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ردپاها به عنوان شواهد مستقیمی از رفتار گروهی و حرکت
در هومو ارکتوس
مقدمه:
علیرغم شواهدی مبنی بر اینکه قدمت راه رفتن روی دو پا به  6تا  7سال گذشته باز
می گردد ،بازسازی تکامل راه رفتن هومینین به دلیل وجود سابقه فسیلی کم و
چالش در استنباط الگوهای بیومکانیکی از استخوان های جدا شده و تکه تکه
پیچیده است .به طور مشابه ،الگوهای رفتار اجتماعی که انسانهای امروزی را از
سایر نخستیهای زنده متمایز میکند ،احتماالً نقش مهمی در تکامل ما بازی
میکنند ،اما درک رفتارهای اجتماعی انسانهای فسیلی بهطور مستقیم از دادههای

Footprints as direct evidence of group
behavior and movement in Homo erectus

فسیلی بسیار دشوار است .ردپاها سوابق مستقیم بیومکانیک راه رفتن و رفتار را
حفظ می کنند ،اما در آثار فسیلی اولیه انسان نادر بوده است.
در اینجا ما تجزیه و تحلیلی از کشف بیسابقه مجموعههای ردپای  1/5میلیون ساله
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را ارائه میکنیم که توسط بیش از  20فرد هومو ارکتوس تولید شدهاند.
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این ردپاها قدیمیترین شواهد مستقیم برای انتقال وزن انسانمانند مدرن را ارائه
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می کنند .عالوه بر این ،تجزیه و تحلیل اندازه چاپ نشان می دهد که این افراد H.
erectusدر گروه های چند مرد تعاونی زندگی و نقل مکان می کردند ،که شواهد
مستقیمی را ارائه می دهد که با رفتارهای اجتماعی انسان مانند در H. erectus
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معرفی:
در سایر زمینههای دیرینهشناسی ،ردپاها از طریق سوابق مستقیم خود از
بیومکانیک راه رفتن و رفتار اجتماعی  ،بینشهای کلیدی را ارائه کردهاند  .اما در
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پیشینه فسیلی انسان ،مکانهای ردپایی نادر هستند و معموالً در مقیاس الزم برای
پرداختن به این سؤاالت نیستند .در اینجا ،ما تحلیلهایی از کشف فسیل H.
erectusدر مقیاس بیسابقه ،از جمله  97ردپا که توسط حداقل  20فرد مختلف در
مکانهای متعدد مربوط به قبل از میالد مسیح ایجاد شدهاند ،ارائه میکنیم .با این
دادهها ،اندازه بدن و شناسایی طبقهبندی را ارزیابی میکنیم و از دادههای تجربی
انسان برای آزمایش مستقیم اینکه آیا ردپای فسیلی شواهدی از الگوهای حرکتی
انسانمانند مدرن را ثبت میکند یا خیر ،استفاده میکنیم.
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عالوه بر این ،وجود مسیرهای متمایز متعددی که در سطوح یکسان حرکت میکنند ،ابزار جدیدی برای تحلیل و تفسیر اولین
شواهد فسیلی مستقیم از ترکیب و رفتار گروه اجتماعی در  H. erectusفراهم میکند.

شکل شماره  -1رد پای انسان
تصاویری از ردهای هومینین که بین سالهای  2007تا  2014در منطقه ایلرت کشف شد .برخی از آنها خراب شدن و چاپ بیش
از حد را نشان میدهند ،در حالی که بسیاری از آنها جزئیات دقیقی را حفظ میکنند ،که نشان میدهد به سرعت سخت شده
و با رسوب پوشیده شدهاند .هیچ دو موردی نشان دهنده سطح پیوسته یکسانی نیستند ،زیرا همه از سطوح چینه شناسی
مختلف در مجموعه توف  Ileretآمده اند .نمونه کل شامل  97رد هومینین تولید شده توسط حداقل  20فرد مختلف است.

تخمین اندازه بدن هومینین معموالً از تعداد انگشت شماری اندازه گیری می شود که فقط از چند فرد جدا از هم در مکان و
زمان انجام می شود .ردپاهای موجود در منطقه  Ileretعموماً از نظر اندازه (طول و عرض) با ردپاهای تولید شده در همان بستر
توسط افراد پابرهنه  Daasanachکه امروزه در نزدیکی  Ileretزندگی می کنند قابل مقایسه است .با استفاده از ردپای تجربی
و داده های آنتروپومتریک ،یک الگوریتم یادگیری ماشین ساخته شد که به طور دقیق توده بدن یک فرد را از روی ابعاد خارجی
رد پای آنها پیش بینی می کند ..
برخی موارد ،برآوردهای به دست آمده از مسیرهای فسیلی در بزرگترین انتهای محدوده منطقه  Daasanachهستند ).
همچنین مهم است که توجه داشته باشیم که این توده های بدن پیش بینی شده از مسیرهای Ileretمشابه تخمین های -48
 52کیلوگرمی است که از ردپای فرضی H. antecessorدر سایت اروپایی  Happisburghبه دست آمده است) .یکی از
مسیرهای دورافتاده  Ileretحاکی از یک توده بدن کوچک است و می تواند نشان دهنده یک کودک باشد .طول این مسیر که
از انتهای پاشنه تا نوک هالوکس اندازهگیری میشود 20.5 ،سانتیمتر است و این طول ،طبق دادههای جمعآوریشده  ،تقریباً
معادل اندازه پای یک پای انسان مدرن قدیمی  9ساله است ( .شکل و نمودار های شماره)2
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شکل و نمودار های شماره -2تخمین اندازه بدن انسان های مختلف

مقایسه ابعاد ردپای خارجی و پیشبینی توده بدن از ردپای هومینین فسیلی
در تمام نمودارهای جعبه ،محدوده  25تا  75درصد بین چارکی را در بر می گیرد ،خط پررنگ نشان دهنده میانه است
و سبیل های باالیی و پایینی تا بزرگ ترین و کوچک ترین مشاهدات در فاصله  1.5برابر محدوده بین چارکی در باال و
پایین محدوده گسترش می یابد.

تخمین اندازه بدن به دست آمده از مسیرهای  Ileretاز انتساب آنها به H. erectusپشتیبانی می کند ،.پیشبینیهای
توده بدن با تخمینهای اخیر منتشر شده بر اساس مواد اسکلتی مقایسه میشوند که به طور قابلاعتماد به سه گونه
هومینینی که در آفریقای شرقی نزدیک به  Ma22 1.5زندگی میکردهاند نسبت داده میشوند  .اکثر ردیابیهای
Ileretتخمینهای توده بدن را تولید میکنند که به راحتی در محدوده تخمینهای مبتنی بر اسکلتی برای H. erectus
قرار میگیرد  .همه به جز دو عدد از تخمین های به دست آمده از  H. habilisفراتر رفتندنمونه ها و اکثر تخمین های
جرم از مسیرهای  Ileretبزرگتر از تنها نمونه P. boiseiاست که با اطمینان نسبت داده شده است ،که به عنوان یک
فرد نر بسیار قوی توصیف شده است  .اندازه های کوچک نمونه  H. habilisو  P. boisei postcraniaبا اطمینان
نسبت داده شده منجر به عوارض اجتناب ناپذیر در این مقایسه ها می شود ،همانطور که فقدان کل  postcraniaکه با
اطمینان می توان به  Homo rudolfensisنسبت داد.
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گونه ای که از ناحیه  Ileretنیز شناخته شده است اما

مشخصه تعیین کننده عملکرد پای انسان شناخته شده

دارای محدوده زمانی ضعیفی است .این احتمال وجود

است رد پای انسان مدرن یک شیب کلی میانی به

دارد که هر یک از این مکانها بتواند آثار بیش از یک

جانبی از کاهش عمق در سراسر ناحیه جلوی پا

تاکسون را حفظ کند ،اما ،زیرا هر یک از پنج مکان

(سرهای متاتارس و انگشتان پا) را نشان می دهد  .این

ردپای کاوششده حداقل دارای یک مجموعه از چاپها

نشان دهنده الگوی منحصر به فرد ما از عملکرد خارجی

با توده بدنی پیشبینیشده است که فراتر از همه

پا است ،از جمله انتقال فشار داخلی و خارج شدن

تخمینهای P. boiseiیا هابیلیس Hاست .و کامالً در

انگشت از طریق هالوکس و انگشت دوم.

محدوده  H. erectusقرار می گیرد ،این به سطحی از
همدلی و همپوشانی زیستگاه نیاز دارد که شامل تحمل
گونه های متعددی است که از یک ج عبور می کنند. 1-
20متر مربع مناطق در یک بازه زمانی کوتاه شواهد
متعدد در مورد آناتومی ،رژیم غذایی و محیطهای
دیرینه بازسازیشده این گونهها نیز فرضیه همپوشانی
شدید زیستگاهها را پیچیده میکند .در حالی که وجود
گونههای متعدد را نمیتوان رد کرد ،اما در این زمان
بسیار سادهتر است که استنباط کنیم که افراد H.
erectusمسئول بیشتر ،اگر نه همه ،رد پاهای
هومینین در منطقه  Ileretهستند.

ردپای  Ileretالگویی را نشان می دهد که کمی متفاوت
است اما هنوز هم
به طور کلی مشابه
است .آنها ممکن
است فاقد یک
گرادیان میانی به
جانبی

واضح

باشند،

اما

همچنان تاثیرات
عمیق تری را در
زیر قسمت های

دادههای تجربی جمعآوریشده از ردپای انسانهای

داخلی جلوی پا

مدرن امروزی نشان میدهد که اشکال مسیر سهبعدی

نشان می دهند .

شواهد مستقیمی از الگوهای حرکتی اندام تحتانی را

به نظر میرسد که

حفظ میکنند

این نشان میدهد

در طول راه رفتن انسان ،نیروها بر روی زمین در یک
الگوی تشخیصی اعمال می شود که در آن نیروهای
بیشتری در زیر پای داخلی جلوی پا متمرکز می شوند،
در حالی که پا به عنوان یک اهرم سفت و سخت عمل
می کند که پنجه را از طریق انگشت اول و دوم در
انتهای هر مرحله جدا می کند . .این انتقال فشار داخلی
با الگوی عملکرد پای مشاهده شده در پستانداران غیر

که یک الگوی کلی انسان مانند عملکرد پا حداقل به
H. erectusبرمیگردد .بنابراین ،ردپای  Ileretشواهد
مستقیم جدیدی را برای آناتومی پای انسانمانند و
عملکرد پا در H. erectusارائه میکند و از فرضیههای
الگوهای عملکردی شبیه انسان به دست آمده از نمونه
کوچک فسیلهای پا جدا شده که احتماالً به این گونه
نسبت داده میشود ،حمایت می کند .

انسانی متفاوت است و به طور مداوم به عنوان یک

4

مسیرهای سایر مناطق کاوش از انسانها با انسانهای

نمیتوان مستقیماً از هر شکل دیگری از دادههای

 Ileretمتمایز هستند و الگوی متفاوتی از بیومکانیک

فسیلی ارزیابی کرد ،ارائه میکند .مشاهده نرهای H.

پا را منعکس میکنند .توجه داشته باشید که مقیاسها

erectusمتعدد که در مجاورت فیزیکی و زمانی نزدیک

فقط به منظور تجسم بهتر تغییرات در نمونههای

و احتماالً حتی با هم حرکت میکنند ،بر روی این سطوح

فسیلی نسبتاً کوچکتر متفاوت هستند.

ردپا ،اولین شواهد مستقیم از ترکیب گروه اجتماعی

بافت رسوبی و فقدان ترکهای گلی در هر یک از
الیههای ردپایی نشان میدهد که این مکانها قبل از
خشک شدن به سرعت توسط ماسههای ریز یا سیلتی
مدفون شده اند  .عالوه بر این ،آزمایشهای تافونومیک
مدرن انجامشده در سواحل دریاچه تورکانا نشان داده
است که ردپای انسان به طور متوسط حداکثر 1تا 3روز
سطح جزئیات آناتومیکی حفظ شده در ردپای فسیلی
را حفظ میکند  .عالوه بر این شواهد برای شکلگیری
و دفن سریع ،برخی از مسیرهای  Ileretحرکت جهتی
موازی را نشان میدهند که با جهتهای سفر حیوانات

هومینین را در زمان های دور ارائه میدهد .در میان
نخستیها ،اتحادهای نر و نر در موقعیتهایی شکل
میگیرند که میتوانند مزایای مستقیمی برای دسترسی
به جفت یا دستیابی به منابع غذایی فراهم کنند  .از
آنجایی که اتحاد نر-نر هم در انسان مدرن و هم در
چندین نخستی غیر انسان مدرن مشاهده میشود،
حضور خود این رفتار در انسانهای فسیلی ممکن است
مورد انتظار و غیرمنتظره باشد .با این حال ،سطوح
ردپای  Ileretاولین فرصت را برای مشاهده مستقیم
چنین رفتاری در سابقه فسیلی انسان ارائه می دهد.

دیگر متضاد است  ..این نشان میدهد که حرکت توسط

جهت گیری مسیرهای هومینین در مقایسه با سایر

ویژگیهای طبیعی زمین محدود و هدایت نمیشد و

حیوانات نشان می دهد که حیوانات دیگر به سمت

انسانها انتخاب کردند که در همان جهت حرکت کنند .

ساحل آب حرکت می کردند و از آن خارج می شدند در

در حالی که ما هرگز نمیتوانیم با قطعیت وقایع دقیقی

حالی که هومینین ها در امتداد آن حرکت می کردند و

را که  1.5میلیون سال پیش روی دادهاند بدانیم ،این

بر اساس مشاهدات رفتار انسان و سایر حیوانات در

چندین شواهد با این فرضیه مطابقت دارد که در هر

امتداد ساحل مدرن دریاچه تورکانا ،این سناریو این

مکان ،مسیرهای موازی هومینین میتواند نشان دهنده

احتمال را مطرح می کند که هومینین ها ممکن است در

گروهی باشد که با هم سفر کردهاند ،یا حداقل یک

جستجوی غذا بوده باشند .

مجموعه ای از افرادی که با هم زندگی می کردند و در
یک منظره مشابه در یک روز یا بیشتر حرکت کردند .
بنابراین دادهها فرصتی نادر برای بررسی و آزمایش
فرضیههای مربوط به ترکیب گروه هومینین ،که
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تولید سلول های بنیادی عصبی از آستروسیت ها
همه موجودات زنده قادرند تغییرات درونی خود و محیط شان را تشخیص دهند.
تغییرات در محیط خارجی شامل تغییرات نور ،دما ،صدا ،حرکت و بو است ،در
حالی که تغییرات در محیط داخلی شامل تغییرات در وضعیت سر و اندام های
داخلی می باشد .پس از شناسایی ،تغییرات داخلی و خارجی اکنون باید مورد
تجزیه و تحلیل قرار بگیرند و برای بقا بر روی آنها عمل شود .همانطور که زندگی
بر روی زمین تکامل یافت و محیط پیچیده تر شد ،بقای موجودات بستگی به این
دارد که چگونه می توانند به تغییرات محیط اطراف خود واکنش نشان دهند .یکی
از عوامل ضروری برای بقا ،واکنش یا پاسخ سریع بود .از آنجایی که ارتباط از یک
سلول به سلول دیگر از طریق ارتباط فیزیکی بسیار کند بود و برای بقا کافی نبود،

Production of neuronal stem cells from
astrocytes

سیستمی تکامل یافت که امکان واکنش سریع تر را فراهم کرد .آن سیستم،
سیستم عصبی بود که بر اساس انتقال تقریباً آنی تکانه های الکتریکی از یک

گرد آوری و ترجمه  :سروین مصطفوی

ناحیه بدن به ناحیه دیگر .در طول سلول های عصبی تخصص یافته به نام نورون

(کارشناسی زیست سلولی و مولکولی)

ها انجام می گیرد.
دو نوع سلول اصلی در سیستم عصبی وجود دارد :نورون ها و سلول های نوروگلیا.
نورون ها و نوروگلیا ها دو نوع سلولی هستند که سیستم عصبی را تشکیل می
دهند .تفاوت اصلی بین نورون ها و نوروگلیا در این است که نورون ها در انتقال

Collection and translation:
Mostafavi Sarvin
Email :
sarvinmostafavi@gmail.com

سیگنال در سیستم عصبی نقش دارند در حالی که نوروگلیا سلول های حمایت
کننده نورون ها هستند .نورون ها واحد ساختاری و عملکردی سیستم عصبی

References:

هستند .به نورون ها  .سلول های عصبی نیز گفته می شود .سه نوع نورون در

https://stemcellres.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s13287-019-1448-x

چنین انواع مختلف نوروگلیا را می توان در سیستم عصبی مرکزی ( )CNSو

https://pediaa.com/difference/between-neurons-and-neuroglia/amp

شوند آستروسیت ها ،الیگودندروسیت ها ،سلول های میکروگلیال و سلول های

https://www.britannica.com/science/n
ervous-system/Types-of-neuroglia

بدن عبارتند از :نورون های حرکتی ،نورون های حسی و نورون های داخلی هم
سیستم عصبی محیطی ( )PNSشناسایی کرد .نوروگلیاهایی که در  CNSیافت می
اپاندیمی هستند .نوروگلیا یافت شده در  PNSسلول های شوان و سلول های
ماهواره ای هستند و ما در ادامه مطلب به بررسی آستروسیت ها می پردازیم.
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مرکزی شایع هستند.

شروع به شکل گیری می کنند

اندامکهایی که در

وآستروسیت ها در تکوین نورون

سوما(جسم سلولی)

ها نقش دارند.از جمله وظایف

نورونها

دیده

آستروسیت ها این است که پس

میشوند

در

از آسیب به سیستم عصبی

آستروسیتها

نیز

تقسیم می شوند و فضاهای باقی

دیده میشوند ،اما به

مانده از نورون های آسیب دیده را

نظر میرسد که بسیار

اشغال می کنند .همچنین تصور

هستند.

میشود که آستروسیتها دارای

آستروسیت ها :یکی از فراوان

این سلول ها با حضور فیبرهای

سیستم جذب با میل ترکیبی باال

ترین انواع سلول های گلیا می

متعدد در سیتوپالسم خود

برای انتقالدهندههای عصبی

باشند( شکل باال تصویری از

مشخص می شوند . .بر خالف

گاما

آستروسیت است ) بسیار بیشتر

فیبری،

پراکندهتر

آستروسیت

های

مانند

گلوتامات

و

آمینوبوتیریک اسید هستند.

از نورون ها هستند این سلول ها
به نسبت  10به  1و در حدود  25تا
 50درصد از حجم مغز را اشغال
کرده اند و از نظر ظاهری ،ستاره
ای شکل بوده و دارای زوائد
متعددی هستند که با سطح
نورون ها اتصال غیر سیناپسی
دارند.این سلول ها دارای پاهای
دور عروقی هستند که حدود
 %85از سطح مویرگ های
موجودر در  CNSمیپوشانند  .در
سیستم عصبی هم بی مهرگان و
هم مهره داران یافت می شوند
آستروسیت ها را می توان به انواع
فیبری و پروتوپالسمی تقسیم
کرد .آستروسیت های فیبری در
بین رشته های عصبی میلین دار
در ماده سفید سیستم عصبی

آستروسیت های پروتوپالسمی

در اثر آسیب به سیستم عصبی

در ماده خاکستری سیستم

مرکزی

( ،)CNSآکسون های

عصبی مرکزی وجود دارند .آنها

آسیب دیده نمی توانند از محل

فیبرهای کمتری در سیتوپالسم

آسیب خارج شوند و عبور کنند

خود دارند و اندامک های

زیرا در اثر آسیب به سیستم

سیتوپالسمی کم هستند.پس از

عصبی ،توده ای.به نام اسکار

شکل گیری نورون ها در نواحی

گلیال ایجاد میشود  .اسکار گلیال

،CNSآستروسیت ها

محیط پیچیده ای است که عمدتاً

مختلف
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از آستروسیت های فعال و

رشتهای میانی مانند پروتئین

آسیب ثانویه دارد .ایجاد اسکار

مولکول های ( ECMماتریکس

اسیدی فیبریالری گلیال ()GFAP

گلیال در عرض چند ساعت پس

خارج سلولی)ترشح شده تشکیل

و ویمنتین را تنظیم میکنند و

از آسیب شروع میشود.

شده است .بالفاصله پس از آسیب

ترشح اجزای  ECMرا افزایش

به  ،CNSآستروسیتها تحت

میدهند .اسکار گلیال علیرغم

فرآیندی به نام گلیوز واکنشی

تأثیر مخربی که بر بازسازی

قرار میگیرند که در آن به شدت

آکسون دارد ،نقش مهمی در انزوا

هیپرتروفیک میشوند ،به طور

محل آسیب دیده و محافظت از

چشمگیری بیان پروتئینهای

بافت های بدون آسیب اطراف از

آسیب طناب نخاعی  ) spinal cordinjury( SCIمنجر به تشکیل اسکار گلیال واز دست دادن نورون می شود که در
ن هایت منجر به اختالالت عملکردی و ناتوانی طوالنی مدت می شود .مطالعات نشان داده است که بیان نابجای پروتئین
Zf p521
) (zinc finger protein 521توسط ژن  ZNF521میتواند فیبروبالست ها و آستروسیت هارا به سلول های بنیادی
عصبی القایی  ) I nduced neural stemcell s(i NSCsتبدیل کند بنابراین سبب بهبود عملکردی پس از  SCIمی
شود.
یکی از روش هایی که به کار گرفته شد تبدیل آستروسیت های موش صحرایی به سلول های عصبی از طریق سلول های
بنیادی عصبی در نخاع آسیب دیده با یک فاکتور رونویسی  zi nc-f i ngerاست.
روش انجام به اینگونه است که آستروسیت های موش را در شرایط آزمایشگاهی توسط  ZFP521یا Sox2
((Sox2=Sry:sex det ermi ni ng regi on Yبه سلول های بنیادی عصبی متمایز می کنند بنابراین از  ZFP521در
محل آسیب نخاعی موش استفاده میکنند .ترانسداکشن ، PCR ،ایمونوهیستوفلورسانس و ارزیابی عملکرد در  6هفته
پس از ترانسداکشن برای ارزیابی بهبودی و تمایز یافتن مجدد آستروسیتها در داخل بدن انجام می شود.
در اینجا ،نشان میدهیم که  Zf p521در تمایز آستروسیتهای کشتشده در مقایسه با  Sox2کارآمدتر است .در نخاع
آسیب دیده یک موش صحرایی بالغ ،آستروسیت های ساکن می توانند توسط  Zf p521به نورون ها متمایز شوند .نکته
مهم ،این درمان تواناییهای عملکردی موشها را توسط مقیاس رتبهبندی حرکتی  ، Beat t i e،Bassoو Bresnahan
) (BBBارزیابی میکند و بهبود میبخشد.
در این مطالعه ،ما اثرات  Zf p521و  Sox2را بر روی تولید  i NSCsدر آستروسیتهای موش بالغ در شرایط آزمایشگاهی
مقایسه کردیم و متوجه شدیم که تولید  Zf p521نابجا برای تبدیل آستروسیتها به i NSCهای تکثیری با افزایش کارایی
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در مقایسه با القای  Sox2موثر تر است .آستروسیتها موجود در نخاع بالغ موش آسیب دیده میتوانند توسط Zf p521
دستکاری شوند تا در نهایت نورونهای بالغ تولید شوند .مهم تر از آن ،این رویکرد متمایزسازی منجر به بهبود عملکرد
پس از  SCIشد و افزایش پتانسیل درمانی شده است..
آستروسیت ها از مغز موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار ( 2تا  3ماهه 200 ،تا  250گرم) استخراج کردند .حیوانات قربانی
شدند .ماده خاکستری مغز تشریح و به صورت مکانیکی و آنزیمی تفکیک شد هر نیمکره به قطعات کوچک بریده شد
و در تریپسین  0.5درصد در محلول متعادل نمک هنک ( )HBSSقرار داده شد ،سپس مخلوط شدند و به مدت  20تا 30
دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شد .سوسپانسیون از طریق یک صافی سلولی  100میکروموالر فیلتر و
سانتریفیوژ شد .سلول های استروسیت جدا شده از مخلوط را در محیط کشت مخصوص آستروسیت ها همراه با سرم
جنین گاو کشت دادند .پس از چند روز محیط کشت خالص سازی و تجزیه و تحلیل شد .هم چنین از لنتی ویروس
Lenti virusبرای رساندن فاکتورها (ژن ها)به
آستروسیت های بالغ موش صحرایی و
پارانشیم نخاعی آسیب دیده استفاده شد.
آستروسیت های مشتق شده از مغز موش بالغ
بر روی ظروف کشت پوشیده شده با ٪0.001
پلی ال-اورنیتین و المینین قرار داده شدند و
کشت داده شدند .سلول های استخراج شده
با وکتورهای لنتی ویروسی القایی که Zf p521
یا  Sox2را بیان می کردند القا شدند و مجدد
در محیط کشت مخصوص آستروسیت ها
کشت داده شدند.

