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی است. تیمول یکی 

از ترکیبات اصلی روغن آویشن است )۱۰ تا ۶۴ درصد(.  امروزه، تیمول و آویشن طیف گسترده ای 
از امکانات در داروسازی، مواد غذایی و صنایع آرایشی را فراهم می کنند. مطالعات متعددی صورت 

گرفته است که کاربردهای درمانی احتمالی این ترکیب )تیمول( را برای درمان اختالالت موثر بر سیستم 
تنفسی، عصبی و قلبی عروقی ارزیابی کرده است. عالوه بر این، این ترکیب همچنین دارای فعالیت های 

ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، ضد سرطان، ضد التهاب، ضد اسپاسم و همچنین تقویت کننده سیستم ایمنی 
بهبود  باعث  آن  اثر ضد اسپاسم  بهبود عالئم سرماخوردگی شود؛ مثال،  باعث  تیمول می تواند  این خواص  است. که 

گلودرد می شود )۹(.

دانه ی به
به، دارای ماده ای به نام موسیالژ است،  که نوعی ماده ی ژالتینی شبیه به صمغ است. در کتب سنتی استفاده از موسیالژ 
به دانه در تسکین سرفه و رفع عالیم آسم توصیه شده است. دانه ی به،  بیشتر به صورت جوشانده و عصاره مصرف می 
شود )۱۰(؛ همچنین خاصیت آنتی اسپاسموتیک دانه ی به، که توسط مکانیسم آنتاگونیست کلسیم رخ می دهد، باعث اثر 
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مکانیسم های  وجود  همچنین  می شود؛  آن  برونکودیالتوری 
داشتن  به  گیاه  این  این،  بر  عالوه  است؛  ممکن  نیز  اضافی 
خاصیت آنتی باکتریال و آنتی آلرژیک معروف است )۱۱(. پس 

از دانه ی به هم می توانید با خیال راحت استفاده کنید.
تا این جا موارد گفته شده رو حتما شما هم شنیده بودین؛ 
حاال می رسیم به چیزهایی که بین مردم استفاده می شوند،  

اما کمتر رواج دارند، ولی قطعا به دردتون خواهد خورد:

ماست پروبیوتیک
هستند،  میکروارگانیسم ها  از  مجموعه ای  پروبیوتیک ها 
به طور طبیعی در بدن ما  و  به سالمت ما کمک می کنند  که 
پروبیوتیک است. حال ما  آنها ماست  از منابع  هستند. یکی 
به  دنبال این گشتیم که ببینیم آیا این نوع ماست تاثیری در 

بهبود سرماخوردگی دارد یا نه!
گاهی اوقات هنگام  سرماخوردگی به آنتی بیوتیک نیاز پیدا 
می کنیم؛ در حالی که آنتی بیوتیک ها باکتری های بد را از بین 
از بین می برند.   نیز  را  باکتری های خوب بدن شما  می برند، 
دربرخی از افراد پس از مصرف آنتی بیوتیک شرایطی مانند 
به  پروبیوتیک ها  کردن  اضافه  فکر  می شود.  ایجاد  اسهال 
بدن شما پس از مصرف آنتی بیوتیک این است، که می تواند 
باکتری های خوبی را که با استفاده از آنتی بیوتیک ها از بین 
رفته دوباره جابه جا کند و سیستم ایمنی شما را دوباره  تقویت 
دوباره  تا  فوق العاده کمک می کنند  باکتری های خوب  کند. 
روده شما تغییر یابد و با باکتری های بد باقی مانده مبارزه کند 

.)۱۲(
با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده مکمل های 
پروبیوتیکی رژیم غذایی روزانه به مدت ۶ ماه یک روش مؤثر 
امن  در کاهش تب، آب ریزش بینی و بروز سرفه و مدت زمان  و شیوع تجویز آنتی بیوتیک و همچنین 

تعداد روزهای از دست رفته مدرسه ناشی از بیماری برای کودکان ۳  تا ۵ سال بوده است )۱۳(.

کدو حلوایی 
کدو حلوایی یا Butternut Squash به عنوان یک داروی گیاهی در بسیاری از کشور ها از جمله اوکراین، ترکیه، 
ایران و ... به کار می رود. فواید بسیاری برای  کدو حلوایی در نظر گرفته می شود )۱۴(، از جمله درمان انگل روده، 
دیابت، سردرد تنشی )۱۵( و همچنین درمان گلودرد. خانواده ی کدوحلوایی دارای خاصیت ضد التهاب، هموستاتیک و 

دارای ویتامین است )۱۶و۱۷(؛ بنابراین کدو حلوایی هم می تواند کمک کننده باشد.

چای سبز
چای سبز یکی از نوشیدنی های محبوب مصرفی در سراسر جهان است، که عمدتًا در کشورهای آسیایی از برگ گیاه 
کاملیا سنز تولید می شود. اخیرا محققان توانایی چای سبز را در ریشه کنی عوامل عفونی و توانایی پیشگیری از عفونت ها 
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مطالعه کرده اند. مهم ترین اجزای چای سبز که خواص ضد 
کاتچین ها هستند. چای سبز  نشان می دهد،  را  میکروبی 
حاوی کاتچین های بیشتری نسبت به چای های دیگر است، 
که عمدتًا به دلیل روش فرآوری آن پس از برداشت است. 
این ترکیبات  خواص ضد میکروبی گوناگونی دارند. خواص 
ضد سرطان، ضد التهابی، ضد میکروبی، و آنتی اکسیدانی  
نیز نشان داده شده؛ همچنین در برابر تعدادی از ویروس ها، 
سبز  چای  است.  موثر  پرایون ها  حتی  و  قارچ ها  انگل ها، 
آنفلوآنزا  کننده  ایجاد  ویروس های  با  عفونت  از  می تواند 
چگونه  که  شده  داده  نشان  مطالعات  در  کند.  جلوگیری 
چای سبز تعداد سرماخوردگی و حوادث آنفلوآنزا را کاهش 
می دهد. یکی دیگر از مطالعات مربوط به بزرگساالن نشان 
می دهد که مصرف چای سبز دو بار در روز به مدت ۳ ماه، 
منجر به ۳۲٪ موارد کمتر از عالئم سرماخوردگی یا آنفلوانزا 

می شود )۱۸(.

نعناع 
قرن هاست که  مردم به طور سنتی از عطر و طعم دهنده، 
تزریق جوشانده و  تازه،  چاشنی، چای گیاهی، سبزیجات 
فعالیت های  کلی،  به طور  می کنند؛  استفاده  نعناع  تقطیر 
بیولوژیکی گونه نعناع بیشتر از فنل ها و اجزای اسانس آنها 

ناشی می شود.

M. longfiolia معروف به اسب یا نعناع وحشی گونه ای 
دارویی  گیاه  یک   M.  longfiolia است.  معطر  به شدت 
می شود.  مصرف  حد  از  بیش  که  است،  مشهور  بسیار 
فعالیت های زیستی متعددی نظیر ضد باکتری، ضد قارچ، 
آفات، حشره کش،  آنتی-اکسیدان، ضد قارچ، سموم دفع 
کانال  شدن  مسدود  سرطان،  ضد  کننده،  ضدعفونی 
کلسیم، سیکلواکسیژناز و مهار کننده HIV1 برای این گونه 
گزارش شده است؛ همچنین، برخی از اثرات دارویی آرام 
بخش، اسپاسمولیتیک، دیافورزیک، ضد انعطاف پذیر، کرم 
سازی، ضد عفونی کننده، محرک سیستم عصبی مرکزی، 
کننده  محافظت  ویژگی های  و  آور  ادرار  آنتی هیستامین، 

کبد M. longfiolia  تأیید شده است )۱۹(.

ریحان
ریحان جز مواردی است، که کمتر از خواص دارویی آن 
شنیده اید اما گیاه ریحان از قدیم به طور سنتی به عنوان یک 

گیاه زینتی و دارویی در درمان بیماری هایی چون سردرد، 
سرفه و اسهال مورد استفاده قرار می گرفته است؛ همچنین 
به عنوان  ریحان  گل های  نوک  و  برگ ها  از  سنتی  طب  در 
داروی گیاهی ضد تشنج استفاده می شده است. ریحان با 
افزایش  را ۲۰ درصد  پادتن  تولید  ایمنی،  تحریك سیستم 
درمان  برای  ریحان  از  میالدی،  هفدهم  قرن  در  می دهد. 
سرماخوردگی به طور وسیعی در اروپا استفاده می شد )۲۰(.
طیف گسترده ای از خواص ضد ویروسی برای عصاره های 
خام ریحان و اجزای آنها گزارش شده است. عصاره های آبی 
و اتانولی ریحان و برخی از اجزای خالص شده ی آن؛ یعنی 
ضد  فعالیت های    linalool و    apigenin  ،Ursolic  acid
ویروسی قابل توجهی را در برابر ویروس ها نشان می دهند 

 .)۲۱(
و  فراوان  ضروری  روغن های  داشتن  دلیل  به  ریحان 
خاصیت آنتی اکسیدانی به فرد در مقابله با سرماخوردگی 

کمک می کند )۲۲(.
ریحان از دیرباز در طب رایج به عنوان ضد التهاب و مسکن 
یبوست،  اسهال،  سردرد،  مانند  عالئمی  درمان  برای  و 

سوء هاضمه و سرفه مورد استفاده قرار می گرفت )۲۳(.

موز
منبعی غنی از مواد شیمایی گیاهی شامل ویتامین ها و 
ترکیبات فنلی است. موز به ویژه از مواد معدنی مانند فسفر، 
سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس، روی و منگنز 
نیز غنی شده است. چند پژوهشگر نشان داده اند که موز 
منبع مهمی از مواد شیمیایی گیاهی است، که باعث افزایش 

سالمتی  تقویت  و 
می شود. 
مشاهده 

شد، 
که 
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اسیدهای  مانند  زیستی،  فعال  ترکیبات  حاوی  موز  پالپ 
و  آنتی اکسیدانی  پتانسیل  با  فالونوئیدها  و  فنولیک 
بتا  بودن  دارا  دلیل  به  موز  است.  باال  توموری  فعالیت ضد 
 1   2-hydroxystrearic  acid مالیک،  اسید  سیتوسترول، 
است  باکتریایی  ضد  فعالیت  دارای  اسید  سوکسینیک  و 

.)۲۴(
محققان، نسخه جدیدی از لکتین موز را تولید کرده اند 
مقابله  ویروس ها  با  جانبی  عوارض  بدون  می تواند  که 
به  شونده  متصل  پروتئین های  جمله  از  لکتین ها  کند. 
که  داده اند  نشان  محققان  می باشند.  پلی ساکارید ها 
با ویروس های  از موز می تواند در مقابله  پروتئین جداشده 
مسبب ایدز، هپاتیت C و آنفلوانزا مفید باشد. کارشناسان در 
بررسی انجام شده دریافتند لکتین موجود در موز در درمان 
سرماخوردگی در موش ها موثر بوده است. در حقیقت این 
از  مانع  ویروس،  بر سطح  قند موجود  به  با چسبیدن  ماده 

ورود آن به سلول می شود.
کارشناسان همچنین با بیان اینکه الزم است، آزمایش های 
بیشتری روی نمونه  های انسانی انجام شود، اظهار داشتند 
که  به هر حال مصرف این میوه به دلیل برخورداری از دو 
ویتامین C و B۶ به عنوان ارتقاء دهنده سطح ایمنی توصیه 

می شود )۲۵(.

گشنیز
دارای  و  آشپزی  در  رایج  ادویه های  از  یکی  گشنیز 
ارزش های دارویی بسیاریست که از قدیم مورد توجه بوده. 

یا  و  طعم دهنده  ماده  به عنوان  گیاه  این  قسمت های  تمام 
به عنوان داروهای سنتی برای درمان اختالالت مختلف در 
استفاده  مورد  مختلف  فرهنگ های  پزشکی  سیستم های 
ازمواد  گسترده ای  طیف  حاوی  گشنیز  می گیرد.  قرار 
ضد  آنتی اکسیدان،  جمله  از  بیولوژیکی  فعالیت های  با 
ضد  اضطراب،  ضد  عصبی،  محافظت کننده ی  سرطان، 
میگرن، ضد  تسکین دهنده ی  درد )مسکن(،  تشنج، ضد 
قوی  آنتی اکسیدانی   .)۲۶( است  التهاب  ضد  و  میکروب 
آن در  اثرات محافظتی  برابر  گشنیز یک مکانیسم مهم در 
بیماری های عصبی و سرطان را فراهم می کند. با توجه به 
این تحقیقات گشنیز تاثیر چندانی بر سرماخوردگی ندارد 

یا نیاز به تحقیقات بیشتر دارد )۲۶ و ۲۷(.

پیاز
پیاز از جمله گیاهانی ست که از قدیم به عنوان یک گیاه 
شیمیایی  گروه  دو  از  سرشار  پیاز  شده.  شناخته  درمانی 
است، که برای سالمتی انسان مفید هستند. این دو گروه 
 )ACSOs( فالونوئیدها و سولفوکسیدهای سیستئین آلکی
برای  که  خواصی ست  دارای  پیاز  از  ترکیباتی  هستند. 
ضد  خواص  شامل:  خواص  این  است،  مفید  سالمتی 
ترومبوتیک،  ضد  فعالیت  پالکت،  ضد  فعالیت  سرطان، 
اثرات ضداستاتیک و آنتی بیوتیک ها است )۲۸ و ۲۹(. پیاز 
حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی و ویتامین ها است و همین 
ترکیبات می توانند به سیستم ایمنی کمک کنند، اما در کل 

پیاز اثر بخصوصی بر سرماخوردگی ندارد.
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پوست انار
انار  که  می دهد  نشان  انار  درباره ی  یافته ها  جدیدترین 
طیف  درمان  برای  غذایی  و  دارویی  ماده ی  یک  می تواند 
گسترده ای از اختالالت و بیماری های انسانی  باشد )۳۰(؛  
همچنین صد ها سال است که به دلیل فواید متعدد از جمله 

فعالیت ضدمیکروبی شناخته شده است.
افزایش باکتری های مقاوم در برابر دارو و احتمال شیوع 
اضافی  گزینه های  به  نیاز  جهان،  ویروس های  همه گیر 
ضروری  معمولی  داروهای  برای  را  درمانی  و  پیشگیرانه 
می کند. تحقیقات نشان می دهد که انار و عصاره ی آن به 
پاتوژن های  از  گسترده ای  طیف  برابر  در  قدرتشان  دلیل 
باکتریایی و ویروسی ممکن است به عنوان جایگزین طبیعی 
انار وجود  در  متنوعی  فیتوشیمیایی  ترکیبات  کنند.  عمل 
اکثر  اما  داده اند،  نشان  را  میکروبی  ضد  فعالیت  که  دارد 
قابل  تانن های  و  مطالعات نشان داده اند که اسید االژیک 
را  فعالیت  بیشترین  پونیکاالژین  مانند  بزرگتر  هیدرولیز 
باکتری  قدرت  معمول  به طور  شده  انجام  مطالعات  دارند. 
کش عصاره های مختلف گیاه انار را در برابر طیف وسیعی 
یا  انتشار  سنجش  از  استفاده  با  مختلف  باکتری های  از 

غلظت مهار کننده را نشان می دهد )۳۱(.

هندوانه
یاد  میوه  یک  عنوان  به  هندوانه  منابع،  از  برخی  در 
می شود که می تواند به بهبود سرماخوردگی کمک کند اما 
در منابع معتبر، خبری از این ادعا نیست! بنابراین برای رد 

یا پذیرش اثر هندوانه  بر سرماخوردگی نیازمند تحقیقات 
بیشتری هستیم.

اکالیپتوس
 از اکالیپتوس در بسیاری از محصوالتی که برای مصرف 
مثل،  می شود؛  استفاده  هستند،  سرماخوردگی  زمان  در 
کمک  ما  به  اکالیپتوس  واقعا  آیا  اما  مکیدنی.  قرص های 
می کند؟ در طب سنتی طبع اکالیپتوس گرم و خشک است 

و پاک کننده ریه از بلغم و رطوبت است )۳۲(.
امروزه موارد کاربرد کامال تایید شده برگ یا روغن فرار 
به  مربوط  بیماری های  درمان  برای  عمدتا  اکالیپتوس 
دستگاه تنفسی، از جمله سرفه و برونشیت از راه موضعی و 

خوراکی می باشد )۳۳(.
داروهای مصوب موجود در بازار  که شامل فراورده هایی 
با سایر  یا ترکیب  از برگ های اکالیپتوس، به صورت مجزا 
به منظور  رازیانه هستند،  و  آویشن  پودر  نعنا،  مثل  گیاهان 
رفع نشانه های سرماخوردگی و سرفه و احتقان بینی به کار 

می روند )۳۴(.

آب نمک
از  میشه  مگه  نمک،  آب  به  رسیدیم  باالخره  خب 

سرماخوردگی گفت و ازقرقره با آب نمک نگفت؟
قرقره و شست و شوی بینی ساده و ارزان است و در درمان 
آنتی- از  استفاده  کاهش  و  سینوسی  آسیب شناسی 
بینی،  گرفتگی  کاهش  است.  بوده  موثر  نیز  بیوتیک ها 
ضعف، کیفیت خواب و تغذیه با مصرف آب شور و آب دریا  
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دارای آنتی بیوتیک، ویتامین سی، ضد التهاب✓*شلغم۱

فعالیت ضد میکروبی، ضدالتهاب، بهبود درد*عسل۲

کمک به تنفس راحت تر، ویتامین سی، تقویت سیستم ایمنی✓*✓فلفل۳

نشاسته۴
ضد التهاب، کاهش التهاب مجاری هوایی تنفسی و به دنبال این کاهش درد و بهبود گلودرد، ✓*✓

سرفه، نرم شدن گلو و کاهش درد آن

آنتی اکسیدان، ضد التهاب، ضد اسپاسم و و تقویت سیستم ایمنی✓*✓آویشن۵

آنتی اسپاسموتیک، آنتی آلرژیک، آنتی باکتریال*دانه ی به۶

تقویت سیستم ایمنی، بهبود اسهال بعد از مصرف انتی بیوتیک*ماست پروبیوتیک۷

ضد التهاب، هموستاتیک، دارای ویتامین✓*✓کدو حلوایی۸

ضد التهاب و آنتی اکسیدان✓*✓چای سبز۹

آنتی هیستامین، آنتی اکسیدان، ضد درد✓*✓نعناع۱۰

آنتی اکسیدان، ضد التهاب و بهبود سرفه_ریحان۱۱

تقویت سالمتی_موز۱۲

ضد درد، ضد التهاب_گشنیز۱۳

 آنتی اکسیدان، ویتامین_پیاز۱۴

_پوست انار۱۵
_هندوانه۱۶
*✓اکالیپتوس۱۷
کاهش گرفتگی بینی و انسداد آن*✓آب نمک۱۸

اثررد یا تاییدنامردیف

در کودکان مبتال به سرماخوردگی، مشاهده می شود )۳۵(. همراه با نتایج حاصل ازمطالعات قبلی، می توان نتیجه گرفت 
که یک اسپری نمکی  فیزیولوژیکی  بینی، یک داروی ارزان قیمت، بدون عوارض جانبی جدی و تجویز آن آسان است. 
استفاده ی منظم از چنین اسپری ای به میزان قابل توجهی می تواند  تعداد روزهای مبتال به گرفتگی بینی را کاهش دهد، 
اثرات قابل توجهی بر سالمت عمومی، به ویژه در طول دوره زمستان داشته دارد. در مطالعات نشان داده شده که اسپری 
نمکی فیزیولوژیکی بینی، دو بار در روز، به طور قابل توجهی تعداد روزهای بیماری که رایج ترین عالئم آن گرفتگی بینی، 

یعنی انسداد بینی و ترشح است را کاهش می دهد )۳۶(.
  در آخر جدولی با خالصه ی مطالب گفته شده در اختیار شما قرار می دهیم، باشد که سرما نخورید.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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B بررسی عملکرد عفونت زایی ویروس هپاتیت
  ) HBV( در سطح مولکولی و عملکرد داروهای موثر

نویسندگان )به ترتیب حروف الفبا(
  شیده حاجیان پیروز ۱    فاطمه روزبهانی ۲   عاطفه مرادی۳   

1. دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران 
2. دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

3. دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین- پیشوا

چکیده
تولید  و  میزبان  سلول  به  ورود  از  پس  و  است  DNAدار  ژنوم  دارای  ویریده  هپادنا  خانواده  از   B هپاتیت  ویروس      
پروتئین های مختلف ایجاد عفونت زایی می کند. از انواع پروتئین ها می توان به پلیمراز این ویروس اشاره کرد. جهش در 
پلیمراز ویروس بر روی تکثیرآن اثر گذار بوده و می تواند در جهت کمک به ویروس و آسیب بیشتر به کبد که بافت اصلی 
و هدف ویروس است، عمل کند. واکنش متقابلی که بین سلول های سیستم ایمنی بدن میزبان و ویروس به وجود می آید 
تعیین کننده ی میزان آسیب وارد شده به سلول های کبدی  و همچنین پیشرفت آن تا تبدیل شدن به سیروز کبدی است 

.)۶۹(
ویروس هپاتیت HBV( B( منجر به عفونت حاد و مزمن می شود و این عفونت از طریق پاسخ ایمنی بدن به سلول های 
و  افزایش همانندسازی  باعث  ایمنی  به سلول های کبدی می شود، سرکوب سیستم  باعث آسیب  ویروس  این  به  آلوده 

سیتوپاتی مستقیم ویروس HBV می شود )۲-۶۳(. 
درصورت ابتال به عفونت حاد امکان ابتال به بیماری های جدی تر وجود دارد که در این بین حدود نیم درصد منجر به 
مرگ می شود، عفونت مزمن نیز تقریبا می تواند در ۲۵% موارد منجر به سرطان کبد غیر قابل درمان شود. حدود 1 میلیون 
از مرگ  و  میرهای ساالنه ی  جهانی؛ وابسته به سرطان کبد در  اثر آلودگی به هپاتیت B است. قابل ذکر است که حدود 
دو سال است که واکسن موثر برای این ویروس در دسترس می باشد اما این واکسن برای عفونت های پایدارشده مناسب 
نمی باشد ولی در ۹۰% موارد برای جلوگیری از انتقال این ویروس از مادر به نوزاد تازه متولد شده به کارمی رود. الزم به 
 ،adefovir ذکر است که تالش ها برای درمان عفونت حاد بی تاثیر نبوده و داروهایی چون اینترفرون آلفا، المیوودین و

entecavir به طور چشمگیری میزان تکثیر ، التهاب و فیبروزیس را کاهش می دهند )۶۳(. 

cure# liver# HBVvaccine# CHB# HBV# :کلمات کلیدی



11      دومین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  زمستان ۱۳۹۹ BIOCAN

www.biocan. ir

مقدمه
از سلول ها تشکیل شده است که  انواع مختلفی  از  کبد 
بیشترین فعالیت )۷۰%( این عضو مربوط به هپاتوسیت ها 
می باشد که سلول های اصلی کبدی هستند. این سلول ها 

نیمه عمری تقریبا طوالنی دارند )۶-۱۲ ماه(.
با  جایگزینی  توانایی  تمایز  و  تکثیر  با  سلول ها  این 
دائما  آلوده،  هپاتوسیت های  دارند.  را  آلوده  سلول های 
آلوده کردن سایر سلول های هپاتوسیت به  را برای  ویروس 
عمده  به طور  میزبان  ایمنی  پاسخ  می کنند.  منتقل  خون 
دلیل  به  می کند.  تخریب  را  هپاتوسیت ها  از  باالیی  سطح 
نقش بسیار مهم هپاتوسیت ها در کبد  انتظار بر این است 
که هدف اصلی عفونت های ویروسی مثل HBV آلوده کردن 
سلول های  آن  عالوه بر  همچنین  و  می باشد  هپاتوسیت ها 
ویروس  این  هدف  می توانند  نیز   Bile  ductule اپیتلیال 

باشند )۴۱-۵۵-۵۹-۶۲-۶۷-۸۰ ۷-۳۰-۳۸(. 
سیستم  چرا  که  است  این  می آید  وجود  به  که  سوالی 
ایمنی بدن توانایی از بین بردن ویروس را ندارد و چرا در 
بعضی موارد حذف کامل ویروس به طور کامال خودبه خودی 

صورت می گیرد؟
هپادنا  خانواده  برای  پروتوتیپی  انسانی،   HBV ویروس 
اردک   B هپاتیت  ویروس  از  همچنین  است،  ویریده 
)DHBV( در گروه  Avihepadena viride  برای شناسایی 

چگونگی تکثیر این ویروس استفاده می شود )۷۵(. 