 2روز پس از انتقال

ویروسی ،محیط کشت با محیط کشت القایی
جایگزین شد.و برای القای بیان نابجا ،داکسی
سایکلین به محیط کشت القایی اضافه شد .سپس تزریق لنتی ویروس ها و استروسیت ها توسط یک سرنگ همیلتون
و یک سوزن مورب به پارانشیم نخاعی موش ها انجام شد .طنابهای نخاعی با عمل جراحی برداشته شدند ،پس از یک
شب که در پارافورمالدئید ثابت شدند و با  %30ساکارز در دمای  4درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت در سرما محافظت
شدند نخاع به بخشهای عرضی یا طولی به ضخامت  10میلیمتر برش داده شد و نمونه ها رنگ امیزی شدند و نشان
داده شد که  i NSCsها إیجاد شده اند و می توانند به نورون ها  .آستروسیت ها و الیگودندروسیت ها تمایز یابند .
گروهی دیگر از موش ها یک هفته قبل از جراحی  ،SCIبا تزریق داخل صفاقی بیهوش شدند .سر آنها در یک دستگاه
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استریوتاکسی قرار دادند
و یک برش در امتداد خط
وسط هر جمجمه ایجاد
کردند و دو سوراخ در
نیمکره چپ با استفاده از
یک مته ایجاد شد .برای
تحریک

الکتریکی

الکترودهای پیچی در
عمق  0.75میلی متری
کاشته شدند پنج روز پس از کاشت الکترود ،ضبط پایه انجام شد .الکترودهای سوزنی ضبط به صورت عضالنی در وسط
عضله قدامی اندام عقب و راست هر موش قرار داده شدو تحریک انجام شد .مقایس ها حرکتی مراحل بهبودی متوالی
را نشان دادندو ترکیبی از حرکت مفصل موش ،حرکت اندام عقبی ،گام ،هماهنگی اندام جلویی و اندام عقبی ،وضعیت
تنه و ثبات ،قرار دادن پنجه ،و موقعیت دم را مشاهده کردند که نشانه بهبودی موش ها بود .
نتیجه گیری:
بنابراین نشان داده شد که آستروسیتهای موش صحرایی میتوانند با بیان بیش از حد  Zf p521در داخل سلولهای
مزانشیمی به سلول های بنیادی تبدیل شوند .و سپس به نورون ها تبدیل شوندعالوه بر این Zf p521 ،یک عامل کلیدی
در القای تمایز سلولهای بنیادی جنینی موش به پیشسازهای عصبی است و تخریب آن منجر به مهار تمایز عصبی
میشود .نشان داده شده است که  Zf p521برای تبدیل مستقیم فیبروبالستهای کشتشده انسان و موش و همچنین
آستروسیتهای موش به  i NSCsکافی است .عالوه بر این ،در مقایسه با بیان بیش از حد  Zf p521 ،Sox2کارایی باالتری
در تبدیل آستروسیتها به  i NSCsنشان داد .این i NSCها پتانسیل تمایز به نورونها ،آستروسیتها و
الیگودندروسیتها را داشتند.
همچنین مطالعات اخیر نشان می دهد که استروسیت ها مغز می توانند از طریق بیان اجباری عوامل عصبی به نورون
های عملکردی متمایز شوند .تأثیر)CEND1 (cel l cycl e exi t and neuronal di f f eret i at i on prot ei n1و
) NEUROG2 (Neurogeni n2را بر تمایز آستروسیتهای بخش قشری مغز موش و فیبروبالستهای جنینی بررسی
کردند .بیان اجباری  ،NEUROG2 ،CEND1یا هر دو منجر به این تمایز می شود ونشانگرهای خاصی را بیان میکنند.
جمعیتی از آستروسیتهای حاوی  CEND1و  ، NEUROG2کرههایی را در تصویر برداری تشکیل دادند که خواص
سلولهای بنیادی عصبی را نشان میدادند .دادهها نشان میدهند که مکانیسمهای متمایز شدن مشترک وجود دارد که
باعث تبدیل انواع سلولهای سوماتیک دور از اصل و نسب با یکدیگر به سلولهای عصبی میشود.
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جلبک های سه جنسیتی
"جلبک های سبز" متنوع ترین گروه از جلبک ها هستند ،که بیش از 7000
گونه در زیستگاه های مختلف رشد می کند .این موجودات یوکاریوتی انرژی
خود را از طریق فتوسنتز بدست می آورند .این جلبک ها در دسته گیاهان
قرار نمی گیرند .زیرا بسیاری از خواص گیاهان را ندارند .
این نوع جلبک ها دارای تولید مثل رویشی و جنسی هستند که تولید مثل
رویشی توسط والد صورت میگیرد و تولید مثل جنسی با تشکیل گامت های
جنسی توسط دو جنس نر و ماده صورت می گیرد.
از انواع تولید مثل رویشی  ،تقسیم دوتایی یاخته  ،قطعه قطعه شدن و تشکیل
اکنیت بسیار متداول است .همچنین انواع مختلف تولید مثل جنسی مثل
ایزوگامی  ،آنیزوگامی و اوئوگامی دیده میشود .این موجودات هاپلوئیدی
(دارای یک نوع کروموزوم) یا دیپلوئیدی (دارای دو نوع کروموزوم) هستند.
تعدادی از این گونه جلبک ها به دلیل بیان ژن () gene expression
غیر معمول هر دو نوع سلول جنسی نر و ماده را به وجود می آورند که به
آن ها هرمافرودیت می گویند.
اکنون دانشمندان ژاپنی جلبکی را از این شاخه کشف کردند که سه جنسیت
دارد.یعنی عالوه بر جنس نر و ماده  ،جنس دیگری نیز دارد .نام این جلبک
 pleodorina starriاست که در شاخه جلبک های سبز قرار می
گیرد .
دانشمندان از دیدن این شگفتی طبیعت ،شگفت زده شدند.چرا که با این
کشف منشأ رفتار جنسی در موجودات را پیدا کردند .
اگر یک نگاهی به پیدایش حیات بر روی کره زمین بیاندازیم پی می بریم
که میلیون ها سال پیش ،زندگی روی زمین با انفجار جلبک ها آغاز شد و
اعتقاد بر این است که اساس پیدایش انسان و سایر موجودات از این دوره
شکل گرفته است .از نظر تکاملی جلبک ها حدود  150میلیون سال قبل از
انسان روی زمین شکل گرفته اند .اما به گفته دانشمندان ژاپنی با مطالعه
سیستم جنسی جلبک ها (یعنی نر و ماده )می توان دریافت که چگونه تکامل
یافته اند .هیسایوشی نوزاکی ،دانشیار دانشگاه توکیو به مدت 30سال به
توکیو سفر می کرد تا از رودخانه ساگامی بازدید کند و نمونههای جلبکی را
جمعآوری کند تا بفهمد چگونه موجودات زنده در جنسهای مختلف تکامل
یافتهاند .از طریق تجزیه و تحلیل جدید نمونههای جمعآوریشده در سالهای
 2007و  2013از دریاچههای سد در امتداد رودخانه ،دریاچه ساگامی و
دریاچه تسوکوی ،محققان گونهای از جلبکهای آب شیرین را شناسایی کردند
که سه جنس مختلف داشتند که همه آن ها میتوانستند به صورت جفت با
یکدیگر تولید مثل کنند.

گردآوری و ترجمه  :فاطمه عزیز آبادی
(کارشناسی زیست گیاهی )
Collection and translation:
Azizabadi Fatemrh

Email :
fatemeh77.azizabadi@gmail.com
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دانشجویان پژوهشی که با پروفسور هیسایوشی نوزاکی کار می کنند ،نمونه های جلبک را در سال  2013از دریاچه آبی ساگامی در
رودخانه ساگامی ،غرب توکیو جمع آوری کردند

شده
کشف
جلبک
 Pleodorina starriiنام دارد که
گونه ای از جلبک های سبز آب
شیرین است  .این جلبک دارای یک
سیستم تولید مثلی هاپلوئید جدید است
که درداشتن سه فنوتیپ جنسی ،نر،
ماده و دوجنسه( قادر به تولید هردو
نوع سلول جنسی نر و ماده ) منحصر
به فرد است  ،که همین ویژگی آن را
از سایر جلبک های سبز دیگر متمایز
کرده است.

در گونه هایی که به طور معمول
دارای دو جنس هستند ،یک فرد
هرمافرودیت که می تواند سلول های
جنسی نر و ماده را تولید کند ،معموالً
به دلیل بیان ژن غیر معمول وجود
دارد .بسیاری از گیاهان و برخی از
گونه های بی مهرگان به دلیل بیان ژن
طبیعی دارای سه جنس هستند ،اما این
اولین بار است که گونه ای از جلبک
ها یا قارچ ها با سه جنس شناسایی
می شود.

هیسایوشی بیان کرد که رفتار جنسی
پلئودورینا استاری یک سطح بین
ثانویه است .یعنی سیستم Triocy
آن سیستم بین ( Dioecious
سیستم تولید مثلی با هر دوجنس نر
و ماده) و  ( Monoeciousفقط
سیستم جفت گیری هرمافرودیت دارد
)است  .قبل از این ،هر سه فنوتیپ
جنسی در سیستم جفت گیری هاپلوئید
یک گونه بیولوژیکی یافت نشده بود.

سه جنس جلبک Pleodorina
starriiنر ،ماده وجنس سوم که
محقان آن را  bisexualمی نامند
با اشاره به این که می تواند سلول
های جنسی نر و ماده را در یک
ژنوتیپ واحد تولید کند و به دلیل بیان
طبیعی وجود دارد ،آن را دوجنسی
می نامند .تجزیه و تحلیل ژنتیکی
وجود منبع "عامل دوجنسی" در این

جلبک را اتوزومال مستقل از مناطق
تعیین کننده نر و ماده را بیان میکند
این جلبک مجموعی از  32یا 64
سلول هم جنس است یعنی دارای
سلول های جنسی کوچک متحرک
(نر) یا بزرگ بی حرکت (ماده)
هستند(مشابه انسان).

در سال  ،2006نوزاکی و دیگر
متخصصان دانشگاه توکیو اولین
کسانی بودند که یک ژن مخصوص
مردانه را در  P. starriiیافتند که
نام آن را( ، OTOKOGIیک کلمه
ژاپنی به معنای "مردانه") گذاشتند.
در سال  ،2010آنها گروهی از
ژنهای زنانه را پیدا کردند و نام آنها
را  HIBOTANیا «گل صد تومانی
قرمز» گذاشتند ،پس از فرانچایز فیلم
دهه  1960که در آن شخصیت اصلی
زن یک خالکوبی گل قرمز داشت.
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پس از تجزیه و تحلیل ژنتیکی و آزمایشهای جفتگیری بیشتر ،محققان در نهایت به این نتیجه رسیدند که  P. starriiیک ژن
«عامل دوجنسیتی» دارد که احتماالً در کروموزوم جدا از ژنهای جنسی  OTOKOGIو  HIBOTANقرار دارد.
سلول های  P. starriiدوجنسه دارای هر دو ژن  OTOKOGIو عامل دوجنسی هستند ،اما زمانی که با سایر کلنی های P.
starriiتولید مثل کنند ،می توانند کلنی های نر یا ماده طبیعی تولید کند.

برای درک دقیقتر ژنها به آزمایشهای بیشتری نیاز است ،اما محققان گمان میکنند که عامل دوجنسیتی ممکن است تنها در حضور
" OTOKOGIمردانه" فعال باشد.
نوزاکی گفت :ادامه ،مطالعات طوالنی مدت برای آشکار کردن ماهیت واقعی گونه ها در دنیای طبیعی بسیار مهم است.

کلونی نر جلبک ناشی از رابطه جنسی .تمام سلول های تولید مثلی جلبک  P. starriiبه بسته های اسپرم (بسته های گامت نر) تقسیم
می شوند .نوار مقیاس =  50میکرومتر

کلنی ماده  P. starriiبا بسته اسپرم مرد (سر پیکان) .نوار مقیاس = 50
میکرومتر

کلنی ماده  P. starriiبا گامت های نر جدا شده (سر پیکان) .نوار مقیاس
= 50
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مورفولوژی سویه دوجنسی  . Pleodorina starriiفلش ها سلول های سوماتیک را نشان می دهند )A .کلونی رویشی شصت و
چهار سلولی .نوار مقیاس =  50میکرومتر )B( .کلنی رنگ آمیزی شده با متیلن بلو که غالف سلولی منفرد (ستاره) را نشان می دهد.
نوار مقیاس =  50میکرومتر )C( .کلنی مردانه ناشی از جنسی .توجه داشته باشید که تمام سلول های تولید مثل به بسته های اسپرم
(بسته های گامت نر) تقسیم می شوند .نوار مقیاس =  50میکرومتر( .د) کلنی زن با بسته اسپرم (سر پیکان) .نوار مقیاس = 50
میکرومتر ) E( .کلنی ماده با گامت های نر جدا شده (سر پیکان) .نوار مقیاس =  50میکرومتر )F( .بسته اسپرم .نوار مقیاس = 10
میکرومتر )G, H( .گامت نر ثابت و آغشته به  . DAPIتوجه داشته باشید که هسته گامت نر (سر پیکان) به شدت با
 )C16N15H5)DAPIرنگ آمیزی شده است .میله های مقیاس =  5میکرومتر )G( .تصویر ( Hتصویر فلورسانس)I, J( .
گامتهای ماده ثابت و آغشته به  DAPIبا گامت نر .توجه داشته باشید که فلورسانس  DAPIهسته گامت ماده ( )nدر مقایسه با گامت
نر (سر پیکان) مبهم است .میله های مقیاس =  10میکرومتر )I( .تصویر  )DIC. (Jتصویر فلورسانس )K-M( .زیگوت ثابت و
آغشته به  DAPIبا هسته گامت نر (سر پیکان) که به داخل سیتوپالسم گامت ماده نفوذ می کند .میله های مقیاس =  10میکرومتر)K( .
تصویر  )DIC. (Lتصویر فلورسانس + M) DIC( .تصویر فلورسانس )N( .هیپنوزیگوت های بالغ ده روزه .نوار مقیاس = 50
میکرومتر.
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دوجنسگرا هر دو جنس نر و ماده را تولید میکنند .فنوتیپهای احتمالی جنسی  F1با فلشهایی از چهار نوع زیگوت نشان داده میشوند.
 :spبسته اسپرم (بسته ای از گامت های نر) :mg ،گامت نر :fg ،گامت ماده.
 (Bدرخت فیلوژنتیک pleodorina starri

نقشه های شماتیک چرخه زندگی و موقعیت فیلوژنتیک  Pleodorina starriiبا سه فنوتیپ جنسی .مطالعه حاضر به منظور حل و
فصل روابط تکاملی بین سویههای فرهنگ نر ،ماده و دوجنسه پلئودورینا که از یک سیستم آبی منشا میگیرند ،انجام شد .داده های
مولکولی و ژنتیکی ما به طور واضح نشان داد که سویه های کشت هر سه فنوتیپ جنسی متعلق به گونه های بیولوژیکی مشابهی از
 P. starriiهستند  .یافتههای حاضر درک ما را از مرحله تکاملی اولیه انتقال از هتروتالیسم به هموتالیسم افزایش میدهد.
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بحران کرونا در کشورهای مختلف جهان وضعیت اضطراری ایجاد
کرده است .این ویروس که مردم را در سراسر جهان به دلیل میزان
باالی ابتال در قرنطینه قرار می دهد ،نحوه زندگی ،کار و نحوه
معاشرت ما را تحت تاثیر قرار داده است.
کرونا چیست؟
بیماری کرونا ( )COVID-19یک بیماری عفونی است که توسط
ویروس  SARS-CoV-2ایجاد می شود .ویروس کرونا در دهه

گردآوری و ترجمه  :زهرا روستا

 1960زمانی که برای اولین بار در زیر میکروسکوپ مشاهده شد

( دکتری سلولی و تکوین )

اختراع شد .شکل مشخصه ویروس ،تاجی را در اطراف آن نشان

Collection and translation:

می دهد .این هاله شبیه تاج خورشید است .ویروس جدید کرونا

Zahra Rosta

اولین بار در دسامبر  2019در ووهان چین کشف شد .پس از آن،
عفونت در سراسر جهان گسترش یافت و منجر به سندرم
دیسترس تنفسی حاد ( )SARSشد که توسط سازمان بهداشت
جهانی به نام  COVID-19نام گذاری گردید .تحقیقات در مورد
جزئیات مولکولی این ویروس به سرعت آغاز شد و تاکنون حقایق
زیادی در مورد این بیماری شناخته شده است .افزایش روزانه بیش
از حد موارد ابتال به  ،COVID-19دولتهای سراسر جهان را بر
آن داشته است تا اقدامات شدیدی را برای جلوگیری از انتشار این
ویروس انجام دهند.
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عالئم COVID-19
قبل از هر چیز باید توجه داشت که این ویروس می تواند بدون عالمت باشد و یا در قسمت خاصی از جمعیت با عالئم
جزئی ظاهر شود ،همانطور که در اکثریت قریب به اتفاق کودکان و حتی بخشی از جمعیت بزرگسال نیز چنین است.
برخی از شایع ترین عالئم عبارتند از:


تب



سرفه کردن



خستگی



تنگی نفس

عالئم و نشانه های بیماری COVID-19
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افراد مسن و مبتالیان به بیماری های زمینه ای مانند بیماری

دهد .همچنین می تواند از طریق آلوده شدن به صورت

قلبی عروقی ،دیابت ،بیماری مزمن تنفسی یا سرطان بیشتر

موضعی یا از طریق سلول های بنیادی اسپرماتوگونیا ،قدرت

در معرض ابتال به بیماری هستند.

باروری مردان را تحت تاثیر قرار دهد .مطالعات نشان داده اند

این ویروس می تواند از قطرات تنفسی دهان یا بینی فرد آلوده
در هنگام سرفه ،عطسه ،صحبت کردن یا نفس کشیدن پخش
شود.
بهترین راه مقابله با بیماری ،واکسیناسیون است و پس از آن

که آلودگی با ویروس ها می تواند موجب اختالل در
اسپرماتوژنزیس  ،کاهش تعداد اسپرم ،کاهش تحرک اسپرم،
تغییر سطوح هورمونی و  ...شود.
انتقال ویروس  SARS-COV-2به درون سلول

می توان با فاصله گرفتن حداقل  1متر از دیگران ،استفاده از

مطالعات اخیر بیانگر این است که ویروس SARS-CoV-2

ماسک مناسب و شستن دست ها از خود و دیگران در برابر

از آنزیم مبدل آنژیوتنسین )ACE2( 2به عنوان یک گیرنده

عفونت محافظت کرد.

برای ورود به سلول های انسانی استفاده می کند .اتصال

ارتباط بین ویروس ها و تولید مثل مردان

ویروس  SARS-CoV-2به گیرنده های این آنزیم ،ورود و
تكثیر آن را تسهیل می کند .بنابراین ،سلول هایی که سطوح

به طور کلی در دستگاه تولید مثل مردان ،ورود ویروس ها

باالیی از بیان  ACE2را نشان می دهند ،می توانند توسط

خطر ابتال به بیماری ها و عفونت های مقاربتی را افزایش می

ویروس مورد هدف قرار گرفته و آسیب ببینند.

لقاح و باروری را ندارند .اسپرماتوزوآ  ACE2را بیان می کند
که آنژیوتانسین  IIرا به آنژیوتانسین  7-1تبدیل می کند .در
دستگاه تناسلی مردان ACE2 ،در سلول های زایای بیضه ی
انسان ،الیدیگ و سرتولی بیان می شود که در عملكرد سلول
های الیدیگ و تستوسترون ،تنظیم و تولید استروئید و
عملكرد اپیتلیوم لوله های منی ساز نقش مهمی ایفا می کند.
نقش  ACEدر سیستم تولیدمثلی مردان

 ACE2و گیرنده اش به نام  MASدر بیضه ی انسان و به

مطالعات زیادی در رابطه با تولید مثل مردان وجود دارند که،

طور کلی در لوله های منی ساز از جمله سلول های سرتولی

نقش آنزیم تبدیل کننده ی آنژیوتنسین (،ACE1 ،)ACE

و الیدیگ وجود دارند .این گیرنده در قطعه اصلی دم اسپرم و

 ACE2و گیرنده نوع  1آنژیوتنسین  )AT2R( IIرا بر

عنوان

سیستم تولید مثلی مردان نشان می دهند .بررسی ها نشان
می دهند که در پروستات ،اپیدیدیم ،بیضه ،مایع منی و سطح
سلول های اسپرم انسان ACE ،بیان می شود .همچنین بر
اساس مطالعات ،بیان  ACE1برای عملكرد اسپرم مهم است

دُومین

آکروزومال

سر

اسپرم،

به

 )PI3K( phosphoinositide 3 kinaseوجود دارد .اگر
فعالیت  PI3Kمختل شود ،منجر به بیان پائین ژن های این
مسیر شده و آبشار آپوپتوزی را ایجاد می کند.این آپپتوز سبب
از دست دادن تحرک سریع اسپرم ،تولید  ROSمیتوکندری،

و بیمارانی که فقدان کامل این آنزیم را نشان می دهند ،توانایی
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فعال شدن کاسپاز در سیتوزول و آسیب  DNAی اسپرم می

مایع منی آزاد می شوند .بنابراین بر اساس مطالعات ،ویروس

گردد .بنابراین ACE2 ،نقش اساسی در بیولوژی اسپرم دارد.

 SARS-CoV-2می تواند منجر به آسیب سیستم

ارتباط بین  ACE2و  Covid-19در سلول اسپرم و
مکانیسم عمل آن
مطالعات نشان می دهند که برای اتصال بین ویروس
2-SARS-COV

و

اسپرماتوزوآی

انسان،

حضور

پروتئازهایی (از قبیل پروتئاز  TMPRSS2که پروتئاز بین
غشایی سرین 2است) برای شكستن پروتئین های میخی
شكل ویروس ضروری است .این پروتئاز در پروستازوم هایی
وجود دارند که از غده ی پروستات در زمان انزال به داخل

تولیدمثل مردان به ویژه فرآیند اسپرماتوژنزیس شود و در
نهایت احتمال ناباروری مردان افزایش می یابد.
از طرف دیگر  ،پروتئاز سرین بین غشایی نوع دو
( )TMPRSS2می تواند  ACE2را تجزیه کند و موجب
تسهیل ورود ویروس  SARS-CoV-2به درون سلول می
شود .مطالعات نشان می دهند که به دنبال در معرض قرار
گرفتن ویروس  SARS-CoV-2و نقص در ACE2
عملكرد اسپرم و زنده مانی آن کاهش می یابد .و در نهایت
منجر به کاهش باروری می شود.

نقش سیستم آنژیوتنسین در بقا و عملكرد اسپرم انسان و آسیب پذیری آن در برابر COVID-19
بررسی سطح گنادوتروپین ها درمردان مبتال

به

تستوسترون در مردان نتظیم می شود FSH .و  LHاز غده

COVID-19

ی هیپوفیز قدامی توسط  GnRHمترشحه از هیپوتاالموس

هیپوتاالموس یک منطقه حیاتی از مغز است که فرآیندهای

تولید می شود FSH .بر روی سلول های سرتولی و  LHبر

مختلف فیزیولوژیكی از جمله تعادل هورمونی ،فشار خون،

روی سلولهای الیدیگ اثر میگذارد که در نهایت منجر به سنتز

دمای بدن ،ریتم شبانه روزی ،رفتار جنسی و احساسات را

تستوسترون و شروع فرایند اسپرماتوژنز می شوند .غلظت

کنترل می کند .هیپوتاالموس از نظر عملكردی از طریق

تستوتسترون در خون بر روی هیپوتاالموس اثر میگذارد تا

گردش هورمونهای استرس و هورمون های جنسی با غده

میزان  GnRHمترشحه از هیپوتاالموس را کاهش دهد.

هیپوفیز  ،غده فوق کلیه و غدد جنسی مرتبط است.

غلظت تستوسترون موضعی در بیضه ها تقریباً  100برابر

به طور کلی محور هیپوتاالموس – هیپوفیز -گناد با ترشح
هورمون آزاد کننده ی گنادوتروپین ) (GnRHدر پاسخ به
کاهش سطح هورمون های استروئیدی جنسی به ویژه

بیشتر از گردش خون محیطی است که بر روی سلول های
سرتولی برای شروع اسپرماتوژنز عمل می کند .در حالت
فیزیولوژیكی طبیعی ،تنظیم مناسب محور هیپوتاالموس-
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هیپوفیز -گناد برای عملكرد طبیعی تولید مثل مهم است .در

زن با  COVID-19مثبت ،ضایعات عصبی در هیپوتاالموس

حالی که گزارش شده است که اختالل عملكرد در محور

و بزرگ شدن غده هیپوفیز را نشان داده است .هیپرتروفی در

هیپوتاالموس – هیپوفیز – گناد باعث اسپرماتوژنز غیر طبیعی

غده هیپوفیز در مردان مبتال به  COVID-19می تواند

و ناباروری می گردد.

دلیل احتمالی افزایش موقت گنادوتروپین ها باشد .شواهد

از نظر تئوری ،سیگنال های نوروپاتوژنیک مشاهده شده در
هیپوتاالموس می تواند منجر به کاهش سطح  GnRHگردد
که در نهایت منجر به سرکوب سنتز  LHو  FSHدر هیپوفیز
می شود .در حالی که شواهد در مورد میزان تغییر یافته
 GnRHهمچنان باقی است بررسی مطالعات جدید نشان می
دهند که با افزایش شدت عفونت ویروس کرونا در بدن مردان،
میزان سطح  LHو  FSHدر خون افزایش می یابد .همچنین

امروزی نشان می دهد که  COVID-19به بیضه آسیب
وارد می کند که در نهایت می تواند منجر به اختالل در تنظیم
گنادوتروپین ها گردد .تنظیم ترشح گنادوتروپین ها از
هیپوفیز به واسطه ی سیگنال های ورودی از هیپوتاالموس
صورت می گیرد .بنابراین  ،در مردان مبتال به کووید  19آسیب
به هیپوتاالموس دیده می شود که ممكن است با کاهش سطح
تستوسترون ،آتروفی بیضه و ناباروری در مردان مرتبط باشد.

بر اساس مطالعات و تصویربرداری عصبی اخیر در یک بیمار

تصویر شماتیک تنظیم محور  )a HPGنشان دهنده ی مغز سالم و ارتباط صحیح بیضه با محور هیپوتاالموس – هیپوفیز است).
 )bنشان دهنده ی مغز آلوده به  COVID-19و اختالل در عملكرد محور هیپوتاالموس -هیپوفیز – گناد است).
اثر  COVID-19بر باروری مردان
بیماری  COVID-19به روش مستقیم و غیر مستقیم بر روی سیستم تولیدمثلی مردان تاثیر می گذارد و موجب نقص در اسپرماتوژنز
و نارسایی سیستم تولید مثلی نر می شود .بررسی ها نشان می دهند که  ACE2و  TMPRSS2نقش مهمی در ورود ویروس
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 SARS-CoV-2به درون سلول دارند ،از آنجایی که سیستم تناسلی مردان بیان  ACE2باالیی دارد ،این ویروس توانایی ورود به
این سیستم را دارد.
همانطور که ذکر شد ،محققان در بیضه ها (سلول های اسپرماتوگونیا ،سرتولی و الیدیگ) حضور  ACE2 ،ACE 1-7و گیرنده ی
 MASرا نشان داده اند .اتصال ویروس  SARS-CoV-2به  ACE2می تواند منجر به افزایش بیش از حد آنژیوتنسین  IIشود
که منجر به یک واکنش التهابی قوی به همراه اختالل عملكرد سلول های لیدیگ و سرتولی می شود .افزایش بیش از اندازه آنژیوتنسین
 IIو به دنبال آن  ACE2باعث ایجاد التهاب و کاهش تحرک اسپرم می شود.
همچنین تب یكی از عالئمی است که در بیشتر بیماران مبتال به کووید -مشاهده می گردد .افزایش دمای مداوم بدن در حین عفونت
با ویروس  SARS-CoV-2می تواند بر مكانیسم های فیزیولوژیكی تنظیم حرارت اسكروتوم اثر گذاشته و موجب کاهش تحرک،
تعداد اسپرم و افزایش شكست  DNAاسپرم شود .همچنین این افزایش دمای مداوم می تواند باعث اختالل در سد خونی-بیضه ای
و نشت و عبور ماکرومولكول ها به بیضه شود.
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آیا واکسن  COVID-19بر باروری تأثیر میگذارد؟
کرونا ویروس ،در دسامبر سال  2019در ووهان چین پدیدار شد .این
بیماری یک نوع سندرم تنفسی حاد (پنومونی) با عامل ویروسی از
خانواده بتا کرونا ویروس ) (β-coronavirusمیباشد که بسیار
مسری بوده و در حال حاضر در سراسر جهان گسترش یافته و روزانه
تعداد زیادی از افراد را مبتال میکند .سازمان جهانی بهداشت
)(World Health Organizationدر  12ژانویه سال  ،2020این
ویروس را کرونا ویروس نوین ) (Novel Coronavirusمعرفی کرد
و با ادامه روند بیماری در  11فوریه سال  ،2020نام این بیماری را رسما
کووید  (COVID_19) 19نام گذاری کرد .سازمان جهانی بهداشت

گردآوری و ترجمه  :مرضیه عطشان
( دکتری سلولی و تکوین )

در  30ژانویه سال  ،2020همه گیری کووید  19-را به عنوان فوریت
بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعالم کرد .به دلیل شیوع بسیار

Collection and translation:

باالی این بیماری در سراسر کشورهای دنیا ،در تاریخ  11مارس 2020

Marziyeh Atshan

این بیماری از طرف سازمان جهانی بهداشت به صورت پاندمی اعالم
شد .براساس دادههای اعالم شده در  11فوریه  61.7 ،2022درصد از

Email :

جمعیت جهان حداقل یک دوز واکسن کووید 19-دریافت کردهاند ،با

Roksana.atshan@yahoo.com

این حال ،تنها  10.6درصد از مردم در کشورهای کم درآمد حداقل یک
دوز واکسن کووید 19-دریافت کردهاند .با واکسیناسیون بیشتر افراد،
سواالت زیادی در مورد اینکه آیا واکسن میتواند بر باروری تأثیر
بگذارد وجود دارد :آیا واکسن باعث ناباروری میشود؟ آیا زنانی که
قصد باردار شدن دارند باید واکسن دریافت کنند؟ در مورد افرادی که
لقاح آزمایشگاهی ( )in vitro fertilizationانجام میدهند چطور؟

Refrences:
1-Jahanpeyma. P, Knowledge of the Covid-19 Virus, From
Diagnosis to Prevention and Treatment: A Narrative Review.
Military Caring Sciences.2020
2-. Daniel C. Gonzalez, BS, Sperm Parameters Before and After
COVID-19 mRNA Vaccination. JAMA. 2021.
3- Honggang Li, Impaired spermatogenesis in COVID-19
patients, EClinicalMedicine. 2020.

خبر خوب این است که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد واکسن

4- https://www.health.harvard

 COVID-19باعث ناباروری در مردان یا زنان میشود .برای آگاهی

5- https://www.healthline.com

از آنچه تاکنون میدانیم ،ادامه مطلب را بخوانید.
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آیا واکسن  COVID-19میتواند باعث ناباروری مردان شود؟

نگرانیهای باروری در مورد واکسنهای COVID-19

زایا میتوانند با سرعت نرمال در دمای کمتر از  37/8درجه

منحصر به زنان نیست .مردان نیز نگران این موضوع میباشند

سانتیگراد ایجاد شوند .با این حال ،درجه حرارت باالتر ممكن

که آیا واکسن بر باروری آنها اثر دارد یا خیر؟ یكی از

است باعث آسیب غیر قابل برگشت به سلولهای زایا شود.

خبرهایی که اخیرا در رسانهها منتشر شده است حاکی از

تحقیقات تأیید میکند که درجه حرارت باال میتواند منجر به

وجود نگرانی باال در مردان جهت دریافت واکسن COVID-

توقف میوزی سلولهای زایا شود .از طرف دیگر گزارشهای

 19است چرا که فكر میکنند این واکسنها میتواند باعث

محققان نشان داده است که اکثر مردان مبتال به عفونت فعال

ناباروری آنها شود .پستهای منتشر شده در رسانههای

دارای سطح تستوسترون و دی هیدروتستوسترون پایین

اجتماعی ادعا میکنند که واکسن  COVID-19میتواند

هستند اما باید گفت تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان

باعث ناباروری جمعی مردان شود و همه مردان واکسینه شده

دهد واکسیناسیون به باروری مردان آسیب میرساند و شواهد

عقیم خواهند شد .با این حال ،هیچ شواهدی وجود ندارد که

خوبی وجود دارد که نشان میدهد واکسن در برابر عفونت

نشان دهد هرگونه واکسن ،از جمله واکسن ،COVID-19

 COVID ‐ 19محافظت میکند .انجمن تولید مثل و

باعث ناباروری مردان میشود و این اخبار نادرست میباشند.

ارولوژی مردان بیانیهی مشترکی صادر کردهاند که واکسنهای

برخی از مطالعات نشان دادهاند مردانی که به COVID-19

 COVID-19باید به مردان مایل به باروری ،مشابه مردانی

مبتال بودند ،پس از بهبودی از عفونت هنوز میتوانند این

که تمایل به باروری ندارند ،ارائه شود .تولید اسپرم در کوتاه

ویروس را در بیضههای خود حمل کنندCOVID-19 .

مدت در برخی از مردانی که تب را بعد از واکسیناسیون تجربه

همچنین ممكن است بر عملكرد طبیعی اسپرم تأثیر بگذارد.

میکنند ،تحت تأثیر قرار میگیرد .مردانی که تب دارند ممكن

به طور کلی اعتقاد بر این است که تب شدید میتواند برای

است کاهش موقت کیفیت اسپرم را تجربه کنند که ظرف چند

عملكرد طبیعی بیضهها مضر باشد .تب یكی از ویژگیهای

ماه برطرف میشود .محققان دانشگاه میامی در تالش برای از

قابل توجه  COVID ‐ 19است و بنابراین ممكن است

بین بردن این ترسها ،تحقیقی را برای ارزیابی باروری مردان

نقش مهمی در اختالل عملكرد بیضه داشته باشد .سلولهای

پس از واکسیناسیون انجام دادند و هیچ اثر منفی بر اسپرم
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آنها پیدا نكردند .همچنین تحقیقات دیگر چگونگی تأثیر
واکسن  Pfizerو  Modernaبر سالمت اسپرم را مورد
بررسی قرار داده است .در این مطالعه حجم مایع منی ،غلظت
اسپرم ،تحرک اسپرم و تعداد کل اسپرم در  45مرد سالم قبل
از اولین دوز واکسن و حدود  70روز پس از دومین دوز مورد
بررسی قرار گرفت .در این مطالعه پژوهشگران تغییری در
کیفیت پارامترهای اسپرم (تعداد ،تحرک ،مورفولوژی ،زنده
مانی ،حجم منی) در مقایسه با نمونههای گرفته شده قبل از
تزریق واکسن  COVID-19پیدا نكردند.

نحوه عملکرد واکسنهای mRNA
برای تحریک پاسخ ایمنی ،در بسیاری از واکسنها میكروب
ضعیف یا غیرفعال را وارد بدن میکنند .اما واکسنهای
 mRNAمتفاوت عمل میکنند .آنها حاوی mRNA
هستند ،که در داخل یک پوشش خاص قرار گرفتهاند .این
پوشش ،از  mRNAدر برابر آنزیمهای بدن محافظت میکند
تا تجزیه نشود .واکسنهای  mRNAبه سلولها میآموزند
که چگونه پروتئینی بسازند که باعث ایجاد پاسخ ایمنی در
داخل بدن شود .بعد از اینكه قطعه پروتئین ساخته شد ،رشته
mRNAشكسته میشود و با استفاده از آنزیمهای موجود

آیا واکسن  COVID-19میتواند باعث ناباروری زنان
شود؟

در سلول تجزیه میشود .هنگامی که پروتئین یا آنتی ژن
ساخته شده در سطح سلول نشان داده میشود ،سیستم ایمنی
بدن شروع به تولید آنتی بادی و فعال سازی سلولهای T
میکند تا از آنچه فكر میکند عفونت است ،جلوگیری کند.
این آنتی بادیها خاص ویروس کووید 19-هستند ،به این
معنی که سیستم ایمنی بدن برای محافظت در برابر عفونت
در آینده آماده شده است .در پایان روند ،بدن ما یاد گرفته
است که چگونه از عفونت در آینده محافظت کند.

هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد واکسن COVID-
 19باعث ناباروری یا ایجاد اختالل در تشكیل جفت میشود.
زنانی که در آزمایشات بالینی واکسن  COVID-19شرکت
کردند ،پس از دریافت واکسن باردار شدند .زنانی که قصد
بارداری دارند یا تحت درمان باروری قرار میگیرند ،باید
واکسن  COVID-19را دریافت کنند و این مشكلی را ایجاد

نمیکند.
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آیا واکسنهای  mRNAبا تشکیل جفت تداخل دارند؟
به نظر میرسد اطالعات نادرست در مورد تاثیر واکسن
 COVID-19بر باروری زنان در  1دسامبر  ، 2020توسط
دکتر مایكل ییدون ،پزشک و دانشمند ارشد سابق آلرژی و
تنفس درمانی در فایزر به وجود آمد .زمانی که تیم آنها اظهار
داشتند که واکسن میتواند با ایجاد واکنش خود ایمنی در
برابر پروتئین سینسیتین  ،(syncytin-1)1-که در تشكیل
جفت نقش دارد ،منجر به ناباروری زنان شود .بخش کوچكی
از پروتئین  syncytin-1شبیه بخش کوچكی از پروتئین

پاندمی  COVID-19هستند ،کمک کند .کارشناسان از
افرادی که قصد بارداری دارند میخواهند برای سالمتی خود
و همچنین سالمت فرزندان شان واکسینه شوند .مطالعه
جدیدی که در  25ژانویه منتشر شد ،گزارش میدهد که
واکسیناسیون علیه  COVID-19بر نتایج در افرادی که
تحت  IVFقرار میگیرند ،تأثیر نمیگذارد .محققان گزارش
کردهاند که این یافتهها باید اضطراب را کاهش دهد و اعتماد
به نفس را در افرادی که در حال انجام یا در روند درمان IVF
هستند ،تقویت کند.

تاجی ویروس است .اما به طور کلی ،این دو پروتئین بسیار
متفاوت هستند ،به طوری که سیستم ایمنی بدن آنها را
اشتباه نمیگیرد .به همین دلیل است که واکسن COVID-
 19با تشكیل جفت تداخل ندارد.
یک مقاله با عنوان "سرپرست تحقیقات  :Pfizerواکسن
کووید باعث عقیم سازی زنان است" هزاران بار در شبكه-
های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته شد .علیرغم تالش-
های بیشتر رسانههای اجتماعی برای حذف این اطالعات غلط،

دوورا آهارون ،نویسنده و همكار غدد درون ریز تولید مثل و

انتشار گسترده این مقاله ،با نظرات منفی و ترس در مورد

ناباروری در  Icahn Mount Sinaiو  RMAنیویورک می-

واکسنها ،همراه بود .واکسنهای  Pfizerو  Modernaاز

گوید:

فناوری جدید  mRNAبرای محافظت از ما در برابر عفونت
استفاده میکنند .هیچ شواهد یا دلیل علمی وجود ندارد که
نشان دهد این واکسنهای جدید با بارداری یا تشكیل جفت
تداخل دارند.

محققان میگویند واکسنهای  COVID-19بر باروری
افرادی که تحت  IVFقرار میگیرند ،تأثیر نمیگذارد!
محققان میگویند هیچ تفاوت قابل توجهی بین افراد واکسینه
شده و واکسینه نشده که تحت لقاح آزمایشگاهی )(IVF
قرار میگیرند ،از نظر بارداری و پیامدهای بعدی آن مشاهده
نكردهاند .محققان بیان کردند که امیدوارند مطالعات آنها به
کاهش اضطراب افرادی که در حال انجام  IVFدر طول

این بیماری همه گیر ،استرس و اضطراب را برای افراد در
سطوح مختلف به ارمغان آورده است و افرادی که به باروری
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خود فكر میکنند و یا باردار هستند میتوانند از اطالعاتی بهره
مند شوند که به آنها در تصمیم گیری آگاهانه در مورد
سالمت خود و سالمت فرزندان آینده خود میتواند کمک کند.
محققان میزان لقاح در افراد واکسینه شده و واکسینه نشده را
مورد بررسی قرار دادند تا ببینند آیا واکسن کووید 19-مانع
موفقیت لقاح میشود یا خیر؟ این مطالعه بر روی افرادی که
تخمکهایشان را در آزمایشگاه جمعآوری و بارور کرده بودند
و هم در افرادی که تحت انتقال جنین منجمد و ذوب شده
قرار گرفته بوند صورت گرفت .دو گروه از افرادی که تحت
انتقال جنین منجمد ذوب شده قرار گرفتند 214 ،نفر
واکسینه شده و  733نفر واکسینه نشده بودند .میزان بارداری

نتیجه نهایی
تولید مثل انسان بسیار پیچیده است و هنوز اثرات سیستمیک
و پایین دست بیماری کووید  19-بر ناباروری مردان و زنان
روشن نشده است .با جمع آوری ادعاهای بیشمار ناباروری
مرتبط با همه گیری  ، COVID-19بهترین شواهد موجود
نشان میدهد که مردان باید از واکسن COVID-19
استفاده کنند تا از خطرات احتمالی برای سالمت باروری
مردان جلوگیری شود .عالوه بر این  ،هیچ شواهد و مبانی
نظری معتبری برای ارتباط واکسن  COVID-19با ناباروری
زنان وجود ندارد.

و سقط در اوایل بارداری در هر دو گروه مشابه بود .دو گروه
از افرادی که تحت تحریک تخمدان قرار گرفتند 222 ،نفر
واکسینه شده و  983نفر واکسینه نشده بودند .میزان
تخمکهای بازیابی ،لقاح ،و جنینهایی با تعداد کروموزومهای
طبیعی و چندین معیار دیگر در هر دو گروه مشابه بود .آهارون
گفت« :این دادهها اطمینان میدهد که به نظر میرسد واکسن
کووید 19-تاثیر مضری بر باروری در بیمارانی که تحت درمان
ناباروری هستند ،نداشته باشد».
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اثر جذر و مد بر تنه درختان
قطر ساقه درختان که در شرایط باز و کنترل شده رشد می کنند ،بدون توجه به
عوامل دوره ای روزانه مانند نور ،دما و رطوبت ،دچار نوسانات ریتمیک می شود.
یک همبستگی قوی بین این نوسانات و زمان و قدرت جزر و مد وجود دارد و
نشان دهنده این است که ماه بر جریان آب بین قسمت های مختلف درختان
تأثیر می گذارد.
برای بررسی بیشتر دوره های زمانی منتشر شده از تغییرات قطری ساقه درخت
همزمان با شتاب جزر و مد ارزیابی شدند،که با وضوح زمانی باال ،تغییرات گرانشی
محلی وتغییرات روزانه نیروی گرانشی ماه به واسطه مدارها و موقعیتهای نسبی
زمین ،ماه و خورشید برآورد میکند .در تمام موارد بررسی شده  ،واضح بود که

گردآوری و ترجمه  :زهرا فرجی
( کارشناسی زیست گیاهی )

یک هماهنگی بین زمانهای نقاط عطف جزر و مد و تغییرات قطر ساقه وجود
دارد .این یافته های همزمان نشان می دهد که جزر و مد ماه تنظیم کننده اتساع
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بعدی را تنظیم می کنند .به نظر می رسد برخی از این حرکات با نقاط عطف در
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دوره های زمانی نیروی جزر و مدی ماه زمانی که تغییر شتاب صفر است ،تنظیم
می شوند .در حال حاظر تجزیه و تحلیل اثرات جزر و مد قمری بر فرآیندهای
آلی دشوار است .با این وجود ،ممكن است بتوان گام هایی را در جهت تایید اثر
ماه برداشت.محققان آزمایشهایی برای پیشبینی اثرات احتمالی جزر و مد بر
رویدادهای بیولوژیكی ابداع کردند.
تقریباً  20سال پیش زورچر و همكاران )1998( .همبستگی قابل توجهی را بین

تغییرات طبیعی و ریتمیک قطر ساقه دو درخت ( Picea abiesصنوبر نروژی) و زمان و قدرت شتاب جزر و مدی جزئی و غیر
مستقیم گزارش کرد .اندازه گیری نیروی گرانشی ماه که دائم در حال تغییر است در همه جای زمین به عنوان یک نتیجه از موقعیت
های نسبی خورشید ،ماه و زمین بیان می شود .همچنین نتایج مشابهی در رابطه با تغییرات قطر ساقه درختان توسكا ( ).Alnus sp
نیز ذکر شد.دو درخت صنوبر آزمایشی در تاریكی و یک محیط کنترل شده رشد کردند .بنابراین ،تغییرات در قطر ساقه (ریتمهای
اتساع) که آنها نشان دادند مستقل از تأثیرات نوسانات نور ،دما و رطوبت در نظر گرفته شد.
در دیدگاه حاضر پیشرفتهای عمدهای را در زمینه درک گرانش ضعیف داریم که باعث اتساع ریتمیک قطر ساقه با تناوب 24/8
ساعت در گونههای مختلف درختی میشود .بارلو و همكاران مجموعه عظیمی از داده های منتشر شده را جمع آوری کرده و دوره
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های زمانی مربوطه را در تغییرات ریتمیک قطر ساقه ( )δDبا

مدی نشان داده شده .شاخص  ،Thuleبه دلیل جهانی بودن

جزر و مد ماه تراز کرد .نتیجه گیری های او از پیشنهاد اولیه

آن ،به عنوان نماینده ای برای فعالیت های ژئومغناطیسی

زورچر و همكاران حمایت کرد.

است  .بارلو و همكاران بر اساس تحلیل های آماری خود  .به

نتایج و بحث
 Milletو  )2001( Moallemریتم های رشد و جریان
شیره در درختان پرتقال ماندارین (  ) Citrus deliciosaرا
مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند که جریان شیره در
شرایط منظم روزانه ( 14ساعت روشنایی  10 /ساعت تاریكی)
دوره خود را به مدت  24ساعت و در شرایط نور ثابت و دمای
ثابت به یک دوره  25ساعته تغییر می دهد .یافتههای آنها
همان ریتم اصلی قمری را نشان داد که برای درخت ،Picea
در زیر نور ثابت و همچنین در تاریكی دائمی ظاهر می شد.