ویروس شناسی
 ۴ با  رشته ای   ۲  DNA بصورت   HBV ویروس  ژنوم 
ژن  شامل  این  که  است   )ORF(  Open  Reading  Frame
آنتی ژن های سطحی ویرس، ژن آنتی ژن هسته ی ویروس، 

ژن x و ژن پلیمراز است )۷۰(. 
به  دلیل  همین  به  می باشد  پوشش  دارای  ویروس  این 
یک  شکل  به  می شود  وارد  میزبان  سلول  به  اینکه  محض 
می باشد  کواالنسی  پیوندهای  دارای  که  دایره ای   DNA
قرار  استفاده  مورد  واسطه  RNAهای  برای  الگو  عنوان  به 

می گیرد.
 DNA ژنوم   kb 3 سنتز  از  ویروس  این  زندگی  چرخه ی 
 Reverse( RTو  توسط  حلقوی  رشته ای  دو   )rcDNA(و
Transcriptase در یک RNA مبتدی، پری ژنومیک ساخته 
می شود. البته الزم به ذکر است که این چرخه هنوز به طور 

دقیق مشخص نیست.
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 cccDNA به   rcDNA از  ویروس  ژنوم  تغییرحالت 
باعث  که  است  تغییری  اولین  ویروس  تکثیر  شروع  در 
 mRNA تکثیر  برای  الگو  عنوان  به   cccDNA قرارگیری 
ویروس می شود که این حالت نشان دهنده ی عفونت زایی 
موقت است. شناسایی این تغییر در کبد پس از گذشت 
که  است  امکان پذیر  عفونت زایی  اولین  از  ساعت   ۲۴

مکانیسم آن ناشناخته است )۴۹-۷۱(.
RNA ویروسی حاوی RNA پری ژنومی )Pg RNA( است 
پروتئین های  ترجمه ی  برای   RT برای  الگو  عنوان  به  که 

انولوپ قرار می گیرد )۶۶-۶۵(. 
 HBV تحقیقات نشان داده است که کنترل بیان ژن در
 En2 و   EN9 مثل  Enhancer هایی  و  پروموترها  توسط 

تنظیم می شود و به فاکتورهای زیادی وابسته است.
 )Positive Effector Of Transcription( سیگنال هایی چون
 A پلی  و  نسخه برداری  شروع  محل  بین  که   )PET( یا 
شدن،  حذف  صورت  در  و  دارد  وجود  است.  قرارگرفته 
رونویسی از mRNAهای کوچک مرتبط با انولوپ افزایش 
یا   NET سیگنال دهی  دیگر  ناحیه های  از  می یابد. 
)Negative Effector Of Transcription( است که برای خاتمه 
با PET سرکوب می شود و در صورت حذف  الزم است و 
رونوشت های  با  مرتبط  که  طوالنی تر  رونوشت های   NET
فرعی اطراف الگو cccDNA است تجمع پیدا می کند )۵(. 
نقش  RNA ها  شدن  اسپالیس  که  نمی رسد  نظر  به 
اینکه در بعضی  با  HBV داشته باشد  بیان ژن  مهمی در 
می شوند؛   حذف  شده  اسپالیس  رونوشت های  مواقع 
پیش بینی می شود که ناحیه های اسپالیس شده می تواند 
اولیه   cccDNA تقویت  همچنن  و   DNA سنتز  روی  بر 

تاثیرگذار باشد.
تنظیم بیان ژن در سطح ترجمه رخ می دهد، پری ژنوم 
هم  و  ویروسی  پروتئین های  برای  هم   mRNA به عنوان 
برای پلیمراز ویروسی به کار می رود به نظر می رسد سنتز 
پری ژنوم  بعدی  ترجمه های  از  شدن  مانع  برای  پلیمراز 

کافی است )۷۰(.

پروتئین های ویروسی
از  با طول ۳kb طیف محدودی  از ژنومی  هپادنا ویروس 
پروتئین ها را بیان می کند و در این میان ژن های ناحیه ی 
و  ویروسی   DNA رونویسی  و  تکثیر  برای  )مرکز(   core
همچنین پروتئین های انولوپ که شامل ۲ یا ۳ زیرگونه اند 

)در تولید انولوپ به کار می روند( الزم و ضروری هستند.
 invivo برای ایجاد عفونت x الزم به ذکر است که پروتئین
ضروری است؛ در صورتی که برخالف آن HBeAg  برای به 
 x ضروری نیست. درحالی که پروتئین invivo ایجاد عفونت
آلوده هستند  HBV در سلول هایی که  اینکه ویروس  برای 

تکثیر پیدا کند به این پروتئین  نیازی ندارد )۷۷-۸(.
بررسی ها برروی مو نشان داده است که HBeAg توانایی 
حذف سلول های Th1 helper را دارد؛ که در نتیجه ی این 
خود  توانایی   )cytoxic T-lymphocyte( CTLها  فرآیند 
و  می دهند  دست  از  آلوده  هپاتوسیت های  به  پاسخ  در  را 
سرکوب می شوند. البته الزم به ذکر است که این بررسی ها 

و گمان ها در حد فرضیه می باشد )۵۳-۵۲(. 
کد  یا  کرده  شناسایی  را  ویروس  پروتئین  هسته،  ژنوم 
 PgRNA از طریق نیز  پلیمراز  پلی پپتید  و هم زمان  می کند 
Amino- انجام  می دهد.  را  شناسایی  و  کدکردن  عمل 
نقش   )TP( Terminal Protein یا  و   Terminal Domain
همین طور  و  دارند   PgRNA بسته بندی  در  چشم گیری 
Carboxy-Terminal Domain نیز به عنوان یک نسخه بردار 
فعالیت  حاوی  رتروویروس ها  پلیمراز  همانند  معکوس 

RNaseH می باشد )۳۵(. 
HBV حاوی سه کدون اختصاصی برای انولوپ می باشد 
 L و   M پروتئین های   ،S ،M ،L از  عبارتند  کدون ها  این  که 

%۳۰ از سطح انولوپ را پوشیده اند.
)این   pre-S1 به عنوان   L و   pre-S2 به عنوان   M پروتئین 
ایجاد  جز  به  و  می باشد  ویروس  رسپتور  از  بخشی  دومین 
عفونت توانایی فراهم کردن لیگاند برای هسته طی فرآیند 
 S، M، .اسمبلی از انولوپ ویروس را دارد( شناخته شده اند
عفونت زا  ذرات  به عنوان  و  هستند  گلیکوزیله  حالت  به   L
 RNA اسمبلی  که  است  ذکر  به  الزم  می کنند.  فعالیت 
وابسته  پلی پپتیدهای  مانند  میزبان  فاکتورهای  به  وابسته 
با  که  داروهایی  از  از جمله  که  به چاپرون hsp90 می باشد 
عملکرد این چاپرون تداخل دارند و منجربه مهار اسمبلی 
RNA و درنهایت منجربه تداخل در تکثیر HBV می شوند 

می توان به Ansamycin Geldanamycin اشاره کرد.
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 )Surface Ag( سطحی  پروتئین های  یا   S پروتئین های 
از سلول های آلوده ترشح می شوند در نتیجه در خون فرد 
می باشند،  ردیابی  و  شناسایی  قابل  ویروس  این  به  مبتال 
آنتی- سه  این  که   Ab-Ag کمپلکس های  حاد  عفونت  در 
پاسخ  ایجاد سندرم کمپلکس  به  ایجاد می کنند منجر  ژن 
 S ایمنی می شود که آنتی بادی تولید شده توسط پروتئین
ایجاد شده در بدن کافی می باشد.  با عفونت  برای مقابله 

)۱۰-۱۷-۲۷-۳۱-۳۴-۳۵-۴۳-۴۴-۸۱(
ویروس  تکثیر  برای  ضروری  ذرات  از  یکی   X پروتئین 
گرفته   صورت  تحقیقات  اساس  بر  است.  حیوانات  در 
نیست   DNA به  شونده  متصل  پروتئین  به  پروتئین  این 
 DNA تکثیر و سنتز روند  بر روی  به صورت غیرمستقیم  و 
ویروس اثر می گذارد. با وجود ناشناخته بودن عملکرد آن، 
در صورت نبود این پروتئین ویروس توانایی تولید عفونت و 

عفونت زایی invivo را ندارد )۱۳-۸۲(.
 PgRNA پلیمراز ویروس با اتصال به انتهای ۵’ ناحیه ی
منجر به آغاز همانندسازی RNA می شوند، تعدیل در سنتز 
cccDNA در چرخه ی تکثیر هپادنا ویروس از عوامل مهمی 
است که منجر به پایدارشدن این ویروس در هپاتوسیت های 

آلوده می شود )۶۱-۷۳-۷۶(.
غشاء  سطح  از  خروج،  برای  آن  جوانه زنی  زمان  در 
انولوپ  پروتئین های   )ER( Endoplasmic Reticular

)پوشش( خود را دریافت می کنند.

عفونت حاد:
در  که   HBV توسط  که  عفونتی   ۹۵%-۹۰ حدود 
می شود  نمایان  حاد  بصورت  می آید  وجود  به  بزرگساالن 
از زایمان شاهد عفونت مزمن  درحالی که در عفونت پس 
CTL هستیم. عفونت ویروسی عمدتا مرتبط با پاسخ سریع
نتیجه ی  در  که  است  آلوده  هپاتوسیت های  به  نسبت  ها 

ویروس  پخش  از  مانع  آن 
به  ویروسی  تولیدات  ویا 
سلول های حساس می شود 

می تواند  نیز  کنترل  این  که 
خنثی  آنتی بادی های  باتولید 

از  محافظت  دهد.  رخ  ویروس  کننده 
سلول های آسیب پذیر توسط اینترفرون ها یا 

سایتوکین ها نیز می تواند باعث مقاومت شود.
پخش  برای  پیشگیرانه  عملکردی  عفونت 

ویروس است و عفونت حاد حاوی دوره ی کمون ۶-۱ ماهه 
فقط  و  می باشد  بالینی  تظاهرات  بدون  عموما  که  است 
همراه با تیتر باالیی از ویروس است که می تواند تا هفته ها 
توانایی  ایمنی  سیستم  درصورتی که  و  باشد  داشته  ادامه 
تمام  باشد،  نشده  فعال  یا  و  باد  نداشته  را  عفونت  کنترل 
سلول های هپاتوسیت آلوده می شوند. بعد از آن ویروس در 
 e آنتی ژن و  از سرم حذف شود  قادراست  طی چندهفته 
به کمک فرآیند عفونت زایی خود می تواند سبب سرکوب 
-۴۰-۳۹-۳۳-۲۶-۶-۱( شود  ویروسی  ضد  ایمنی  پاسخ 

)۶۴

عفونت مزمن
زمانی که فرد آلوده در سرم خود به مدت ۶ ماه یا حتی 
بیشتر به طور دائمی HBsAg داشته باشد می توان گفت که 
که  می رود  احتمال  است.  مزمن  عفونت  حاوی  آلوده  فرد 

 DNA طی عفونت

انسانی  کروموزوم های  با  ویروس 
بدن میزبان ادغام شده و این 
دائمی  حضور  بر  دلیلی 
زمانی  در  حتی   HBsAg
که تکثیر ویروس متوقف 
می باشد  است  شده 

 .)۲۳-۲۴-۷۸-۷۹(
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ایمنی  سیستم  که  می آید  وجود  به  مزمن  عفونت  زمانی 
بدن میزبان توانایی پاک سازی ویروس و حذف آن را ندارد 
و یا فعالیت ضعیفی دارد، این امر دلیلی بر احتمال وجود 
عفونت مزمن در کودکان زیر یک سال و افراد دارای نقص 
 ۵% حدود  سالم  بزرگساالن  در  اما  است؛  ایمنی  سیستم 
این  و  ۱۰-۲۵ %  دارد  وجود  عفونت  مزمن شدن  احتمال 
کبدی  سیروز  یا  و  کبد  سرطان  دچار  می توانند  نیز  افراد 
یا نیازمند به  شوند، در نتیجه سرنوشت این بیماران مرگ 

پیوند کبد می باشد )۹-۳۲(. 
نکته ی جالبی که در رابطه با حامالن درمان نشده وجود 
دارد این است که این افراد در اوایل زندگی مبتال شده اند 
و در اثر بیماری های کبدی و یا سرطان کبد نمی میرند بلکه 
با افزایش سن احتمال ابتال به سرطان و شیوع آن کاهش 

می یابد )۳-۴(. 
یکی از دالیل مهم برای افزایش احتمال بیماری کبدی و 
HCC وجود تیترباالیی در نتیجه ی تکثیر ویروس     می باشد 
مبتال  کودکی  دوران  در  که  افرادی  برای  احتمال  این  اما 

شده اند با افزایش سن آنها کاهش می یابد )۱۸(.
از داروهای مناسب برای درمان HBV مزمن، اینترفرون- 
الزم  و  هستند  سیتوزین(  )آنالوگ  المیوودین  و   )IFN-(✓
به طور  ایمنی  سیستم  پاسخ  صورتی که  در  که  ذکراست  به 
ناموفق خواهد   IFN-✓ با باشد درمان  به عفونت کم  مداوم 
بود. در بیماران مبتال به هپاتیت B مزمن ) CHB( ، از دست 
درمان  ) HBsAg(  یک   B هپاتیت  سطحی  آنتی ژن  دادن 
رفتن  دست  از  حال،  این  با  می شود.  محسوب  عملکردی 
HBsAg در درمان های موجود غیر معمول است، و عوامل 
ناشناخته   HBsAg سروریورژن  با  مرتبط  پیش بینی کننده 
 ۳ مرحله  سه  از  ترکیبی  داده های  از  استفاده  با  هستند. 
کارآزمایی بالینی بیماران با CHB درمان شده با مونوتراپی 
نوکلئوس ) t(  آنالوگ ) NUC(  یا درمان ترکیبی پگ اینترفرون 

) NUC ± )Peg - IFN، ما یک تحلیل بازنگری برای مشخص 
پایدار،   HBsAg فقدان  به  که  دادیم  انجام  بیمارانی  کردن 
سطح  آنتی بادی  تاثیر  و   ،HBsAg سروریورژن  تخمین 
سروجهش  تبدیل  دوام  روی  بر    )anti - HBs (  B هپاتیت 
HBsAg دست یافتند و نتیجه گیری به این صورت شد: از 
 Peg - یا NUC بعد از رژیم های حاوی HBsAg دست رفتن
در ۸۲ % از بیماران با CHB پایدار بود. سروکانورژن   IFN
اولیه  رفتن  ازدست  از  بعد  درمان  مدت زمان  و   anti - HBs
 HBsAg ارتباط قابل توجهی با دوام از دست دادن HBsAg

نداشت )۸۳(.

عفونت های هم زمان:
عفونت های هم زمان )Co-Infection( مثل عفونت ناشی 
بیشتر  آسیب  به  منجر  که  می باشد  باهم   HIV و   HBV از 
می شود و با عث تسریع تکثیر HBV در کبد می شوند و به 

روند پیشرفت سیروز کبدی سرعت می بخشند.
استفاده  المیوودین  داروی  از  می توان  عفونت ها  این  در 
به  مقاومت  که  است  آن  از  حاکی  مشاهدات  اما  کرد 
المیوودین در این بیماران نسبت به عفونت های تک سریعتر 
مقابل  در   Adefovir Dipivoxil داروی  اما  می گیرد  شکل 
موثر  مقاوم می باشند  به المیوودین  نسبت  که  جهش هایی 
است و همین طور برای HBV موثر می باشند در صورتی که 

بر روی جلوگیری از تکثیر HIV تاثیر کمی دارند )۶۳(.

موتاسیون )جهش( ویروسی
داروی  از  استفاده  با  که  بیمارانی  در   P ژن  در  جهش 
المیوودین درمان شده اند مشاهده شده است اما بیشترین 
که  شده است  مشاهده   YMDD پیوند  موقعیت  در  جهش 
در واقع یک توالی آمینواسیدی حاوی جایگاه کاتالیز برای 
با  متیونین  باز  جفت  یک  توسط  که  است؛   RNA رشته ی 
ایزولوسین یا لوسین جایگزین شده، پیوندهای المیوودین 
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را تخریب می کند و منجر به ایجاد اختالل در اتصال المیوودین می شود؛ 
 Pre-Core وناحیه ی  می دهد  رخ  همانندسازی  و  تکثیر  نهایت  در  که 
نوکلئوکپسید )HBCAg( و HBeAg  کد می شود نکته ای که وجود دارد در 
ارتباط با جهش های ژنتیکی است که در واقع جهش ها تا حدودی وابسته به 

ژنوتیپ های مختلف HBV هستند )۲۱(. 

اپیدمیولوژی
 عمده انتقال این ویروس از طریق مادر به فرزند است در صورتی که این 
انتقال در بزگساالن که فعالیت جنسی دارند به میزان کمتری رخ می دهد، 
غربالگری  می دهد.  رخ  جنسی  و  خونی  راه  دو  از  انتقال  این  کلی  به طور 
روتین در دوران بارداری برای هپاتیت مزمن ب  در کشورهایی با جمعیت 
و  می کند  فراهم  ویروس  شیوع  روند  بر  نظارت  برای  فرصتی  باال  مهاجر 
می تواند برآوردها را به صورت محلی و کشوری با استفاده از داده هایی از 
شیوع بیماری مطلع سازد. ما داده های ثبت تولد نوزادان مبتال به ویروس 
تا   ۲۰۰۰ سال های  طول  در  را  استرالیا  ایالت  بزرگ ترین  در  ب  هپاتیت 
۲۰۱۶ ثبت کردیم. در میان زنان ۴۴ - ۱۵ ساله، ما شیوع ویروس هپاتیت 
ب مزمن استاندارد شده سنی را به طور کلی و براساس »کشور تولد« برآورد 
کردیم و همچنین روند شیوع ویروس استاندارد شده سنی را در طول زمان 
میان ۹۰۳۸۳۱  از  زدیم.  تخمین  تدریجی  بهبود  مدل سازی  از  استفاده  با 
کلی  ) شیوع  بودند  مرتبط  ویروس  مزمن  عفونت  سابقه  با  نفر   ۸۰۰۱ نفر، 
استاندارد شده سنی ۰.۷۶ %، ۹۵ %   ضریب اطمینان : ۰.۷۴ - ۰.۷۸( . 
شیوع در کشور تولد با باالترین برآورد در میان زنان متولد شده در کشورهای 

زیر متفاوت بود: 

  برآورده  متوسط بیشتر در میان کشورهای زیر بود: 

در طول ۱۷ سال، کاهش قابل توجهی در شیوع ویروس در میان تمام زنان 
وجود داشت ) از ۰.۸۸ % در سال ۲۰۰۰ به ۰.۵۷ % در سال  ۲۰۱۶( در 
میان زنان در کشورهایی با شیوع باال، بیش ترین کاهش مطلق در بین زنان 

ضریب اطمیناندرصد شیوعنام شهر
۸.۲۹ - ۱۱.۱۳۱۳.۹۶ ٪ - ۹۵ ٪سیرالئون

۶.۷۴ - ۹.۴۳ ٪۸.۰۸ ٪-  ۹۵ ٪تایوان

۶.۵۰ - ۸.۴۵ ٪ ۷.۴۷ ٪- ۹۵ ٪کامبوج
۶.۹۷ - ۷.۷۵ ٪۷.۳۶ ٪- ۹۵ ٪ویتنام

ضریب اطمیناندرصد شیوعنام کشور
۱.۹۹ - ۳.۵۳ ٪۲.۷۶ ٪ -  ۹۵ ٪کره شمالی

۱.۹۹ - ۳.۲۹ ٪۲.۶۴ ٪ -  ۹۵٪ساموآ

۰.۱۷ - ۰.۱۹ ٪۰.۱۸ ٪ - 95٪استرالیایی
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تایوان بود ) P:% ۱۰.۱( در نتیجه، آزمایش ویروس در دوران 
بارداری معمول می تواند برای اطالع از برآورد شیوع ویروس 
و تاثیر برنامه واکسیناسیون در کشورهایی با نظارت محدود و 

مهاجرت باال به استرالیا استفاده شود )۸۴(. 

:HBV شناسایی
الزم به ذکر است که بیشتر عالئم در ارتباط با اختالل به 
وجودآمده در کبد نیست بلکه در اثر ته نشینی  Ab-Ag  است. 
در مراحل اولیه، شناسایی copies /mL ۱۰۵ از HBeAg در 
سرم می باشد که این مقدار نشان دهنده ی عفونت است که 
برای تشخیص آن از روش تشخیصی PCR استفاده می شود 
که این روش اجازه ی اندازه گیری دقیق میزان ویروس را به 
ما می دهد. الزم به ذکراست که تست های HBeAg  به دلیل 
اعتماد است )۲۹- قابل  منفی، کمتر  دامنه ی جهش های 

.)۱۶
این  تکثیر  میزان  کاهش  هدف  با   HBV عفونت  درمان 
ویروس است که به دنبال آن التهاب کبدی و فیبروزیز کاهش 
می یابد، از روش هایی که برای تشخیص سیروز یا توده های 
به  می توان  می شود  استفاده  کبدی  کارسینوم  مثل  کبدی 
تصویرداری از کبد، سونوگرافی و همچنین اسکن توموگرافی 

کامپیوتری اشاره کرد.
واکسن

فقدان  با    )HBV ( مزمن  بی  هپاتیت  ویروس  عفونت  یک 
یا پاسخ ایمنی ضعیف به HBV مشخص می شود. تحریک 
 HBV منجر به پاک سازی HBV موثر واکنش ایمنی خاص
حسگر  ) IFN(  یک  اینترفرون  محرک  ژن های  می شود. 
سیتوپالسمی DNA داخل سلولی از میکروب ها و سلول های 
میزبان است. در مطالعه حاضر، ما اثر گوانوزین مونوفسفات 
 STing را بررسی کردیم که لیگاند مسیر  )cGAMP ( حلقوی
موش های  است.   HBV واکسن  ادجوانت  یک  به عنوان 
 HBV - ( تراژنی   -HBV موش های  و    )WT ( وحشی  نوع 

 cGAMP و    )HBsAg (  B هپاتیت  سطحی  آنتی ژن  Tg(  با 
به طور   cGAMP و   HBsAg با  واکسیناسیون  شدند.  ایمن 
قابل توجهی پاسخ ایمنی هومورال و سلولی به HBsAg در 
موش های WT و HBV-Tg را افزایش داد. تولید سیتوکین 
سلول های  فعال سازی  و   Th2 و   Th1 پاسخ های  به  مربوط 
عرضه آنتی ژن در بافت های لنفاوی توسط cGAMP القا شد. 
واکسیناسیون با استفاده از cGAMP ممکن است بر تحمل 

بیماران مبتال به عفونت مزمن HBV غلبه کند )۸۵(.