این نتیجه رسیدند که گرانش ماه به تنهایی می تواند بر
تغییرات قطر ساقه تأثیر بگذارد.
برای بررسی بیشتر تأثیر جزر و مد ماه بر تغییرات ریتمیک
قطر ساقه درخت که به عوامل محیطی هم وابسته است
دستگاهی با حساسیت باال برای اندازه گیری جریان های
الكتریكی کم پتانسیل ساخته شد .شاخه ای از دو درخت (
بالغ  ) P. abies / Young Pinus cembraکه در شرایط
باز رشد می کند را با این دستگاه تست کردند .این دستگاه
فنی تغییرات مرتبط با ماه را در پتانسیلهای درخت کشف
کرد .مقایسه دوره نوری معمول در طول زمان پوشش گیاهی،

بارلو و همكاران شروع به تجدید بررسی این رابطه کردند .در

با دوره های مشخص قمری در طول استراحت زمستانی نتایج

ابتدا تغییرات طبیعی در قطر ساقه دو درخت آزمایشی

متفاوت در اندازهگیریهای قطر را نشان میدهد و این موضوع

 Picea albaکه مربوط به تغییرات تقریباً همزمان در شتاب

که ریتمهای قمری به طور مؤثر رخ میدهند را تایید میكند

جزر و مدی قمری بود را بررسی کردند و دریافتند که رابطه
مثبت بود.طبق نموداری که به دست امد قله های قمری
تقریباً با قله های قطر ساقه همگام بودند و هر پیک قطر ساقه
پس از یک تاخیر زمانی کوتاه ،پیک شتاب جزر و مدی را
دنبال میکند .برای بررسی بیشتر ،اطالعات از شش گونه
درخت دیگر جمع آوری شد که  16مجموعه توسط بارلو و
همكاران آنالیز شد.روابط مثبتی بین تغییرات روزانه قطر ساقه

در سال 2006با استفاده از یک دوره ضبط طوالنیتر ،از 10
نوامبر  2000تا  27ژانویه  ، 2001یک تحلیل از دوره زمانی
پتانسیل الكتریكی ( )EPاز گیاه  P. abiesانجام شد و الگوی
نوسانی مربوط به ماه قمری ( 29/5روز)مشاهده شد .حداقل
مقادیر  EPدر ماه جدید و حداکثر آن در زمان کامل ماه رخ
می دهد.

و تغییرات شتاب جزر و مدی قمری آشكار شد
مطالعات تعرق در دو درخت مشاهده شده نشان داد که

پس از ان در یک دوره زمانی  EPرا منتشر کردند که به طور

اگرچه این متغیر با تغییر قطر ساقه مرتبط نیست ،اما ممكن

مداوم از یک درخت منفرد به نام  Populus nigraضبط

است در معرض تنظیم گرانشی قمری باشد عالوه بر این ،در

شده بود ،که از  18ژوئن  2004تا  19جوالی  2004ادامه

شاخص ژئومغناطیسی Thuleیک رابطه ضعیف اما متقابل با

داشت .دامنه  EPدقیقاً بعد از ماه نو کمترین و در ماه کامل

تغییرات قطر ساقه و همچنین رابطه مثبت با نیروی جزر و

بیشترین مقدار بود .و نتیجه با ازمایش قبلی یكسان بود،

کار اولیه بور ( )1947 ،1945با درخت افرا شامل ثبت (EPDاختالف پتانسیل الكتریكی) بین دو الكترود نقرهای بود که در پوسته
زنده و سلولهای ( cambialسلول بنیادی گیاه) تنه قرار میگرفتند در طی یک دوره  3روزه او دریافت که  ،EPDاندازه گیری شده
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به طور ریتمیک روز به روز متفاوت بود .این الگو هم در تابستان (اوت  )1943و هم در اواخر پاییز (نوامبر  )1943ثبت شد .در تاریخ
بعدی درخت برگ های خود را از دست داده بود ،به خواب رفته بود و دیگر تعرق نداشت.

شكل :اختالف پتانسیل الكتریكی ( ،EPDخط قرمز) و تغییر در قطر تنه (خط آبی ،) δD،جزر و مد قمری (،)δgفلشهای عمودی بلند نقاط عطف  δgو نقاط عطف را در  EPDو  δDنشان میدهند.
(MRطلوع ماه)؛  ( MSغروب ماه ) و نوارهای افقی سایه دار دوره تاریكی را نشان می دهد.

به نظر می رسد که در غیاب هر رقیب دیگری ،جزر و مد گرانشی بیشتر از چرخه روزانه شب و روز تنظیم کننده  EPDاست .بنابراین،
متغیرهای بیولوژیكی و تغییر روزانه در قطر تنه ،δD ،به نحوی با ماه هماهنگ هستند.
نوسانات در قطر ساقه درخت تنها ویژگی تغییرات گرانشی ماه نیست که بر موجودات زنده اثر می گذارد .در گذشته ،مشاهدات زیادی
بر روی حرکات موزون برگهای لوبیا انجام شد و از این شواهد و شواهد دیگر ایده «ساعت فیزیولوژیكی» متولد شد  .با این حال،
این حرکات برگ یک «ساعت قمری» را بیان می کند که با جزر و مد ماه آغاز می شوند .اخیراً در آزمایشهای جدید  ،برگ های
گیاهان لوبیا که در معرض تغییرات گرانشی قرار گرفتند دقیقاً دامنه تغییرات های روزانه را از نیروی گرانشی قمری تقلید می کند
اگرچه هماهنگی و همكاری ،بین جزر و مد و تغییرات ژئومغناطیسی ممكن است گاهی آشكار باشد اما این لزوماً نشان دهنده پیوند
نزدیک بین این پارامترها در تنظیم رشد نیست با این وجود ،نشان میدهد که مواد بیولوژیكی میتواند تغییرات نیروی ژئومغناطیسی
را از راهنماییهای دریافتی از جزر و مد درک کنند ،و در نتیجه یک الگوی ریتمیک رشد را حفظ کنند
بنابراین ،اصالً غیرممكن نیست که چرخه ماه به روشی که هنوز کشف نشده است ،در درختان جزر و مد تولید کنند.
تغییرات بیوالكتریكی و انتقال پتانسیلهای بیوالكتریک ممكن است یكی از راههایی باشد که در آن چرخههای ماه نه تنها به
فرآیندهای حیاتی روزانه گیاهان وارد میشوند ،بلكه تأثیرات خود را در استراتژیهای بقای گیاهان و تكامل انها نیز احساس کنند.
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درمان بتا تاالسمی و کم خونی داسی شکل با فرایند کریسپر
هموگلوبین وظایف اساسی را در بدن انجام می دهد ،اکسیژن و کربن دی اکسید را در دستگاه
گردش خون جابه جا می کند .اختالالت هموگلوبین شایع ترین دسته از اختالالت تک ژنی در
سرتاسر جهان است که ساالنه 300تا 400هزار نوزاد را تحت تاثیر قرار می دهد .بتا تاالسمی
در کشورهای مدیترانه ،خاورمیانه ،آسیای میانه ،هند ،جنوب چین و خاور دور و همچنین در
کشورهای ساحل شمالی آفریقا و آمریكای جنوبی شایع است .بتا تاالسمی گروهی از اختالالت
خونی ارثی است که در اثر جهش در ژن کد کننده -βگلوبین  HBB ،ایجاد می شود .شدت
بیماری به طور گسترده ای متفاوت است ،بسته به ماهیت جهش ایجاد کننده بیماری و در نتیجه
درجه ای که سنتز -βگلوبین مختل می شود .بتا تاالسمی می تواند به عنوان بتا تاالسمی ماژور
) ،(β°بتا تاالسمی مینور ) (β+و بتا تاالسمی اینترمدیا طبقه بندی شود و بیشتر به دلیل جهش

گردآوری و ترجمه  :پریا مهین دهقان
( کارشناسی زیست سلولی و مولکولی )

های نقطه ای یا حذف های کوچک در ژن - βگلوبین یا توالی های آن ایجاد می شود.
Collection and translation:
Paria Mahin dehghan

Email :
dehghanparia0@gmail.com
Refrences:
https://www.synthego.com/crispr-sicklecell-disease
https://www.synthego.com/crispr-betathalassemia

بتا تاالسمی در اثر جهش های ارثی در ژن کد کننده -βگلوبین( HBB،یک نوع ژن است)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5389070/

ایجاد می شود .انواع تغییرات ژنتیكی می تواند باعث بتا تاالسمی شود که منجر به اختالالتی با
شدت متفاوت می شود .در برخی موارد ،بخشهای زیادی از کد ژنتیكی وجود ندارد و ژن HBB
یک محصول پروتئینی غیرعملكردی تولید میکند .این منجر به یک وضعیت شدید به نام کم
خونی کولی) ( Cooley’s anemiaمی شود.
سایر حالت های بیماری اغلب به دلیل جهش نقطه ای یا حذف یا جهش در ناحیه پروموتر(در
ژنتیک به بخشی از DNAگفته میشود که رونویسی یک ژن از آنجا آغاز می شود)  HBBایجاد
می شود .این جهش ها به سادگی منجر به کاهش تولید -βگلوبین می شوند .یكی از اشكال
رایج این اختالل که به دلیل جهش خاص ژن بتا تاالسمی ایجاد می شود ،هموگلوبین  Eبتا
تاالسمی است .هموگلوبین  Eیک پروتئین ناکارآمد است که از نسخه جهش یافته  HBBتولید
می شود.
این منجر به یک وضعیت شدید به نام کم خونی کولی) ( Cooley’s anemiaمی شود.
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سایر حالت های بیماری اغلب به دلیل جهش نقطه ای یا

Cas9یک سیستم طبیعی مصونیت باکتریایی است و به عنوان

حذف یا جهش در ناحیه پروموتر(در ژنتیک به بخشی

ابزاری برای اصالح ژنومی سایت خاص اقتباس شده است.

از DNAگفته میشود که رونویسی یک ژن از آنجا آغاز می

فناوری  CRISPRدر حال متحول کردن گزینه های درمانی

شود)  HBBایجاد می شود .این جهش ها به سادگی منجر به

برای بیماری های ارثی است .این تكنیک هدف قرار دادن یک

کاهش تولید -βگلوبین می شوند .یكی از اشكال رایج این

مكان ژنومی خاص و ویرایش آن سایت را با کارآمدتر از

اختالل که به دلیل جهش خاص ژن بتا تاالسمی ایجاد می

روشهای ویرایش ژن جایگزین ممكن میسازد.

شود ،هموگلوبین  Eبتا تاالسمی است .هموگلوبین  Eیک
پروتئین ناکارآمد است که از نسخه جهش یافته  HBBتولید
می شود .این نوع ساختاری- βگلوبین با جایگزینی پایه در
کدون  26تشكیل می شود که منجر به جایگزینی اسید
گلوتامیک توسط لیزین می شود .این جهش یک محل پیوند
مرموز را فعال میکند ،که منجر به تولید یک نوع
اسپالیس(پردازش در متصل کردن اگزون های ، RNA
پیرایش و ویرایش ) و کاهش رقابتی در ژن معمولی متصل
میشود .این اثرات با هم منجر به کاهش سطح- βگلوبین و
در نتیجه کم خونی با شدت متوسط می شود.

دو راه اصلی مبتنی بر  CRISPRبرای درمان تاالسمی بتا در
حال پیگیری است .اولین راه ترمیم فرم جهش یافته ژن کد
کننده ß-گلوبین است .این رویكرد با توجه به انواع جهشهایی
که میتوانند باعث تاالسمی بتا شوند ،چالش برانگیز است و
به اصالح جهشهای شناخته شده  HBBمحدود میشود .یک
مطالعه اخیر اصالح یک مرحله ای هموگلوبین  Eبتا تاالسمی
در سلول های بنیادی پرتوان القایی انسان = (iPSCs
)induced pluripotent stem cellsرا با استفاده از
CRISPR-Cas9نشان داده است .این روش جایگزینی پایه
بیماری زا را در یک مرحله ویرایش می کند .برای تصحیح

ژن کد کننده -βگلوبین اتوزومال است و مغلوب است به این

جهش هموگلوبین  Eبا ترمیم مبتنی بر همولوژی با استفاده

معنی که برای ظاهر شدن فنوتیپ موثر ،به دو نسخه نیاز است

از یک الگوی  DNAتک رشتهای که شامل توالی ژنتیكی

که از هر والدین یكی به ارث می رسد .در بتا تاالسمی

طبیعی  HBBاست ،استفاده میشود .این روش در iPSCهای

هموگلوبین  Eهموزیگوت ،فرد مبتال کاهش یا انسداد کامل

استخراجشده پیادهسازی شد و وجود توالی صحیح با

تولید هموگلوبین را تجربه میکند که منجر به بتا تاالسمی

توالییابی( Sangerدر سال Fredrick Sanger 1974

ماژور یا کمخونی کولی میشود .در حالت تغییر یافته

تكنیكی را به منظور تعیین توالی ژنها در محیط in

هتروزیگوت ،فرد مبتال به عنوان ناقل بیماری در نظر گرفته

vitroابداع کرد ).تأیید شد .پتانسیل تمایز کلونهای

می شود و تنها کم خونی خفیف را تجربه می کند .حتی ممكن

اصالحشده نیز تأیید شد ،که با توانایی آنها در تمایز به

است چنین افراد ناقلی از بتا تاالسمی هموگلوبین  Eاز وضعیت

سلولهای پیش ساز خونساز و اریتروئید نشان داده شد .این

بیماری بی اطالع باشند .به همین دلیل ،آزمایش ژنتیک برای

روش هنوز برای درمان بیماران مورد استفاده قرار نگرفته

تمام افرادی که سابقه خانوادگی این اختالل را دارند توصیه

است ،اما نتایج مثبت این مطالعه اعتبارسنجی نشان میدهد

می شود.

که کاربرد بالینی میتواند در افراد مبتال به هموگلوبین  Eبتا

 CRISPR-Cas9یک تكنیک مهندسی ژنوم است که امكانات

تاالسمی قابل بررسی باشد.

جدیدی را برای درمان بتا تاالسمی ارائه می دهدCRISPR- .
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دومین راه مبتنی بر  CRISPRبرای درمان بتا تاالسمی،

مشخص که می تواند باعث تاالسمی بتا شود ،محدود شده

جایگزینی شكل آسیبدیده یا ضعیف هموگلوبین با

است .اصالح ژن  CRISPR-Cas9به یک هدف ژنومی خاص

هموگلوبین  Fاست ،نوعی پروتئین که معموالً پس از نوزادی

نیاز دارد و درجه باالیی از تنوع در جهش های ایجاد کننده

سرکوب میشود .هموگلوبین  Fتوسط یک ژن متمایز از HBB

بیماری وجود دارد .برای جلوگیری از این مشكل ،یک رویكرد

کدگذاری می شود و تحت تأثیر جهش ایجاد کننده بیماری

جایگزین دنبال می شود .به جای هدف قرار دادن جهش در

قرار نمی گیرد .کاربرد فناوری ویرایش ژنوم  CRISPRبرای

CRISPR-Cas9 ،HBBبرای جایگزینی غیرمستقیم شكل

ترمیم مستقیم  HBBجهش یافته به دلیل تعداد زیادی جهش

هموگلوبین در افراد مبتال به این بیماری استفاده می شود

.

کم خونی داسی (SCA= Sickle

هموگلوبین  ،Sشكل مرتبط با

) cell anemiaشكل یک

بیماری پروتئین می شود .از

بیماری شناخته شده است که

آنجایی که بیماری سلول داسی

میلیون ها نفر را در سراسر جهان

شكل توسط یک جهش ژنتیكی

تحت تاثیر قرار می دهد و شایع

ایجاد می شود ،کاندیدای مناسبی

ترین اختالل خونی در ایاالت متحده است .کم خونی داسی

برای ژن درمانی با واسطه  CRISPRاست .درمان کم خونی

شكل که حدود  70سال پیش شناسایی شد ،اولین بیماری

داسی شكل با  CRISPRشامل یک روش  ex vivoاست که

بود که علت مولكولی آن ثابت شد و تحقیقات گسترده ای

به عنوان سلول درمانی ویرایش شده ژن شناخته می شود ،که

روی آن انجام شد .در واقع ،اولین داروی سلول داسی تنها در

در آن سلول های بنیادی خونساز از بیمار استخراج ،اصالح و

سال  1998تایید شد SCA .در افراد آفریقایی ،مدیترانه ای،

سپس جایگزین می شوند.

خاورمیانه و اجداد هندی و در افراد اهل دریای کارائیب و
بخش هایی از آمریكای مرکزی و جنوبی رایج است .کم خونی
داسی شكل یک اختالل خونی ژنتیكی است که بر
هموگلوبین ،مولكول انتقال دهنده اکسیژن در گلبول های
قرمز تأثیر می گذارد .بیماری سلول داسی باعث می شود بدن
هموگلوبین  Sتولید کند ،شكل غیر طبیعی مولكولی که شكل
گلبول های قرمز خون (شبیه داسی) را مختل می کند و
عملكرد آنها را مختل می کند.

یكی از رویكردهای اصلی برای ژن درمانی با سلول داسی شكل
 ،CRISPRترمیم جهش در ژن هموگلوبین بالغ مسئول
بیماری سلول داسی شكل است که باعث می شود شكل سالم
و طبیعی هموگلوبین بالغ (هموگلوبین  )Sتولید شود .دانیل
دیور ،مربی تحقیقاتی در آزمایشگاه متیو پورتئوس در دانشگاه
استنفورد از این رویكرد در کار خود با  CRISPRبرای معرفی
یک شكست  DNAبه ژن -βگلوبین استفاده می کند .سپس
میتوان از محل شكست برای اصالح ژن از طریق تعمیر
( homology-directed

=

HDR

کم خونی داسی شكل در اثر جهش یک باز در توالی DNA

همسانشناسی

ژن -βگلوبین ( )HBBایجاد می شود .در افراد سالم ،موقعیت

 )repairاستفاده کرد .یک الگوی دهنده حاوی توالی طبیعی

 6از توالی اسید آمینه حاصل یک اسید گلوتامیک ()GAG

ژن معرفی می شود تا زمانی که سلول شكستگی  DNAرا با

است ،اما در بیماران کم خونی داسی شكل ،این ترکیب

الگو از طریق  HDRترمیم می کند ،جهش اصالح شود .سلول

جایگزین والین ( )GTGمی شود .این جهش منجر به تشكیل

های ویرایش شده ،که اکنون برای تولید هموگلوبین طبیعی
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مهندسی شده اند ،دوباره در جریان خون بیمار کاشته می

برای تغییر کدون  GTGجهش یافته موجود در بیماران کم

شوند.

خونی داسی شكل به  GAGکه در افراد سالم وجود دارد

رویكرد دوم برای ژن درمانی سلول داسی  CRISPRشامل
حذف ژن ،خاموش کردن ژنی است که هموگلوبین جنین را
سرکوب می کند .این روش باعث می شود هموگلوبین جنین
(هموگلوبین  )Fبیان شود و جایگزین هموگلوبین جهش یافته
بالغ شود .این درمان با سلول داسی شكل CRISPR-Cas9

استفاده کرد .در عوض ،ویرایشگرها نوکلئوتید تیمین را به
سیتوزین تغییر دادند که منجر به ایجاد کدون  GCGشد .این
تغییر منجر به یک نوع ژن غیر بیماریزای  HBBمیشود که
به نام -βگلوبین ماکاسار ( )HBBGشناخته میشود ،که مانند
-βگلوبین بزرگساالن سالم عمل میکند.

بسیار امیدوارکننده است و نسبت به ویرایش ژن -βگلوبین

یكی دیگر از رویكردهای مبتنی بر  CRISPRبرای درمان کم

به کاربرد بالینی نزدیکتر است .با جهش (از بین بردن) ژن

خونی داسی شكل ،ویرایش اپی ژنتیک است ،اگرچه این روش

 BCL11Aبیان هموگلوبین  Fبه طور غیر مستقیم ترویج می

هنوز در داخل بدن آزمایش نشده است .یک مطالعه در سال

شود .این رویكرد پس از آن ایجاد شد که مشخص شد بیماران

 2017نشان داد که بیان هموگلوبین جنینی توسط عوامل اپی

سلول داسی با جهش طبیعی در ژن  BCL11Aخود به عالئم

ژنتیكی واسطه میشود ،و یک نوع ژنتیكی تغییر از هموگلوبین

بیماری مقاوم هستند.

جنینی به شكل بالغ را به تاخیر میاندازد .بر اساس این یافته،

چندین احتمال دیگر برای درمان سلول داسی شكل
 CRISPRوجود دارد ،اگرچه در حال حاضر ،هیچ یک از آنها
برای آزمایشات بالینی تایید نشده است .اولین و شاید عملی
ترین ،از طریق استفاده از ویرایشگرهای پایه  CRISPRیا
ویرایشگرهای اصلی است .این سیستمهای  CRISPRبسیار
دقیق میتوانند جهشهای نقطهای را بدون ایجاد

سایر محققان حدس می زنند که ویرایش اپی ژنتیک
 CRISPRمی تواند برای تنظیم مثبت هموگلوبین جنین در
بیماران کم خونی داسی شكل استفاده شود .این رویكرد منجر
به تغییرات دائمی و ارثی در ژنوم بیماران نمی شود و بنابراین
ممكن است جایگزین مناسبی برای ویرایش سنتی CRISPR
باشد.

شكستگیهای دو رشتهای در  DNAایجاد کنند و بنابراین
جایگزین امنتری برای ویرایش سنتی  CRISPRدر نظر
گرفته میشوند.
اخیراً نشان داده شده است که ویرایش پایه به طور موفقیت
آمیزی کم خونی سلول داسی شكل را در داخل بدن در موش
کاهش می دهد .از آنجایی که سیستم های ویرایش پایه قادر
به القای همه جهش های نقطه ای نیستند ،نمی توان از آنها
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شیردهی به طور قابل مالحظه ای خطر انتقال HIVرا از مادر به کودک افزایش می دهد!

با توجه به نیاز به جلوگیری از انتقال  HIVاز مادر به نوزاد از
طریق شیردهی بررسی این موضوع را در این شماره از نشریه
علمی تخصصی هوک مفید دانستیم و در ادامه به آن می
پردازیم.

گردآوری و ترجمه  :پردیس شریفی

بیماری ایدز امروزه یكی از چالش های بزرگ بهداشتی و

( کارشناسی زیست سلولی و مولکولی )

درمانی در دنیا می باشد .روزانه حدود  7000نفر در دنیا به
 HIVآلوده می شوند که  1000نفر از آن ها کودکان زیر 15
سال هستند و در  90درصد این کودکان ،آلودگی از طریق

Collection and translation:

مادر به کودک منتقل شده است .بدون اقدامات پیشگیرانه

Pardis Shrifi

احتمال انتقال از مادر آلوده به نوزاد حدود  45-15درصد است
که  5تا  10درصد در دوران بارداری 10 ،تا  20درصد در حین

Email :

زایمان و  5تا  20درصد در دوران شیردهی با شیر مادر رخ

Pardis.sharifi7979@gmail.com

یک رتروویروس است یعنی دارای یک

Refrences:

میدهدHIV .

DNAتک رشته به عنوان ماده ژنتیک خود است  ،این
ویروس دارای آنزیم ترانس کریپتاز معكوس است که به آن
اجازه می دهد  RNAرا به  DNAکپی کند و از آن برای
آلوده کردن سلول های میزبان استفاده کند .درمان ضد
رتروویروسی (که با دارو های ضد رتروویروسی انجام می شود)

1.National Center for Biotechnology
)Information) NCBI
2.Asia Epidemiologic update of
HIV/AIDS; Geneva, Switzerland; Joint
United Nations programme on HIV/AIDS
(UNAIDS) and World Health
)Organiziation (WHO

این فرایند را به عقب می اندازد.
مادر مبتال به ایدزمی تواند فرزند خود را طی دوران بارداری ،
حین زایمان یا دوران شیردهی به ویروس آلوده کند .اگرچه
درمان ضد رتروویروسی به طور قابل توجهی خطر انتقال از
مادر به کودک را در زمان زایمان کاهش می دهد ،اما این
رویكرد بر انتقال ویروس از طریق شیردهی تاثیری ندارد.

میزان انتقال پس از زایمان از طریق شیردهی با عوامل بالینی،
ایمونولوژیک و ویروسی مرتبط است .برای مثال در عفونت
اولیه  HIVتعداد ویروس درپالسما و شیر مادر زیاد و احتمال
انتقال عفونت به نوزاد تقریباً  ٪ 30است .همچنین هرچقدر
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+
تعداد سلول های ( CD4سلول های  )Tمادر کاهش یافته
ترباشد تعداد ویروس در پالسما و شیر مادر بیشتر و احتمال
انتقال عفونت از طریق شیر بیشتر می شود.