داروها
این  درمان  برای   FDA سازمان  تائید  به  که  داروهایی  از 
 ،)IFN- 2B( آلفا  اینترفرون  به  می توان  درآمده اند  ویروس 
کرد.  اشاره   Adefovir Dipivoxil، Entecavir المیوودین، 

)۶۳(
1 . FDA این دارو در سال ۱۹۹۲ توسط :IFN-2B

تائید شده است که حاوی اثر ایمنی ضدویروسی می باشد و 
در بیماران با HBeAg مثبت باعث کاهش ۳۷-%۳۳ میزان 
کبدی  سیروز  با  بیماران  در  صورتی که  در  می شود  ویروس 
منجر به وخیم تر شدن و شدت یافتن عفونت کبدی می شود. 
می باشد،  خوراکی  داروهای  دسته  جز  دارو  این  اینکه  با 
راحت تر تهیه می شود و عوارض آن کمتر است و همچنین  
اما  برای درمان موثرتر است  به المیوودین  این دارو نسبت 
درحال حاضر از این دارو در موارد اندکی استفاده می شود 

 .)۹-۴۸(
آنالوگ . 2 داروهای  سری  از   :Lamivudine

نوکلئوزیدی است که باعث کاهش تکثیر ویروس می شود اما 
ایجاد کننده ی ایمنی در برابر ویروس نمی باشد و این دارو بر 
روی هردو بیمار HBeAg  مثبت و HBeAg منفی موثر است.

 نکته قابل توجه درباره ی این دارو این است که برای درمان 
زمان طوالنی  دارو در مدت  این  نیاز است که  موفقیت آمیز 
استفاده شود که این موضوع خود باعث کاهش احتمال ابتال 



17      دومین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  زمستان ۱۳۹۹ BIOCAN

www.biocan. ir

به سرطان کبد است، این دارو در بیماران 
و  دارد  مثبت  اثر  سیروزکبدی  به  مبتال 
پیوند کبد صورت  آنها  در  بیمارانی که  در 

گرفته است از عود عفونت جلوگیری می کند 
.)۴۲-۶۰(

از . 3 نیز  دارو  این   :Adefovir Dipivpxil  
آدنوزین  از  نوکلئوزیدی  که  است  آنالوگ  داروهای  سری 
است.  شده  تائید   FDA توسط   ۲۰۰۲ درسال  و  می باشد 
این دارو در بیماران HBeAg مثبت و منفی مورد استفاده 
HBV می شود  باعث کاهش DNA ویروس  قرار می گیرد، 
و خود بدون اینکه دچار تغییرشود از کلیه ها دفع می شود. 
در  مقاومت  می باشد  مثبت  آنها   HBeAg که  بیمارانی  در 
برابراین دارو مشاهده شده است اما میزان این مقاومت به 
مراتب کمتر ازمقاومتی است که در برابر المیوودین از خود 

نشان می دهند )۶۳(. 

تیتر . 4 میزان  کاهش  باعث  دارو  این   :Entecavir
ویروس می شود و اخیرا توسط FDA مورد تایید قرارگرفته 
شده اند  استفاده   HIV درمان  برای  که  داروهایی  است.از 
 HBV مانند داروهای آنالوگ های نوکلئوزیدی برای درمان
هم مورد استفاده قرار می گیرند و به نظر می رسد که موثر 
 Tenofovir و Emtricitabine هستند از این دارو ها می توان به

و همچنین ترکیبی از این دارو با هم اشاره کرد )۶۳(. 

روش تحقیق و جست و جو 
در این مقاله به بررسی عفونت زایی ویروس HBV و ایجاد 
عفونت های حاد و مزمن و درگیری های به وجود آمده برای 

موثر  داروهای  بررسی  به  همچنین،  پرداختیم.  کبد 
مطالب  گردآوری  برای  کردیم.  اشاره  بیماری  کنترل  برای 
و   google scholar،NCBI جست و جوگر  موتورهای  از 
از  مقاالت  است.  شده  استفاده   onlinelibrary.wiley.com
سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۹ بررسی شده و بر اساس اهمیت مطالب 
و    hepatitisB کلیدی  کلمات  از  استفاده  با  زمینه  این  در 

vaccine و  infection و CHB  و liver  استفاده شده است.

بحث و نتیجه گیری:
اخیر  تحقیقات  از  آمده  بدست  اطالعات  به  توجه  با 
مهم ترین عضوی که این ویروس یعنی ویروس HBV درگیر 
می کند کبد است که می تواند مشکالت متعددی را به وجود 

آورد و حتی منجر به مرگ شود.
در رابطه با این ویروس داروهای بسیار از جمله اینترفرون 
آلفا، المیوودین، Adefovir ساخته شده است اما این داروها 
این  و  ویروس  این  برای  حمایتی  جنبه ی  بیشتر  همگی 
بیماری دارند و منجر به بهبود کامل نمی شوند و حتی ممکن 
است اثرات منفی نیز داشته باشند و منجر به مقاومت ویروس 
شوند. همه ی این عوامل باعث شده است که دانشمندان 
همگی به دنبال پیدا کردن دارو و یا مکانیسمی جدید برای 
درمان کامل و ایجاد بهبودی دائم برای بیمارانی که درگیر 

این ویروس می شوند باشند.
خود  به  را  دانشمندان  تمام  ذهن  که  نکته ای  مهم ترین 
مشغول کرده است این است که چه مکانیسمی رخ می دهد 
که منجر به حذف خود به خودی این ویروس و از بین رفتن 
جای  بسیار  خود  سوال  این  که  می شود  بدن  از  آن  کامل 

بحث دارد.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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چکیده
این  از  برخی  می شوند.  مردم  از  بسیاری  مرگ  سبب  و  بوده  بشر  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  ژنتیکی  بیماری های 
بیماری ها همانند گونه هایی از تاالسمی سبب مرگ نمی گردند، اما زندگی را با مشکالتی مانند ایجاد سختی در تنفس، 
مشکالت قلبی و غیره مواجه می کنند. از سوی دیگر، نرخ مرگ  ومیر در بیماری هایی مانند سرطان بیشتر است. بعضی از 
بیماری های ژنتیکی به دلیل وجود مشکل در DNA بیماران در بدو تولد به وجود می آیند و از والدین بیمار یا ناقل به فرزندان 
به ارث می رسند. دانشمندان به دنبال روش هایی برای اصالح مشکالت ژنتیکی در جنین هستند و یکی از این روش ها 
CRISPR می باشد که می تواند سبب تولد نوزادانی شود که نسبت به  همساالن خود برتری هایی دارند. با ظهور روش 
بارورسازی تخمک در بیرون از بدن مادر این امکان به وجود آمد که تخمک بارور شده را پس از ۱۴ روز درون رحم مادر قرار 
دهند. این روش IVF نام دارد و به طور گسترده ای در بارورسازی مردان و زنان به کار می رود. دکتر hei-kui-jian با استفاده 
 ،CRISPR-Cas9 از سلول های جنسی یک زوج و لقاح مصنوعی، سلول های اولیه جنین را ایجاد کرده؛ و سپس با تکنیک
نوزادان دستکاری شده ی  اولین  به درون سلول های   HIV انتقال ویروس  از  و مانع  سبب غیر فعال سازی ژن CCR شده 
ژن  دستکاری  تکنیک  بهترین   CRISPR-Cas9 اگرچه  بودند.  مقاوم   HIV بیماری  به  نسبت  که  گردیدند؛  ژنتیکی 
می باشد، اما هنوز دارای بازده کافی نبوده و به دلیل ایجاد حذف یا درج های کوچک در توالی هدف، القای جهش های 
off-target effects و بروز پدیده ی موزائیسم در بافت یا اندام های مختلف نوزاد، خود می تواند عامل بروز سرطان باشد.

درمان بیماری های ژنتیکی با استفاده از کریسپر
)جنین اصالح شده ی انسان(

نویسندگان:
  مارگریتا آدامیان    محمدرضا فردوست   آیالر خلیق اخالقی    زهرا نیاسری نسلجی    شمیم صلواتی

  فائزه شمس الدینی   ندا زحمتکش    علیرضا صدیق    زینب نوروزی تبریزی نژاد 
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Abstract
Genetic diseases have been a major human 

concern and they cause the death of many 
people Some of these diseases, such as 
thalassemia, do not cause death but it encounter 
life with problems such as difficulty breathing, 
heart problems, and so, on the other hand, the 
mortality rate is higher in diseases such as 
cancer.Some genetic diseases are caused by 
problems with patients› DNA at birth and are 
inherited from the patient›s parents or carriers 
to their children. Scientists are looking for 
ways to correct genetic problems in the 
fetus and one of these methods is CRISPR, 
which can lead to the birth of babies who are 
superior to their peers.With the advent of the 
egg fertilization method outside the mother›s 
body, it became possible to place the fertilized 
egg in the mother›s uterus after 14 days called 
IVF, and it is widely used in male and female 
fertilization.Dr. hei-kui-jian created first 
embryonic cells using a pair of germ cells and 
artificial insemination And then inactivated the 
CCR gene with the CRISPR-Cas9 technique 
and prevented the transmission of the HIV virus 
into the cells of the first genetically engineered 
infants who were resistant to HIV.However, 
CRISPR-Cas9 is the best gene manipulation 
technique but it still has not yielded enough and 
due to deletions or small inserttions in the target 
sequence, induction of off-target effects and the 
appearance of mosaicism in different tissues 
or organs of the baby can itself cause cancer.
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مقدمه
بیماری های ژنتیکی همیشه یکی از دغدغه های مهم 
است  ممکن  که  دغدغه هایی  بوده  اند؛  بشر  زندگی  در 
باعث مرگ بسیاری از مردم شوند. عمومًا این بیماری ها 
به  شدن  مبتال  ترس  جامعه  عموم  و  شده اند  شناخته  
ژنتیک  علم  دانشمندان  دلیل  همین  به  دارند؛  را  آنها 
برای کاهش  پیشگیری در تالش  راهکارهای  ارائه ی  با 
دیگر  طرفی  از  هستند؛  بیماری ها  این  به  ابتال  میزان 
بهبود روند درمان  انجام تحقیقات مختلف، سعی در  با 
این بیماران دارند. برخی از این بیماری ها مانند برخی 
نشوند،  مرگ  باعث  است  ممکن  تاالسمی  گونه های  از 
سختی  ایجاد  جمله  از  مشکالتی  با  را  زندگی کردن  اما 
کنند.  مواجه  و...  قلبی-عروقی  مشکالت  تنفس،  در 
مثل  بیماری هایی  در  مرگ  ومیر  نرخ  دیگر،  سوی  در 
از این  به  هیچ  وجه نمی توان  سرطان بیشتر است؛ پس 
بیماری  ها چشم  پوشی کرد. در حال حاضر، عدم وجود 
درمان قطعی و کم هزینه منجر به مرگ بسیاری از مردم 
اثر این بیماری ها می شود که نگرانی ها را نسبت به  در 

بیماری های ژنتیکی افزایش داده است )۲(.
این  درمان  در  مشکالت  قبیل  این  وجود  دلیل  به 
بیماری ها است؛ که بسیاری از دانشمندان پیشگیری از 
ابتال به این بیماری ها را مهم تر از درمان آنها می دانند. 
اوقات  از  بسیاری  در  ژنتیکی  بیماری های  از  پیشگیری 
کار سختی نیست و تنها کافی است از عوامل جهش زا 
دوری  کنید؛ همانند انواع فلزات سنگین، سیگار، الکل، 
مواد شیمیایی سمی و خطرناک، انواع پرتو ها از جمله 

پرتو ایکس، پرتو گاما و غیره .
چگونه    که  است  این   اصلی   سؤال  این وجود،  با 
ژنتیکی  بیماری های  از  دسته  این  به  ابتال  از   می توان  

جلوگیری کرد )۳، ۴، ۵(؟
در  باید  سؤال  این  به  جواب  برای  که  مهمی  نکته ی 
نظر بگیریم این است که بعضی از بیماری های ژنتیکی 
به دلیل وجود مشکل در DNA بیماران در بدو تولد به 
ایجاد  افراد  در  جهش  اثر  بر  بعدًا  یعنی  می آیند؛  وجود 
فرزندان  به  والدین  از   DNA مشکالت  این  نمی شوند. 
به ارث می رسد؛ که برای این اتفاق دو حالت زیر قابل 

 بررسی است:

۱- والدین ژن بیماری را ندارند )۶(

باشند،  نداشته  را  بیماری  ژن  والدین  صورتی که  در 
اتفاق  جهش  گامت ها  یا  جنین   DNA در  است  ممکن 
بیفتد؛ این اتفاق می تواند در طول دوران تولید گامت، 
البته  یا جنینی روی دهد.  بارداری  لقاح و حتی دوران 
بیماری  ایجاد  باعث  کاًل  جهش ها  این  است  ممکن 

نشوند.

۲- والدین ژن بیماری را دارند )۷( 
بیمار  والد  یک  حداقل  یا  هستند  بیمار  والدین  الف( 
است: در این حالت ژن ایجاد بیماری به فرزند منتقل؛ و 

باعث ایجاد بیماری می شود.
هستند:  بیماری  ناقل  اما  نیستند  بیمار  والدین  ب( 
بیمار  یا  شود  بیمار  فرزند  است  ممکن  حالت  این  در 
نشود؛ که بر اساس قوانین احتماالت، می توان احتمال 
بیمار یا سالم بودن فرزند را محاسبه کرد. ایجاد جهش 
مادر  مثاًل  است؛  قابل  پیشگیری  والدین  برای  ژنتیکی 
یا  نکند  استفاده  الکل دار  نوشیدنی های  از  می تواند 
در  مشکالت  این   .)۸( بپرهیزد  دخانیات  استعمال  از 
از  آنها  و  می کند  صدق  هم  الکتریکی  سیگارهای  مورد 
این قضیه مبرا نیستند )۹(، اما پیشگیری از انتقال ژن 
ناممکن  والدین  طرف  از  فرزندان  به  والدین  از  معیوب 
است. به همین دلیل، دانشمندان به دنبال روش هایی 
برای اصالح مشکالت ژنتیکی در جنین هستند. یکی 
از این روش ها CRISPR است. با این روش می توان از 
به ارث رسیدن بیماری های ژنتیکی نه  تنها در یک نسل، 
بلکه برای تمام نسل های بعد از آن جلوگیری کرد )۱۰(. 
اصالح ژنتیکی در جنین می تواند باعث ایجاد نوزادانی 
این  مصون اند.  بیماری ها  برخی  به  نسبت  که  شود 
اتفاق شاید از نظر بسیاری سودمند باشد، اما نمی توان 
این  اگر  مثال  به طور  شد؛  غافل  کار  این  مشکالت  از 
تکنولوژی کمی بهبود پیدا کند، می تواند منجر به تولد 
برتری هایی  به همساالن خود  نوزادانی شود که نسبت 
دارند و باعث بروز یکسری مشکالت فردی و اجتماعی 

شود )۱۱(. 
در  تحقیقاتی  چنین  باالی  بسیار  اهمیت  وجود  با 
از  بسیاری  در  کار  این  ژنتیکی،  جهش های  زمینه ی 
جوامع ممنوع است و این به دلیل ترس از تولد جنین های 

اصالح شده می باشد )۱۲(. 
بیندازیم، خواهیم دید که  تاریخ نگاهی  به  البته اگر   
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شده است.  انجام   تاریخ  از  برهه  هایی  در  ژنتیکی  اصالح 
 CRISPR از تکنیک دانشمندان آمریکایی برای اولین بار 
اختالل  مسبب  ژن  اصالح  برای  انسان  جنین  مورد  در 
خونی کشنده استفاده کردند؛ که درنهایت کنگره آمریکا، 
آزمایش های بالینی که شامل تغییر ژنتیکی جنین انسان 
می شد را متوقف کرد. علت این اتفاق همان طور که ذکر 

شد، ترس از ایجاد جنین های اصالح شده بود )۱۳(. 
با ظهور روش بارورسازی تخمک در بیرون از بدن مادر 
از بدن  )IVF(، هم اکنون امکان خارج کردن یک تخمک 
روز   ۱۴ حدود  برای  آن  نگهداری  و  آن  بارورکردن  و  مادر 
برای  شانسی  درصورتی که  آن  از  پس  است؛  امکان پذیر 
قرار  مادر  رحم  درون  باشد،  داشته  بقا  و  زندگی  ادامه 
راستای  در  گسترده ای  به طور  امروزه   IVF می دهند. 
انجام  مشکالت  این  حل  و  زنان  و  مردان  بارورسازی 
می شود. در حالتی که تخمک های خارج شده زیاد باشند، 
جنین های بیشتری به وجود می آیند؛ که بنا بر نظر والدین 
آزمایشگاه ها  در  یا  می شوند  فریز  آینده  در  استفاده  برای 
قرار  مورداستفاده  پزشکی  زیست  آزمایش های  به منظور 

می گیرند.
روی  بر  مطالعاتی  آزادانه  تا  داشتند  تقاضا  دانشمندان 
جنین های IVF داشته باشند؛ که این اطالعات درزمینه 
است.  امکان پذیر  درمانی  مزایای  و  باروری  فرایندهای 
تحقیق بر روی جنین انسان، درصد رشد و پیشرفت را در 
درمان و باروری بهبود بخشد. همچنین باعث پیشرفت و 
پیدا کردن راهکارهای بهتری برای کشف ژنتیک و سایر 
می شود.  انسان  ابتدایی  جنین  در  کاستی ها  و  خطاها 
یکی از روش های آزمایش بر روی جنین انسان استفاده از 
مدل های جنین از سلول های بنیادی برای فهمیدن نکات 
موجودات  دانشمندان  است.  انسانی  تکامل  در  کلیدی 
زنده ای که شباهت بسیار زیادی به جنین انسان دارند تولید 
کرده اند و امید دارند این موجودات و سازه های زنده ی سه 
 بعدی که از سلول های بنیادی جنین انسان ایجاد شده اند 
)۱(، گام بزرگ و بینش جدیدی در زمینه تکامل انسان، 
ناباروری، خطاهای  درمان  برای  راهکار های جدید  ایجاد 
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روش،  این  کنند.  ایجاد  بیماری ها  از  بسیاری  و  تولد  زمان 
اولین راهکار روی مدل های زنده با ساختار سه  بعدی است. 
مراحل  تا  کرده اند  تالش  بسیار  دانشمندان  قرن ها،  برای 
را  رویان  برای رشد  توانا ساختن یک جنین  برای  ابتدایی 
انجام دهند، ولی اکثر آزمایش های مهم همچنان به عنوان 
معما باقی مانده اند؛ به دلیل اینکه دانشمندان در رحم مادر 
توانایی مطالعه روی این موارد را نداشتند و همچنین اجازه 
را  خود  تکامل  از  روز   ۱۴ که  انسان  جنین  روی  نداشتند 

سپری کرده است، آزمایش انجام دهند.
  ،ZFNs 

از سه روش موجود برای اصالح ژنوم که شامل:۱
تکنیک  هستند،   CRISPRs و   ZFNs ، TALENs 

۲

در  نوزادان   germline ژن  اصالح  برای   CRISPR-Cas9
مقایسه با دو روش دیگر سریع تر، ارزان تر و دقیق تر است. 
تکنیک  بهترین   CRISPR-Cas9 اگرچه  به عبارت دیگر، 
است،  دسترس  در  حاضر  حال  در  که  است  ژن  دستکاری 
اما بازده هدف گذاری آن هنوز ناکافی است. به عنوان مثال: 
در  و   ٪  ۲۰ میمون   zygotes در   CRISPR-Cas9 کارایی 
شامل  مطالعه  یک  است.   ٪  ۵ از  کمتر  موش  زیگوت های 
ویرایش جنین انسان، میزان بازده ۱۵ ٪ برای تصحیح ژن 

را نشان می دهد )۲۳(.
با  نیز  دیگری  فنی  مشکالت  ناکارآمدی،  عالوه   بر 
 off-target جمله  از   دارد؛  وجود   CRISPR-Cas9
پیامدهای  با  هدف  در  جهش  و   mutations ، mosaicism
 off-target جهش های  که  دریافته اند  محققان  ناخواسته. 
می تواند در برخی موارد باعث نقص، ناتوانی یا حتی سرطان 
شود. همچنین جهش ناشی از ویرایش ژنوم می تواند منجر 
به حضور بیش از یک ژنوتیپ در یک ارگانیسم شود که باعث 

کاهش هرگونه اثر درمانی می شود.

CRISPR-Cas9 مشکالت استفاده از روش
۱( مشکالت هدف گذاری

ممکن  و  نیست  دقیق  کاماًل  پروسه ی  یک   DNA تعمیر 
است باعث حذف یا درج های کوچک در توالی هدف شود. 
انواع  دقیق،  بسیار  ژنومی  اصالح  به  دستیابی  به منظور 
 CRISPR‐based genome editing tools از  مختلفی 
باعث   NHEJ .شد ساخته   ... و   BE3، 

۳، ABEs، 

۴: جمله  از 

حذف و یا insertions می شود که منجر به موارد زیر خواهد 
شد: 

متوقف  شده  کدون  ایجاد  باعث   frameshifts الف( 
ژن  حذف  به  منجر  که  آن؛  از  بعد  یا   DSB سایت های  در 

موردنظر می شود. 
ب( frameshifts که رشته یا پروتئین جدید اسیدآمینه را 

معرفی می کنند و منجر به پروتئین متفاوتی می شوند.
ج( حذف چندین اسیدآمینه. در وضعیت دوم، اسیدآمینه 
یا پروتئین تازه تولید شده ممکن است سمی بوده و عواقب 

غیرمنتظره ای داشته باشد.
۲( جلوه های خاموش هدف۵

محققان در پژوهش های پیشین نشان دادند که هیچ گونه 
جلوه های خاموش-هدف وجود ندارد. بر اساس داده های 
موجود، سیستم CRISPR / Cas9 جهش های جلوه های 
خاموش-هدف را القا می کند؛ و عالوه بر این، این جهش ها 
off‐ چنین  شود.  منتقل  ارگانیسم  فرزندان  به  می تواند 
target mutations یا سایر اثرات می تواند منجر به سرطان 
نوزادان  بعدی  یا  اولیه  زندگی  در  دیگر  بیماری های  یا 

اصالح شده ژنتیکی شود.
۳( مسئله موزاییک۶

از  فراتر  به  است  ممکن   CRISPR / Cas9 سیستم 
تخمک های بارورشده یک سلول ادامه دهد و به یک ژنوتیپ 
یا  بافت ها  که  است  معنی  بدان  این  شود.  منجر  موزائیک 
اصالحات  ارگانیسم  همان  در  حتی  مختلف  اندام های 

ژنتیکی متفاوتی خواهند داشت.

مواد و روش ها
فرزند  اولین  همکارانش  و  چینی  محقق   hei-kui-jian
 nanaو lulu نام های به  را  انسان  دستکاری  شده ی ژنتیک 
داوطلبانه  گروه  یک  در  که  را  زوج   ۸ آنها  آوردند.  وجود  به 
دادند.  قرار  آزمایش  مورد   ،Baihualin نام  به  بودند   HIV
تمامی  و  مثبت   HIV نظر  از  مرد  شرکت کنندگان  تمامی 
اسپرم  بودند.  منفی   HIV نظر  از  زن  شرکت کنندگان 
شد.  شست و شو   HIV از  پاکسازی  جهت  شرکت کنندگان 
سپس به تخمک های جمع آوری  شده از زنان شرکت  کننده 

1. zinc-finger nucleases                       ۲. transcription activator-like effectors nucleases
 ۳. adenine base editors                       ۴. cytosine base editors
 ۵. Off-target effects                            ۶. Mosaic issue
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 interspaced short از  استفاده  با  شد.  تزریق 
تجمع یافته   palindromic repeat )CRISPR(-Cas9
به  ژن  یک  آنها  می باشد،  ژن  ویرایش  تکنیک  یک  که 
نام CCR5 را در جنین غیرفعال کردند؛ با هدف بستن 
HIV اجازه می دهد وارد  درب ورودی پروتئینی که به 
مقاوم   HIV ویروس  به  نسبت  را  افراد  تا  شود  سلول 
کند)۱۴-۳۱(. این روند منجر به حداقل یک بارداری 
موفق و به  دنیا  آمدن دختران دوقلو شد. پژوهشگران، 
کردند  طراحی   )sgRNA( راهنما  تک    RNA چندین 
جنین  و  انسان  سلولی  رده های  در  را  آنها  کارایی  و 
روش های  جمله  از  روش  این  کردند.  آزمایش  میمون 
ژن  ویرایش  های  آزمایش  برای  که  است  رایج  بسیار 
منظم  به طور  خوشه  ها  اینکه  از  بعد  می شود.  استفاده 
کردند،  ایجاد  فاصله   Palindromic Repeats بین 
 CRISPR-associated و )CRISPR-Cas9( 9 پروتئین
protein 9 )CRISPR-Cas9( components به داخل 
رشته  دو   DNA شکست  یک  و  شدند  وارد  سلول 
آنها  شد.  ایجاد  هدف  ژن   lucus محل  در   )DSB(
تالش کردند تا با استفاده از زیگوت های میمون، روش 
microinjection را بهینه کنند و توالی را برای ارزیابی 
دادند.  انجام  موزاییسم  سطح  و  ژن  ویرایش  کارایی 
به جنین های  را  پروتکل microinjection خود  سپس 

 MII انسانی ترجمه کردند. تزریق به جنین در مرحله
 Cas9 mRNA به جای   Cas9 پروتئین  از  استفاده   ۲

را  آن  اما  باعث کاهش mosaicism شود  است  ممکن 
از بین نمی برد. از طرفی برخی از محققان معتقدند که 
Cas9 با استفاده از PCR-based genotyping ممکن 
مجدد  بازآرایی های  یا  بزرگ  حذف های  القای  است 
می شود.  کاذب  مثبت  نتایج  به  منجر  که  باشد  داشته 
است  اساسی  نگرانی  یک   mosaicism این،  بر  عالوه 
که نمی تواند توسط PGD برطرف شود؛ زیرا نمی توان 
این  کرد.  دنبال  را  جنین  در  موجود  سلول های  تمام 
آزمایش شده  سلول های  اگر  حتی  که  معناست  بدان 
ویرایش شوند، هنوز خطر غیرقابل اغماض  به درستی 
وجود دارد که سایر سلول های موجود در جنین بدون 
نظارت باقی بمانند یا جهش های ناخواسته ای را حمل 
کنند که ممکن است عواقب غیرقابل  پیش بینی داشته 

باشد. عالوه بر اثرات off-target، گزارش  شده است که 
DSB های حاصل از CRISPR-Cas9 نیز ممکن است 
منجر به اثرات جهش زایی بر روی هدف شود. عالوه بر 
بازآرایی ها،  و  جابه جایی ها  حذف ها،  درج ها،  انواع 
on-target effects شامل حذف های بزرگ کروموزوم، 
برش های کروموزوم و هموزیگوت ژنوم با ترمیم درون-
دختر،  دو  این  آمدن  دنیا  به   از  پس  است.  همسانی 
و جفت  ناف  بند  ناف،  بند  از خون  را   HE، DNA تیم
در  موفقیت  تأیید  برای  را   WGS و  کردند  جمع آوری 

ویرایش CCR5 انجام دادند.

نتایج
 CCR5 آلل  دو  تنها  که  دادند  نشان   WGS نتایج   
این نمونه ها وجود داشته است که هر یک  مختلف در 
برای  می دهد.  نشان  را  توالی ها  کل  از  نیمی  تقریبًا 
in-دیگر آلل  و  است  باقی مانده   WT آلل  یک   ،Lulu
آلل  دو   ،Nana برای  پوند(.   ۱۵(  frame deletion
توالی  موارد خوانده شده  از   CCR5 100٪ جهش یافته
به طرز  که  نشان می دهند  را   CCR5 در منطقه هدف
بافت های  از  هیچ یک  که  کردند  مشاهده  شگفت آوری 
نمونه های  از  آلل WT CCR5( هیچ  یک  مادر )حاوی 

Nana را آلوده نکرده است )۷۳-۳۲(. 

در   CCR5 ژن  عملکرد  مورد  در  علمی  تحقیقات 
مراحل اولیه است و نقش آن از درک کامل به دور است. 
مشخص شده است که CCR5 نقش پررنگی در عفونت 
 HIV ورود  می تواند   CCR5Δ32 جهش  و  دارد   HIV
یک  آشکار  درمان  و  عالج  کند.  مسدود  را  سلول ها  به 
بیمار مبتال به leukemia و HIV مثبت را بعد از دریافت 
کردند.  اعالم   CCR5Δ32 جهش  با  استخوان  مغز 
به  افزایش عالقه علمی  باعث  این مطالعه  موفقیت در 
 احتمال درمان سندرم نقص ایمنی اکتسابی )ایدز( با 
ویروس  یک   HIV بااین حال،  شد.   CCR5Δ32 حذف
chemokine co- تنها CCR5 بسیار قابل تغییر است و
receptor برای ورود ویروس HIV نیست. دریافتند که 
CRF01_AE، یک زیرگروه اصلی HIV-1 در بیماران 
به  است  ممکن  چینی،  در   HIV-1 جنسی  به  آلوده 
از گیرنده های  از CXCR4، نوع دیگری  باالیی  نسبت 

1. metaphase II
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HIV نسبت داده شود. این نتیجه نشان می دهد که حذف 
 Nanaو  Lulu در   HIV عفونت  به  ابتال  مانع  لزومًا   CCR5
خطرات   CCR5 حذفی  آیا  که  نیست  مشخص  نمی شود. 
دیگری را به  همراه خواهد داشت یا خیر؟ مطمئنًا زود است 
برای  انسانی  جنین های  در  نوع  این  اصالح  کنیم  فکر  که 

افراد متولد شده مفید است.
یکی دیگر از عواملی که باید در نظر بگیریم این است که 
شرکت کنندگان مرد ثبت  نام  شده تحت درمان استاندارد 
به  شد؛  شدیدی«  »سرکوب  عفونت  بنابراین  بودند؛   HIV
این معنی که احتمال کمی انتقال آن به فرزندان وجود دارد.

نتیجه گیری کلی
است  بشر  دانش  از  عرصه ای  جنین  ژنتیکی  دستکاری 
که در آن با استفاده از قابلیت های دانش مهندسی ژنتیک 
می توان تدابیر درمانی مناسبی برای شماری از بیماری ها 

ارائه کرد )۷۷(. 
در  نیویورک،  در  شده  ژنتیکی  اصالح  جنین  اولین 
دانشگاه کرنل ایجاد شد. هدف از تولید این جنین، مطالعه 
بر نحوه شکل گیری سلول های اولیه و بیماری های ژنتیکی 
بود. این جنین پس از ۵ روز از بین برده شد. مرکز باروری 
داد که چنین  انگلیس هشدار  در  انسانی  و جنین شناسی 
را  بزرگی  اخالقی  مسائل  بحث  برانگیزی  آزمایش های 

مطرح می کند که به منفعت عمومی نیز مربوط می شود.
به  که  ژن هایی  بود.  خواهد  دائمی  جنین  تغییر  تأثیرات 
جنین یا سلول های جنسی از قبیل اسپرم افزوده می شود، 
منتقل  بعدی  نسل  به  و  گذاشته؛  اثر  سلول ها  همه  بر 
همچون  بیماری  زا  ژن های  برای  فناوری  این  از  می شوند. 

هموفیلی، فیبروز کیسه ای و حتی سرطان می توان استفاده 
نمود. دانشمندان بر این باورند که جنین های اصالح شده 
نیز  بنیادی  سلول های  تولید  در  شده  ذکر  فواید  بر  عالوه 

مؤثرند )۷۴(. 
دکتر جیانکو سومین جنین اصالح ژنتیکی شده را ایجاد 
از سلول های جنسی یک زوج و لقاح  با استفاده  کرد. وی 
مصنوعی، سلول های اولیه جنین را ایجاد کرده و سپس با 
تکنیک کریسپر، سبب غیرفعال سازی ژن CCR شده و مانع 
از انتقال ویروس HIV به درون سلول نوزاد گردید. این دو 
پدر  بودند. درحالی که  HIV مقاوم  بیماری  به  نوزاد نسبت 

این دو، HIV مثبت تشخیص داده شد بود )۷۵(. 
چسب  یک  مانند  که   Crps روش  که  است  ذکر  به  الزم   
فناوری  یک  که  می کند؛  عمل  محقق  یک  برای  قیچی  و 
قدرتمند برای مهندسی ژنوم و سیستمی برای اصالح ژنوم 
گونه های متفاوت است. این روش پیامدهایی را در توسعه 
درمان های اختالالت ژنتیکی نشان می دهد که موارد فنی 
قابل توجهی باقی مانده و باید به آنها پرداخته شود؛ تا روش 

مؤثرتری بشود )۷۶(. 
اصالح  بی خطربودن  یا  موفقیت آمیز  اثبات  برای  هنوز 
ژنتیکی شواهد کافی وجود ندارد )۷۴(. باید در نظر داشت 
که این کار آسیبی به خط جوانه انسانی وارد نکند )۷۶(. 
همچنین مالحظات اخالقی؛ همچون صداقت وامانت داری 

در جستجو و تحلیل و گزارش متون رعایت گردد )۷۷(.
درمان  برای  جدید  روش  و  فناوری  این  که  است  امید 
بیماری های ژنتیکی مؤثر بوده؛ و با پیشرفت خود از مضرات 

روش های دیگر بکاهد.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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آناتومیکی برای بدن  از لحاظ فیزیولوژیکی و  یا گیاهخوار هستیم؟ خوردن آنچه که  آیا ما همه چیزخوار، گوشتخوار 
حیوانات و انسان ها طراحی شده، مهم است. دلیل آن هم بهبود شانس زنده ماندن و سالمتی است. سوال این است که 
انسان ها برای خوردن چه چیزی طراحی شده اند؟ دراینجا بخشی از نظرات دکتر صوفیا پیندا اوچوآ  در مورد این موضوع 

که اغلب باعث ایجاد سوءتفاهم شده می خوانیم.
ما وقتی می خواهیم گونه ای را به یکی از گروه های گوشتخوار، گیاهخوار یا همه چیزخوار تقسیم بندی کنیم:

۱- می توانیم رفتار آن ها را بررسی کنیم 
۲- می توانیم از لحاظ زیست شناسی آن ها را بررسی کنیم.

 از نظر رفتاری، انسان ها مانند همه چیزخواران رفتار می کنند؛ زیرا ما بسیاری از انسان ها را که طیف گسترده ای از 
غذاهای حیوانی و گیاهی را می خورند، مشاهده می کنیم. اما از لحاظ فیزیولوژیکی داستان متفاوت است.

از  یکی  و  آمریکا  عروق  و  قلب  مجله  سردبیر  که  بیلر  دانشگاه  و  بهداشت  ملی  سازمان  از  رابرتز  سی.  ویلیامز  دکتر 
برجسته ترین متخصصان قلب در جهان با بیش از ۱۵۰۰ نشریه در مجالت پزشکی است، زیبا و خالصه به این سوال 

پاسخ داده است. او می گوید:
با عنوان همه چیزخوار زندگی می کنیم، )از این جهت که هم گوشت و هم سبزیجات و میوه ها را  اگر چه بیشتر ما 
و  نه گوشتخواران. گوشتخواران دارای چنگال هستند  ویژگی های گیاهخواران است  انسان دارای  مصرف می کنیم(، 
)برای  به طور عمده صاف هستند  و دندان های گیاهخواران  دارند. دندان های گوشتخواران  یا دست  گیاهخواران سم 
آسیاب کردن(. روده ی گوشتخواران کوتاه )۳ برابر طول بدن( است درحالی که روده ی گیاهخواران، طوالنی )۱۲ برابر 
تعریق  با  گیاهخواران  در  کار  این  می شود.  انجام  زدن  نفس  نفس  با  گوشتخواران  بدن  خنک سازی  است.  بدن(  طول 
صورت می گیرد. گیاهخواران، جرعه جرعه مایعات را می نوشند درحالی که گوشتخواران این گونه نیستند. گوشتخواران 
ویتامین C  خود را تولید می کنند در حالی که گیاهخواران آن را از رژیم غذایی خود به دست می آورند. بنابراین، انسان 

دارای خصوصیات گیاهخواران است نه گوشتخواران.
درست است. انسان دارای ویژگی های گیاهخواران است، نه گوشتخواران یا همه چیزخواران. زیرا همه چیزخواران 
مانند خرس ها و راکون ها در واقع بیشتر خصوصیات گوشتخواران را دارند، همچنین هنوز قادر به هضم و شکار طعمه های 

خود به طور موثری هستند.

انسان، گوشتخوار، گیاهخوار یا همه چیز خوار؟

مترجم:
  مریم حریمی

  marharimi@gmail.com 
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چه  اگر 
همه  مانند  ما 

چیزخواران 
رفتار 

می کنیم، 
سیستم  اما 
هضم ما شبیه 
و  شامپانزه ها 
میمون های  سایر 
را  گیاهان  بیشتر  که  است  بزرگ 
حیوانی  غذاهای  درصد  می خورند. 
)درصورت  می خورند،  شامپانزه ها  که 
و  موریانه ها  عمدتا  و  است  درصد   ۳ تا   ۲ حدود  خوردن(، 

سایر حشرات است.
جالبی  نکات  نیز  انسان  گوارشی  سیستم  مورد  در 

حفره  گیاهخواران،  مانند  درانسان  دارد،  وجود 
دهان در مقایسه با اندازه ی سر نسبتا کوچک تر 

است. اما گوشتخواران نسبت به اندازه ی سر، 
آنها  فک  مفصل  و  دارند  گسترده ای  دهان 
مفصلی لوالیی، بسیار محکم و پایدار است. 
فک  دارند.  قرار  دندان ها  سطح  همان  در 
پایین یک گوشتخوار به جلو حرکت نمی کند 

دارد. مفصل فک  پهلو وجود  به  پهلو  و حرکت 
قرار  دندان  سطح  از  باالتر  گیاهخواران  مانند  ما، 

گرفته است و فک پایین حرکت پهلو به پهلو و حرکات 
جانبی و پیچیده ی بیشتری برای جویدن غذاهای گیاهی 
پایداری  گوشتخواران  به  نسبت  ما  فک  اتصاالت  دارد. 
یک  شکار  در  سعی  واقعًا  اگر  و  دارند  کمتری  استحکام  و 
از  است.  جابه جایی  قابل  به راحتی  داشته  باشیم  حیوان 
داشته   را  ما  ناپایدار  فک  گوشتخوار  یک  اگر  دیگر،  طرف 
آرواره هایی  داشتن  می میرد.  ازگرسنگی  احتمااًل  باشد، 

مثل ما برای گوشتخواران بسیار ناخوشایند است.
گیاهخواران برای هضم بهتر غذا آن را می جوند، برخالف 
مخلوط  و  جویدن  بدون  را  غذا  بیشتر  که  گوشتخوارانی 
کردن با بزاق می بلعند، بزاق گیاهخواران و انسان ها حاوی 
که  زمانی  از  ما  هضم  بنابراین،  است.  گوارشی  آنزیم های 
حیوانات  بزاق  می شود.  شروع  می کنیم  آغاز  را  جویدن 

گوشتخوار فاقد هرگونه آنزیم برای هضم غذا است.
دندان ها نیز تفاوت چشمگیری دارند. دندان های نیش 

که  گوشتخواران  برخالف  هستند.  کوچک  و  صاف  ما 
برای  اغلب  که  دارند،  مانند  خنجر  و  کشیده  دندان هایی 
هستند.  دندانه دار  خود  طعمه های  کردن  پاره  و  کشتن 
صاف  و  مربعی  کردن،  خرد  برای  ما  آسیاب  دندان های 
و  تیز  دندان هایی  که  گوشتخواران،  برخالف  شده اند. 

تیغه ای شکل دارند.
خود  دندان های  با  را  زرافه  کنیم  سعی  انسان ها  ما  اگر 
بخواهیم  واقعًا  اگر  یا  می زند.  لگد  زودتر  حیوان  بکشیم، 
حیوان زنده را گاز بگیریم این امر می تواند به راحتی منجر 
به افتادن برخی از دندان ها یا در رفتگی فک شود. مطمئنًا 
در نهایت با یک زرافه بسیار آزار دهنده مواجه خواهیم شد 

نه یک مرده برای شکار! 
ما  معده ی  حجم  دارد.  وجود  نیز  معده  در  تفاوت هایی 
 ۲۵٪ حدود  گیاهخواران  مانند 
از دستگاه گوارش است. 

که  گوشتخواران  برخالف 
حجم معده ای با ظرفیت دو برابر 

-۶۰ )حدود  دارند  بیشتر 
دستگاه  کل  از   ۷۰٪

حجم  این  گوارش(. 
این  آنها  به  معده 
که  می دهد  را  امکان 

بکشند،  بار  یک  هفته ای 
را  گوشت  زیادی  مقدار 

ببلعند و بعدا هضم کنند.
غذا  با  ما  معده ی   PH

خالف  بر  است،   ۵ تا   ۴ حدود 
ترشح  بیشتری  بسیار  کلریدریک  اسید  که  گوشتخوارانی 



بایوکن      دومین شماره نشریه اتحاد زیست شناسی  |  زمستان ۱۳۹۹ 28

می کنند 
 PH دارای  و 
بسیار  معده 

اسیدی تر 
  PH( هستند. 
غذا  با  معمواًل  آنها 
یا کمتر است(.  یک 
اسیدی  معده  ی 
برای  گوشتخوار 
بردن  بین  از 

باکتری های 
گوشت  در  موجود 
اشاره  رابرتز  دکتر  که  همان طور  است.  سودمند  پوسیده 
بسیار  باریک  روده ی  گیاهخواران  مانند  انسان ها  کرد، 
بلندی دارند، )تقریبًا ۱۰ برابر طول بدن( برخالف روده در 
حیوانات گوشتخوار که کوتاه است )حدود ۳ تا ۵ برابر طول 

بدن آنها است(. روده  های طوالنی در انسان و گیاهخواران 
روده های  به  که  گیاهان  در  موجود  الیاف  هضم  برای 

طوالنی تری احتیاج است، ضروری است. 

همچنین چندین تفاوت فیزیولوژیک چشمگیر نیز وجود 

دارد.
  C ویتامین  به  انسان  گیاهخواران،  سایر  مانند  درست 
نام  به  بیماری ای  به  نخوریم،    C ویتامین  اگر  دارد.  نیاز 
اسکوروی  مبتال می شویم که در آن قادر به ساختن کالژن 
نیستیم که ماده ی سازنده ی اکثر چیز ها در بدن ما است. 
مشکالت  به  منجر  می تواند   C ویتامین  کمبود  )بنابراین، 
ویتامین  غیره(.  و  لثه  خونریزی  شود،  ما  استخوان های 
C  منحصرًا در گیاهان یافت می شود. پستاندارانی که در 
ویتامین  به خوردن  نیازی  اول گوشتخوار هستند  درجه ی 
C  ندارند. آنها خود ویتامین C  می سازند. این موضوع در 
A  دو  ویتامین  قابل بحث است.  نیز    A ویتامین  با  رابطه 
نوع دارد: )1( ویتامین A  هایی که از قبل تشکیل شده اند ، 
مانند رتینول که در محصوالت حیوانی مانند گوشت، جگر، 
  A  لبنیات، تخم مرغ و ماهی وجود دارد )۲(. پرو ویتامین
شکلی  گیاهی.  غذاهای  در  موجود  کاروتنوئیدهای  مانند 
به  می تواند  می آید  دست  به  حیوانات  از  که   A ویتامین  از 
که  حیواناتی  کبد  باشد.  سمی  انسان  برای  زیادی  مقدار 
از  زدایی  سم  توانایی  هستند،  گوشتخوار  اول  درجه ی  در 
ویتامین A  را دارند. با این حال، کبد ما قادر به انجام این 

کار نیست.

در مقاله ای که در مجله ی تغذیه ی بالینی آمریکا منتشر 

حد  از  بیش  مصرف  درباره ی  دانشمندان  است،  شده 
آنها  کرده اند.  نگرانی  ابراز  حیوانات  از  ناشی    A ویتامین 
A  ممکن است  ویتامین  از حد  بیش  می گویند: »مصرف 
کند  ایجاد  جدی  خطرات  و  باشد  رشد  به  رو  مشکلی 
جدیدی  چیز  مشکل  این  ظاهرًا  نیست«.  درک  قابل  اما 
نیست. دانشمندان گزارش داده اند که: »بقایای اسکلتی 
ناهنجاری های  که  می دهد  نشان  اولیه  انسان های 
باشد.    A هایپرتویتامینوز  اثر  در  است  ممکن  استخوانی 
ویتامین   سمیت  دیگر،  گزارش های  و  گزارش ها  این  از 
شناخته  باستانی  پدیده ی  یک  عنوان  به  حیوانی   A

 شده است«. 
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به آن اشاره کنم در واقع  آخرین چیزی که می خواهم 
که  مشخصه ای  است.  کننده  ناراحت   بسیار  چیز  یک 
مخصوص گیاهخواران است و در گوشتخواران وجود ندارد 
چیزی  این   می کند.  مشکل  ایجاد  انسان ها  برای  این  و 
است که دکتر رابرتز نیز به آن اشاره کرد: »آترواسکلروز  
سگ ها،  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  گیاهخواران  فقط 
کلسترول  و  چربی  از  می توانند  شیرها  و  ببرها  گربه ها، 
ایجاد  آترواسکلروتیک  پالک های  و  شوند  اشباع 
برای  که  حیواناتی  همه ی  و  »گوشتخواران  نمی شوند. 
خوردن حیوانات دیگر طراحی شده اند، می توانند همه ی 
حیوانات و فرآورده های حیوانی مورد نظر خود را بخورند 

از  )پالک هایی  نمی شوند.  آترواسکلروز  دچار  هرگز  و 
کلسترول که عروق ما را پوشانده و می تواند جریان خون را 
که به قلب و مغز ما می رود مسدود کند و باعث سکته های 

قلبی و مغزی می شود(.
وقت آن رسیده که از همه چیزخواری دست بکشیم و 
به گیاهخواری که از نظر زیست شناسی برای آن طراحی 

شده ایم، رو بیاوریم.