نحوه تغذیه نوزاد ممكن است در سطح جمعیت در تعیین
میزان انتقال از طریق شیردهی از اهمیت ویژه ای برخوردار
باشد .اگرچه تغذیه با شیر مادر به عنوان بهینه برای سالمت
مادر و کودک شناخته شده است ،تغذیه انحصاری با شیر مادر
تا 6ماه نادر است .طبق مطالعات تغذیه انحصاری با شیر مادر
می تواند با نرخ کمتری نسبت به تغذیه با شیر جایگزین یا
تغذیه مختلط از هر دو شیر ویروس را انتقال دهد .در
مطالعهای در دوربان-آفریقای جنوبی ،زنان پس از مشاوره
برای شیردهی شیر خود یا شیرخشک را انتخاب کردند.
کودکانی که هم شیر مادر و هم سایر غذاها را دریافت کرده
بودند ،در سن  15ماهگی ( 36درصد احتمال ابتال) بیشتر به
این بیماری مبتال میشوند؛ نسبت به افرادی که به مدت
حداقل  3ماه به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه شده بودند
(25درصد احتمال ابتال) یا افرادی که به طور انحصاری با شیر
خشک تغذیه شده بودند (19درصد احتمال ابتال) ،با این
تفاوت که خطر سكته در کودکانی که هرگز با شیر مادر تغذیه
نشده بودند از کودکانی که همیشه با شیر مادر تغذیه شده
بودند ،بیشتربود.
تغذیه با شیر مادر نوزاد را در مقابل مرگ ناشی از اسهال ،
عفونت های تنفسی و سایر عفونت ها محافظت می کند.
همچنین عالوه بر نیازهای غذایی ،نیازهای روانی نوزاد (به

عوامل موثر بر انتقال ویروس ایدز در دوران شیردهی:

ویژه در ماه اول زندگی) را هم برآورده می کند .عوامل ایمنی
بخش موجود در شیر مادران مبتال به HIVباعث افزایش

.1مدت زمان تغذیه با شیر مادر

مقاومت بدن در برابر این عفونت می شود .یک مطالعه در

در نوزادانی که مدت زمانی بیشتری از مادر مبتال به ایدز ،

جنوب آفریقا نشان داد که احتمال ابتال به عفونت در نوزادانی

شیر خورده اند احتمال ابتال به عفونت بیشتر می باشد .دیده
شده است احتمال ابتال به این بیماری در نوزادانی که مدت
شش ماه شیر مادر خورده اند ،یک سوم کودکانی است که
برای دو سال با شیر مادر تغذیه شده اند.

که به مدت سه ماه تغذیه ی انحصاری با شیر مادر داشته اند
نسبت به آن هایی که از سایر مواد مثل آب  ،آب میوه و ...
استفاده کرده اند کمتر است.
حتی در زمانی که استفاده از جانشین های شیر مادر قابل
قبول ،عملی و قابل تداوم باشد ،الزم است کودک در ماه اول
منحصراً با شیر مادر تغذیه شود.

.2تغذیه نوزاد
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این فرضیه وجود دارد که ارتباط بین افزایش خطر انتقال و
تغذیه مختلط در اوایل زندگی می تواند با افزایش نفوذپذیری

زخم دهان کودک باعث انتقال راحت تر ویروس به بدن او

روده یا سطوح التهاب موضعی مرتبط باشد(.در نظر داشته

می شود.

باشید که این فرضیه هنوز تایید نشده است)
بنابراین برای مادران مبتال به  HIVبه ویژه در کشورهای در

.6مشکالت پستان

حال توسعه  ،تصمیم برای دادن شیر مادر یا جانشین های

التهاب پستان ،زخم نوک پستان و سایر مشكالت پستانی

شیر مثل شیر خشک و شیر گاو تغییر یافته دشوار است ،در

باعث افزایش احتمال انتقال  HIVمی شود .در مورد مادران

حالی که تغذیه با شیر مادر احتمال انتقال  HIVبه نوزاد را

مبتال به  HIVکه نوزاد را با شیر خودشان تغذیه می کنند،

 15درصد افزایش می دهد .مصرف جانشین های شیر،

باید از روش صحیح شیردهی جهت جلوگیری از مشكالت

خطرات ناشی از بیماری های عفونی مثل اسهال و عفونت های

پستان اطمینان پیدا کرد و در صورت بروز این مشكالت باید

تنفسی را در طول دو ماه اول زندگی کودک  6برابر می کند.

به سرعت درمان انجام شود.

.3تغذیه مادر
وضعیت تغذیه مادر ممكن است بر خطر انتقال به طور کلی و
همچنین در دوران شیردهی تأثیر بگذارد .در مقالهای نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای یک کارآزمایی تصادفی ارائه
شد که تأثیر مولتی ویتامین و ویتامین  Aرا بر خطر انتقال
بررسی میکرد 16 .مولتی ویتامین به استثنای ویتامیت A
هیچ تأثیری بر خطر کلی انتقال نداشتند ،اما ویتامین  Aبه
تنهایی با افزایش جزئی در انتقال کلی و افزایش انتقال ویروس
پس از زایمان همراه بود .مولتی ویتامین ها با کاهش غیر قابل
توجهی در انتقال از طریق شیردهی و مرگ و میر در  2سال
اول زندگی همراه بودند.
.4عفونت HIV

مقاومت دارویی چه تاثیری در انتقال دارد؟
برای درک بیشتر و جلوگیری از انتقال  HIVاز طریق
شیردهی ،تعیین اینكه آیا به دلیل منشاء ویروسی جداگانه یا
سطوح ناکافی دارو ،مقاومت در شیر مادر ایجاد شده است یا
خیر ،مهم است .همانطور که رژیم های ضد رتروویروسی در
دوران شیردهی ایجاد می شود ،مقاومت ویروسی در شیر مادر
اهمیت فزاینده ای پیدا می کند.

ابتال به عفونت بیماری ایدز در طی شیردهی باعث افزایش
احتمال انتقال  HIVمی شود.

در مطالعات برنامه ریزی شده ( HAARTکه در آن مادران
آلوده به  HIVدر حین شیردهی به فرزندان خود HAART
دریافت می کنند) ،این احتمال وجود دارد که کودکان از

.5زخم و برفک دهان نوزاد

طریق شیر مادر در معرض سطوح زیر درمانی ضد رتروویروسی
قرار گیرند و برخی از نوزادان مبتال به  HIVشوند .مشخص
نیست که آیا این منجر به ایجاد مقاومت  HIVدر برابر
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داروهای ضد رتروویروسی در بین کودکانی که مبتال می شوند

است .مطالعات کنترل شده بیشتری برای تایید نقش SLPI

؛ می شود یا خیر و آیا این امر تأثیری بر درمان آتی HIV

مادر و نوزاد در انتقال ،چه به تنهایی و چه در ترکیب با سایر

آنها خواهد داشت یا خیر .بنابراین کودکان مبتال به HIV

عوامل ایمنی ذاتی و خاص مورد نیاز است .در واقع ،بسیاری

برای ارزیابی این موضوع نیاز به پیگیری طوالنی مدت دارند.

از عوامل ذاتی دیگر در محل های مخاطی وجود دارند و هر
عامل ممكن است به صورت مجزا ،هم افزایی یا حتی به صورت
متضاد با دیگران عمل کند.
آنتی بادی های اختصاصی  HIVدر شیر مادر وجود دارند ،با

 HIVشیر مادر از کجا می آید؟

سطوح باالتر  IgGاختصاصی  HIVنسبت به  IgAاین آنتی

منشا  HIVدر شیر مادر به درستی تعریف نشده است .سلول

بادی ها به  ،gp120حلقه  V3و  gp41هدایت می شوند.

ها ،از جمله ماکروفاژها و لنفوسیت ها ،و ویروس بدون سلول

مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که این آنتی بادی های

ممكن است از بخش سیستمیک به شیر مادر مهاجرت کنند.

اختصاصی  HIVموجود در خون و مایعات مخاطی می توانند

مشخص نیست که آیا سلولهای مجاری و آلوئولی در محفظه

ترانس سیتوز ویروس را مهار کنند .با این حال ،نتایج مطالعات

پستانی به تكثیر موضعی ویروسی کمک میکنند یا خیر .در

بالینی هنوز تایید نكرده اند که انتقال پس از زایمان توسط

مطالعهای که اخیراً منتشر شده ،انواع ویروسی در خون و شیر

آنتی بادی های  HIVیا گیرنده های مرتبط در شیر مادر

مادر مشخص شد که برخی از انواع اصلی شیر مادر در خون

مهار می شوند .تحقیقات فعلی برای تعیین اینكه آیا واکسن

تشخیص داده نشدهاند .این نشان میدهد که برخی از

های مخاطی ممكن است یک پاسخ هومورال محافظ را

ویروسهای موجود در شیر مادر در قسمت پستانی منشأ

تحریک کنند انجام می شود.

میگیرد یا به طور مستقل تكثیر میشود.

به طور کلی ،اکثر نوزادان شیرده مادران آلوده به HIVبه
عفونت  HIVمبتال نمی شوند .سطوح  HIVدر شیر مادر در

ایمنی بدن چه کار میكند؟
بسیاری از مكانیسم های ذاتی ممكن است به پیشگیری از

دشوار است ،شاید به دلیل این سطوح پایین ویروسی یا به

انتقال HIVکمک کنند .شاید مشخصترین عامل ذاتی که

دلیل اثرات فاکتورهای ذاتی یا خاص ضد  HIVدر شیر.

برای محافظت در برابر انتقال مخاطی  HIVتوسط شیر مادر

استراتژی های واکسن برای پیشگیری از انتقال  HIVپس از

در نظر گرفته شده است ،مهارکننده پروتئاز لكوسیت ترشحی

تولد باید این ویژگی های منحصر به فرد انتقال  HIVشیر

( )SLPIباشد .این پروتئین با وزن مولكولی کم که توسط

مادر را در نظر بگیرد .یک رویكرد ترکیبی که ایمنی هومورال

سلول های پلی مورفونكلئر و اپیتلیال ترشح می شود دارای

ذاتی ،تطبیقی و سلولی را ادغام کند و دفاع مادر و نوزاد موجود

فعالیت مهاری  HIVدر شرایط آزمایشگاهی است SLPI .به

را تقویت کند ،ایده آل خواهد بود .واکسن مخاطی هم برای

جای ویروس روی سلول هدف اثر میکند و در شرایط

مادر و هم برای نوزاد ممكن است این هدف را به بهترین نحو

آزمایشگاهی درونی شدن HIVرا مهار میکند؛ اما در

انجام دهد.

مقایسه با سطوح پالسما پایین است .کشت HIVاز شیر مادر

غلظتهای بیش از  100نانوگرم در میلیلیتر ،متصل نمیشود.
از نظر بالینی ،افزایش سطح  SLPIدر مایعات دهانه رحم
مادر با محافظت های  MTCT HIVمرتبط استSLPI .
بزاق نوزاد نیز با کاهش خطر انتقال  HIVدر شیر مادر مرتبط
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افزایش احتمال انتقال شیر مادر در بین زنان دارای سرکوب
سیستم ایمنی ،این گروه ممكن است هدف مهمی برای درمان
ضد رتروویروسی در دوران شیردهی باشند.

نتیجه گیری
با توجه به نیاز به جلوگیری از انتقال اچ آی وی به نوزادان از
طریق شیردهی و در عین حال اجتناب از افزایش خطر سایر
عوارض و مرگ و میر مرتبط با تغذیه با شیر خشک ،توصیه
های فعلی سازمان ملل بیان میكند« :وقتی تغذیه جایگزین
قابل قبول ،امكان پذیر ،مقرون به صرفه  ،پایدار و ایمن باشد؛
اجتناب از شیردهی نوزاد توسط مادران آلوده به  HIVتوصیه
می شود .در غیر این صورت ،شیردهی انحصاری با شیر مادر
در ماههای اول زندگی توصیه میشود و به محض امكان ،باید
قطع شود .بنابراین ،زنان آلوده به HIVباید بر اساس ایمنی،
امكانپذیری ،و مقرون به صرفه بودن شیر خشک در مورد
تغذیه با شیر خشک تصمیم بگیرند .عالوه بر اجتناب از
شیردهی در صورت امكان یا تغذیه انحصاری با شیر مادر با
مدت زمان کوتاه ،بهینه سازی روش شیردهی و جلوگیری از
آسیب شناسی پستان نیز مهم است .کاهش بار ویروسی شیر
مادر با داروهای ضد رتروویروسی در طول شیردهی احتماالً
باعث کاهش عفونت در دوران شیردهی می شود .به دلیل
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"استفاده از کلم و ترکیبات آن برای ترمیم پوست های آسیب دیده"

گردآوری و ترجمه  :معصومه پروکیان
کلم پیچ و ترکیبات آن:
کلم پیچ با نام علمی (  ) Brassica oleraceal. Var. acephalaاز خانواده Brassicaceaیک سبزی پر

( کارشناسی زیست گیاهی )

از مواد مغذی است .کلم پیچ از نظر درمانی وغذایی در سال های اخیر به عنوان «غذای معجزه آسا» به
حساب می آید که متعلق به سبزی چلیپایی گیاهی نیمه ساله یا چند ساله متشکل از برگ و ساقه

Collection and translation:
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سلولی و خارج سلولی است که هدف آن دستیابی به تكثیر
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سلولی و عروقی شدن و بازسازی بافت آسیب دیده است.
افزایش تعداد سلول ها به دلیل جذب سلول های التهابی است

نئوواسكوالریزاسیون و بهبود تغذیه و اکسیژنرسانی بافت آزاد

که سیتوکین ها را ترشح می کنند و سایر سلول ها را به محل

میشوند .این فرآیند ترمیم پویا به سه مرحله تقسیم می شود

ضایعه جذب می کنند  .واسطهها نیز برای تحریک

:التهاب ،تكثیر و بلوغ.
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زمان الزم برای بهبود زخم پوست به عمق و فاصله بین لبه

کلم بروکلی سرشار از آنتی اکسیدان است و از پوست و مو در

های زخم بستگی دارد .اغلب ،زخم های سطحی خونریزی

برابر اشعه ماوراء بنفش و آسیب رادیكال های آزاد محافظت

ندارند و تقریباً یک هفته طول می کشد تا بهبودی کامل پیدا

می کند.

کند.

همچنین منبع خوبی از ویتامین  Aاست که به بازسازی سلول

یاهنگامی که درم ،الیه ضخیم پوست زیر اپیدرم ،آسیب می

های پوست کمک می کند تا پوستی شفاف و یكنواخت داشته

بیند ،سلول های پوست ما شروع به ترمیم در لبه های زخم

باشد .آکادمی ملی علوم جانز هاپكینز تأیید کرد که

می کنند .اسكار ممكن است بین  12تا  18ماه طول بكشد تا

سولفورافان موجود در بروکلی ممكن است به پیشگیری از

به طور کامل بهبود یابد .زخم هایی که روی صورت ما یافت

سرطان پوست ناشی از اشعه ماوراء بنفش کمک کند.

می شوند به دلیل خون رسانی عالی پوستی به سر و گردن،

کاربردهای موضعی عصاره کلم بروکلی بر روی حیوانات و

سریع تر بهبود می یابند.

داوطلبان انسان ،سلول های پوست را گالوانیزه کرد تا تولید

بنابراین ،شاید تنها چیزی که تا به حال فهمیده اید این است
که بهبود زخم فرآیندی کند است ،زیرا فیبرهای کالژن شما

آنزیم هایی را افزایش دهد که به عنوان یک ضد آفتاب برای
مبارزه با اثرات مخرب اشعه ماوراء بنفش عمل می کند.

ضعیف تر هستند و نیاز به زمان دارند تا با کالژن خوب
جایگزین شوند .اکنون ممكن است به این فكر کنید که چگونه
 Brassica oleraceaبه بهبود زخم کمک می کند؟

مجله تحقیقات سرطان مطالعهای را گزارش کرد که نشان داد
عصاره غلیظ جوانههای کلم بروکلی میزان بروز تومورهای

هنگامی که با عصاره براسیكا اولراسه درمان می شوند ،زخم

مثانه را در حیوانات به نصف کاهش میدهد .در سال ،2010

هایی مانند اسكار آکنه با تولید بافت های همبند و اپیتلیال

مرکز جامع سرطان دانشگاه میشیگان دریافت که سولفورافان

که به شكل گیری آن کمک می کند ،مقاومت کششی

از عصاره کلم بروکلی "سلول های بنیادی سرطانی را می کشد

بیشتری دارد.

و از رشد تومورهای جدید جلوگیری می کند" در کشت

کلم بروکلی:

سلولی و در آزمایشات روی حیوانات .یک تحقیق توسط

کلم بروکلی

موسسه فناوری مونتری در مكزیک همچنین نشان داد که
گیاهی از

خانواده براسیكا اولراسه و
دارای خوشههای تنگ از
جوانههای سبز تیره و

یک دوره درمان با عصاره کلم بروکلی روی همسترها باعث
کاهش کلسترول ( LDLبد) باالی آن ها می شود.
عوارض و سمیت:

ساقههای ضخیم و خوراکی

یک ماده بسیار ایمن ،عصاره Brassica Oleracea Italica

است .سرشار از مواد مغذی ویتامین های ، B6، B3، B2،B1

هیچ سمیت شناخته شده ای در استفاده عمومی ندارد و نشان

آهن ،منیزیم ،پتاسیم و روی است و همچنین حاوی ترکیب

داده شده است که غیر تحریک کننده و مناسب برای پوست

ضد سرطان سولفوروفان است .یک فنجان بروکلی به اندازه

های حساس است.

یک پرتقال حاوی ویتامین  Cاست و منبع خوبی از بتاکاروتن
است.
فواید عصاره براسیكا اولراسه ایتالیكا:
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روغن دانه کلم بروکلی حاوی اروسیک اسید ،اسید چرب امگا

در برگ مرتبط هستند  -که هر دوی آنها وقتی مستقیماً روی

 9ویژه ای است که به موها درخشندگی طبیعی و صاف می

بافتهای حساس پوست اعمال میشوند اثر ضدالتهابی دارند.

بخشد .این شبیه به سیلیكون موجود در شامپوها و نرم کننده

گیاه پزشكان مدرن ،کلم را منبع خوبی از ویتامینهای  Aو
( Cهمچنین آهن ،کلسیم و فسفر) میدانند .کلم علیرغم
شهرتش به "باد بودن" وقتی خام یا نوشیده شده به عنوان
آبمیوه تازه خورده می شود ،دستگاه گوارش را تمیز می کند
و به عنوان مرهم برای بیماری های معده ،چاقی ،زخم معده
و اثنی عشر ،بواسیر و از بین بردن کرم ها محبوب است.سایر
کاربردهای رایج کلم عبارتند از ضماد برای نورالژی صورت،
دردهای روماتیسمی و آفونیا (از دست دادن صدا به دلیل
بیماری حنجره) و برای تجزیه سموم در کبد  -مطابق با اعتقاد
روم باستان که کلم می تواند درمان خوبی برای خماری داشته
باشد.

ها است که به مو ظاهری درخشان می بخشد.

کلم فروتن که یک داروی طبیعی محبوب برای التهاب و تورم
پوست است ،برای نسلهای مادران شیردهی که از ورم پستان
و احتقان رنج میبرند ،مورد استفاده قرار گرفته است.
و در این مورد ،داستان همسران پیر توسط تحقیقات مدرن
پشتیبانی میشود که نگه داشتن یک برگ کلم سرد در
سینهبند شما به مدت  20دقیقه به نظر میرسد که مقداری
مشابه با کمپرس گرم تسكین میدهد.
یكی دیگر از روشهای سنتی ضماد این است که قسمت میانی
برگ پخته را جدا کرده ،اتو کنید و آن را (در حالی که هنوز
داغ است) روی قسمتی از پوست قرار دهید که منشا بیماری
شماست .گفته میشود که این فرآیند برای تاولها مفید است،
اگرچه از برگهای تازه (نپخته) گیاه نیز در برخی از درمانها
برای اهداف چرکی استفاده میشود.
چنین شیوههایی توسط نسلهای شفادهنده مورد استفاده
قرار گرفتهاند و به سطوح باالی گلوتامین و اسید آمینه موجود

سبزیجات برگ سبز مانند کلم پیچ جایگاه مهمی در بین تمام
محصوالت غذایی دارد که ویتامین ها و مواد معدنی (از جمله
فسفر ،آهن و کلسیم) را برای انسان فراهم می کند.
ویتامینهای  A، C،Bو ریبوفالوین نیز در برگهای کلم پیچ
وجود دارند.
یک سبک زندگی سالم مستلزم مصرف روزانه میوه ها و
سبزیجات است .بیماری های تغذیه ای و ژنتیكی از جمله
بیماری آلزایمر ،بیماری های قلبی عروقی ،روند پیری ،التهاب
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و استرس اکسیداتیو ،تصلب شرایین ،دیابت ،سرطان ،آب

این ،آن ها از تخریب مجموعه فتوسنتزی توسط پرتوهای

مروارید و اختالل عملكرد شناختی را می توان با استفاده از

فرابنفش خورشید مراقبت می کنند .

میوه و سبزیجات در رژیم غذایی روزانه کاهش داد .میوه ها و
سبزیجات حاوی ویتامین ها ،به ویژه  Cو  ،Eفیبر و بتاکاروتن
هستند و آنتوسیانین ها یک ترکیب فنلی هستند و مواد فعال
زیستی موجود در آن فواید سالمتی دارند.

تحقیقات انجام شده بر روی بتاکاروتن نشان می دهد که
کاهش شدت واکنش های حساسیت به نور و افزایش توانایی
تحمل نور خورشید در این بیماران با استفاده از بتاکاروتن
امكان پذیر است .هنگامی که بیماران از شرایط کاروتنمی رنج
می بردند ،واکنش شدید آن ها به نور مصنوعی کامالً کمتر
می شود .شواهد جمعآوریشده از آزمایشگاهها نشان میدهد
که رادیكالهای آزاد و اکسیژن منفرد از بتاکاروتن که با قرار
گرفتن در معرض پورفیرینها در معرض نور و هوا ایجاد
میشوند ،خاموش میشوند .وضعیت زرد شدن پوست به نام
"کاروتنودرمیا" همزمان با شروع محافظت از نور است و
معموالً پس از  4تا  6هفته ایجاد می شود .پس از قطع درمان
در عرض  2-1هفته ،محافظت از نور شروع به کاهش کرد.

مراقبت از پوست و مو:
کلم پیچ بسیار مغذی از مواد شیمیایی گیاهی مانند

غلظت پالسمایی درمانی برای اکثر بیماران  6-4میكروگرم در
میلی لیتر است.

کاروتنوئیدها ،ویتامین  Cو ترکیبات فنلی تشكیل شده است
جزء ضروری پوست بتاکاروتن است و این امر به دلیل عملكرد
آنتی اکسیدانی و جوانسازی خوب آن حائز اهمیت است .در
مراقبت از مو ،بتاکاروتن موها را تقویت و صاف می کند و آن
را برای موهای شكننده تر ایده آل می کند .
بتاکاروتن
آنتی اکسیدان به خصوص کاروتنوئیدها در پوست انسان فقط
از طریق غذا (از جمله میوه ها و سبزیجات) به دست می آید.

ویتامین C

-Bکاروتن شامل گونه ای از رنگ های بسیار چربی دوست

ماده تشكیل دهنده کالژن جزء ضروری برای ایجاد پروتئینی

است که توسط گیاهان فتوسنتزی و برخی میكروارگانیسم

است که با ویتامین  Cسالمت مو را تقویت می کند و همچنین

های غیر فتوسنتزی تهیه می شود اما در انسان وجود ندارد.