زیر  لینک  که  بود  ویدئویی  از  ترجمه ای  باال  مطالب 
شما را به منابع موجود برای تهیه ی این ویدئو راهنمایی 

می کند.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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عنکبوت دیوچهره )ogre-faced spider(  هشت چشم 
این  دلیل  آنها  صورت  جلوی  بزرگ  چشم  دو  اما  دارد، 
در  عضوی  از  بزرگ،  چشم  بندپایان  این  نامگذاری ست. 
صداها  از  متنوعی  بسیار  دامنه ی  شنیدن  برای  پاهایشان 
استفاده می کنند؛ توانایی که در عنکبوت های دیگر دیده 

نمی شود.
کسی که نام دیوچهره را برای این نوع خاص از عنکبوت ها 
انتخاب کرد، کامال مجذوب گوی های چشمی بسیار بزرگ 
و هیوال مانند آنها،که شکار را در تاریکی تشخیص می دهد، 
توانایی  بخاطر  شب  در  فعال  بندپای  این  اما  بود.  شده 

دیگرش مورد توجه قرار گرفت:شنوایی. 
با  عنکبوت،  نوع  این  که  می گوید  جدید  مطالعه  یک 
دامنه ی  می تواند  پاهایش،  درون  حسی  عضوهای  کمک 
 ۱۸۳ از  بیش  فاصله ی  از  را  صداها  از  شگفت انگیزی 

سانتی متری تشخیص دهد.
عنکبوت های دیوچهره که متعلق به مناطق بومی جنوب 
پوشش  از  شدن  آویزان  با  هستند،  متحده  ایاالت  شرقی 
گیاهی و سپس پرش به عقب برای گرفتن طعمه های هوایی 
که در تار عنکبوت چسبناک قرار گرفته اند، شکار می کنند. 
Jay Stafstrom، محقق فوق دکترای زیست شناسی عصبی 
در دانشگاه Cornell، که در مورد چگونگی انجام این حرکت 
زیرکانه کنجکاو بود، آزمایشی انجام داد که در آن چشم های 
به طرز جالب  با یک الیه سیلیکون پوشاند؛  را  عنکبوت ها 

می توانستند  هنوز  چشم بسته  شکارچیاِن  این  توجهی 
که  می دهد  نشان  این  کنند.  صید  را  پروازکننده  حشرات 
به  عنکبوت ها  می شنوند.  را  خود  شکار  صدای  واقعا  آنها 
افزایش  درحال  شواهد  اما  ندارند،  گوش  متعارف  معنای 
نشان می دهد که بعضی از عنکبوت ها ازجمله عنکبوت های 
عنکبوت های  حاال  و  ماهیگیری  عنکبوت های  جهنده، 
دیوچهره می توانند از طریق گیرنده های مبتنی بر اعصاب 
عمل  گوش  مانند  گیرنده ها  این  بشنوند.  پاهایشان  در 
به  را  تکانه ها  و  را جمع آوری کرده  امواج صوتی  می کنند؛ 
مغز انتقال می دهند. عنکبوت ها از طریق توانایی احساس 
کردن ارتعاشاِت راه رفتن شکار بر روی تارهایشان شناخته 

می شوند، اما این شنیدن درنظر گرفته نمی شود.
Stafstrom، کسی که تحقیق  وی در مجله زیست شناسی 
در  خوب  شنیدن  قابلیت  می گوید:  شد،  منتشر  امروز 
برخالف  است.  توجه  بسیار جالب  دیوچهره  عنکبوت های 
برخی از گونه ها مانند عنکبوت های جهنده که نمی توانند 
دیوچهره  عنکبوت های  بشنوند،  را  باال  فرکانس  صداهای 
ضربات  مانند  پایین  فرکانس  با  صداهایی  هم  می توانند 
پرندگان  باالی  فرکانس  چهچهه های  هم  و  حشرات  بال 
 Sen .را تشخیص دهند آنها هستند  که شکارچیان اصلی 
Sivalinghem، زیست شناس حسی از دانشگاه تورنتو، که 
در این تحقیق شرکت نداشته است، می گوید: کشف چنین 
می تواند  ساده ای  موجود  چنین  در  پیشرفته ای  شنوایی 

شنوایی عالی بدون داشتن گوش در عنکبوت های دیوچهره

مترجم:
  مریم نجفیان

   mnajafian456@gmail.com
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حس  تکامل  چگونگی  آموختن  بیشتر  در  دانشمندان  به 
کمک کند. فهمیدن این که چگونه اطالعات حسی در مغز 
موجودات نسبتًا ساده با سلول های عصبی کمتر، پردازش 
می شود و این که چگونه این امر بر رفتارها و تصمیماتی که 
درمورد  دیدگاه هایی  تاثیر می گذارد  ارگانیسم ها می گیرند 
از  می کند؛  فراهم  مغزها  همه ی  مکانیسم های  و  فرآیندها 

جمله مغز ما.
آزمایشگاهی  آزمایش  یک  در  همکارانش  و   Stafstrom
ساعت  یک  تا  می توانند  که  کوچک،  الکترودهای  جدید، 
پس از قطع شدن به صداها واکنش نشان دهند را به درون 
مغزها و همچنین پاهای جداشده ی عنکبوت ها وارد کردند. 
 metatarsal( دانشمندان گمان کردند که اندام های متاتارس
organs( که نزدیک انتهای پاهای هر عنکبوت قرار دارند و 
مسئول احساس ارتعاشات هستند، همان چیزی است که 
آنها برای شنیدن استفاده می کنند. )در بعضی عنکبوت ها 
سیسیتم عصبی مرکزی نزدیک به ۸۰ درصد از فضای بدن 
آنها را اشغال می کند و حتی گاهی اوقات به درون پاهای آنها 

نیز راه می یابد(.
را  متفاوت  فرکانس های  با  صداهایی  دانشمندان  سپس 
از فاصله ای حدود ۱۸۲ سانتی متری پخش کردند. خواندن 
الکترودها نشان داد که مغز عنکبوت ها و اندام های متاتارس 
آنها وقتی در معرض اصواتی با فرکانس های کم و زیاد قرار 
اندام های  دانشمندان  وقتی  می شوند.  فعال  می گیرند، 
به  بندپایان  این  انداختند،  کار  از  را  عنکبوت ها  متاتارس 
شدت قبل به صداها واکنش نشان ندادند که نشان می دهد 
این اندام مانند الله گوش عمل می کند. این تیم همچنین 
با  را  عنکبوت ها  خود،  آزمایشگاهی  یافته های  تایید  برای 

پخش همان صداها از فاصله ۱۸۲ سانتی متری در شب در 
زیستگاه طبیعی خود در گینسویل فلوریدا آزمایش کردند. 
نتایج همان بود؛ عنکبوت ها با شنیدن صداهایی با فرکانس 
پایین،که درواقع بال زدن حشرات را تداعی می کرد، تارهای 
فرکانس  با  صداهایی  شنیدن  با  آنها  کردند؛  رها  خودرا 
بود،  نزدیکی  در  شکارچی  وجود  کننده  تداعی  باال،که 
بی حرکت ماندند. این پاسخ ها یافته های آنها را در مورد این 
که عنکبوت ها واقعا می شنوند و فقط به ارتعاشات تار واکنش 
نشان نمی دهند را تقویت کرد. Sivalinghemمی گوید: یکی 
آزمایش های  ترکیب  این تحقیق،  واقعا جالب  از جنبه های 
اضافه می کند:  او  است.  اعصاب  فیزیولوژی  کار  با  رفتاری 
به  که  است؛  سخت  بسیار  عنکبوت  در  مغز  فعالیت  ضبط 
این معناست اطالعات بسیار کمی درمورد نحوه ی پردازش 
اطالعات حسی و اطالعاتی که برای عنکبوت ها مهم است، 

داریم؛ اما مطالعاتی از این قبیل بسیار کمک کننده است.
منجر  می تواند  حتی  کشف  این  می گوید:   Stafstrom
تولید  مانند  شود،  صدا  تشخیص  برای  بهتری  فناوری  به 
میکروفون های سوپر حساس. او اضافه می کند: از آنجایی 
که عنکبوت های دیوچهره برای این رفتار عجیب بسیار خوب 
تکامل یافته اند، ما هم ممکن است بتوانیم از آن به نوعی تقلید 
کنیم. به عنوان مثال، او یک میکروفون یا بلندگوی هوشمند 
شبه عنکبوت با هشت پا که هرکدام دارای یک سنسور است 
درنظر می گیرد؛ بنابراین شما می توانید به خوبی محاسبه 
کنید صدا از کجا می آید،چقدر سریع است و به کجا می رود.
از  خاص  صدایی  تشخیص  برای  می تواند  وسیله ای  چنین 
میان گفتگوها مفید باشد. ما فکر می کنیم که هنوز اطالعات 

ارزشمند زیادی در عنکبوت ها نهفته است.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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تحقیقات پزشکی جان  هاپکینز1گزار ش داده اند که آزمایش های جدید با موش هایی که از لحاظ ژنتیکی دستکاری 
شده اند، ارتباط مشخصی را بین انواع مختلفی از اوتیسم و آن دسته از ناهنجاری های مربوط به سلول های مغزی که 

باعث تولید احساسات )غیر جنسی( و ارتباطات اجتماعی می شود را آشکار می کند.
محققان می گویند که نتایج این یافته ها می تواند سرانجام به توسعه ی آن دسته از درمان های اوتیسم که بیماری را از 
منظر ناهنجاری در سلول های عصبی اکسی توسین )در سلول های مغز در هیپوتاالموس پستانداران وجود دارد( مطالعه 

می کنند، منجر شود.
گزارشی از این آزمایشات در تاریخ 27 اکتبر به صورت آنالین در»Neuron« منتشر شد.

دارای که  کسانی  و  اوتیسم  اختالالت  نشانه های  و  اشکال  بین  ارتباط  بیانگر  که  کردند  دنبال  را  شواهدی  محققان 
Fragile X )یک اختالل ارثی که از هر ۴۰۰۰ مرد و ۶۰۰۰ زن در یک نفر مشاهده می شود و باعث ناتوانی در ایجاد 

پیوندهای نزدیک می شود( هستند، بود.
گل دولن۲، دانشیار علوم اعصاب در دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز می گوید: اوتیسم با رفتارهای اجتماعی 
آسیب زننده تعریف می شود، اما همه ی رفتارهای اجتماعی یکسان نیستند. او درادامه بیان می کند که افراد مبتال به 

اوتیسم به طور کلی در ایجاد پیوندهای بسیار نزدیک و خانوادگی نسبت به دوستی مشکل کمتری دارند.
اکسی توسین  نورون های  از  مختلفی  انواع  توسط  عالقه  نوع  دو  این  که  می دهد  نشان  را  شواهدی  آزمایش ها  این 

کدگذاری می شوند.
اختالل در یکی از این نورون ها باعث رفتار های اجتماعی آسیب زننده ا ی است که در اوتیسم مشاهده می شود.

به گفته دولن، بیش از یک قرن است که دانشمندان می دانند دو نوع نورون در هیپوتاالموس وجود دارد.
می شود،  زایمان  هنگام  انقباضات  باعث  که  می کنند،  ترشح  را  )اکسی توسین(  عشق  هورمون  اصطالح  به  نورون ها 

استرس را کاهش می دهد و پیوند بین حیوانات را در بین گونه های پستانداران، از جمله انسان گسترش می دهد.

بررسی ارتباط بین اوتیسم، رفتارهای اجتماعی 
و سلول های مغز از طریق موش ها

مترجم:
  مریم حریمی

marharimi@gmail.com

1. Johns Hopkins
۲. Gul Dulen
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نورون اکسی توسین مگنوسلوالر۱، یکی از انواع نورون های ترشح کننده 
ترشح  بدن  و  مغز  به  را  اکسی توسین  زیادی  مقادیر  که  است  اکسی توسین 

می کند.
بیش از ۵۰۰ برابر از این مقدار توسط اکسی توسین پارووسلوالر  ترشح می شود.
از  بزرگ تر  مگنوسلوالر  اکسی  توسین  نورون های  پیداست،  آنها  نام  از  که  همان طور 

سلول های عصبی دیگر هستند و می توانند آکسون های بازو مانند خود را از مرز سد خونی مغزی عبور دهند.
از جمله عملکردهای نورون های اکسی توسین مگنوسلوالر تحریک عشق بین والدین و فرزند )چیزی که دولن آن را 

»جنون عشقی« می نامد( و پیوند و ارتباط بین نوزادان و مادران، وکسانی که رابطه ی عاشقانه دارند، است.
تحقیقات دولن نشان می دهد که نورون های اکسی توسین پارووسلوالر که از واژه یونانی »parvo« یا »کوچک« گرفته 

شده است نیز رفتارهای اجتماعی را کدگذاری می کند. اما نوعی متفاوت از کدگذاری نورون های مگنوسلوالر.
مثل  تولید  به  مربوط  اجتماعی  رفتارهای  کدگذاری  مگنوسلوالر  اکسی توسین  نورون های 
)مثل پیوند والدین و فرزندان( را انجام می دهند، درحالی که نورون های اکسی توسین 
ارتباط  )مثل  اجتماعی  ارتباطات  در  که  اجتماعی  رفتارهای  کدگذاری  پارروسلوالر۲ 

بین دوست و همکار( اهمیت دارد، کدگذاری می کند.
یا  دو  هر  در  اختالل  با  اوتیسم  عالئم  آیا  اینکه  مطالعه  برای 

است  پاروو همراه  و  مگنو  نورون های عصبی  از  هرکدام 
یا خیر، دولن و تیم او برای اولین بار موش هایی از طریق 
در  را  فلورسنت  نور  تا  کردند  ایجاد  ژنتیک  مهندسی 

ازجمله  اکسی توسین،  نورون های  همه ی 
مگنو و پاروو بتابانند.

سپس، دانشمندان با دانستن اینکه 
مگنوسلوالر،  عصبی  نورون های 

مغزی  خونی  سد  از  عبور  توانایی 
خود  آکسون های  طریق  از 

استفاده  رنگ هایی  از  دارند، 
بین سد  در  را  آنها  که  کردند 

1.Magnocellular
۲. Parvocellular
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خونی مغزی نگه  دارد که بتوانند عالمت گذاری نورون های 
پارووسلوالر که تشخیص آنها  سخت تر و همچنین اندازه آنها 

کوچک تر است را انجام دهند.
پزشکی  دانشکده  در  ژنتیک  پزشکی  استادیار  گاف۱، 
توصیف  یک  مطالعه  این  می گوید:  هاپکینز  جان  دانشگاه 
جامع از دو نوع نورون مرتبط با هم است که در تنظیم رفتار 

اجتماعی دخیل هستند.
آنچه محققان درباره ی موش ها متوجه شدند این بود که 
موارد  و  اجتماعی هستند  تعامالت  به  مایل  موش ها چقدر 

مرتبط با آن تعامالت اجتماعی را ترجیح می دهند.
دانشمندان برای ایجاد مجدد مدل اوتیسم در موش ها، 
به ژن FMR1  روی آوردند، که با Fragile X مرتبط است که 
نقص در آن یکی از علل عمده اوتیسم است که برای حدودا 

۵ درصد از افراد با اختالل اوتیسم اتفاق می افتد.
در انسان، ژن FMR1  از طریق یک فرآیند سلولی )که در 
آن گروه های متیل به ژن اضافه می شوند( خاموش می شود. 
برای  بنابراین  نمی افتد،  اتفاق  موش ها  در  روند  این  اما 
با مهندسی ژنتیک  ناهنجار FMR1 دانشمندان  تکثیر ژن 
موش هایی را تولید کردند تا ژن FMR1  هیچ عملکردی را 

در سراسر مغز و یا در نورون های پارووسلوالر نداشته  باشد.
بدون  موش های  چگونه  که  مشاهده کردند  محققان 
FMR1  ارتباط خود را با موش ماده ای که در نقش مادر بود 
ایجاد و حفظ کردند ولی ارتباط محکمی با موش ماده که در 

نقش جفت بود برقرار نکردند.

باعث  که  ژن هایی  در  جهش  که  می دهد  نشان  شواهد 
اوتیسم می شوند عشق را مختل می کند، اما از عشق والدین 

و فرزندی کم نمی کند.
هنگامی که دانشمندان ژن FMR1 را فقط در پارووسلوالر 
)ترجیح  داشتند.  مشابهی  رفتار  موش ها  کردند  حذف 

موش های نر به والد ماده نسبت به جفت ماده(.
رفتار  کردند  حذف  را  مگنوسلوالر   FMR1 وقتی  اما 

این چنینی از موش ها دیده نشد.
دقیق  تعیین  برای  آزمایش ها  از  دیگر  مجموعه ای  در 
ژن های  چگونه  که  کردند  مطالعه  دانشمندان  یافته ها، 
خاص مرتبط با خطر ابتال به اوتیسم در میان دو نوع نورون 
اکسی توسین روشن یا خاموش می شوند. آنها دریافتند که 
ژن های خطر ابتال به اوتیسم به میزان قابل توجهی بیشتر در 
نورون های پارووسلوالر در مقایسه با نورون های مگنوسلوالر 
این حال، هنگامی که دانشمندان ژن های  با  وجود دارند. 
اسکیزوفرنی، بیماری آلزایمر و دیابت را بررسی کردند، هیچ 
وجود  اکسی توسین  نورون  نوع  دو  بین  ژن  بیان  در  تفاوتی 

نداشت.
دولن می گوید: این به ما می گوید که تفاوتی که بین دو نوع 
نورون اکسی توسین مشاهده می کنیم مربوط به بیماری ای 
است که با اختالل در رفتارهای اجتماعی مشخص می شود، 
اما نه بیماری هایی که این اختالل در رفتار اجتماعی جزو 
در  را  دارد مطالعات مشابهی  دولن قصد  نباشد.  آن  عالئم 
او  دهد.  انجام  اوتیسم  دیگر  انواع  با  مرتبط  ژن های  مورد 
داروهای  که  دهد  نشان  است  ممکن  وی  کار  که  می گوید 
زیرا  باشد  اثر  بی  می تواند  اوتیسم،  برای  آزمایش  حال  در 
درمان ها، نورون های مگنوسلوالر را هدف قرار می دهند، که 
مطالعه ی جدید نشان می دهد که اساس این بیماری نیست. 
در عوض، او می گوید: شواهد نشان می دهد که نورون های 
داروی  تولید  برای  توجه  کانون  باید  اکسی توسین  عصبی 

اوتیسم باشد.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.

1. Goff
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The thing about LIFE
is that ONE DAY
you will be DEAD!
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دانشمندان برای آموزش سیستم ایمنی بدن در مبارزه با 
سرطان، ایمونوتراپی جدید سرطان را مهندسی می کنند

مترجم:
  زینب عابدینی

Zainababedini121@gmail.com

دانشکده  در  که  سرطان  ایمونوتراپی  از  جدیدی  نوع 
پزشکی آیکان در مونت سینای ایجاد شده است، سیستم 
کند  کمک  آن  به  تا  می دهد  آموزش  را  ذاتی  ایمنی 
نانوبیولوژیک،  از  استفاده  طریق  از  را  تومور  سلول های 
مواد ریز تولید شده از مولکول های طبیعی که با   یک جز 
برطبق  ببرد.  بین  از  هستند،  سازگار  درمانی  کمپوننت 
شد؛  منتشر   CELL مجله  در  اکتبر  ماه  در  که  مطالعه ای 
این ایمونوتراپی نانوبیولوژیک مغز استخوان را هدف قرار 
بدن تشکیل  ایمنی  از سیستم  می دهد، جایی که بخشی 
فعال  را  دیده  آموزش  ایمنی  نام  به  فرایندی  و  می شود 
می کند. این فرآیند سلول های پیش ساز مغز استخوان را 
»آموزش  ذاتی  ایمنی  سلول های  تا  می کند  تولید  دوباره 
ایجاد  می کنند،  متوقف  را  سرطان  رشد  که  را  دیده« 
دیگر  انواع  کمک  با  است  قادر  معمول  به طور  که  کند؛ 
ایمنی، خود  سلول ها، سلول های سرکوب کننده سیستم 
را از سیستم ایمنی محافظت کند. این کار برای اولین بار 
نشان می دهد که ایمنی آموزش دیده می تواند با موفقیت 
در  تحقیق  این  شود.  ایجاد  سرطان  درمان  برای  ایمنی  و 
انجام  مالنوم  با  موش  مدل  جمله  از  حیوانی،  مدل های 
شده است و محققان گفتند که این آزمایش برای آزمایش 
بالینی در حال توسعه است. درمان های ایمنی که در حال 
هستند،  سرطان  استاندارد  مراقبت های  از  بخشی  حاضر 

مانند دارویی که مالنومای متاستاتیک رئیس جمهور سابق 
جیمی کارتر را از بین برد. نوع ایمونوتراپی مورد استفاده 
برای رئیس جمهور سابق کارتر، مهارکننده ایست بازرسی، 
و  است  مفید  کاماًل  بیماران  از  کمی  تعداد  برای  فقط 
می تواند عوارض جانبی شدیدی داشته باشد . دانشمندان 
روش  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  یافته های  می گویند؛ 
درمان  یك  به عنوان  می تواند  نانوبیولوژیك  درمانی  ایمنی 
ضد سرطان مستقل، به طور بالقوه با عوارض جانبی کمتر 
یا همراه با داروهای بازدارنده ایست بازرسی مورد استفاده 
استاد  علمی،  دکترای  مولدر  جی  ویلیام  گیرد.  قرار 
و  رادیولوژی مداخله ای  و  رادیولوژی تشخیصی، مولکولی 
عضو مهندسی پزشکی و موسسه تصویربرداری پزشکی در 
دانشکده پزشکی آیکان در مونت سینای گفت: »تنها اثرات 
ضد سرطانی بسیار قوی از ایمونوتراپی نانوبیولوژیک مان را 
مشاهده نکردیم«. »این کار شامل توسعه و ارزیابی بالینی 
ایمونوتراپی جدید مبتنی بر نانومواد بسیار زیست سازگار 
به نام نانوبیولوژیک است. مطالعه ما پیشرفت قابل توجهی 
پتانسیل  با  سرطان،  درمان  و  دیده  آموزش  ایمنی  برای 
واقعی برای استفاده سریع در بیماران است«. این تحقیق 
بخشی از همکاری بزرگ دانشکده پزشکی آیکان با چندین 
زهی  بود.  اروپا  متحده  ایالت  در  دیگر  موسسه  و  دانشگاه 
ای فیاد دکترای علمی، مدیر مهندسی پزشکی و موسسه 
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تصویربرداری و نویسنده دیگر این مقاله گفته است: »این مطالعه یک بازی تغییر دهنده در زمینه ایمونوتراپی 
سیستم  هستیم«.  خود  المللی  بین  همکاران  همکاری  با  و  سینای  مونت  در  فناوری  کشف  حال  در  ما  است.« 
بیمارستان  نیویورک است که شامل هشت  بزرگترین سیستم پزشکی دانشگاهی شهر  بهداشتی مونت سینای 
است، یک دانشکده پزشکی پیشرو و یک شبکه گسترده از اقدامات درمانی در سراسر منطقه نیویورک می باشد. 
بالینی مشترک  رهبری  و  ترجمه، کشف  تحقیقات  نظیر،  بی  آموزش  از  المللی  بین  و  ملی  منبع  کوه سینا یک 
است و اطمینان حاصل می شود که ما باالترین کیفیت مراقبت از پیشگیری تا درمان جدی ترین و پیچیده ترین 
بیماری های انسانی را  ارائه می دهیم.  سیستم بهداشتی شامل موارد بیشتری است که بیش از ۷۲۰۰ پزشک و 
دارای یک شبکه قوی و مداوم در حال گسترش خدمات تخصصی از جمله بیش از ۴۰۰ مکان تمرین سرپایی در 
پنج بخش از شهرهای نیویورک، وستچستر ، و النگ آیلند است. بیمارستان مونت سینای در رتبه ۱۴ اخبار ایاالت 

متحده و گزارش جهانی »هونور رول« از  ۲۰ بیمارستان برتر در کشور و دانشکده پزشکی آیکان از ۲۰ تاپ ترین 
دانشکده پزشکی، بهترین دانشکده پزشکی در کشور شده است.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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آزبست

گردآورنده:
  ماندانا ابراهیم زاده

الیاف  تولید  دلیل  به  که  است  معدنی  ماده  آزبست 
وخیم  بیماری های  جنب،  پرده  و  ریه  در  آنها  نفوذ  و  ریز 
در صنایع  ماده  این  از  استفاده  در گذشته  ایجاد می کند. 
ساختمانی و حمل و نقل بسیار گسترده بود ولی با پی بردن 
به سرطان زا بودن آن استفاده از آن در اروپا و آمریکا به کلی 

ممنوع شده و مواد مناسب آن جایگزین شد.

آزبست یا پنبه نسوز سیلیکات زنجیری منیزیم و آهن است 
که بافتی الیاف مانند دارد. آزبست به صورت سنگ معدنی 
از معدن استخراج می شود. سنگ آزبست در معادن سنگ 
آذرین درونی تشکیل می شود و از دیرباز در امپراطوری روم 

و یونان و در آسیا مورد استفاده بوده  است.

لباس  و  پارچه  کاغذ،  تهیه  در  آن  از  استفاده  بیشترین   
پادشاهان  و  اشراف  طبقه  در  بیشتر  و  است  بوده  نسوز 
یافت می شده است. در کتاب تاریخ طبری هم از استفاده 

آن توسط خسرو پرویز به عنوان دستار یاد شده است.

کاربرهای وسیع امروزه ازآزبست
مصالح و متریال ساختمانی که می توانند دارای آزبست 
عایق  و  حرارتی  سیستم های  شامل  باشند،  نسوز  پنبه  یا 
بندی لوله ها، کاشی و مصالح کف، مصالح دیوار و سقف، 
مصالح ضد حریق، چسب ها، سیمان و صفحات سیمانی 
مانند ایرانت و لوله های سیمانی کم فشار و پرفشار هستند. 
البته بیشترین مصرف پنبه نسوز در صنایع ساختمانی در 

ساخت صفحات سیمانی است.

خطرات ایجاد شده توسط آزبست
در تحقیقات مختلف اعالم شده است کسانی که مدتی 
و  معدنچی ها  مانند  بودند  نسوز  پنبه  یا  آزبست  تماس  در 
دچار  تنفسی  وخیم  بیماری های  به  کارخانه ها،  کارگران 
شدند و در سن پایین جان خود را از دست داده اند. با کالبد 
شکافی بدن این افراد عامل این مرگ نابه هنگام نفوذ الیاف 
ریز آزبست به ریه و پرده جنب اعالم شد. این الیاف با چشم 
دیده نمی شوند، رنگ و بو ندارند و از طریق دهان و بینی 
به مسیر تنفسی وارد می شوند و به مرور زمان بیماری هایی 
مانند آزبستوز، سرطان ریه، مزوتلیوما و بیماری های مرتبط 

با پرده جنب را موجب می شوند.

الیاف  درمعرض  کمتر  می کنند  کمک  که  راه هایی 
مضر آزبست باشیم: 

آزبست  از  آنها  در  می رود  گمان  که  موادی  هیچگاه 
استفاده شده است به وسیله چکش، دریل و میخ سوراخ 
این  اره کردن، حرکت دادن، شکستن  از بریدن،  و  نکنید 
موادی  و  منهدم کردن وسایل  برای  پرهیز کنید.  نیز  مواد 
که در آنها از آزبست استفاده شده است از متخصصان آن 

استفاده کنید.

از انجام اعمالی مانند جارو کردن، الک کردن و نظافت 
که باعث ایجاد گرد و غبار می شوند خودداری کنید و برای 
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کاهش خطرات آزبست تا رسیدن تیم تخصصی بهتر است 
مواد دارای پنبه نسوز را مرطوب نگه دارید تا از پخش شدن 
نوشیدن  خوردن،  غذا  شود.  پیشگیری  هوا  در  آن  ذرات 
نوشیدنی و سیگار کشیدن در نزدیکی مواد دارای آزبست، 

خطر آن را تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می دهد.
برای  ضروری  موارد  کردن  رعایت  با  حتی  حال  این  با 
منع  قانون  آزبست،  گرفتن  قرار  معرض  در  از  جلوگیری 

استفاده از آزبست اعالم شده است.
آزبست  که  خطراتی  درباره  مختلف  تحقیقات  از  پس 
مقاالت  چاپ  به  اقدام  دانشمندان  دارد،  سالمتی  برای 

در ژورنال ها مبنی بر سرطان زا بودن آزبست اقدام کردند 
تولید  ممنوعیت  قانون  تصویب  به  مجبور  را  دولت ها  که 
محصوالت مورد استفاده صنایع با آزبست کرد. در پی این 
اتفاقات  این  تمام  تعطیل شدند.  آزبست هم  معادن  اقدام 
و  اروپا  در  میالدی   ۱۸۴۰ تا   ۱۸۳۰ سال های  به  مربوط 
آمریکای شمالی است. در ایران هم پس از کش و قوس های 
فراوان از سال ۱۳۷۸ سرانجام در سال ۱۳۹۰ استفاده از 
آزبست در صنایع مختلف، بیش از یک مقدار معین، ممنوع 
قابل  استاندارد  سازمان  در  آن  اطالعات  که  شد  اعالم 

دسترسی است.
هم اکنون با قانون منع استفاده از آزبست جایگزین هایی 

برای آن در صنعت قرار داده شده است:
بیشترین  لوله ها  و  سیمانی  صفحات  تولید  در  آزبست 
از   آنها  جایگزینی  برای  معموال  که  دارد  را  استفاده  مورد 
ورق های  تولید  برای  می شود.  استفاده  سلولز  و    PVA
پلی اکریلو  مانند  الیافی  از  )ایرانت(  موجدار  و  مسطح 
استفاده  است  ممکن  نیز  فایبرگالس  یا   )PAN( نیتریل 
الیاف  پروپلین،  پلی  الکل،  وینیل  پلی  همچنین  شود. 
نیشکر،  سیسال،  بامبو،  چوبی،  تخته  سلولزی،  طبیعی 

ورق های  تولید  در  آزبست  جایگزین  برای   … و  کنف 
آهنی،  چدنی،  لوله  از  استفاده  هستند.  مناسب  سیمانی 
سیمانی  لوله  کلراید،  وینیل  لوله  پرفشار،  پلی اتیلنی  لوله 
تقویت شده با فوالد و لوله پلی استر تقویت شده با شیشه 
هم جایگزین خوبی برای لوله های پرفشار آزبستی هستند. 
لوله سیمانی سلولزی، لوله سیمانی تقویت شده با الیاف 
با  تقویت شده  پلی استر  لوله  یا رسی،  لوله سفالی   ،PVA
مناسبی  جانشین  نیز  فوالد  با  شده  تقویت  لوله  و  شیشه 
برای لوله های کم فشار آزبستی باشند. به طور کلی موادی 
گالوانیزه،  آهن  فوالد،  شیشه،  پشم  اتیلن،  پلی  مانند 
سیمان سلولزی، الومینیوم،PVC و بسیاری مواد دیگر که 
در صنعت ساختمان نوظهور هستند برای جایگزین شدن 
با آزبست مناسب هستند. الیاف آزبست به سختی تخریب 
می شوند و بنابراین وقتی این الیاف وارد بافت های شش و 
دیگر بافت های بدن می شوند؛ نمی توانند شکسته یا حذف 
شوند. این الیاف در جای قرار گرفته باقی می مانند و بدن 

را بیمار می کنند.
شش،  سرطان  آزبست:  از  ناشی  مهم  بیماری  سه 

آزبستوزیس و مزوتلیوما هستند.
سرطانی  غیر  و  مزمن  جدی،  بیماری  »آزبستوزیس« 
به  شده  تنفس  آزبست  الیاف  است.  تنفسی  دستگاه 
و  می کنند  زخمی  را  آنها  و  برده  هجوم  شش  بافت های 
موجب نفس های بریده بریده و صدای خشک ترق و تروق 
موجب  پیشرفته  مراحل  در  و  تنفس  هنگام  در  شش ها 

نارسایی قلبی می شوند .
این  و  ندارد  وجود  آزبستوزیس  برای  قطعی  معالجه 
بیماری عموما ناتوان کننده یا کشنده است. خطر ابتال به 
بیماری برای کسانی که مستقیما با آزبست سروکار ندارند 
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کم است ولی کسانی که خانه های حاوی آزبست را تخریب 
باید  و  هستند  باالیی  خطر  معرض  در  می کنند.  نوسازی  و 

اقدامات ایمنی و احتیاطی را کامال جدی بگیرند.
مری،  سرطان های  ارتباط  بر  دال  شواهدی  کلی  به طور 
حنجره، حفره دهانی، معده، روده بزرگ و کلیه با بلع آزبست 
وجود دارد اما »سرطان شش« بیشترین مرگ و میر مرتبط 
با آزبست را به خود اختصاص می دهد و بیشتر در افرادی 
عهده  یا  می کنند  کار  آزبست  معادن  در  که  می شود  دیده 
که  کسانی  این  عالوه بر  هستند.  آزبست  کردن  آسیاب  دار 
در تولید و استفاده از محصوالت آزبستی نقش دارند بسیار 

بیش از مردم عادی در خطر ابتال به سرطان شش هستند.
تغییرات  سرفه،  شش،  سرطان  نشانه های  عمومی ترین 
تنفسی، نفس های بریده بریده، درد مداوم سینه، گرفتگی 
صدا و کم خونی است. مردمی که عالوه بر در معرض آزبست 
بودن، در معرض سایر مواد سرطان زا بوده اند، مثل کسانی 
که  مردمی  به  نسبت  می کنند،  استنشاق  سیگار  دود  که 
فقط در معرض آزبست بوده اند موارد ابتال به سرطان شش 

بیشتری را نشان داده اند.
در  اغلب  که  است  سرطان  از  نادر  گونه ای  »مزوتلیوما« 
)به  قلب  و  شکم  سینه،  شش،  غشایی  نازک  پوشش های 

ندرت( دیده می شود.
بیماری  این  به  ابتال  موارد  تمامی  که  است  این  واقعیت 
و  معادن  کارگران  است.  آزبست  با  مجاورت  به  مربوط 
که  کارگرانی  دارند،  کار  و  سر  آزبست  با  که  منسوجات 
در  و  می کنند  کار  گازی  ماسک  تولید  کارخانجات  در 
آزبست  معادن  کارگران  دارد،  وجود  آزبست  ساخته هایشان 
از  که  کشتی سازی  کارگاه های  کارگران  آزبست،  آسیاب  یا 
آزبست استفاده می کنند و کسانی که در کارخانجات تولید و 
نصب عایق های آزبستی کار می کنند، حتی کسانی که با این 
کارگران زندگی می کنند یا نزدیک این معادن و کارخانه ها و 
کارگاه ها هستند، بیش از دیگران مستعد بیماری مزوتلیوما 

هستند.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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و  حال توسعه  در  کشورهای  در  بهداشتی  مهم  معضالت  از  یکی  ایدز 
توسعه یافته است. به عنوان یک بیماری عفونی دستگاه ایمنی انسان شناخته 
می شود که می تواند حوزه های گفتار، زبان، و شناخت را در کودکان درگیر 
ایدز  بیماری  است.  گرفته  زیادی  قربانیان  تاکنون  مزمن  بیماری  این  کند. 
درکودکان و نوزادان نیز رؤیت شده که گفتنی است اگر در همان ابتدای تولد 
کودک،  بیماری تشخیص داده شود احتمال بهبود مبتال بسیار باالست. شایع 
ترین راه ابتال کودکان به این عفونت نیز، انتقال در حین زایمان است. بنابراین 
شیوع این بیماری در سنین باروری زیاد است؛ که با انجام درمان پیشگیری 
توجهی  قابل  میزان  به  به کودکان  انتقال عفونت  میزان  زایمان  کننده حین 
کاهش می یابد. اگرچه با اقدام های درمانی جدید بروز عفونت ایدز در نوزادان 
کشورهای مختلف رو به کاهش است، ولی طبق آمارهای موجود اکثر کودکان 
آلوده به اچ آی وی، در کشورهای درحال توسعه به دنیا می آیند. در حال حاضر 
این بیماری درمان ناپذیر است، لذا تنها راه مقابله، پیشگیری از آلوده شدن 
و مهم تر  با صرفه تر  ایدز  از  پیشگیری  آن که  ایدز می باشد، ضمن  ویروس  به 
از درمان آن است. همچنین آگاهی افراد جامعه نسبت به این بیماری نقش 
مهمی در پیشگیری از ابتال به آن دارد. با وجود همه ی این مسائل در ایالت 
می سی سی پی گزارش شده است، که: نوزادی  به فاصله ۳۰ ساعت پس از 

تولد به ویروس اچ آی وی مبتال شده است.✓
 احتماال دلیل آن نیز مبتال بودن مادر به بیماری و عدم درمان بیماری در 
دوران بارداری و قبل از آن بوده است. با این حال تالش برای درمان نوزاد و  
کشف ویروس در بدن نوزاد درهمان ساعات اولیه تولد و انجام اقدامات ضروری 
و تجویز داروهای مقابله با ایدز را راه درمان نوزاد می دانند«. کارشناسان علوم 
پزشکی معتقدند که احتماال همین سرعت عمل در تجویز دارو یکی از عوامل 
اصلی در درمان این کودک بوده است. پس از چند ماه درمان و افزایش مصرف 
داروها در کودک دیگر هیچ اثری از ویروس اچ آی وی در بدن این نوزاد باقی 
نمانده است. این خبر امیدوار کننده در آینده ای نزدیک می تواند جان هزاران 

کودک را نجات دهد.

HIV ایدز

گردآورنده:
  ماندانا ابراهیم زاده

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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چرا داروینیسم آره ولی واالزیسم نه؟

گردآورنده:
  فاطمه عباس نژاد

با اسم چارلز   در ذهن %۹۰ مردم دنیا انتخاب طبیعی 
داروین گره محکمی خورده که از هم جدانشدنی هستند 
ذهن  در  نیز  دیگری  شود  گفته  اسامی  این  از  کدام  هر  و 
خیلی ها  شاید  اما  می شود.  تداعی  شنونده  یا  خواننده 
به  نامه ای  واالس  راسل  آلفرد  نام  به  فردی  اگر  که  ندانند 
نامه را  چارلز داروین نمی  نوشت و دسته برقضا داروین آن 
نمی خواند، چارلز داروین هیچ وقت جسارت بیان نظریه ی 
خود را برای عموم مردم و جامعه علمی آن زمان را نداشت.

اما آلفرد راسل واالس که بود و چه کرد؟
واالس در ۸ ژانویه ۱۸۲۳ در روستای ولز و در خانواده ای 
نه  از  هشتم  فرزند  شد.  زاده  اسکاندیناوی  اهل  و  متوسط 

فرزند آن خانواده بود. 
خانواده واالس وضعیت مالی پایداری نداشتند و رفته رفته 
تصمیم   ۱۸۲۳ سال  در  دلیل  همین  به  می شد،  هم  بدتر 
گرفتند تا حد امکان به جایی نقل مکان کنند که هزینه های 

زندگی در آنجا کمتر باشد.
به  هاتفورد  مدرسه  در  را  ابتدایی اش  تحصیالت  واالس 
پایان رساند. ۱۳ ساله بود که خانواده اش دیگر توان حمایت 
از وی را نداشتند، از این رو به عنوان دستیار در تجارت خانه 

برادرش مشغول به کار شد.
واالس عالقه مند به گردآوری و قالب گیری حشرات بود و 
همراه دوستش باتس به جمع آوری سوسک ها می پرداختند. 
دوران  در  بریتانیایی  موزه های  زمان  آن  در  برقضا،  دست 
حشرات  گذاشتن  نمایش  به  و  جمع آوری  شیفته  وکتوریا 

بودند بنابراین تقاضا افزایش یافته بود و واالس می توانست 
از راهی که خودش دوست داشت امرار معاش کند.

واالس در طول زندگی خود سفرهای طوالنی ای داشت 
که هر کدام چندین سال طول می کشید. اولین سفر واالس، 
 ۴ و  بود  جنوبی  آمریکای  در  آمازون  جنگل های  به  سفری 
سال به طول انجامید. در طی این سفر، واالس به گردآوری 
نمونه های مختلفی پرداخت. هنگام بازگشت به انگلستان 
در دریای آتالنتیک، قایق واالس دچار حادثه گردید و تمام 
کلکسیونی که از گونه های مختلف جمع آوری کرده بود به 
همراه یادداشت هایش در مقابل چشمانش در آتش سوخت. 
را  یادداشت هایش  و  گونه ها  از  کمی  بسیار  تعداد  واالس 
توانست نجات دهد و همراه با خود به یک قایق روباز منتقل 
کند. وی ۱۰ روز بر روی آب سرگردان بود تا آنکه توسط یک 
کشتی به طور معجزه آسایی نجات یافت و به انگلستان رسید. 
جمع آوری  گونه های  و  یادداشت ها  تمام  تقریبا  که  واالس 
شده اش را از دست داده بود، مجبور شد تمام تحقیقات خود 

را دوباره آغاز کند اما این بار در محلی دیگر، در آسیا!
مقصد  به  خود  سفر  دومین  واالس  سالگی،    ۳۱ در 
از  تا  کشید  طول  هفته   ۶ نمود.  آغاز  را  آسیا  جنوب شرقی 
لندن به سنگاپور برسد. این سفر در سال ۱۸۵۴ آغاز گردید 
و تا سال ۱۸۶۲ ادامه یافت، تنها همراه واالس در این سفر ۸ 

ساله، دستیارش بود.
واالس و دستیارش در سنگاپور، تمام وقت خود را صرف 
جمع آوری و قالب گیری گونه های مختلف کردند. آنها گاهی 
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۹ شب مداوم مشغول کار و مطالعه بودند. شناسایی ۲۱۲ 
واالس  وقفه  بی  فعالیت های  و  تالش ها  نتیجه  جدید  گونه 
و دستیارش بود. وی در سفر ۸ ساله خود به جنوب شرقی 
آسیا، موفق شد ٪۲ از کل گونه های پرندگان را کشف نماید.
به  ساله   ۸ سفر  همین  در  واالس  فعالیت های  بیشتر 
جنوب شرقی آسیا صورت گرفت. این سفر باعث شد اولین 
مقاله تکاملی خود با اصطالح »قوانین ساروک« را در سال 
۱۸۵۵ به رشته تحریر درآورد. ساروک منطقه ای جزیره ای 

در مالزی است.
واالس در سفر دومش )سفر به جنوب شرق آسیا( تنها در 
سنگاپور سکنی نگزیده بود. اقامتش در گینه نو باعث شد 
یکی از مهم ترین تحقیقات خود را انجام دهد. وی در گینه 
بر روی گونه های  تاثیر یک جزیره  تحقیقاتش،  نو، در طی 
موجود در آن جزیره را مورد بررسی قرار داد. به سبب همین 
خود  به  را  جغرافیایی  زیست  پدر  لقب  توانست  تحقیق، 

اختصاص دهد.
آمازون  رودخانه  بستر  در  ابتدا  واالس  میدانی  تحقیقات 
که  جایی  ماالیی  مجمع الجزایر  سپس  می گرفت،  انجام 
مورد  وی  تحقیقات  در  نیز  می شود؛  بخش  دو  اندونزی 
جانوری  گونه های  بخش  یک  در  که  گرفت  قرار  استفاده 
خاستگاه  با  گونه هایی  دیگر  بخش  در  و  بسیار  استرالیایی 
برای  واالس  تالش های  داشت.  وجود  فراوان  آسیایی 

استرالیا بررسی گونه های جانوری جزایر دو قاره 
است  امروزی  اندونزی  همان  آسیا  و 
از  دارد.  شهرت  واالس  خط  به  که 
واالس  که  گونه ای  مجموع ۱۲۵۰۰۰ 

آن  مورد   ۵۰۰۰ حدود  نمود  جمع آوری 
برای دانشمندان جدید بود.

در  میالدی   ۱۳۸۵ سال  در  که  واالس 
بود،  ساکن  اندونزی   Ternate جزیره  

ترنات  مقاله  به  بعدها  که  نوشت  مقاله ای 
مشهور شد. واالس اعتقاد داشت که حیات نیز 

همچون زندگی به مرور زمان تغییر کرده است و در مقاله  اش 
توضیح داد که بقای تمام گونه ها مستلزم تغییر است.

طریق  از  تکامل  ایده  شیفته ی  واالس  دانشمند  دوست 
انتخاب طبیعی بود. وی در نامه ای به واالس نوشت: )این 
ایده خود حقیقت است، آنقدر ساده و واضح که خوانندگان 

به محض مطالعه متوجه سادگی آن می شوند(.
سوال  یک  حول  واالس  سفر های  و  فعالیت ها  تمام 

بنیادین بود: »زندگی از کجا پدید آمده است«. این پرسش 
با فعالیت های چارلز داروین هم راستا بود.

واالس در همان سال که مقاله  ternate  خود را در اندونزی 
نوشت، طی یک نامه به داروین یک نسخه از مقاله خود را 
نیز برای وی فرستاد. داروین با خواندن نامه واالس، شوکه 
شد. داده ها و نتایج واالس مشابه نتایج خود وی بود با این 
تفاوت که داروین بر روی منقار فنچ های گاالپاگوش کار کرده 
و واالس در منطقه ای که امروزه اندونزی نامیده می شود کار 

 کرده بود.
وی  داد.  نشان  خود  دوست  به  را  واالس  نامه ی  داروین 
پیشنهاد کرد که هر دو آنها در یک روز مقاله های خود را ارائه 
و  نمی نوشت  نامه ای  داروین  به  واالس  اگر  نتیجه  در  کنند 
داروین دچار ترس نمی شد که تحقیقات 12 ساله ی خود به 
نام دیگری بر سر زبان ها بیوفتد، شاید هیچ وقت به خاطر 
در  بیاورد  او  سر  بر  می توانست  کلیسا  که  عواقبی  از  ترس 
اذهان عمومی نظریه خود را بیان نمی کرد. اما باید خاطر 
انتخاب  داروین  از  به صورت مستقل  واالس  که  کرد  نشان 

طبیعی را کشف کرد.
مقاله  ارایه  برای  که  جلسه ای  در 

برگزار شد هیچ  و واالس  داروین 
نداشتند.  حضور  دو  آن  از  یک 
واالس در سفر بود و نمی توانست 

در  دو همزمان 
مکان 
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باشد و داروین هم پسر هجده ماهه خود را از دست داده بود. 
نفرکه در  برای سی  تنها  را  انجمن اطالعات دو مقاله  دبیر 

جلسه حضور داشتند ارائه کرد.
اما چه شد که تقریبا تمام شهرت و آشنایی و کشف انتخاب 

طبیعی برای داروین شد و چیزی به واالس نرسید؟
داروین  مطالعات  که  است  این  اهمیت  حائز  مورد  اولین 
خیلی بیشتر از واالس بود و یک سال بعد از از ارائه مقاله ها، 
ای  منشا  یا  گونه ها  خاستگاه  عنوان  تحت  کتابی  داروین 
درباره ی تکامل نوشت. این کتاب پرفروش نام داروین را بر 
سر زبان ها انداخت. همچنین داروین از سفرهایی که داشت 

سفرنامه ای تدوین کرد و آن را نیز به چاپ رسانید.
یکی دیگر از دالیل عدم شهرت و معروفیت واالس در امر 
از  انتخاب طبیعی شاید این مورد بود که تلفظ داروینیسم 
واالزیسم آسان تر و راحت تر بود است. البته حلقه ی دوستان 
داروین و نیز موقعیت خانوادگی و طبقه اجتماعی که داروین 
داشت را نیز نباید از یاد برد، داروین برخالف واالس از طبقه 

اشراف زادگان انگلستان بود و خانواده معروفی نیز داشت.
یکی  واالس  با  دوستانش  و  داروین  نظرات  و  عقاید  تمام 
به طور  نمی تواند  طبیعی  انتخاب  واالس  عقیده  به  نبود. 
کامل هوش انسانی را توضیح دهد و باید قدرت خارجی در 
آن  موافق  و دوستانش  داروین  باشد در حالی که  آن دخیل 
نبودند و داروین درمورد تکامل انسان و نوع به وجود آمدنش 
در کتابش در لفافه صحبت کرده و به طور مستقیم و دقیق به 

آن نپرداخت.
واالس چهارده سال از داروین کوچک تر بود و از زمانی که 

مقاله های خود را ارائه دادند، با هم رابطه ای توام با احترام 
اما پیچیده  داشتند. واالس باعث شد که داروین کتابش را 
به اتمام برساند و زمانی که واالس دچار مشکالت مالی شد، 
داروین  به او کمک کرد تا به خاطر فعالیت های علمی خوبی 

که انجام داده بود حقوق بازنشستگی دریافت کند.
بسیار  اثر  ماالیی  مجمع الجزایر  عنوان  با  واالس  کتاب 
مهمی است که از سال ۱۸۶۹ میالدی چاپ می شود و کتاب 
دیگری نیز با عنوان جزیره ی زندگی به عنوان دنباله ای در 
واالس  رسانید.  چاپ  به  نیز  را  حیوانات  جغرافیایی  توزیع 
جغرافی دان و مردم شناس بود که فعالیت های اجتماعی نیز 
داشت و از حقوق زنان در خصوص حمایت از حق رای زنان 
فعالیت داشت. واالس در نهایت در سن نود سالگی در هفت 

نوامبر ۱۹۱۳ فوت کرد.
وب سایت موزه تاریخ طبیعی لندن به مناسبت صدسالگی 
نمایش  به  را  واالس  و  داروین  نامه های  واالس،  بزرگداشت 
گذاشته که با سرچ Wallace 100 می توانید نامه های این دو 

فرد را مطالعه کنید.
 و در انتها دو جمله از آلفرد راسل واالس در مورد جزیره ی 

جاوا و مجمع الجزایر ماالدی  را بیان می کنیم.
واالس درمورد جزیره ی جاوا گفته بود: )جهان برای نفع 