یک ماده معدنی ضروری برای رشد مو است .یک آنتی

شواهد نشان دهنده عملكرد کاروتنوئیدهای منشاء بدن در

اکسیدان به نام ویتامین  Cاز اکسیژن منفرد مخرب پوست

درمان و مراقبت منظم از پوست است .هدف اصلی از وجود

انسان که تحت تاثیر قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش

این رنگ ها در سبزیجات ،تشخیص تک اکسیژن است .مانند

قرار می گیرد ،جلوگیری می کند .مالنین تولید رنگدانه در
پوست است و تولید آن نیز توسط ویتامین  Cمتوقف می شود
که به روشن شدن هایپرپیگمانتاسیون و لكه های قهوه ای،
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افزایش درخشندگی پوست و یكنواخت شدن رنگ پوست کمک می کند.
نتیجه گیری . Brassica oleracea var:سابلیكا در بین همه سبزیجات به عنوان یک سبزی مغذی در نظر گرفته می شود زیرا از
طیف گسترده ای از مواد مغذی مانند آنتی اکسیدان ها ،ویتامین ها ،مواد معدنی و فیبر تشكیل شده است .کلم پیچ دارای توانایی قوی
در کاهش استرس اکسیداتیو است که به پیشگیری از چندین بیماری مانند سرطان و شبكیه چشم کمک می کند .فیبر موجود در آن
برای کنترل وزن بدن و تقویت سیستم گوارش موثر است .کلم پیچ ،ویتامین و مواد معدنی نقش حیاتی در بهبود کمبود استخوان،
پوست و مو دارند .در برابر چندین اختالل بالقوه خطرناک برای سالمتی مفید است که شامل بیماری های قلبی عروقی ،فشار خون و
کلسترول می شود .این بررسی فواید تغذیه ای کلم پیچ مربوط به ادعاهای سالمت انسان را خالصه می کند.
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لینکر هیستون ها
قطر مولکول  DNAبه عنوان ماده ی وراثتی بدون اتصال هیچ نوع پروتیینی  ،حدود  2نانومتر و طول آن چیزی حدود 2
متر (به طور دقیق  6 ،فوت= 1.82متر) میباشد  .مسلم است قرار گرفتن این مقدار  DNAدر یک هسته ی  10میکرونی ،
مانند آن است که بخواهیم یک رشته به طول یک مایل را در یک نخودفرنگی جای بدهیم!!
اما در سلول های یوکاریوتی  ،پروتیین های کوچک به نام "هیستون" این عمل را میسر می کند
هیستون ها پروتیین های کوچک و سبک بوده همچنین  ،غنی از آمینو اسید هایی با بار مثبت مانند آرژنین و لیزین می
باشند .وجود این آمینو اسید ها ارتباط بهتر را بین هیستون و بار های منفی فسفات  DNAرا تسهیل می کند .هیستون
های موجود در یک هسته در دو گروه اصلی قرار می گیرند :

گردآوری و ترجمه  :محمد محدی سعیدی نیا
( کارشناسی زیست سلولی و مولکولی )

هیستون های نوکئوزومی  ،شامل هیستون های  H3 ، H2b ، H2aو  H4می باشند که اکتامر هستونی را به طول  11نانومتر

Collection and translation:

ایجاد می کند  .مولکول  DNAدر مرحله ی اول سازماندهی  ،حدود  1.68دور به اطراف این اکتامر هیستونی میچرخد و

M.mehdi Saeidinia

نوکلیوزوم هارا تشکیل میدهد  .این گروه از هیستون ها کمترین تغیر را در طی تکامل موجودات متحمل شده است .اما
گروه دیگر هیستون ها  " ،هیستون های رابط " هستند  .این گروه از هیستون ها در اکتامر هیستونی جایی ندارند .این
هیستون ها در فشرده شدن شبکه ی کروماتینی و تبدیل آن به کروموزوم های متافازی نقش دارد .الزم به ذکر است که
برخالف گروه اول  ،این هیستون ها در طی تکامل دستخوش تغیرات بسیاری شده اند.

Email :
mohamad1380mahdisaeedinia@gmai
l.com
Refrences:

" هیستون های پیوند دهنده " یکی از انواع مختلف هیستون های رابط می باشد .هیستون های پیوند دهنده به
عنوان عامل کنترل کننده ی طول کروموزوم تلقی می کنند .همچنین در تا کردن چندین دانه نوکلئوزومی نقش

http://www.sciencedaily.com

دارند .هیستون ها ی پیوند دهنده عملی فراتر از بستن شبکه ی کروماتینی به اکتامر هیستونی و سازماندهی

https://www.sciencedirect.com

آنها دارد عالوه بر آن از اتصال نوعی کمپلکس پروتیینی بنام کندانسین به کروموزوم ها جلوگیری می کند.به
طور خالصه می توان گفت که هیستون های پیوند دهنده در ایجاد سطحی از فشردگی کروموزوم به نام "حلقه
های کروموزومی" نقش دارد .برای درک بهتر یک سیم هنزفری را تصور کنید .ابتدا آنرا به صورت استوانه ای
با حلقه های کوچک و ارتفاع زیاد و باری دیگر به صورت استوانه ای با حلقه های بزرگ و ارتفاع کم در آورید .
هیستون پیوند دهنده همین کار را انجام می دهد.
به دیگر سخن  ،این هیستون ها تعیین می کنند آیا  DNAبه کروموزوم های بلند با حلقه های کوچک تبدیل
شود  ،یا به کروموزوم های کوتاه با حلقه های بزرگ تر .مطالعات انجام شده بر روی تخم قورباغه نشان می دهد
که این هیستون ها توانایی " تنظیم طول " کروموزوم را بر عهده دارد.
به نظر میرسد که سلول ها این نوع از هیستون را به منظور افزایش یا کاهش سرعت تقسیم و رشد خود تکامل
داده باشند .هرچه طول کروموزوم کمتر باشد  ،سرعت تقسیم سلولی باالتر است و بلعکس.
البته تمام این تحقیقات بر روی غورباقه ی X.responseانجام شده و محققان در حال بررسی هستند که آیا
یافته هایشان به طور گسترده قابل استفاده است یا خیر.

http://www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211004153745.htm
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استخوان کنترل کننده دم در حیوانات

مهره داران:
بزرگترین زیرشاخههای جانوران طنابدار) (Chordataهستند .یک حیوان
زمانی جزو مهره داران محسوب میشود که در پشت خود ستون فقرات داشته
باشد که از مجموعه استخوانهای ریز تشكیل شدهاست که به آن ،مهره
میگویند .مهرهها به وسیلهٔ رباطهای طنابی شكل به یكدیگر متصل

گردآوری و ترجمه  :محمد رضا شاه نوشی

میشوند تا از یک طرف قابلیت انعطافپذیری داشته و از طرف دیگر مانند

( کارشناسی زیست جانوری )

یک قالب محكم ماهیچههای پشت را نگه دارند .نخاع از درون مجرای وسط

Collection and translation:

مهرهها عبور میکند تا از هر گونه آسیبی مصون بماند .بعضی از ماهیان اولیه

M.reza Shah nioshi

و کوسهها و نیز سپر ماهیها به جای ستون فقرات دارای غضروف هستند.
حیواناتی که در این راسته هستند دارای یک رشته عصبی (نخاع) هستند که

Email :

در طول بدنشان به سمت پایین کشیده شدهاست .در مهرهداران این رشته

Moh123reza30@gmail.com

توسط ستون مهرهها محافظت میشود .مهرهداران بخش عظیمی از حیوانات
استخواندار را تشكیل میدهند و شامل بزرگترین و باهوشترین حیوانات

Refrences:

جهان میشوند .این زیرشاخه بیش از  64000گونه از مهرهداران را در بر

Article Morphology: Too hip for two
sacral vertebrae from Michelle R
Stocker

میگیرد که به  7رده تقسیمبندی میشوند.



ماهیهای بدون آرواره-



غضروف ماهیان-



ماهیهای استخوانی -



دوزیستان-



خزندگان-



پرندگان-



پستانداران-

https://www.spinehealth.com/conditions/spineanatomy/anatomy-coccyx-tailbone
http://afs.ca.uky.edu/livestock

منظور از دم همان دم استخوانی بوده در نتیجه فقط در مهره داران وجود دارد و نباید جانورانی مثل سنجاقک یا لیسه های دریایی
و به طور کل بی مهره داران را دم دار حساب کرد زیرا در سنجاقک آن قسمت کشیده دم نیست بلكه قسمت شكمی است که به
حالت کشیده درآمده و در لیسه های دریایی قسمت انتهایی دم نیست بلكه شكل بدن است که کشیده است و دم محسوب نمیشود
البته استثناهایی وجود دارد مثل عقرب ها که قسمت انتهایی جدای از قسمت های بدن بوده و دارای عملكرد جداگانه است و می
توان آن را دم حساب کرد اما به طور کل منظور از دم،دم استخوانی در مهره داران است.
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استخوان کوکسیكس) :(Coccyxکه معموالً به عنوان دنبالچه نامیده می
شود ،بخش نهایی ستون مهره ها در پستانداران بدون دم مانند انسان و
دیگر میمونهای بزرگ است.دنبالچه بقایای یک دم باقیمانده است .در
حیوانات با دم استخوانی به عنوان سر دم یا لنگرگاه و در آناتومی پرندگان
به  tailfanمعروف است.
در انسان ها و میمون های بی دم چون این استخوان دیگر کاربردی نداشته
تحلیل رفته و در انسان به شكل سه تا پنج مهره یا ذوب شده که یک
ساختار مثلثی شكل درست کرده اند و در زیر استخوان خاجی است که توسط یک مفصل فیبروغضروفی به استخوان
خاجی(ساکروم)متصل شده است،در آمده است.
استخوان خاجی(ساکروم) :استخوان خاجی یا کفل استخوانی است فرد ،بزرگ ،تخت و سهگوش در بدن انسان که در پایه ستون
مهرهها ،بعد از بخش کمری و قبل از دنبالچه ،واقع شدهاست .این استخوان به شكل هرم مربعالقاعده ای است که قاعده آن در باال و
رأس آن در پایین قرار دارد .استخوان خاجی عالوه بر آنكه به لگن استحكام و ثبات میدهد وزن بدن را هم از طریق مفاصل به
کمربند لگنی منتقل میکند.

اما در جانوران دارای دم استخوانی این استخوان
به عنوان رابط و کنترل کننده دم عمل کرده و
باعث اتصال دم به ساکروم یا کفل میشود که در
پستانداران به لنگرگاه و در پرندگان و خزندگان
به  tailfanمعروف است.
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آیا هشت پاها خواب می بینند ؟
چکیده  :هشتپا یا اختاپوس یک جانور آبزی از رده سرپایان است که در
بخشهای گوناگونی از اقیانوسهای جهان ،بهویژه در آبسنگهای مرجانی
زندگی میکند .تاکنون  300گونه هشت پا شناسایی شده که این تعداد،
یکسوم از تمامی گونههای سرپایان را تشكیل میدهد .هشتپاها به هنگام
استراحت در اقیانوس اغلب در جاهایی خود را پنهان میکنند تا تغییر رنگ
ناگهانی در خواب وضعیت استتار آن ها را بر هم نزند .به گفته دیوید شل،
زیستشناس دریایی و استاد دانشگاه آالسكا پاسفیک  ،این یک رفتار بسیار

گردآوری و ترجمه  :امیر محمد نیرومند فر
( کارشناسی زیست جانوری )

غیرمعمول است .اغلب چنین چیزی را وقتی که یک حیوان در خواب است

Collection and translation:

مشاهده نمیکنید .لحظه واقعا جذابی است .هشتپاها اغلب به هنگام احساس

A.mohammad Niroumand far

خطر رنگ بدن خود را با محیط همخوان میکنند .
Email :
Am.niroomandfar@gmail.com

اختاپوس ها به طور گسترده در جامعه علمی به عنوان سرپایان باهوش و

Refrences:

بازیگوش شناخته می شوند .بسیاری از سطح آگاهی آن ها ،میزان عقل و
عادات روزمره آن ها برای زیست شناسان دریایی و آکواریوم داران یک راز
باقی مانده است .در حالی که به سواالت اساسی چگونه اختاپوس ها زاد و ولد
می کنند ،اختاپوس ها چگونه تغذیه می کنند  ،با جزئیات پاسخ داده شده

S. Medeiros et al. Cyclic alternation
of quiet and active sleep states in the
octopus. iScience. Published online
March 25, 2021

است ،مطالعات زیادی در مورد پیامدهای خواب اختاپوس انجام شده است.
سفالوپودها  ،و به ویژه اختاپوس ها  ،امواج مغزی مواج بسیار مشابهی دارند
که با خواب عمیق مرتبط است .این امواج مغزی همچنین نشان می دهد که
اختاپوس ها مانند انسان و سایر مهره داران چرخه های خواب را طی می
کنند .اختاپوسها ،اهلی و وحشی ،به خانههای خود میخزند ،چشمان خود
را تنگ میکنند و برای مدت طوالنی بیحرکت میمانند  .هر چند وقت یک
بار ،برای حدود  15دقیقه ،آن ها به سرعت تغییر رنگ داده و شاخک های
خود را تكان می دهند .دانشمندان زمانی فكر می کردند که اختاپوس ها بیش از حد هوشیار هستند  ،آن ها از خواب بیدار می شوند
تا محیط اطراف خود را بررسی کنند  .اما اکنون معتقدند این حرکت شواهدی از خواب عمیق است .بنابراین اگر اختاپوس ها خواب
عمیق را تجربه کنند به چه معناست؟ در انسان ،خواب عمیق نشانه ای است که ما در حال خواب دیدن هستیم  .مهره داران خواب
عمیق را با حرکت سریع چشم ها ،عضالت شل و فعالیت مكرر مغز نشان می دهند .در انسان بالغ ،خواب عمیق حدود  20تا 25
درصد از زمان خواب را به خود اختصاص می دهد .شاید مهمتر از همه ،خواب عمیق مغز را قادر میسازد تا حل مسائل پیچیده را
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انجام دهد و بازده خالق را افزایش میدهد .به طور خالصه ،رویاپردازان واقعاً می توانند از رویاهای خود درس بگیرند  .طبق همه
نشانه ها  ،وقتی اختاپوس ها می خوابند  ،آنها نیز در حال خواب دیدن هستند .اگر انسان ها و مهره داران می توانند از رویاهای خود
بیاموزند ،آیا این بدان معناست که اختاپوس ها نیز از رویاها یاد می گیرند؟ دانشمندانی که رویاپردازی و خواب عمیق را مطالعه می
کنند ،معتقدند که رویا ،مجموعه ی بی نهایتی از امكانات را به ذهن می دهد و آن را مجبور می کند تا با حل مشكالتی که ممكن
است هرگز در زندگی واقعی با آن ها مواجه نشود« ،یادگیری معكوس» را انجام دهد .بنابراین  ،اختاپوسها نه تنها میخوابند ،بلكه
آنها ممكن است مانند
انسانها بسیار بخوابند ،و
تقریباً به همان شكل رویا
ببینند.

خواب هشت پا ها شامل یک
مرحله دیوانهوار ,رنگارنگ و پر
جنب و جوش است .یک
مطالعه جدید گزارش می دهد
که اختاپوس ها دو مرحله
خواب را طی می کنند .ابتدا
درطول یک دوره کوتاه خواب فعال،این اختاپوس در آزمایشگاه قرمز تیره می شود.
خواب آرام می آید ،و سپس تغییر به خواب پرانرژی و فعال که در آن رنگ های پر جنب و جوش روی پوست حیوانات چشمک می
زند .این جزئیات که از چهار سرپایان در حال چرت زدن در آزمایشگاهی در برزیل به دست آمده است ،ممكن است سرنخ هایی از
یک معمای بزرگ علمی ارائه دهد :چرا حیوانات می خوابند؟

فیلیپ مورین ،عصببیولوژیست از دانشگاه استنفورد که اخیراً مراحل خواب ماهیها را توصیف کرده است ،میگوید :خواب آنقدر مهم
است که به نظر میرسد هر حیوانی نسخهای از آن را دارد .دانشمندان همچنین خواب خزندگان ،پرندگان ،دوزیستان ،زنبورها،
پستانداران و چتر دریایی را فهرستبندی کردهاند .مورین که در مطالعه جدید شرکت نداشت ،میگوید« :تاکنون هیچ گونهای را
پیدا نكردهایم که نخوابد»  .سیلویا مدیروس ،عصب شناس ،
چهار اختاپوس وحشی به نام  Octopus insularisرا گرفت
و به طور موقت آن ها را به آزمایشگاهی در موسسه مغز در
دانشگاه فدرال ریو گراند دو نورته در ناتال ،برزیل آورد .پس از
دور کردن حیوانات در یک منطقه آرام ،او شروع به ثبت دقیق
رفتار آن ها در طول روز کرد(،زمانی که اختاپوس ها بیشتر
استراحت می کنند ).دو حالت متمایز ظاهر شد ،او و همكارانش
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در  25مارس در  iScienceگزارش دادند .در اولی که خواب آرام نامیده میشود ،اختاپوسها رنگ پریده و بیحرکت هستند و
مردمک چشمهایشان تا حد شكاف تنگ شده است .خواب فعال در مرحله بعدی است .چشم ها به اطراف می چرخند ،مكنده ها
منقبض می شوند ،ماهیچه ها منقبض می شوند ،بافت پوست تغییر می کند و از همه مهم تر ،رنگ های روشن در بدن اختاپوس ها
پخش می شود .این خواب وحشی ریتمیک است ،هر نیم ساعت یا بیشتر اتفاق می افتد و کوتاه است  .بعد از حدود  40ثانیه تمام
می شود  .خواب فعال نیز نادر است .محققان دریافتند اختاپوس ها کمتر از  1درصد از روز خود را در خواب فعال سپری می کردند.
مدیروس می گوید :خواب فعال در اختاپوس
ها تا حدودی شبیه خواب عمیق در افراد
است ،Sidarta Ribeiro .یكی از محققان
علوم اعصاب در مؤسسه مغز ،می گوید ،اما از
آنجایی که خواب فعال اختاپوس ها بسیار
کوتاه است ،چرخه خواب آن ها بیش تر شبیه
خواب خزندگان و پرندگان است.

در افراد تصور می شود که خواب به مغز اجازه
می دهد تا خود را سازماندهی کند ،از اطالعات بی فایده خالص شود و خاطرات مفید را تقویت کند ریبیرو می گوید :این مساله
بالفاصله به ذهن میرسد که اختاپوس ها بسیار باهوش هستند ".او میگوید که شاید روند مرتبسازی مشابه در مغز اختاپوس های
خفته رخ میدهد .برای مردم ،خواب عمیق مملو از رویا است .ریبیرو می گوید« :تالش برای خواندن رویاهای اختاپوس ها از روی
پوست آن ها وسوسه انگیز است .اما به همان اندازه که حدس و گمان سرگرم کننده است ،هیچ کس نمی داند که اختاپوس ها در
طول این جلسات فعال با رنگ های پر جنب و جوش و سوسو چه تجربه می کنند .ریبیرو میگوید که پژوهشگران قبل از اینكه
بگویند اختاپوسها خواب میبینند ،کارهای بسیار بیشتری باید انجام دهند .و حتی اگر معلوم شود که اینطور است ،آن رویاها ممكن
است برای یک انسان چندان معنی نداشته باشند.

49

عضله پالنتاریس
عضله پالنتاریس یا ماهیچه کف پایی ماهیچه ای است
که باعث خم شدن زانو می شود منشا ان در باال از پشت
کندیل خارجی استخوان ران است و در پایین به تاندون
اشیل می چسبد و در ساق پا ،بین سر داخلی
گاستروکنمیوس و سولئوس قرار دارد.
عضله پالنتاریس از یک شکم ماهیچه کوچک و نازک
و یک تاندون نازک بلند تشکیل شده است اگر چه به
ضخامت تاندون اشیل نیست ولی تاندون پالنتاریس (
بین 30تا 40سانتی مترطول دارد )طوالنی ترین تاندون
بدن است .بدون احتساب تاندون عضله پالنتاریس تقریبا
 10_5سانتی متر طول دارد و در  10_8درصد از
جمعیت وجود ندارد.

گردآوری و ترجمه  :عطیه اکبری
( کارشناسی زیست جانوری )
Collection and translation:
Atieh Akbari
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عصب دهی
عضله پالنتاریس توسط عصب تیبیال شاخه ای(عصب
تیبیال از اعصاب نخاعی S1و S2ناشی میشود)از
عصب سیاتیک در شبکه ساکرال عصب دهی میشود و
سیگنال دهی برای انقباض در لوب فرونتال با شکنج
پیش مغزی آغاز می شود  .نورون های حرکتی فوقانی
تحریک می شوند و سیگنالی را از طریق کپسول داخلی
و پایین دستگاه قشر نخاعی ارسال می کند.

atiakbarii79@gmail.com
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/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.kenhub.com

از مجرای قشر نخاعی جانبی دراهرام مدوالری رخ می
دهد سپس رشته ها به سمت پایین سمت مقابل نخاع ادامه
می دهند .
عملکرد
عضله پالنتاریس همانند گاستروکنمیوس عمل می کند اما به عنوان خم کننده زانو یا پالنتار فلکسور مچ
پا بی اهمیت است .به عنوان اندامی با عملکرد حس عمقی برای پالنتارفلکسورهای بزرگتر و قدرتمندتر
در نظر گرفته شده است زیرا حاوی تراکم باالیی از دوک های عضالنی است.
خون رسانی
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پالنتاریس دارای خون رسانی دوگانه است .به طور سطحی خون را از شریان سورال جانبی ،شاخه ای
از شریان پوپلیتئال دریافت می کند .سطح عمیق آن توسط شریان ژنیکوالر جانبی فوقانی که از شریان
پوپلیتئال نیز سرچشمه می گیرد ،تامین می شود .قسمت انتهایی تاندون پالنتاریس از شاخه های پاشنه ای
شریان تیبیال خلفی خون دریافت می کند.
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تولید برق از ادرار
 مواد داخل ادرار
دانشمندان براورد کرده اند که حدود  3000هزار ترکیب در ادرار
وجود دارد.در یک مطالعه براورد شده است که حداقل 3079
ترکیب در در ادرار یافت شده است 72.عدد از این ترکیب ها توسط
باکتری ها ساخته شده است در حالیكه  1453از بدن نشات
میگیرند 2282 .دیگر از رژیم غذایی  ،دارو و لوازم ارایشی یا مواد
محیط پیرامون بدست می اید .شایان ذکر است که بعضی از مواد

گردآوری و ترجمه  :مائده خوش مهری
( کارشناسی زیست جانوری )

به بیشتر ازیک گروه تعلق دارد.

Collection and translation:
Maedeh Khoshmehri

ادرار بطور معجزه اسایی یک مایع زیستی پیچیده است.بطوری که
بنا به گفته ی محقق " دیوید ویشارت" استاد زیست شناسی و
محاسبه ی دانشگاه البرتا :ما نمیدانیم که ]هر روز[ چه مقدار مواد

Email :

مختلف در توالت های ما می رود.

maedeh.khoshmehri@yahoo.com
Refrences:

در مقایسه با سایر مایعات بدن مثل بزاق یا مایع مغزی نخاعی ادرار
 5تا  10برابر دارای ترکیبات بیشتری است و نشان از تنوع شیمیایی

.1

بیشتری می دهد.به گفته ی دانشمندان تنها  365رده از ترکیبات
شیمیایی در کل متابلوم بدن انسان دیده شده است؛ این مطمئنا

.2

نشان میدهد که تنوع بزرگتری از مواد شیمیایی در ادرار وجود
دارد .محققان همچنین یافته اند که بیش از 480ترکیب شیمیایی
در ادرار وجود دارد که قبال در خون گزارش نشده است.
به گفته ی دانشمندان علت وجود این همه ترکیب در ادرار که به

.3

بخشی از مقاله ی What's in Urine? 3,000
 Chemicals and Countingنوشته ی بهار قلی پور
محقق ازمایشگاه .de Neurosciences Cognitive
برگرفته از چکیده ی مقاله ی Human urine as a low
cost and effective nitrogen fertilizer for bean
productionبه ادرس 1-s2.0-
S2211601X16000560-main.pdf
برگرفته از چکیده و بخشی از مقاله ی ®PEE POWER
urinal II – Urinal scale-up with microbial fuel
 cell scale-down for improved lightingنوشته ی
Xavier Alexis Walter∗ , Irene Merino-Jiménez,
John Greenman, Ioannis Ieropoulos

نظر میرسد تنها در ادرار وجود دارد ارتباط به کار خارق العاده ای
که کلیه ها روی غلیظ کردن متابولیت های نشات گرفته از خون
انجام میدهد ،دارد.
به طور خالصه اوره یک محلول آبی اسن که  95درصد ان از اب است.از دیگر اجزای تشكیل دهنده میتوان از اوره  ،کلراید  ،سدیم ،
پتاسیم  ،کراتنین و دیگر یونهای حل نشده و ترکیبات الی و غیر الی نام برد.اوره یک مولكول غیر سمی است که از امونیاک سمی و
کربن دی اکسید ساخته شده است.
بخاطر ترکیبات شگفت انگیز ادرار دستاورد های زیادی از این مایع زیستی به عمل امده که به اختصار به انها می پردازیم.
به تازگی از ادرار انسان یک کود شیمیایی نیتروژن دار موثر برای تولید دانه های غذایی کشف کرده اند .بدلیل بیماری های کلیوی
در سرالنكا بدلیل استفاده ی بیش از حد یا برعكس ؛ عدم استفاده از کود های شیمیایی همچنین به تازگی در میان دانشمندان
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گرایش زیادی به پیدا کردن کود های کم قیمت  ،موثر که جایگزین کودهای غیر ارگانیک در تولید محصوالت کشاورزی بشود  ،دیده
شده است .ادرار انسان ی ک مایع دورریختنی است که غنی از مواد مورد نیاز بای رشد گیاه مثل ؛ نیتروژن  ،فسفر ،و پتاسیم می باشد.
مطالعه ای در همین زمینه در گلخانه روی دانه ی باشیتا به عنوان بذر نمونه انجام گرفته است .در این ازمایش پنج نوع کود استفاده
قرار گرفته است

T1 .1
 : .2محلول البرت
 : T2 .3کو دها ی دارای نیتروژن توصیه شده ی
دپارتمان کشاورزی  ،فسفر  ،پتاسیم
.4

 :T3ادرار انسان ،نیتروژن منتها  20درصد کمتر از
نیتروژن مورد استفاده در T2

 Pee powerانرژی مدفوع
بدلیل اینكه دستیابی به فرم های جدید از انرژِی پاک به
میزبانی خورشید  ،باد و پروژه های هیدرو پاور که در تمایل
استفاده از آن در سراسر جهان گزارش شده است انرژی ادرار
به نوعی فرم جدیدی از انرژی پاک است.

.5

 : T4ادرار انسان  ،نیتروژن استفاده شده در T2

.6

 :T5ادرار انسان  ،نیتروژن منتها  20درصد بیشتر

انرژی مدفوع یک نمونه ی اولیه است که از ادرار به عنوان

از نیتروژن استفاده شده در T2

منبع انرژی استفاده میكند تا انرژی الكتریكی تولید بكند.

هر کدام از این طریقه ها ی عمل سه هفته بعد از کاشت
اعمال شدند .نتیجه اینطور به دست امد که  T5بیشترین
رشد قد گیاه  ،مساحت برگ  ،وزن خشک ریشه ( رشد ریشه
ی بیشتر ) و نیتروژن کل در سطح برگ را داشته است  .قیمت
دانه های به دست امده در روش کاشت با  T1و  T2در

انرژی سوخت میكروبیول توانسته است انرژی کافی برای
شارژکردن یک موبایل را فراهم کند که توانایی انجام کارهایی
از قبیل پیامک  ،کاووش در اینترنت و یک تماس تلفنی کوتاه
را دارد.این انرژی همچنین توانایی تولید برق کافی برای روشن
کردن المپ های  LEDیک کابین توالت را دارد.

مقایسه با روش های استفاده از کود های ادراری به طور

تكنولوژی انرژی ادراری نتیجه ی همكاری دو محقق در

چشمگیری بیشتر بوده است .در حالیكه قیمت بازار دانه های

آزمایشگاه روباتیک بریستول  ،و همكاری بین دانشگاه غرب

کشت شده با کود های ادرای به طور مستقیم قابل مقایسه با

انگلستان و دانشگاه بریستول و شرکت  Oxfarmاست .سلول

روش های کاشت با کود های صنعتی نیست کاشت با کود

های  MFCمبدل های انرژی هستند که پیش از این در سال

های ادراری به صرفه ترو موثرتری نسبت به روش های T1

های  1911از اکسیداسیون بیوالكتریكی ترکیبات آلی برق

و  T2دارد .بنا بر نتیجه پیشنهاد می شود که ادرار می تواند

تولید کرده بود.در طی دو دهه ی اخیر با تقویت تحقیقات در

به عنوان جایگزین یک کود نیتروژن دار در محصوالت

این زمینه اکسیژی معمول ترین پایانه ی الكترون گیرنده ی

کشاورزی موثرترعمل کند.

کاتدی طبق واکنش پذیری باال و عدد اکسایش باال دارد.هر
سلول  MFCمقدار انرژی کمی تولید میكند از این رو تعداد
زیادی از این سلول ها باید جمع شوند تا سطح باالیی از انرژی
حاصل شود .به هر حال آرایش دسته ای  MFCدر یک محیط
واقعی دو چالش اساسی ایجا میكند )1 .هزینه و  )2پیچیدگی.
MFC
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های خود چیده شده ی بی غشا ) (SSM-MFCنشان از

در یک طراحی برای گسترش استفاده از سلول های

یک ارایش دو تایی داده اند.این سلول ها همزمان افزایش سایز

میكروبیول از آن برای روشنایی داخل کمپ های پناهندگان

تا یک حد معین را بدون هدر رفت مقدار قابل توجهی جرم

و مناطق سانحه زده استفاده شده است .در فاز دوم هدف بر

در واحد حجم را نشان داده اند.اصول کار  SSM-MFCها در

اینست که سلول های میكروبیول بتواند انرژی کافی برای

بكارگیری توانایی میكروارگانیسم ها در خود چینش بطور

روشن کردن  10میلون واحد تابشی را اطراف  4توالت روشن

عمودی و در سرتا سر فضای فیزیو شیمی در هر نوع ستون

کند .نمونه ی اولیه این تكنولوژی در پردیس دانشگاه تست

مایع است .برای مثال در ستون ابی کاتدها در الیه باالیی در

شد.محل ادرار داخل پردیس دانشگاه شبیه توالت های

حالی که آندها در الیه ی پایینی قرار میگیرند .این آرایش

استفاده شده در کمپ های پناهندگان است به این منظور که

شبیه چیزی است که در بدنه ی سلول های  MFCبا چندین

تا حد امكان به ازمایش کمپ های پناهندگان شبیه باشد.

کاتد و آند وجود دارد .تفاوت اصلی این است که در این سلول

نمونه ی دیگری که از این انرژی استفاده شده است ؛نصب

ها کاتد در الكترولیت غوطه ور شده است و حدود نصف عمق

این تكنولوژی در بزرگترین فستیوال موسیقی انگلستان بوده

ستون ادرار را در بر گرفته است .الیه ی باالتر ستون ادرار از

است .انرژی ادراری همچنین در مدارس کنیا و اوگاندا هم

الیه ی پایینی توسط یک
شیب الكتروشیمیایی جدا شده
است .در تفسیر این موضوع
میتوان چنین گفت که این
شیب یک غشای انتقال دهنده
است که بعد از هر پالس تغذیه
کننده دوباره برقرار میشود
اگرچه این سلول ها فقط زیر
نظر آزمایشگاه تست شده اند.
بكار گیری ادرار به عنوان یک
منبع انرژی فواید زیادی دارد.
مثال سلول های  MFCمیتواند با ادرای که بدون هیچگونه

معرفی شده است .نمونه ی اولیه ی این انرژی قبل از تبلیغات

رقیق سازی باشد یا اینكه از پیش ساخته شده باشد .در

گسترده و برنامه های برای نصب جهانی این تكنولوژی  ،هنوز

حقیقت یک مایع روان دورریز که %75نیتروزن به ما ارائه می

نیاز به بهبود دارد.

دهد و از فاضالب های خانگی گرفته میشود .چنین تكنولوژی
ای می تواند باعث کاهش تجمیل فاضالب به کشاورزی شود.
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مکانیسم خواب زمستانی در جانوران

خواب زمستانی یا زمستانخوابی ،حالت عدم فعالیت متابولیكی در جانوران و
کندی درازمدت آنها در زمستان است .در این حالت ،درجه حرارت بدن پایین
میآید ،تنفس آهسته تر میشود و سوخت و ساز بدن کند میگردد .دلیل این
حالت در جانوران ،زنده ماندن در زمستان ،بقاء در زمان کمبود غذا و بهره
برداری از بافت چربی است .محیط خارجی به دلیل تغییرات عواملی مانند دما،
نور و غیره متفاوت است .راه های زیادی وجود دارد که یک موجود زنده سعی
می کند با محیط کنار بیاید .یكی از مكانیسم ها خوابیدن در زمستان است.
خواب زمستانی در دنیای جانوران ،به خصوص پستانداران از جمله امور انطباق

گردآوری و ترجمه  :مهسا صادقی
( کارشناسی زیست جانوری )

است که منجر به بقای نسل آنها می شود .شاید معروف ترین موجوداتی که ما

Collection and translation:

آن ها را با خواب زمستانی شان میشناسیم ،خرس ها باشند .خرس ها با سرد

Mahsa Sadeghi

شدن هوا و کم شدن منابع غذایی بایستی به فكر گذران این فصل سرد و طاقت

Email :

فرسا باشند .واضحترین دلیل برای رفتن به خواب زمستانی ،دوری از سرما است.

mahsa.365121997s@yahoo.com

شرایط سخت زمستان باعث میشود تا بسیاری از حیوانات با فربه کردن خود

Refrences:

در تابستان بتوانند در طول فصل سرما تنها با استفاده از چربی ذخیره شده دوام
بیاورند.

https://academic.oup.com/bioscience/article83

در این حالت خواب ،فرآیندهای حیاتی به شدت کاهش می یابد .در حالی که

http

یک حیوان در خواب زمستانی وارد حالت خواب می شود ،سرعت تنفس ،دما و
متابولیسم آن کاهش می یابد تا انرژی خود را حفظ کند .تغییراتی که رخ می
دهد به ویژه در برخی از پستانداران مشخص است ،زیرا آنها ظاهراً دچار تغییر
شكل نسبتاً ناگهانی از نوع خونگرم به نوع خونسرد ( )poikilothermalمی
شوند.
خواب زمستانی معموالً در حیوانات مناطق سردسیر دیده میشود؛ اما این قاعده
بدون استثناء نیست .برخی حیوانات مانند لمور کوتوله در ماداگاسكار و جوجه تیغی آفریقایی در زیمبابوه هم به خواب زمستانی فرو میروند .عالوه
بر این ،خواب زمستانی تنها محدود به فصول سرد نمیشود.
مطالعه انجام شده در سال  2015روی موشهای زمستانخواب نشان میدهد این جانوران حتی پس از به اتمام رسیدن فصل سرما هم به خواب
زمستانی خود ادامه میدهند .برخی از جانوران در زیرزمین و برای مدت  11ماه در سال به خواب زمستانی میروند.
کالودیا بیبر از دانشگاه دامپزشكی وین اتریش که بر روی این موشها تحقیق کرده میگوید  :این مدت زمان برای خواب زمستانی به طرز قابل توجهی
طوالنی است .مشخص است که دالیل دیگری به جز سرما برای خواب زمستانی وجود دارند .دلیل اصلی ممكن است در غذای این جانوران باشد.
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درخت مخصوصی که میوهی آن خوراک اصلی این جوندگان را تشکیل میدهد ،برخی سالها محصول نمیدهد .این حیوانات باهوش
نیز ظاهراً به نحوی میتوانند این موضوع را پیشبینی کرده و تمام طول آن سال را بخوابند.عالوه بر کمبود غذا ،ممکن است دالیل
دیگری نیز در به خواب رفتن حیوانات دخیل باشند .یکی از مهمترین علل مرگ پستانداران کوچک جثه ،خورده شدن توسط جانوران
شکارچی است .جوندگان کوچک با رفتن به خواب زمستانی میتوانند خود را از چشم شکارچیان مخفی کنند .که خود طوالنیترین
دورهی خواب زمستانی به شمار میرود که تا به حال در طبیعت مشاهده شده است.
وقتی حیوانی به خواب زمستانی فرو میرود ،برخی اعضای بدنش عالئم بیماری از خود نشان میدهند .برای مثال به نظر میرسد که
ریهها از آسم رنج میبرند و مغز دچار آلزایمر شده است .اما به محض اینکه حیوان از خواب بیدار میشود ،تمامی این تغییرات به حالت
عادی باز میگردند.
در سنجابهای قطبی نر که در طول خواب زمستانی از نظر دمای بدن
بررسی میشوند ،حداقل دمای بدن در پاییز به موازات کاهش دمای خاک
کاهش مییابد ،که نشان میدهد زمانی که دمای محیط باالتر از نقطه
انجماد است ،یک تعادل حرارتی غیرفعال بین سنجابهای قطبی و
محیط اطراف آن ها وجود دارد .در اوایل دسامبر ،دمای خاک به -15
درجه سانتیگراد کاهش یافت ،اما دمای بدن سنجاب زمینی در طول
چرخش  2درجه سانتیگراد ثابت ماند ،که نشان می دهد این گونه به
طور فعال حرارت را تنظیم می کند .گرمازایی قابل توجهی نیز در طول
خواب زمستانی مورد نیاز است تا دورههای برانگیختگی را که هر  10تا
 21روز یک بار قطع میکنند ،تقویت کند.
برای ذخیره سازی سوخت گونه هایی که خواب زمستانی دارند ،با
ذخیره غذا یا چاق شدن و گاهی با انجام هر دوی این ها برای زمستان
آماده می شوند .سنجابها و همسترها چاق نمیشوند ،بلكه غذا ،عمدتاً
دانهها را در خواب زمستانی خود ذخیره میکنند .آن ها سپس در طول دوره های برانگیختگی خود از این انبارهای غذایی تغذیه می کنند .نرهای
چندین گونه سنجاب زمینی هم چاق می شوند و هم غذا را ذخیره می کنند .این انبارها احتماالً برای استفاده در فصل بهار ،زمانی که نرها زود به
خواب زمستانی خاتمه میدهند تا به دمای باالی بدن در طول بلوغ جنسی خود برگردند( که در مقایسه با بلوغ جنسی در مادهها طوالنیتر است)
حیاتی هستند .مصرف غذا و توده بدن گونههایی که چاق میشوند ،مانند سنجابهای زمینی و موش خرمای کوهی ،در طول تابستان تقریباً دو برابر
میشود و  60تا  80درصد این افزایش را میتوان به عنوان بافت چربی سفید به حساب آورد که جرم آن سه برابر میشود.
بافت چربی کارآمدترین شكل ذخیرهسازی سوخت را برای حیوانات زمستانگذران نشان میدهد ،زیرا بر خالف کربوهیدراتها که بهعنوان گلیكوژن
هیدراته ذخیره میشوند ،تریاسیل گلیسریدها (گلیسرول و اسیدهای چرب) آبگریز هستند و بدون آب ذخیره میشوند .عالوه بر این ،اکسیداسیون
اسیدهای چرب بیش از دو برابر بیشتر از اکسیداسیون کربوهیدرات در هر گرم انرژی ایجاد می کند .اگرچه بافت چربی سفید بیشتر انرژی مصرف
شده در طول خواب زمستانی را تامین می کند ،اما سایر ذخایر بدن نیز مورد استفاده قرار می گیرند و ممكن است ضروری باشند .به عنوان مثال،
 43درصد از پروتئین (توده بدون چربی) در سنجاب های زمینی قطب شمال در طول فصل خواب زمستانی از بین می رود.
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پروتئین می تواند به عنوان منبع کربن برای سنتز کربوهیدرات ها از طریق گلوکونئوژنز در طول روزه های طوالنی مدت ،زمانی که گردش تری
گلیسرید و آزاد شدن گلیسرول از متابولیسم چربی کم است ،عمل کند .خرس ها هم از پروتئین استفاده می کنند ،اما مشكل هدر رفتن پروتئین را
با بازیافت اوره آزاد شده از تجزیه پروتئین به اسیدهای آمینه حل کرده اند.
خواب زمستانی مصنوعی :بسیاری از پروژههای تحقیقاتی در حال حاضر برای بررسی اثر خواب زمستانی در انسان انجام میشود .توانایی برای
انسان به خواب زمستانی به چند دلیل از جمله صرفه جویی در زندگی مردم که بهطور جدی بیمار یا مجروح هستند مفید خواهد بود و بهطور موقت
آنها را با قرار دادن در خواب زمستانی تا زمان درمان میتوانند نگه دارند .عالوه بر این خواب زمستانی برای انسان در طی برنامههای مختلف ارائه
شده که برای سفرهای بین سیارهای در آینده مفید خواهد بود.
حتی اگر نتوان انسان را به خواب زمستانی فرو برد ،تقلید از برخی فرآیندهای مرتبط با خواب زمستانی و پیشرفتهایی علمی که در راه رسیدن به
آن حاصل خواهد شد ،ممكن است در درمان برخی امراض به انسان کمک کند.
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مطالعات درباره انتقال ژن افقی ویروسی
مطالعات درباره انتقال ژن افقی ویروسی ( HGT: Horizontal
 )Gene Transferنشان میدهد که ویروسها تا چه اندازه ژنها
را از میزبان خود میگیرند تا فرآیند عفونت خود را بهبود بخشند،
در حالی که در همان زمان میزبانها ژنهای مفید ویروسی را نیز
انتخاب میکنند HGT .به جای انتقال "عمودی"  DNAاز والدین به
فرزندان ،جابجایی ماده ژنتیکی بین گروههای متفاوت ارگانیسمها
است.

گردآوری و ترجمه  :فاطمه احمدی
( کارشناسی زیست سلولی و مولکولی )

تبادل ژن ها بین ویروس ها و یوکاریوت ها از طریق انتقال افقی
ژن ( )HGTیک محرک تکاملی کلیدی است که قادر به دستکاری
میزبان و مقاومت ویروسی است .امروزه برخی ژن های مشتق از
میزبان شناخته شده است که توسط ویروس ها برای تکثیر و کنترل
سلولی استفاده می شود .این روند در طیف متنوعی از دودمانهای
ویروسی مشاهده میشود که ژنهای اطالعاتی مشتق از سلول،
مانند  tRNAسنتتازها و پلیمرازها ،و همچنین ژنهای عملیاتی ،مانند
سلولهای سیستم ایمنی و آنزیمهای متابولیک را کد میکنند .این ژنها
با ایمنی میزبان مقابله میکنند ،ماشینهای سلولی را میربایند* و
تنگناهای تغذیهای را دور میزنند و آنها را به منابع کلیدی برای
سازگاری تبدیل میکنند.
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برعکس ،ژنهای مشتق شده از ویروس در ژنومهای یوکاریوتی
اغلب بهعنوان بقایای بیاهمیت فعل و انفعاالت ویروسی تلقی
www.frontiersin.org
میشوند .با این حال ،این ژنها را میتوان مکمل یا جایگزین اجزای
سلولی موجود کرد ،یا عملکرد کامالً جدیدی را ارائه کرد .برای
مثال ،پروتئینهای هستهای مانند هیستونها و فاکتورهای رونویسی
با پروتئینهای ویروسی در دینوفاژالتها و قارچها به ترتیب جایگزین شدهاند .درحالیکه پروتئین های ساختاری ویروسی
برای ارتباط ،اتصال سلولی و دفاع ضد ویروسی در پستانداران و سایر یوکاریوت ها استفاده میشود .شواهد بیشتری را
ارائه می دهد که ویروس ها به عنوان یک مجرای ژنی بین دودمان های یوکاریوتی متنوع عمل می کنند ،که یادآور
پروکاریوت ها است که در آن انتقال ویروس در سازگاری اکولوژیکی و تکامل ژنوم کلیدی است.
www.nature.com

برای درک چگونگی استفاده از این ژنها در سیستمهای ویروسی و یوکاریوتی ،ابتدا اهداف درون سلولی پروتئینهای
ویروسی مشتق از یوکاریوت را بررسی کردیم تا بفهمیم این پروتئینها در کجا ممکن است در سلولهای میزبان عمل کنند.
مکانیابی سلولی با استفاده از رویکرد مبتنی بر شبکه عصبی پیشبینی شد ،و نشان داد که اکثر  HGTهای یوکاریوت به
ویروس احتماالً در سیتوپالسم ( ،)909 = nهسته ( ،)482 = nمیتوکندری ( )284 = nو فضای خارج سلولی ()214 = n
عمل میکنند.
پروتئینهای سیتوپالسمی عمدتا ً در ترجمه ،متابولیسم ،پروتئولیز و سیگنالدهی نقش داشتند ،در حالی که پروتئینهای هستهای
عمدتا ً در پردازش  ،DNAسازماندهی کروماتین ،تنظیم چرخه سلولی و اصالح پروتئین و پروتئین های شبکه آندوپالسمی
عمدتا ً با متابولیسم لیپید و بازسازی غشاء مرتبط بودند .پروتئین های خارج سلولی به دست آمده توسط ویروس ها برای
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عملکردهایی از جمله متابولیسم کربوهیدرات و پروتئولیز
غنی شده بودند ،پروتئین هایی مانند گلیکوزیل
هیدروالزها ،گلیکوزیل ترانسفرازها و پپتیدازهای  S1را
منعکس می کنند و نشان دهنده تمایل به تغییر سطح سلولی
هستند .این با مشاهدات مکرر ویروسها که غشاهای
سلولی و فضاهای خارج سلولی را از طریق پلیساکارید
و اصالح پروتئین دستکاری میکنند مطابقت دارد .که این
نشان می دهد که محصوالت ژن مشتق شده از یوکاریوت
تمایل به عملکرد در همان بافت درون سلولی پروتئین
های کدگذاری شده توسط میزبان اصلی دارند.
این نتایج نشان میدهد که استراتژیهای دستکاری سلولی
ممکن است در سراسر دودمان ویروسی وجود داشته
باشد ،اما مکانیسمی که از طریق آن اصالح انجام میشود
ممکن است به ظرفیت کدگذاری ویروس بستگی داشته
باشد (به عنوان مثال ،اندازههای بزرگ ژنوم و افزایش
ظرفیت کدگذاری در  NCLDVمیتواند استفاده
انعطافپذیرتر از ژنهای یوکاریوتی اکتسابی را فراهم
کند) .به طور قابلتوجهی ،تعیین ویژگیهای متقابل
میزبان-ویروس بهعنوان یک راه امیدوارکننده برای کشف
داروی ضد ویروسی پیشنهاد شده است.
از منظر ویروسی ،غلبه ژنهای مشتق شده از میزبان در
* NCLDVاهمیت تبادل ژن در تکامل این ویروسها را
تکرار میکند ،و بر فراگیر بودن استراتژیهای دستکاری
میزبان ویروسی خاص تأکید میکند .در واقع ،بسیاری از
پاتوژنهای مهم نوظهور انسانی ،مانند زیکا و
کروناویروسها ،به دستکاری سیستمهای یوکاریوتی
مشابه ،مانند اتوفاژی ،پروتئولیز ،اصالح  ERو متابولیسم
اسفنگولیپید بستگی دارند.
مطالعات قبلی به بررسی  HGTبین باکتری ها و ویروس
های آنها پرداخته و نشان داده است که نقش عمده ای در
حرکت ژن ها بین گونه های باکتری ایفا می کند .با این
حال ،مطالعه جدید که در Nature Microbiology
منتشر شده است ،به تعامل بین ویروس ها و یوکاریوت
ها ،که شامل حیوانات ،گیاهان ،قارچ ها ،پروتیست ها و
بیشتر جلبک ها می شود ،می پردازد .ما از نمونههای
انسانی میدانستیم که ژنهای ویروسی در تکامل
یوکاریوتها نقش داشتهاند.
دکتر نیکالس ایروین ،محقق ارشد این مطالعه ،محقق
جوان در کالج مرتون ،دانشگاه آکسفورد ،و دانشجوی
سابق دکترا در دانشگاه بریتیش کلمبیا ،گفت :حتی انسانها
ژنهای ویروسی دارند که برای رشد و عملکرد مغز ما

مهم هستند .دانشمندان دانشگاه بریتیش کلمبیا انتقال ژن
ویروسی-یوکاریوتی را در ژنوم صدها گونه یوکاریوتی
و هزاران ویروس بررسی کردند .آنها ژن های زیادی را
شناسایی کردند که منتقل شده بودند و دریافتند که HGT
از یوکاریوت ها به ویروس ها دو برابر بیشتر از جهت
معکوس است.
برخالف ویروسها ،موجودات یوکاریوتی ژنهای
ویروسی کمتری را حفظ کردند ،اگرچه به نظر میرسد
آنهایی که نگهداری میشوند تأثیر عمدهای بر
زیستشناسی میزبان در طول زمان تکامل داشتهاند .دکتر
ایروین گفت« :به نظر می رسد بسیاری از این ژن های
مشتق شده از ویروس ،بارها بر ساختار و شکل موجودات
مختلف ،از دیواره سلولی جلبک ها گرفته تا بافت های
حیوانات ،تأثیر گذاشته اند" .این نشان می دهد که تعامالت
میزبان و ویروس ممکن است نقش مهمی در ایجاد تنوع
زندگی که امروز می بینیم داشته باشد".
این انتقالها پیامدهای تکاملی هم برای ویروس و هم برای
میزبان دارند  HGTبه ژن ها اجازه می دهد تا بین گونه
ها از جمله ویروس ها و میزبان آنها بپرند .اگر ژن کار
مفیدی انجام دهد ،می تواند در میان جمعیت بماند و به
یکی از ویژگی های آن گونه تبدیل شود.