بردن بشر ساخته نشده است(.
و  )درختان  ماالدی:  مجمع الجزایر  کتاب  در  واالس 
میوه ها که از جمله تولیدات پادشاهی جانوران است چندان 

هم خوانی با استفاده بیشتر از حد بشر ندارد(.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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آزمایشی،  داروی  که  می دهد  نشان  بالینی  کارآزمایی 
را  کلیوی  دیابتی  بیماری  پیشرفت  جانبی،  عوارض  بدون 

کاهش می دهد.
پزشکی  مجله  در  هم زمان  طور  به  که  یافته ها،  این 
نیوانگلند منتشر و در کنفرانس هفته کلیه ۲۰۲۰ انجمن 
نفرولوژی آمریکا ارائه شد، نشان می دهد داروی تحقیقاتی 
قابل  عروقی  قلبی  و  کلیوی  مزایای  دارای   finerenone
و  کلیه  مزمن  بیماری های  به  مبتال  بیماران  برای  توجهی 

دیابت نوع ۲ است.
جورج  دکتر  توسط  نفری،   ۵۷۰۰ آزمایش  این  سوم  فاز 
باکریس، استاد پزشکی در دانشگاه شیکاگو و مدیر مرکز 
جامع فشار خون در دانشکده پزشکی شیکاگو انجام شد. 
کشور   ۴۸ در  منطقه،   ۱۰۰۰ از  بیش  در  که  مطالعه  این 
انجام شده است، بزرگترین تالش تحقیقاتی در مورد این 
متحده  ایاالت  در  تنها  نفر  میلیون ها  روی  که  بود  بیماری 
بزرگساالن  چهارم  یک  از  بیش  است.  شده  انجام  آمریکا 
مبتال به دیابت، در نهایت به بیماری های مزمن کلیه مبتال 
تبدیل  کلیه  نارسایی  اصلی  دلیل  به  را  دیابت  و  می شوند 
وجود  شواهدی  اکنون  می گوید:  باکریس  دکتر  می کنند. 
 ،finerenone از  استفاده  با  می توانند  پزشکان  که  دارد 
مینرالوکورتیکوئید  گیرنده ی  جدیِد  کننده  مسدود  یک 

غیر استروئیدی، که هنوز توسط FDA تأیید نشده است، 
و  دیابتی  کلیوی  بیماری  پیشرفت  جانبی،  عوارض  بدون 
مسئله  این  دهند.  کاهش  را  عروقی  قلبی  حوادث  میزان 
برای  کمی  بسیار  گزینه های  که  بیماران  از  گروهی  برای 
درمان آنها وجود دارد، بسیار مهم است. این هدف امیدوار 
کننده برای یک درمان جدید به این معنی است که بیماران 
می توانند دیالیز و به نوبه خود نیاز احتمالی به پیوند کلیه 
یک  عروقی  قلبی  مشکالت  کاهش  بیندازند.  تأخیر  به  را 
نکته مثبت برای کند شدن پیشرفت بیماری کلیوی است. 
finerenone که توسط شرکت بایر ساخته شده است، یک 
استروئیدی  غیر  مینرالکورتیکوئید  گیرنده  آنتاگونیست 
اما  تأیید نشده است،  برای استفاده  این دارو هنوز  است. 
 ،FIGARO در تعدادی از کارآزمایی های بالینی، از جمله
در سال آینده با نتایج قلبی عروقی در حال بررسی است. 
این دارو، گیرنده هایی را که در التهاب و زخم های قلب و 
کلیه نقش دارند، هدف قرار داده و آنها را مسدود می کند. 
کلیه ها مواد زائد و آب بدن تصفیه می کنند و همچنین در 
دیدن  آسیب  صورت  در  و  دارند  نقش  خون  فشار  کنترل 
می توانند منجر به تجمع مواد زائد و مایعات در بدن شوند. 
 FIDELIO-DKD )FInerenone in که  مطالعه  این 
 reducing kidney failure and disease progression in

کارازمــایی بالینـی نشــان می دهد که داروی آزمایشـی، بــدون 
عوارض جانبی، پیشرفت بیماری دیابتی کلیوی را کاهش می دهد

گردآورنده:
  زهره ابراهیمی

)zohreebrahimi2000@gmail.com(
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نامیده می شود،   )diabetic kidney disease
توجهی  قابل  به طور  دارو  این  که  داد  نشان 
بیماری کلیه  پیشرفت  و  بوده  از دارونما  بهتر 
به  نسبت  سال   ۲/۶ متوسط  در   ۱۸٪ با  را 
استاندارد مراقبت های فعلی کاهش می دهد؛ 
در حالی که بیمارانی که finerenone دریافت 
از پتاسیم را گزارش  کرده اند، سطح باالتری 
دادند )٪۱۸ در مقابل ٪۹ با دارونما(، عوارض 
جانبی جدی مربوط به پتاسیم که نیاز به قطع 
بیماران   ۲.۸٪ در  و  بوده  نادر  دارند،  مطالعه 
داده  رخ  کنترل  گروه  ٪۰.۹از  مقابل  در 
منجر  می تواند  پتاسیم  باالی  مقادیر  است. 
در  بایر  شرکت  شود.  قلبی  ریتم  مشکالت  به 
اوایل سال جاری اعالم کرد که این کارآزمایی 
نتایج  نظر  از  اولیه  مرکب  پایانی  نقطه  به 
خود  کامپوزیت  ثانویه  پایانی  نقطه  و  کلیوی 
است.  یافته  دست  عروق،  و  قلب  نتایج  برای 
اکتبر   ۲۳ تا  آزمایش  این  کامل  یافته های  اما 
منتشر نشد. این آزمایش به صورت تصادفی، 

دوسوکور و کنترل دارونما انجام شد.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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شناسایی نشانه های اولیه بیماری آلزایمر

گردآورنده:
  یاسمین نوابی

yasinavabi@gmail.com

به پرستارش گفت که درحال  وقتی یک خانم ۶۰ ساله 
با  ناهاری  قرار  مانند:  است  مواردی  کردن  فراموش 
تولد  تبریک  برای  تماس  یا  همسایه،  یک  دوستان،نام 
دارد:  گوناگونی  شکل های  پرستار  یک  واکنش  نوه اش، 
ممکن است ابراز نگرانی کند و دستور اجرای چندین تست 
آزمایشی بدهد، این قضیه را به حساب باالرفتن عادی سن 
خیلی  یا  بشمارد،  کننده  ناامید  لحظه ای  آن را  بگذارد، 

چیزهای دیگر. 
برای  )پیشگیری(  مهم  فرصت  یک  مواردی  همچنین   
مسئوالن  مراقبت های سالمتی در زمانی نشان می دهد،  
چرا که شاید این بیماران در حال تجربه نشانه های نخستین 
واقع  پرستاری  کالج  از  محقق  یک  باشند.  شناختی  زوال 
امیدوار  که  می کند  هدایت  را  تحقیقی   پن  ایالت  در 
اختالل های  بتوانند  بالینی  پزشکان  که  شود  منجر  است 
شناسایی  بیماران  در  زودتر  را  آلزایمر  مانند  شناختی، 
روی  کار  درحال  پروفسور،  دستیار  هیل،  نیکی  کنند. 
شناسایی نشانه هایی است که تغییراتی را در مغز انسان به 
وجود می آورد که مرتبط با زوال و در آینده به بیماری های 
یافته های  که  است  امیدوار  او  می گردد.  منجر  آلزایمری 
تصمیم گیری های  چگونگی  پیشرفت  در  بتواند  تیمش 
درآمد های  پیشرفت  در  بهداشتی  مراقبت های  مسئوالن 
این زوال کمک  به  اولین گزارش های مربوطه  از  شناختی 
یار قرار دارد اظهار می کند:  کند. هیل که در مقام استاد 
»همه ی ما زوال حافظه داریم. اما برای انسان هایی که قرار 

مشکالت  این  بشوند  آلزایمر  یا  شناختی  زوال  دچار  است 
سعی  ما  نیست.  عادی  سنی  تغییرات  از  ناشی  حافظه 
می کنیم با دقت بفهمیم این نشان ها چه هستند، و شاید 
آن نشانه ارتباط با اساس این زوال داشته باشند، تا اینکه  
ریشه در افسردگی و اضطراب و آشفتگی داشته باشند«.   

تحقیق  این  ساله  چهار  دوره  از  سال  سومین  در  هیل 
سالخوردگی  با  مرتبط  بین المللی  موسسه  توسط  که 
حمایت مالی می شود قرار دارد. تحقیق او از اطالعات دو 
نیویورک  از  منطقه ای،  مطالعه  دو  و  بین المللی  مطالعه ی 
آزمایش  مورد  را  نفر   ۲۰۰۰۰ ی  اندازه  به  که  شیکاگو،  و 
قرار دادند نشأت می گیرد. تیم تحقیقاتی او شامل ژاکلین 
موگل،دستیار تحقیقاتی پروفسور از کالج توسعه سالمتی و 
انسان، مارتین سیلوینکی، سرپرست مرکز کالج رشد سالم، 
می باشد .هیل می گوید: »مطالعه ما اولین مطالعه جامع 
است«.  زمان  از  طوالنی  دوره ای  طی  کاری  روابط  این  با 
دست آوردهای او تا االن نشان می دهد که گزارش پزشکی  
در  افسردگی  عالمت های  از  بیشتر  حافظه  در  زوال  یک 
طول زمان تقدم دارد. »هنگامی که شخصی درباره حافظه 
نتایج  ما  اگر تست های شناختی  نگرانی دارد، حتی  خود 
این ها  پیشه کنیم«.  باید احتیاط  را معمولی نشان دهند، 
می تواند  نگرانی ها  است:»این  باره  این  در  هیل  سخنان 
زمینه را برای باال بردن ریسک ابتالی مردم به توسعه این 
زوال  این  به  ابتال  و خطر  افسردگی مهیا کند  عالمت های 
کسی  چه  که  بفهمیم  باید  ما  می کند.  ایجاد  را  شناختی 
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حافظه اش  کارایی  هنگامی که  افسردگی،  عالمت های  با 
کاهش می یابد، زمینه ابتال  برایش مهیا شده است. روشی 
تأثیرگذار  که کهن ساالن مالحظه حافظه خود را می کنند 
از دایره های  است. برای مثال مواردی مانند کنارکشیدن 
اجتماعی، ممکن است در آینده بر عالمت های افسردگی 
سروکار  قطعا  کلی  به طور  بگذارد.  تأثیر  آن ها  پریشانی  و 
و  فیزیکی  رشد  با  روابط  در  مؤثر  فعالیت های  با  داشتن 
جسمی و اجتماع تحریک پذیر است و کامال با رشد سالم 
درحال  همچنین  ما  دارد.  رابطه  بهتر  درآمدهای  و  انسان 
بعضی  برای  هستیم.  حافظه  مشکالت  ادراک  کردن  پیدا 
در  بزرگساالن  این  پذیری  تأثیر  وسعت  دادن  نشان  افراد، 
شناختی  تست های  است.  موثر  فعالیت های  در  شرکت 
مانند  می کنند  استفاده  بالینی  پزشکان  که  مختصری 
درخواست از یک بیمار که به حافظه خود از شماره ۱ تا ۵ 
امتیاز دهد، در مواقعی که بیمار از مشکالت و نگرانی های 
مرتبطش با حافظه اش شکایت دارد، راه گشا نیست. شاید 
شناخت  برای  اما  کند  پیدا  را  مهم  مشکالت  تست ها  این 
مشکالت کوچکی که همچنان مهم است کاربرد چندانی 

مشکل  آن  تست  که  این  بخاطر  فقط  آن،  بر  عالوه  ندارد. 
بالینی  پزشکان  که  نیست  آن  بر  دلیل  نمی شود  پیدا  را 
دوره  و  بررسی  نکنند.  تلقی  مهم  را  بیمار  نگرانی های 
در  را  حافظه  زوال  به  راجع  مردم  که  گزارشات   چندین 
به  نسبت  بهتری  راهنمای  داده اند،  گزارش  زمان  طول 
اولیه  اظهارات شخصی است که درحال تجربه یک نشان 
از زوال است. این گزارشات با ارزش هستند. برای بعضی 
آن ها  افسردگی  عالمت های  که  احتمال  این  اشخاص، 
توسعه پیدا کند، از فعالیت های مؤثر و خیلی کارهای مهم 
کناره گیری  دارد،  وجود  شناختی  سالمت  با  رابطه  در  که 
این  است  »ممکن  افزود  همچنان  او  است«.  زیاد  کنند 
حافظه   ... بیاید  پیش  بالینی   پزشکان  برای   سوال ها 
روی  بر  آنها  حافظه  آیا  و  است؟  چگونه  مسن تر  بیماران 
سواالت  همچنین  می گذارد؟  تاثیر  روزانشان  فعالیت های 
تکمیلی و یک آزمایش مرتبط با افسردگی یا مشکالت دیگر 
سالمتی محتمل است. این یک قدم نزدیک شدن نیست، 
راه هایی که ما باید پاسخ بدهیم باید بر اساس فاکتورهایی 

باشد که نیازات هر شخص را مدنظر بگیرد«.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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مطالعه ژنومی نقش هیپوتاالموس در بیماری التهابی روده

گردآورنده:
  محدثه اخالقی حامد

mohadeseh.akhlaghi051@gmail.com

 CHOP فیالدلفیا  کودکان  بیمارستان  در  محققان 
با  ادغام  و   D 3 ژنومی  پیچیده  برداری  ازنقشه  بااستفاده 
 ،GWAS داده های عمومی حاصل ازمطالعات مرتبط باژنوم
 IBD ارتباط ژنتیکی قابل توجهی بین بیماری التهابی روده

و استرس وافسردگی پیدا کرده اند.
محققان در زمینه IBD  ژن های جدیدی را که در معرض 
عصبی  سلول  دو  هر  در  شده  غنی  هستند   IBD خطر 
هیپوتاالموس مشتق شده از بخشی از مغز که نقش مهمی 
مشتق  ارگانوئیدهای  دارد،  افسردگی  و  استرس  درکنترل 
بیشترمورد  که  منطقه ای  بزرگ  روده  سلول های  از  شده 

مطالعه قرار می گیرد، درگیر می کنند.
 Cellular and Molecular Gastroenterology یافته ها در

and Hepatology منتشرشده است.
ژنومی  مرکز  مدیر  گرانت،  دکتراستروان  ارشد  نویسنده 
مکانی وعملکردی درCHOP و دنیل بی گفتند: »نتایج ما 
 IBD نقش مهمی در هیپوتاالموس درحساسیت ژنتیکی به

دارد.
داده های  دیابتی:  تحقیقات  درحوضه  بورک اند  نشست 
اپیدمیولوژیک بیش از این همبستگی بین IBD  واسترس و 
افسردگی را نشان داده بود و اکنون ما داده های ژنومیک را 

برای حمایت از این ارتباط تولیدکرده ایم.
دستورالعمل  هیپوتاالموس  که  می دهد  نشان  ما  نتایج 

مطالعه بیشتردر زمینه بیماری زایی IBD است.

اوالسراتیو  کولیت  و   CD  کرون بیماری  شامل  که   IBD
UC است، اصوال یک بیماری با واسطه ایمنی است که با 

التهاب نامنظم دستگاه گوارش مشخص می شود.
یا  متناوب  شراره های  تا  مزمن  فعال  از  بیماری  دوره 

نادرمتغیراست.
 IBD چندین عامل ژنتیکی و محیطی در ایجاد بیماری
نقش دارند، از جمله بیش از ۲۳۰ مکان برای بیماری که از 
طریق تجزیه وتحلیل GWAS گزارش شده است. بسیاری 
به  مربوط  مسیرهای  در  مکان ها  دراین  ساکن  ژن های  از 

سیستم ایمنی بدن و میکروبیوم نقش دارند.
 IBD با این حال، شواهد بیشتری در مورد ارتباط بالینی
نقش  به  باتوجه  دارد.  وجود  نیز  افسردگی  و  استرس  با 
بیماری زایی  در  و  استرس  پاسخ های  در  هیپوتاالموس 
ژنتیکی  نقش  گرفتند  تصمیم  محققان  افسردگی، 

هیپوتاالموس را در IBD بررسی کنند.
ژنتیکی  برای شروع، محققان تجزیه و تحلیل همبستگی 
اشتراک  درجه  ارزیابی  برای  را  افسردگی  و   IBD بین  
از داده های موجود در  با استفاده  بیماری  ژنتیکی بین دو 

دسترس عمومی انجام دادند.
تیم تحقیق از افسردگی به عنوان نماینده برای استرس 
تعریف  برای   GWAS محدودی  تعداد  زیرا  کرد  استفاده 
ژتتیک  درمقابل،  که  درحالی  دارد،  وجود  استرس  ثابت 
افسردگی نسبتا خوب مطالعه شده است درنتیجه یک کار 
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بزرگ، نسبتا یکنواخت ایجاد می شود.
نظر  از  ایمنی  خود  بیماری  یازده  تحلیل  تجزیه  و  با 
از   IBD که  دریافتند  محققان  افسردگی،  با  همبستگی 
با  مثبت  همبستگی  دارای  توجهی  به طورقابل  نظرآماری 
نیز  اسکلروزیس  مالتیپل  و  آسم  اگرچه  است،  افسردگی 

بسیار مرتب  تر بودند.
تیم تحقیق سپس تجزیه و تحلیل های بیشتری را برای 

تایید اعتبار بین IBD و افسردگی انجام داد.
 IBD با  مرتبط  ژنتیک  انواع  غنی سازی  آنها  ابتدا  در 
درالگوی ژنی D_3 درسلول های عصبی شبه هیپوتاالموس  
اندازه گیری  مقعدی  بیوپسی های  از  را  HNsوکلونوئیدها 
کردند و یک افزایش چهار برابری قابل توجه در HNs ها و 
هفت برابر افزایش یافتن شرایط شناخته شدن کلونوئیدها.
به  ژن  از  »نقشه برداری  پیچیده  ازروش  سپس  محققان 
ژن«که در CHOP ابداع شد برای تعیین اینکه کدام ژن ها 
در بیماری زایی IBD دراین سیگنال های غنی شده نقش 
دارند استفاده کردند؛ سپس با ارزیابی این ژن های دخیل، 

تاثیر  تحت  احتماال  که  بودند  مسیرهایی  دنبال  به  محققا 
انواع ژنتیک مرتبط با IBD قراردارند.

به  ژن  از  نقشه  تهیه  برای  تالش  این  ازطریق  محققان 
ژن ۲۵ ژن را در HNها برای ایجاد خطر برای IBD درگیر 
کردند. یازده ژن از آنها عملکردهای شناخته شده ای در مغز 
دارند، به ویژه CREM,CNTFوRHOA ژن هایی که تنظیم 
از  مورد  هفت  می کنند.  کد  را  استرس  اصلی  کننده های 
این ژن ها نیز درکلونوئیدها نقش داشتند. از نظر مسیرها، 
مسیرهای  در  انتظار  مورد  سازی  برغنی  عالوه  محققان 
برای  را  و میکروبیوم، غنی سازی کلی  ایمنی  عالمت دهی 

مسیرهای عالمت دهی هورمونی مشاهده کردند.
انواع  از  برخی  که  می کنیم  پیشنهاد  ما  گفت:  گرانت 
هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال  محورهای   IBD با  مرتبط 
به نوبه خود د رزمینه  و استرس را تغیر دهند که می تواند 
مستعد شدن بیماران به این بیماری و تشدید ارائه آن نقش 
داشته باشد. مطالعات آینده تعیین می کنند تا درک ما از 

نقش هیپوتاالموس درشروع IBD  را اصالح کنند.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.
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چکیده: 
باعث  ساالنه  اعتیادآور  داروهای  و  مواد  سوء مصرف      
را  زیادی  هزینه  های  و  می شود  انسان  هزار  صدها  مرگ 
و درمان تحمیل  بر خانواده ها، جامعه و سیستم بهداشت 

می نماید. 
بر  افزایشی است که  اثر  این مواد      دلیل سوء مصرف 
هسته  شکمی،  تگمنتوم  ناحیه  در  دوپامین  آزادسازی 
اکومبنس،  قشر پیش پیشانی و سایر نواحی دخیل در مدار 
پاداش دارند. در این مقاله به توضیح مکانیسم های اصلی 
اعتیادآور  مواد  از  مهمی  عضو  عنوان  به  اوپیوئیدها  عمل 
کالسیک و آمفتامین ها به عنوان عضوی از مواد اعتیادآور 

جدید و صنعتی می پردازیم. 

    اوپیوئیدها داروهای قدرتمندی هستند که تغییرات بلند 
مدتی را بر نواحی مغزی درگیر در پردازش پاداش و انگیزه 
ایجاد کرده و باعث ایجاد تحمل و سندرم ترک می شوند. 
انتقال دهنده  به  قدرتمندی  طور  به  نیز  مت آمفتامین 
دوپامین متصل شده و از بازجذب آن به داخل پایانه عصبی 
جلوگیری می کند. به دلیل این اثر مهاری غلظت دوپامین 
در سیناپس افزایش یافته و بر سیستم پاداش اثر می گذارد.
دوپامین،  مت آمفتامین،  اوپیوئیدها،  کلیدواژه ها: 

سیستم پاداش

Abstract: Drug abuse and substance use kill 
hundreds of thousands of people each year, devastates 
families and entire communities, and cripples the health 
care system. People use these substances because 
they usually increase the dopamine release in ventral 
tegmental area (VTA), nucleus accumbens (NA) and 
prefrontal cortex, brain regions which take part in 
the reward-pleasure circuitry. In the review the main 
mechanism of action of opioids as a classical addictive 
substance and amphetamines as a modern addictive 
drug are explained. Opioids are powerful drugs that 
causes long-term changes to brain regions involved 
in reward processing and motivation and engage 
dramatic tolerance and withdrawal via molecular 
and neurocircuitry neuroadaptations within the same 
reward system. Metamphetamine binds strongly to 
the dopamine-reuptake transporter, preventing the 
reuptake of dopamine into the nerve terminal. Because 
of this blocking effect, dopamine remains at high 
concentrations in the synapse and continues to affect 
adjacent neurons, affecting the reward system.