این میتواند منجر به ظهور سریع تواناییهای جدید شود،
برخالف تغییرات تدریجیتر که از جهشهای کوچکتر
ناشی میشود.
اگرچه به نظر نمیرسد ویروسهایی مانند زیکا و
کروناویروسها در این انتقال ژنها شرکت کنند ،اما اغلب
ژنهای مشابه را در میزبان خود از طریق مکانیسمهای
پیچیده دستکاری میکنند .بنابراین ،تحقیقات آینده در مورد
این ژنهای انتقالیافته ممکن است رویکرد جدیدی برای
درک فرآیندهای ایجاد عفونت این ویروسها و سایر
ویروسها فراهم کند که میتواند برای کشف دارو مهم
باشد.
دکتر ایروین گفت" :دو سال گذشته به وضوح پتانسیل
مخرب ویروس ها را نشان داده است ،اما ما فکر می کنیم
که این کار به عنوان یادآوری جالبی است که ویروس ها
نیز در تکامل حیات روی زمین نقش داشته اند".
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به نظر می رسد ویروسی که باکتری های اصلی آب
شیرین را آلوده می کند هم از قطعات دزدیده شده
DNAسیستم ایمنی بدن برای باال بردن پاسخ ایمنی میزبان
خود استفاده می کند.
میکروبیولوژیست ها کشف کرده اند که ویروس سیانوفاژ
 N1حامل یک توالی  CRISPRاست که عموما ً توسط
باکتری ها برای مبارزه با عفونت ویروسی استفاده می
شود .کورتیس ساتل ،ویروسشناس دانشگاه بریتیش
کلمبیا ،میگوید« :این اولین شواهدی است که دیدهایم مبنی
بر اینکه یک ویروس میتواند یک سیستم ایمنی را از
طریق  CRISPRواگذاری کند»" .این مانند یک هکر است
که یک سیستم کامپیوتری را به خطر میاندازد و بالفاصله
آن را اصالح میکند تا مطمئن شود دیگر هکرها
نمیتوانند به آن نفوذ کنند - CRISPR ".یا تکرارهای کوتاه
پالیندرومی با فاصله منظم خوشهای – مجموعه هایی از
 DNAهستند که معموالً توسط باکتریها برای شناسایی و
سپس از بین بردن ویروسهای آلوده استفاده میشود .از
سال  CRISPR ،2012نیز توسط دانشمندان به عنوان یک
تکنیک ویرایش و دستکاری ژن انقالبی پذیرفته شده است.

هر دو گروه سیانوباکترها اعضای زیستگاههایی هستند که
از کف دریاچههای قطبی پوشیده از یخ ،تاالبهای ساحلی
هیپرتروفیک گرفته تا خاکهای شالیزاری برنج و جوامع
حوضچهای سنگی در مناطق کارست را شامل میشوند.
اجداد آنها مسئول تولید اکسیژن روی زمین بودند و
بستگان نزدیک نوستوک هنوز هم مسئول تولید بخش
عظیمی از هوایی که ما تنفس می کنیم هستند .این یافته
در مجله American Society for Microbiology
ژورنال  mBioمنتشر شد.
امروزه انتقال افقی ژن بین ویروسها و یوکاریوتها
مشاهده شده است و فرض میشود که بر تکامل هر دو
شرکتکننده تأثیر میگذارد ،اما تا کنون ما فاقد ویژگیهای
سیستماتیک الزم برای تعمیم حالت و اهمیت عملکردی
این انتقالها در هر دو زمینه ویروسی و یوکاریوتی بودیم.
مانند همه بررسیهای محاسباتی ،مجموعه داده ما با
ویژگی و حساسیت محدود است ،اما با این وجود منبع
گستردهای را فراهم میکند که از طریق آن میتوان
الگوهای فیلوژنتیکی را مشاهده کرد و اهمیت ژنومی و
عملکردی آنها را پیشبینی کرد.
پاورقی:

کارولین چنارد و جنیفر ویرث ،همکاران ساتل در* UBC
میگویند که ویروس  N1احتماالً از این ترفند برای کمک
به سیانوباکتریهایی از جنسهای مهم زیستمحیطی
استفاده میکند تا با
 NOSTOCو ANABAENA
عفونتهای سایر ویروسها مبارزه کند ،در حالی که
همچنان میزبان مناسبی برای خود است .ساتل میگوید:
«باکتریها و ویروسهایشان تاریخچه تکاملی مشترکی
دارند که به میلیاردهاسال پیش برمیگردد .بنابراین گفته
میشود در نقطهای از مسیر  N1یک زنجیره CRISPR
را از  NOSTOCیا یکی از بستگان نزدیکش دزدیده است.

Ubc: The University of British Columbia
ربودن سلول :درون کپسید ویروس ژنومی از RNA
وجود دارد و پروتئینی میسازد که سبب میشود گیرنده
سلول میزبان اجازه دهد ویروس وارد سلول شود.
بالفاصله پس از ورود به میزبان ،ویروس میزبان را
میرباید و آن را به کارخانه ای برای تولید کپی های
بسیاری از ویروس تبدیل میکند
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 کد برای شما تنظیم شده استQR  ترجمه در. متن التین زیر به جهت مطالعه و تقویت زبان انگلیسی دانشجویان و مخاطبان گرداوری شده است

growth, the increases in cell size and
number that take place during the life
history of an organism.

The process of growth
Growth is seldom random. Rather, it
occurs according to a plan that
eventually determines the size and
shape of the individual. Growth may
be restricted to special regions of the
organism, such as the layers of cells
that divide and increase in size near
the tip of the plant shoot. Or the cells
engaged in growth may be widely
distributed throughout the body of
the organism, as in the human
embryo. In the latter case, the rates
of cell division and of the increase in
cell size differ in different parts. That
the
pattern
of
growth
is
predetermined and regular in plants
and animals can be seen in the forms
of adults. In some organisms,
however, notably the slime molds, no
regular pattern of growth occurs, and
a formless cytoplasmic mass is the
result.

The rate of growth of various
components of an organism may have
important consequences in its ability
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to adapt to the environment and
hence may play a role in evolution. For
instance, an increase in the rate of
growth of fleshy parts of the fish fin
would provide an opportunity for the
fish to adapt more easily to terrestrial
locomotory life than could a fish
without this modified fin. Without
disproportionate growth of the fin—
ultimately resulting from random
changes in the genetic material
(mutations)—the evolution of limbs
through natural selection might have
been impossible.

Types of growth
In cells
The increase in size and changes in
shape of a developing organism
depend on the increase in the number
and size of cells that make up the
individual. Increase in cell number
occurs by a precise cellular
reproductive
mechanism
called mitosis. During mitosis the
chromosomes bearing the
genetic
material are reproduced in the
nucleus, and then the doubled
chromosomes
are
precisely
distributed to the two daughter cells,
one of each chromosomal type going
to each daughter cell. Each end of the
dividing cell receives a complete set of

chromosomes before the ends
separate. In animal cells this is a
pinching off (cytokinesis) of the cell
membrane; in plant cells a new
cellulose wall forms between the new
cells.

During the period of cell life preceding
the
actual
distribution
of
chromosomes, the mother cell often
grows to twice its original size. Hence,
a cycle consisting of cell growth and
cell division is established. Cell
growth—an
increase
in cytoplasmic mass, chromosome
number, and cell surface—is followed
by cell division, in which the
cytoplasmic mass and chromosomes
are distributed to the daughter cells.
An increase in cytoplasmic mass does
not always occur during cell-division
cycles,
however.
During
the
early development of an embryo, for
example, the original egg cell, usually
a very large cell, undergoes repeated
series of cell divisions without any
intervening growth periods; as a
result, the original egg cell divides into
thousands of small cells. Only after the
embryo can obtain food from
its environment does
the
usual
pattern of growth and mitosis occur.
In plants
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The fact that most plant cells undergo
extensive
size
increase
unaccompanied by cell division is an
important distinction between growth
in plants and in animals. Daughter
cells arising from cell division behind
the tip of the plant root or shoot may
undergo great increases in volume.
This is accomplished through uptake
of water by the cells; the water is
stored in a central cavity called a
vacuole. The intake of water produces
a pressure that, in combination with
other factors, pushes on the cellulose
walls of the plant cells, thereby
increasing the length, girth, and
stiffness (turgor) of the cells and plant.
In plants, much of the size increase
occurs after cell division and results
primarily from an increase in water
content of the cells without much
increase in dry weight.
The very young developing plant
embryo has many cells distributed
throughout its mass that undergo the
cycle of growth and cell division. As
soon as the positions of the root tip,
shoot tip, and embryonic leaves
become established, however, the
potential for cell division becomes
restricted to cells in certain regions
called meristems. One meristematic
centre lies just below the surface of
the growing root; all increases in the

number of cells of the primary root
occur at this point. Some of the
daughter
cells
remain
at
the elongating tip and continue to
divide. Other daughter cells, which are
left behind in the root, undergo the
increase in length that enables the
new root to push deeper into the soil.
The same general plan is evident in
the growing shoot of higher plants, in
which a restricted meristematic
region at the tip is responsible for the
formation of the cells of the leaves
and stem; cell elongation occurs
behind this meristematic centre. The
young seedling secondarily develops
cells associated with the vascular
strands of phloem and xylem—tissues
that carry water to the leaves from the
soil and sugar from the leaves to the
rest of the plant. These cells can divide
again, providing new cell material for
development of a woody covering and
for more elaborate vascular strands.
Hence, the growth of higher plants—
i.e., those aspects involving both the
pattern of stems, leaves, and roots
and the increase in bulk—results
primarily from cell division at the
meristem followed by a secondary
increase in size because of water
uptake. These activities occur
throughout the period of plant
growth.
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In animals
The growth of animals is more
restricted in time than is that of
plants, but cell division is more
generally distributed throughout the
body of the organism. Although the
rate of cell division differs in different
regions, the capacity for cell division is
widely distributed in the developing
embryo. Increase in size is rapid
during the embryonic period,
continues at a reduced rate in
juveniles, and thereafter is absent.
Cell division and size increase
continue, however, even after
increase in total body size no longer
occurs. Because these events are
balanced by cell death, post-juvenile
increase in cell number is primarily a
replacement phenomenon. Height
increase in mammals is limited by
cessation of cell division and
bone deposition in the long bones.
The long juvenile period of growth in
humans is unusual, most higher
animals attaining mature size soon
after the end of embryonic
development. Some organ systems
undergo little cell division and growth
after birth; for instance, all of the
germ cells (precursors of egg cells) of
the female are formed by the time of
birth. Similarly, all of the nerve cells of

the brain are formed by the end of the
embryonic period. Further increase in
the size of the nervous system occurs
by outgrowth of nerve fibres and
deposition of a fatty insulation
material along them. Although the
greatest increase in size of nerve cells
occurs, as in plant cells, after

division. The cells that produce the
circulating red cells of mammalian
blood are found only in the marrow of
the long bones. They form a
permanent population of dividing
cells, replacing the red cells that
continuously die and disappear from
the circulation.
The rates of both growth and cell
division can vary widely in different
body parts. This differential increase
in size is a prime factor in defining the
shape of an organism.

the cessation of
cell
division,
the nerve
fibre outgrowth
in animals represents a true increase
in the amount of cytoplasm and cell
surface and not just an uptake of
water.

Some organs retain the potential for
growth and cell division throughout
the life span of the animal. The liver,
for example, continues to form new
cells to replace senescent and dying
ones. Although cell division and
growth occur throughout the liver,
other organs have a special
population of cells, called stem cells,
that retain the capacity for cell

65

Various growth stages of the Emperor
gum moth caterpillar (Opodiphthera
eucalypti).
A MOVIE ABOUT: Observe the
germination and growth of oat
Time-lapse video, filmed over a threeweek period, of oat (Avena sativa)
germination and growth.

Learn about the roles of the growth
plate, bone marrow, and osteons in
bone growth
The growth of a long bone takes place
at the epiphysis, or growth plate,
where cartilage cells go through a
complex sequence of growth,
degeneration, mineralization, and
formation of new bone tissue.

SOURCE: growth | biology | Britannica
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جدول زیستی به زبان التین به گونه ای طراحی شده است که پاسخ هر سوال را در هر سطر یا ستون پیدا کرده
و دور آنرا خط بكشید.

 .1عنوان پوست در عموم کرم های پهن؟
 .2خروج گلوبول سفید از خون؟
 .3عنصری که در تشكیل لیگنین بیشترین دخالت را دارد؟
 .4تبادل ماده ژنتیكی در طی تولید مثل جنسی بین کروماتیدهای غیر خواهر دو کروموزوم همولوگ؟
 .5کمربند تناسلی در کرم خاکی؟
 .6میوه در سرده ی celtis؟
 .7آنزیم هایی که قادر به سنتز دی.ان.ای از روی آر.ان.ای می باشند؟
 .8دنباله شنا در خرچنگ آب شیرین؟
 .9ماده ای که در ورود باکتری های تثبیت کننده نیتروژن به درون ریشه موثر است؟
 .10نام کمان آبششی تخصصی شده در ماهیان غضروفی؟
 .11ن وعی منو ساکارید که برای ورود به سلول به انسولین نیاز ندارد؟
 .12در اغلب گیاهان پتانسیل مریستمی حلقه بنیادی باتولید کدام اندام به پایان می رسد؟
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 .13بخش شكمی الک در الکپشت سانان؟
 .14محصول نهایی گلیكولیز؟
. .15بافتی که سبب ترمیم زخم در گیاه می شود؟
 .16یک آمینو اسید گوگرد دار؟
 .17نوع دندان در پستانداران؟
 .18ناحیه ای در گیاه که احتمال حضور بافت کالنشیم در آن کمتر است؟
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پیاز های بدون اشک
پیازهای تراریخته بدون اشک که هنوز طعم پیاز دارند ،ممکن است پس از کشف محققان ژاپنی مبنی بر اینکه ماده
شیمیایی موجود در پیاز که باعث گریه شما می شود به طعم و مزه آن ارتباطی ندارد.
محققان شرکت هاوس فودز  ،دانشگاه توکیو و دانشگاه کیوتو  ،این نظریه را آزمایش کردند که پاسخ گریه به پیاز توسط
آنزیمی به نام آلیناز ایجاد می شود .آلیناز در واکنش های شیمیایی که به پیاز طعم می دهد ،نقش دارد .یافته های آن
ها به عنوان یک ارتباط کوتاه در  Natureاین هفته منتشر شده است.
در آزمایش خود ،محققان از آلییناز استخراج شده از سیر برای تعیین اینکه آیا باعث گریه می شود (در واکنشی به نام
"عامل اشکی" استفاده کردند زیرا غده اشکی در چشم تولید اشک می کند) .وقتی این کار را نکرد ،آن ها از دیگر
نامزدهای احتمالی تحقیق کردند.
در کمال تعجب ،آنها دریافتند آنزیمی که تاکنون ناشناخته است به نام سنتاز فاکتور اشکی ،مسئول ساخت ترکیبی
به نام اکسید پروپانتیال است که باعث گریه میشود.
آن ها همچنین متوجه شدند که وقتی این آنزیم حذف شد ،تیوسولفینات بیشتری تولید شد  -تیوسولفینات ترکیبی
است که به پیاز تازه طعم می دهد
محققان ادعا میکنند که ممکن است بتوان پیازی بدون اشک تولید کرد که طعم مشخص و ارزش غذایی باال را با کاهش
فعالیت سنتاز فاکتور اشکی حفظ کند.
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علم توضیح می دهد که چرا خوردن بستنی می
تواند مردم را خوشحال کند

هنگامی که غمگین هستیدیک بستنی می خورید.این نظریه
ای است که همیشه در گذشته کارساز بوده است .با این حال،
بسیاری از مردم ،نمی دانند که علت این کار چیست؟برخی
حتی استدالل می کنند که غذاهای ناسالم کاری جز تحریک
جوانه های چشایی شما ندارند .با این حال ،آنها اشتباه کرده
اند زیرا دانشمندان دریافته اند که خوردن بستنی واقعاً شما را
سرشار از شادی می کند.
ظاهراً مغز انسان به مصرف بستنی به همان شیوه ای واکنش
نشان می دهد که با گوش دادن به آهنگ مورد عالقه شما یا
حتی برنده شدن در التاری واکنش نشان می دهد.به گفته
دانشمندان علوم اعصاب در انستیتو روانپزشكی لندن که
فعالیت مغزی افراد را در هنگام خوردن بستنی بررسی کرده
اند ،خوردن بستنی همان قسمت هایی از مغز شما را روشن
می کند که با تجربه احساسات لذت بخش فعال می شوند.

قشر اوربیتوفرونتال ) (OFCرا فعال می کند که نشان دهنده
لذت عاطفی مثبت و ارزش بستنی است.
حال،علت چیست؟
بیایید به ارتباط بین مغز ومعده بپردازیم تابهتر متوجه شوید.
سروتونین علت اصلی این سرخوشی ایجاد شده است.

کل این پدیده در قشر اوربیتوفرونتال اتفاق میافتد ،که به

سروتونین ماده ای است که به طور طبیعی در بدن ما تولید

نظر میرسد مستقیماً در نمایش جنبههای احساسی مواد

می شود ،به ویژه توسط نورون های سروتونرژیک در

غذایی نقش دارد.دانشمندان از یک اسكنر  fMRIاستفاده

سیستم عصبی مرکزی ،اما همچنین در سلول های

کردند که تغییرات موضعی در جریان خون را در مناطقی از

انتروکرومافین در دستگاه گوارش ،جایی که در عملكردهای

مغز که درگیر یک تمرین ذهنی یا کاردیگری هستند،

بیولوژیكی متعددی شرکت می کند هم تولید می شود .در

تشخیص میدهد.

چند کلمه ،سروتونین نوعی ارتباط مستقیم بین روده ،جایی

سلولهای مغزی به نام نورونها به منبع خوبی از مواد مغذی

که غذای خورده شده از آنجامی گذرد ،و مغز است ،جایی که

وابسته هستند ،بنابراین وقتی یک ناحیه خاص در حال

موادی تولید می شود که واکنش فیزیكی یا روانی یا هر دو را

پردازش یک ورودی حسی خاص است ،سلولهای موجود در
قشر چشایی اولیه فعالیتشان دو برابر میشود که منجر به
افزایش خون رسانی به آن قسمت از مغز میشود.

تحریک می کند .حدود  ٪5توسط مغز ما و  ٪95بقیه از تكانه
های روده تولید می شود .تصادفی نیست که وقتی مشكالت
روده ای داریم اغلب احساس عصبی بودن می کنیم.

از نتایج به دست آمده از ، fMRIدانشمندان دریافتند که فرو

بنابراین سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که در

بردن دندان ها در بستنی خوشمزه ،بخشی از مغز انسان به نام

تنظیم خلق و خوی نقش دارد ،اما تنها عاملی نیست که در
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تنظیم خلق و خو نقش دارد .دوپامین ،اکسی توسین و

همچنین میوه یا شكالت تازه که عالوه بر داشتن مقدار زیادی

آدرنالین نیز همین نقش را دارند .اما چیزی که سروتونین را

تریپتوفان ،حاوی فنیل اتیالمین ،آلکالوئید و انتقال

خاص می کند این است که برای عملكردهای دیگر نیز مهم

دهنده عصبی است که قادر به تحریک ترشح اندورفین

است ،به ویژه:کنترل و تنظیم خلق و خو و تحریک پذیری و

است.

همچنین چرخه خواب و بیداری با در نتیجه پیشگیری از
اختالالت رفتاری و افسردگی؛ عملكرد حرکات روده ،سالمت
فلور باکتریایی آن و سالمت عمومی ترانزیت روده.
اما مغز ما چگونه سروتونین تولید می کند؟ این کار را از طریق
تریپتوفان ،پیش ساز آن (که ماده ای است که به سروتونین
تبدیل می شود) که در برخی غذاها یافت می شود ،انجام می
دهد .تریپتوفان یكی از آن اسیدهای آمینه ای است که بدن
ما قادر به تولید آن نیست ،بنابراین ناگزیر باید آن را بامصرف
غذا بدست آوریم .البته خلق و خوی خوب و همچنین بد ،می
تواند به عوامل بیرونی بستگی داشته باشد و نه فقط به آنچه
می خوریم ،اما بیایید بگوییم که خوردن آگاهانه غذاها می
تواند به ما کمک کند خلق و خوی خوب را دوباره به دست
آوریم.
با این حال ،فراتر از موارد احتمالی ،چندین مطالعه نشان داده
اند که کمبود تریپتوفان می تواند اثرات منفی نه تنها بر خلق
و خو ،بلكه بر حافظه ،توانایی های شناختی و کیفیت خواب
داشته باشدحال ممكن است بپرسید.ارتباط بستنی با
تریپتوفان چیست؟

البته بستنی تنها غذایی نیست که حاوی تریپتوفان است ،اما
مطمئناًچیزی ست که شما عالقه زیادی به مصرف آن دارید.
با این حال ،در مواجهه با سطح باالی قند و کالری ،همیشه
خوب است که خودتان را محدود کنید و مهمتر از همه ،آن را
در یک رژیم غذایی متعادل بگنجانید.

در بستنی یک سری مواد وجود دارد که غنی از تریپتوفان
هستند .یكی از آنها شیر است که در واقع نوشیدن آن را حتی
در بزرگسالی توصیه می کنیم ،البته در دوزهای متوسط.
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جدیدترین اکتشافات درمورد انسان خردمند

آیا هشت پاها خواب می بینند؟

اثر جذر ومد بر تنه درختان

درمان بتا تاالسمی و کم خونی داسی شكل با کریسپر

تولید سلول های بنیادین مغز با استروسیت

تبادل ژنی بین ویروس ومیزبان و تكامل آن ها
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تاثیرخوردن شیرمادر در ابتال به ایدز

ویروس کرونا و باروری مردان

استفاده از کلم و ترکیبات آن برای ترمیم پوست های آسیب دیده

استخوان کنترل کننده دم در حیوانات

لینكر هیستون

تولید برق از ادرار

ماهیچه پالنتاریس

مكانیسم خواب زمستانی در حیوانات
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برای ارتباط با دبیرخانه و روابط عمومی نشریه و پذیرش مقاالت خود جهت نشر و چاپ در نشریه علمی تخصصی هوک ( گروه
زیست شناسی دانشگاه اراک) به نشانی ها و ای دی های زیر مراجعه کنید.
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مسئول اجرایی solmazanarian55@gmail.com :
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