Keywords: Opioids, Metamphetamine, dopamine, 

reward system

مکانیسم عمل مواد اعتیادآور درون مغز: با رویکرد ویژه به مدار عصبی پاداش
Addictive substances mechanism of action on brain: 

specific approach to reward neuronal circuit

گردآورندگان:
  سرپرست گروه: طاهره قربان دایی

  اعضای گروه: سید حسین ثمره طاهری نسب   شیما خادم حسینی    صدرا دانشوری   ساجده رهبران
   محمدجواد ضیا    زهرا قاضی    زهرا السادات موسوی بفروئی    فاطمه نجاتی
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مقدمه
مدرن  و  کالسیک  مخدر  مواد  مصرف  مساله  امروزه 
)صنعتی(، یکی از بزرگترین دغدغه های سیستم بهداشت 
و سالمت است و مشکالت ایجاد شده بر اثر آن همواره از 
با  و  مهم ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی هر جامعه بوده 
مبتال کردن افراد زیادی، هزینه اقتصادی سنگینی بر جامعه 
اوپیوئیدها  چون  موادی  مصرف  سوء  می نماید.  تحمیل 
یک  کوکائین  و  مت آمفتامین ها  تریاک(،  و  مورفین  )مانند 

مشکل جهانی به حساب می آید. 
بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان 
ملل متحد در سال ۲۰۱۸، بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، 
کوکائین،  نفر  میلیون   ۱۴۶ حشیش،  از  نفر  میلیون   ۱۵۱
نفر  و ۱۳۱ میلیون  افیونی  و مواد  تریاک  نفر  ۲۷۵ میلیون 

آمفتامین مصرف کرده اند )۱(. 
آمار   ،۲۰۱۷ سال  در  دیگری  جهانی  بررسی  طبق   
اعتیاد ممکن است بسیار بدتر از حد انتظار باشد. اعتیاد،  
ناهنجاری روانی- اجتماعی است که از مصرف غیرطبیعی 
و غیرمجاز برخی مواد مانند الکل، تریاک و حشیش ناشی 
مبتال  فرد  فیزیولوژیک  یا  روانی  وابستگی  باعث  و  شده 
)معتاد( به مواد مذکور می شود. این وابستگی در عملکرد 
جسمی، روانی و اجتماعی فرد معتاد اثر ناپسندی بر جای 
گذاشته و در موارد شدید حتی زندگی فردی و اجتماعی وی 
را به طور جدی تهدید می کند.  تحقیقات نشان می دهند که 
حتی مصرف حاد مواد اعتیادآور نیز همانند مصرف مزمن 
آنها، می تواند تغییرات فیزیولوژیک و آناتومیک مخربی را در 

بدن و مدارهای مغز باعث شود )۲(.
تحمل و وابستگی دو مشکل عمده اعتیاد می باشند. این 
دو پدیده نه تنها در مورد مخدرها رخ می دهند بلکه در مورد 
اعتیادهای دارویی نیز صادق اند. مشکل اساسی زمانی نمود 
می یابد که با مصرف مداوم آن ماده به تدریج مقادیر بیشتری 
نیاز است. گاه  اولیه مورد  اثرات  به  از آن جهت دست یابی 
افراد معتاد برای تجربه کردن احساس لذت بخش نخست به 
ده ها برابر مقدار اولیه ی مصرف نیاز دارند. این پدیده تحمل 
نامیده می شود. تا به امروز مکانیسم دقیق و قطعی تحمل 
که  گیرنده هایی  نظر می رسد  به  اما  است،  نشده  مشخص 
به دنبال مصرف این مواد درگیر شده و تعداد آنها افزایش 
می یابد، مسئول ایجاد تحمل باشند. به طور کلی تغییرات 
در فعالیت گیرنده های درگیر و به ویژه مسیر پیام رسان آنها 

نقش مهمی در پدیده تحمل دارد )۵-۴-۳(. 

پدیده  بروز  مخدرها  مداوم  مصرف  مهم  معضل  دیگر 
شدت  به  کننده  مصرف  فرد  واقع  در  می باشد.  وابستگی 
وابسته  مواد  از  دسته  این  به  جسمانی  و  روانی  لحاظ  از 
تعریف  اینگونه  معموال  مخدر  به  وابستگی  می گردد. 
می شود: احساس اجبار و اضطرار به دریافت مخدر به خاطر 
نیاز روانی و جسمانی؛ وابستگی پس از استفاده پیوسته از 

مواد مخدر و ترک آن رخ می دهد. 
مصرف طوالنی مدت مخدرها به دلیل تغییرهای تطابقی 
حفظ  برای  ماده  آن  حضور  ادامه  کرده،  ایجاد  مغز  در  که 
وابستگی  می سازد.  ضروری  را  سلول ها  طبیعی  عملکرد 
داروست،  به  نسبت  تحمل  ایجاد  از  ناشی  که  فیزیکی 
هنگامی نمود می کنند که مصرف دارو قطع یا آنتاگونیست 
تحمل  بروز  برای  متفاوتی  مکانیسم های  شود.  مصرف  آن 
شامل  آنان  از  برخی  که  است  شده  مطرح  وابستگی  و 
گیرنده های  منفی  تنظیمی  خود  یا  و  اولیگومریزاسیون 
تحریکی  آمینواسیدی  گیرنده های  شدن  فعال  درگیر، 
ترشح  و  آپوپتوتیک  آبشار  شدن  فعال   ،NMDA همانند 

سیتوکین های التهابی می باشند )۵(.
مصرف مداوم مخدرها، با تحریک مکانیسم های سازشی 
تغییرات  ایجاد  باعث   ۱

سیناپسی  انعطاف پذیری  بر  تاثیر  و 
کوتاه مدت و دائمی در عملکرد برخی نورون های می شود. 
و  برهم کنش مخدرها  ایجاد شده در مغز،  تغییرات دائمی 
انعطاف پذیری سیناپسی در نقاط مختلف مغز سبب پدیده 
عود شده و باعث می شود فرد معتاد تا سال ها پس از ترک 

در معرض آسیب باشند )۶(. 
در  ناپذیر  جدایی  بخش های  از  یکی  محرومیت  مرحله 
مورد  در  محرومیت  سندرم  است.  وابستگی  انواع  اکثر 
و  رفتاری  متعدد  عالئم  با  و  است  متفاوت  مختلف  مواد 
سایر  و  سر  دادن  تکان  پلک،  افتادگی  مانند  فیزیولوژیکی 
اختالالت حرکتی، اسهال، حالت تهوع، عرق کردن، گشاد 
مفصلی  شکمی،  دردهای  تاکی کاردی،  مردمک،  شدن 
بی  درد،  نظیر  مغزی  عالئم  و  اشتها،  کاهش  عضالنی،  و 
و  پذیری  و تحریک  افسردگی  خوابی، اضطراب، استرس، 
از CNS ۲ مسئول  هذیان همراه بوده، که نواحی مختلفی 

آنها هستند )۷-۹(.

بحث
1. synaptic plasticity
۲. Central Nervous System
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اثر اوپیوئیدها بر مغز:
اطالق  ماده ای  به  اوپیوئید  واژه  سنتی  اصطالح  در      
)تریاک(  خشخاش  گیاه  از  طبیعی  صورت  به  که  می شود 
آلکالوئیدی  ترکیبات  اوپیات ها  واقع  در  می آید.  دست  به 
و  کدئین  مورفین،  دارند.  وجود  خشخاش  در  که  هستند 
اوپیوئیدها  هستند.  روان گردان  مواد  دست  این  از  تبائین 
جزو مواد اعتیادآور کالسیک هستند که الگوی مصرف آنها 
استعمال  یا  وریدی  تزریق  از  ناشی  اولیه  شامل سرخوشی 
دودی بوده، سپس پدیده تحمل به طور  پیش رونده ای ادامه 

می یابد که نتیجه ی آن افزایش مصرف است )۱۰(.
     اعتیاد به مواد مخدر کالسیک از جمله اوپیوئیدها شامل 
حالت   ،۱ نشئگی  حالت  است:  مرحله ای  سه  چرخه  یک 
ترک۲ و رفتار جستجوگرانه )ولع۳(. بنابراین؛ نشان دهنده 
اختالل در تنظیم سه حوزه عملکردی )تحریک انگیزه و یا 
عادت، حالت های عاطفی منفی، و عملکرد اجرایی( بوده 
که به ترتیب توسط سه عنصر اصلی سیستم عصبی یعنی 
عقده های قاعده ای، آمیگدال و قشر پیش پیشانی میانجی 

می شود )۱۱(. 
مصرف بیش از حد مواد مخدر در مرحله نشئگی، فرآیند 
فرآیند وقفه  این  راه می اندازد. در  به  را  آلوستاتیکی۴   شبه 
در هومئوستاز پاداش، پاسخ های جبرانی را در سیستم های 
پاداش و استرس مغز برانگیخته که باعث بروز مرحله ترک و 
رفتار جستجوگرایانه )ولع( می شود. این سه مرحله یکدیگر 
را تقویت کرده و شدیدتر می شوند، در نهایت منجر به حالت 

فیزیولوژیکی به نام اعتیاد می شوند )تصویر ۱( )۱۲(. 
به  از اعتیاد  آسیب پذیری ماندگار و طوالنی مدت ناشی 
دلیل تغییرات مداوم در عملکرد شبکه های پردازش پاداش 
ایجاد  مزوکورتیکولیمبیک  دوپامینی  سیستم  یعنی  مغز 

می شود )۱۳(. 
از  که  است  دوپامینرژیک  نورون های  این سیستم شامل 
ناحیه تگمنتوم شکمی۵  آغاز شده و به هسته ی اکومبنس و 
نواحی قشری مانند آمیگدال، قشر پری فرونتال و هیپوکمپ 
خاتمه می یابند. به نظر می رسد اوپیوئیدها اثرات پاداشی و 
تقویت کنندگی خود را با فعال کردن گیرنده مو اوپیوئیدی۶  
درون ناحیه تگمنتوم شکمی اعمال می کنند و باعث عدم 
مهار شلیک نورون دوپامینی شده، در نتیجه انتقال عصبی 

دوپامین را در هسته اکومبنس افزایش می دهند )۱۴(.
مو  گیرنده های  به طورمستقیم  همچنین  اوپیوئیدها 
سایر  و  اکومبنس  هسته  نورون های  روی  اوپیوئیدی 

پاسخ های  و  می کنند  فعال  را  پیشین  مغز  ساختارهای 
عصبی مجزایی را در مغز از طریق سینگال رسانی گیرنده ی 
سه  این  به عالوه،  می شوند.  موجب  اوپیوئیدی  دلتا  و  کاپا 
نوع گیرنده اوپیوئیدی )مو، دلتا و کاپا( بر روی سلول های 
غیرعصبی نیز بیان می شوند که بدین ترتیب عملکرد آنها 
در مواجهه با اوپیوئیدها قابل تغییر است. این اثرات متنوع 
اوپیوئیدها می تواند آبشارهای مختلف سیگنال درون سلولی 
در عملکرد  به سازش طوالنی مدت  و منجر  داده  تغییر  را 
سلولی شود؛ این مساله ممکن است ناهنجاری های رفتاری 

و روانی ناشی از اعتیاد را تقویت کند )۱۶-۱۵(.
کلیه مواد مورد سوء مصرف تغییراتی مشابهی در رفتار و 
اثر توسط  عملکرد سیستم پاداش ایجاد می کنند، اما این 
انواع  و  مغز  مختلف  مناطق  در  مختلفی  مکانیسم های 
تاثیرات طوالنی مدتی که  از  انجام می گردد. یکی  سلولی 
اعتیاد بر جا می گذارد، ایجاد تغییرات ماندگار اپی ژنتیک 
تغییرات  این  نورون های آسیب دیده است.   DNA بر روی
تغییر  طریق  از  و  نوکلئوتید  توالی  بر  مستقیم  تاثیر  بدون 
را  ژن  بیان  آن،  دسترسی  و  کروماتین  ساختار  در  توازن 
تعدیل می کنند؛ نتیجه این پدیده شامل تغییر در سطح پایه 

نوروبیولوژیکی در اختالالت مصرف مواد.  پایه ی  تصویر ۱: چارچوب اصلی 
قشر سینگولیت قدامی )ACC(، هسته بستر نوار انتهایی )BNST(، هسته 
پری فرونتال  قشر   ،)DS( پشتی  مخطط  جسم   ،)CeA( آمیگدال  مرکزی 
 ،)HPC( هیپوکمپ   ،)GP( پالیدوس  گلوبوس   ،)dlPFC( پشتی-جانبی 
خاکستری  ماده   ،)OFC( اوربیتوفرونتال  قشر   ،)NAC( اکومبنس  هسته 
پری آکوداکتال )PAG(، تاالموس )Thal(، قشر پری فرونتال شکمی-جانبی 

.)vmPFC( قشر پری فرونتال شکمی-میانی  ،)vlPFC(

1. binge/intoxication
۲. withdrawal/negative affect
۳. preoccupation/anticipation (craving)
۴. allostatic-like
5. ventral tegmental area
6. mu opioid receptors (ORs)
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رونویسی ژن، حساسیت زدایی یا تقویت برخی ژن ها برای 
فعال یا سرکوب شدن در پاسخ به دارو یا محرک و یا تنظیم 

بیان حالت های مختلف ژن می باشد )۱۸-۱۷(. 
در  درگیر  ژن های  روی  بر  رونویسی  تغییرات  نتیجه 
ایجاد  باعث  درنهایت  و  گذاشته  تاثیر  سلولی  عملکردهای 
و  سلولی  ساختار  سیگنالی،  آبشارهای  در  پایدار  تغییرات 

فعالیت سیناپسی می شود )۲۰-۱۹(. 
و  فعل  مورد  در  شواهدی  مطالعات  از  تعدادی  اخیرًا، 
انفعاالت آناتومیکی و عملکردی بین سلول های عصبی در 
مدار پاداش مغزی ارائه داده اند که ناشی از عملکرد پاداش 
مورفین می باشد. گیرنده مو اوپیوئیدی کلید اصلی فعالیت 
بین  قوی  رابطه  مورد  در  زیادی  شواهد  و  است،  مورفین 
فعال سازی این گیرنده در ناحیه تگمنتوم شکمی و تقویت 
اثرات مورفین وجود دارد. عالوه بر مطالعات متعدد تغییراتی 
آن  ترک  و  مورفین  پاداش  دوپامین طی  گیرنده های  در  را 
اکومبنس  شکمی-هسته  تگمنتوم  ناحیه  مدارهای  در 
)VTA-NAc( نشان می دهند. مشخص شده است که در 
طی مسیرهای VTA-NAc، تیروزین هیدروکسیالز آنزیم 
شناخته شده در بیوسنتز دوپامین، در پاسخ به مصرف مزمن 
می دهد  نشان   امر  این  و  می یابد  افزایشی  تنظیم  مورفین 
باال رفتن سطح دوپامین در مدار مذکور نقش مهمی را در 
پاداش مورفین و سایر اپیوئیدها دارد. انتقال دوپامینرژیک 
از  مورفین  تاثیر  تحت  می تواند   VTA-NAc مدارهای  در 
تعدیل  نیز  کولینرژیک  و  کانابینوئیدی  سیستم های  طریق 

گردد )۲۳-۲۱(.

ورودی های کولینرژیک به VTA می توانند سیستم پاداش 
مورفین را همانند حرکت و یادگیری مرتبط با مورفین، به 
واسطه فعال سازی نورون های دوپامینرژیک VTA، کنترل 
افزایش  باعث  مورفین  مصرف  مطالعات  به  توجه  با  کنند. 
طوالنی مدت تعدیل کولینرژیک سیناپس های گابا در هسته 
تعدیل کنندگی  نقش  دهنده  نشان  که  شده،  اکومبنس 
VTA- دوپامینرژیک سیستم  روی  بر  کولینرژیک  سیستم 

NAc در موش های بالغ می باشد )۲۴(.
ورودی های   VTA دوپامینرژیک،  وابران های  عالوه بر 
دریافت  میانی   منقاری-  تگمنتوم  هسته  از  را  گابائرژیکی 
نورون های  فعالیت  آنها  که  می رسد  نظر  به  می کند؛ 
دوپامینرژیک VTA را تعدیل می کنند. مدارهای یاد شده 
شده است.  داده  نمایش  شماتیک  صورت  به   ۲ تصویر  در 
دوپامینرژیک  عصبی  سلول های  سازی  فعال  مجموع،  در 
قرار  تاثیر  تحت  جدی  طور  به  را  مورفین  پاداش  می تواند 
دهد. با این حال، مدارهای غیر دوپامینرژیک نیز به پاداش 
در  ما  دانش  حاضر،  حال  در  اما  می کنند.  کمک  مورفین 

مورد مدارهای غیر دوپامینرژیک محدود است )۲۶-۲۵(. 
اثر مت آمفتامین بر مغز:

مت آمفتامین ترکیبی بسیار اعتیادآور، توهم زا و روانگردان 
دوپامین،  مشابه  شیمیایی  ساختار  با  مت آمفتامین  است. 
ماری جوانا  کنار  در  که  است  جدید  صنعتی  مواد  جمله  از 
دومین ماده ی مخدری است که به طور وسیعی در سراسر 
جهان به ویژه توسط جوانان و نوجوانان مورد استفاده قرار 
وابستگی  زمینه های  می تواند  آن  سوء مصرف  می گیرد. 

تصویر ۲: نمای شماتیک از مدارهای دخیل در سیستم پاداش مورفین در مغز.
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فراهم  را  روان شناختی  و  عصبی  آسیب های  بروز  و  فردی 
استنشاقی،  خوراکی،  صورت  چهار  به  مت آمفتامین  آورد. 
تزریقی و تدخینی مورد سوء مصرف قرار می گیرد؛ بسته به 
روش مصرف بر خلق افراد اثرات تخریبی شدید و متفاوتی 
را ایجاد کرده، به  طوری  که اشکال خوراکی و استنشاقی آن 

عالیم خفیف تری ایجاد می کنند )۲۷(.
این ماده در آزمایشگاه های زیرزمینی و غیرقانونی ساخته 
آن  کریستالیزه  دارد؛  متعددی  خیابانی  اسامی  و  می شود 
دانه های  به شکل  است،  یافته  رواج  نام شیشه  با  ایران  در 
کریستالی شفاف به صورت پودر یا تکه ای عرضه می گردد. 
این داروی محرک و توهم زا، بر روی تمام سیستم های بدن 
اعصاب  سروتونرژیِک  و  دوپامینرژیک  سیستم  خصوص  به  
به  مت آمفتامین  سرخوشی  اثرات  است.  تأثیرگذار  مرکزی 
خاطر آزاد شدن انتقال دهنده عصبی دوپامین رخ می دهد 
که در تجربه لذت، انگیزه و عملکرد حرکتی دخیل است.  در 
واقع، استفاده طوالنی مدت از مت آمفتامین باعث تغییرات 
پایانه عصبی  مولکولی در سیستم دوپامینی، ایجاد آسیب 
سریع  کاهش  حرکتی،  مهارت های  در  اختالل  مغز،  در 
روان پریشی،  اختالالت  افزایش یافته،  اضطراب  شناختی، 
رفتار خشونت   آمیز، توهم، هذیان و افسردگی می شود. این 
تغییرات مغزی تا سال ها پس از قطع مصرف نیز ادامه دارد 

 .)۲۸(
مت آمفتامین می تواند با تخریب نورون های دوپامینرژیک 
در جسم مخطط، قشر و هیپوکمپ، منجر به سمّیت عصبی 
استرس  القای  باعث  است  ممکن  خود  مساله  این  شود. 
اکسیداتیو، اختالل عملکردی میتوکندری، آپوپتوز نورونی 
با داشتن وزن  ماده  این  آستروسیت ها شود.  فعال شدن  و 
مولکولی کم و توانایی حل شدن در لیپید می تواند با عبور از 
سد خونی-مغزی، وارد دستگاه عصبی مرکزی شود )۲۹-

.)۳۰
باال  مت آمفتامین  اصلی  نقش  موجود  شواهد  اساس  بر 
بردن سطح خارج سلولی انتقال دهنده های مونوآمینی در 
یک  از  ماده  این  که  می رسد  نظر  به  می باشد.  سیناپس ها 
و  تخلیه ی سریع سروتونین  و  آزادسازی  افزایش  باعث  سو 
دوپامین از پایانه های پیش سیناپسی شده و از سوی دیگر 
تجمع  و  مذکور  انتقال دهنده های  بازجذب  مانع  می تواند 
آنها در شکاف سیناپسی شود؛ همچنین نشان داده شده 
آنزیم مونوآمین اکسیداز می شود.  باعث مهار  این ماده  که 
این آنزیم تخریب کننده ی نوروترانسمیترهای مذکور است و 

مهار آن موجب بقای این مواد می گردد. 
بنابراین غلظت سیناپسی نوروترانسمیترهای مونوآمینی 
در مغز باال رفته و باعث تحریک سلول های مغزی، افزایش 
خلق و خو، حالت تهاجمی و غیرقابل کنترل و نیز افزایش 
فعالیت های فیزیکی در فرد مصرف کننده می شود؛ به عالوه 
و  دوپامینرژیک  سیستم های  که  شده است  داده  نشان 
حرکتی  عملکرد  و  شناختی  فعالیت های  در  سروتونرژیک 
نقش مهمی را بازی می کنند. لذا هر نوع اختالل در عملکرد 
این سیستم ها و گیرنده های آنها با گستره ای از اختالالت 

شناختی و حرکتی همراه است )۳۱(. 
تخریب  مکانیسم های  نشانگر  باال  شماتیک  تصویر 
به طور  است.  انسان  مغز  در  دوپامینرژیک  پایانه  های 
معمول، دوپامین آزاد شده در شکاف سیناپسی به واسطه ی 
انتقال دهنده ی دوپامینی درون پایانه های عصبی وارد شده 
با فعالیت مونوآمین در وزیکول های سیناپسی  نهایت  و در 
بازجذب می شود. با ورود مت آمفتامین به پایانه های عصبی، 
دوپامین  و  شده  مهار  وزیکولی  انتقال دهنده ی  فعالیت 
سلولی  سیتوپالسم  درون  به  وزیکول ها  در  شده  ذخیره 
فعالیت  مهار  با  طرف  یک  از  محرک  این  می شود.  تخلیه 
انتقال معکوس دوپامین  انتقال دهنده ی دوپامینی موجب 

تصویر ۳: مکانیسم های تخریب پایانه  های دوپامینرژیک در مغز.
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دیگر  طرف  از  و  شده  سیناپسی  فضای  به  سیتوپالسم  از 
پایانه های  در  انتقال دهنده  مولکول های  این  به  اتصال  با 
فضای  در  دوپامین  غلظت  افزایش  باعث  پیش سیناپسی، 

سیناپسی می گردد )۳۲(. 
و   PET 

جمله  ۱ از  مختلف  تصویربرداری   مطالعات 
روی  بر    MRS  

مغناطیسی  ۲ رزونانس  طیف سنجی 
که  شده  انجام  مت آمفتامین  کرده  ترک  کنندگان  مصرف 
انتقال دهنده های دوپامین   این مطالعات کاهش  نتیجه ی 
تا  یاد شده حداقل  اثرات  و  سروتونین  را نشان می دهد؛ 
از قطع مصرف مت آمفتامین طول می کشد.                     ۳ سال پس 
مصرف  از  مغزی  بافت   بر  حیوانی  و  انسانی  تحقیقات 
کنندگان مزمن مت آمفتامین )پس از مرگ( کاهش سطح 
دوپامین، سروتونین و انتقال دهنده های آن ها را در نواحی 
سفید  ماده  بررسی  طرفی  از  داده اند؛  نشان  مغز  مختلف 
مغز در مصرف کنندگان مت آمفتامین، تغییرات ساختاری 
را  ترك  دوران  در  حتی  مصرف کنندگان  مغزی  بافت  در 

نشان می دهد )۳۳(.
مدار  عملکرد  در  نقص  موجب  می تواند  مت آمفتامین 
و اختالل  عصبی جسم مخطط-تاالموس-اوربیتوفرونتال۳  

در سیستم برهمکنشی بین محرك و پاداش شود )۳۴(.
جمع بندی: 

مصرف مواد اعتیادآور بیش از هر چیز، سیستم پاداشی 
مشکالت  و  وابستگی زایی  اثرات  که  کرده  درگیر  را  مغز 
مطالعات  انواع  می باشد.  واسطه  همین  به  نیز  آن  ترک 
فیزیولوژیک، آناتومیک و تصویربرداری نشان می دهد که به 
طور کلی این مواد، آزادسازی دوپامین را در نواحی مربوط 
به مدار پاداش و لذت، افزایش می دهند. باالرفتن سطوح 
دوپامین می تواند به صورت غیر مستقیم و از طریق عملکرد 
مستقیما  یا  شده  حاصل  پاداش  موازی  مدارهای  سایر 
د هد.  رخ  عصب  پایانه ی  از  دوپامین  بازجذب  واسطه  به 
انتقال دهنده  تاثیرگذارترین  به عنوان  دوپامین  بنابراین؛ 
عصبی در سیستم پاداش ما، اثرات اعتیاد آوری این مواد 

را میانجی می کند.
بر سالمت  اعتیادآور آسیب جدی  اینکه مواد  به  با توجه 
پاداش  سیستم  در  مداخله  و  دستکاری  می کند،  وارد  فرد 
مغز، مناسب ترین راه جهت ترک و رفع عوارض ناشی از سوء 

مصرف مداوم به نظر می رسد.

برای مشاهده منابع این مقاله، کد مقابل را اسکن نمایید.

1. Positron emission tomography
۲. Magnetic Resonance (MR) spectroscopy
۳. Orbitofrontal
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