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خود پسندی  از کسب دانش باز میدارد و به تحقیر کردن دیگران و 
نادانی فرا میخواند. 

»امام هادی )ع(«

توفیق روز  آرزوی  و  ارجمند  با عرض سالم خدمت دوستان و همکاران 
افزون، سخن آغاز می کنم. بسیار خرسندیم که با شماره دوم فصلنامه علمی 

دانشجویی تکاپو در خدمت شما فرزانگان علم و ادب هستیم. 
سالهای سال است پاییز می آید تا دنیایمان را دگرگون کند و به یادمان 
بیاورد که این جهان هر لحظه در حال تغییر است. تغییری که اگر چشممان 
را به رویش بگشاییم به سوی آینده رهنمونمان خواهد کرد. پاییز گذشت 
و خاطرات دانشگاه را برگ برگ ورق زد. فصلی که برای دانشگاه خوارزمی 
با رویدادهای تلخ و شیرین بسیار همراه و مهمترین رویداد آن گرامیداشت 
16آذر، روز دانشجو بود. روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان این سرزمین 

در برابر استعمار غرب و استبداد و خودکامگی که در دفتر تاریخ به عنوان روز 
دانشجو ثبت گردیده است. روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخالق اسالمی 
و بصیرت سیاسی، روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و 
دانش و تقویت ایمان و بصیرت در راه پیشرفت مادی و معنوی کشور است. 
    کسب علم و دانش در نزد خداوند متعال دارای جایگاه بسیار واال و 
ارزشمندی می باشد و دانشگاه ها به دلیل جایگاه علم آموزی و تعلیم و 
تربیت، مکان های بسیار مقدس و ارزشمندی هستند. آغاز پاییز برای نو 
دانشجویان که پس از گذراندن دوران سخت و تحمل فشارهای روحی بسیار 
از سد کنکور عبور کرده و وارد دانشگاه شده اند می تواند آغاز بهاری جدید 
در زندگیشان باشد تا در کنار دانشجویان قدیمی چهار فصل های زندگی 

خود را در مرحله جدیدی از علم آموزی و تجربه اندوزی سپری کنند. 
در محافل علمی و دانشگاه های خارج از کشور بخش علوم پایه رونق ویژه ای 
دارد. به گونه ای که حتی در برخی اوقات در مراکز تحقیقاتی و صنعتی بر علوم 
فنی و مهندسی ترجیح داده می شود. به عبارتی حضور متخصصان علوم پایه 
در مراکز صنعتی جهت بهبود کیفیت کاالها و رسیدن به اهداف تعریف شده 
ضروری می باشد. متاسفانه در کشور ما بر این بخش از علوم کم توجهی شده 

است. بر این اساس بر آنیم که  در راستای اشاعه و ترویج علوم و به ویژه 
علوم زیستی  گام مثبتی برداشته و سهیم باشیم. امید آنکه ما نیز 

همچون طبیعت به سوی کمال خود پیش برویم. 

فاطمه خدابنده شهرکی    
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کشف فسیل زنده ی اروپایی  
در حال انقراض در ایران

نیوشا  پورراستگو 
)دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم زيستی، دانشگاه خوارزمی(

Niusha75@yahoo.com  : آدرس مکاتبات

در ســال ۱۳۸۳ از آبگیرهــای بهــاری اطــراف دریاچــه ارومیــه 
ــودی  ــار موج ــن ب ــرای اولی ــنلو( ب ــد حس ــای س ــاره ه )کن
کشــف شــد کــه تــا پیــش از ایــن گــزارش هایــی از حضــور 
آن تنهــا در اروپــا، هنــد و ژاپــن گــزارش شــده بــود. پــس از 
بررســی هــای فــراوان مشــخص شــد کــه ایــن گونــه میگوی 
بچــه وزغــی یــا بچــه قورباغــه ای نــام دارد. در ایــن شــماره 
از مجلــه قصــد داریــم ایــن موجــود عجیــب را مورد بررســی 

قــرار دهیــم.

 تاریخچه ی نام گذاری و رده بندی
در ســال 1۸۰1 م ، لوییــس آگوســتین گولیــوم بُســک 1 )گیاه شــناس، 
جانــور شــناس بــی مهــرگان و حشــره شــناس فرانســوی 1۷۵۹-1۸۲۸ 
ــام ایــن  ــه را ثبــت کــرد. او ن م. ( اولیــن توصیــف رســمی از ایــن گون
گونــه را Apus cancriformis  نهــاد. در طــول ســال ها نویســندگان 
از ایــن نــام بــرای معرفــی ایــن گونــه اســتفاده کردنــد امــا اغلــب بــا نام 

اشــتباه نــام گــذار اصلــی آن یعنی آگوســتین بُســک. 
ــایی  ــد شناس ــک کلی ــک در ی ــل َه ــگ ِکی ــال 1۹۰۹، لودوی در س
 Triops cancriformis“ جانــواران آبــزِی آب شــیرین در آلمــان نــام

ــرد .  ــتفاده ک Bosc “  را اس
Tadpole Shrimp

Scientific Classification
سلسلهجانوران
شاخهبندپایان

زیر شاخهسخت پوستان
ردهآبشش پایان

Notostracaراسته
Triopsidaeتیره

Triopsجنس
Ttiops cancriformisگونه

ایــن نــام، اولیــن بــار، توســط کشــیِش گیــاه شــناس و عالقمنــد بــه 
حشــرات  آلمانــی بنــام فرانتــز شــرنک۲  ارائــه شــد. او اســم جنــس 
Triops   )بــه معنــای ســه چشــم( را بجــای Apus پیشــنهاد کــرد 
کــه مــورد قبــول واقــع نشــد. مشــاجرات تــا ســال 1۹۵۸ ادامــه داشــت 
ــذاری  ــی نامگ ــن الملل ــیون بی ــتICZN  )کمیس ــه در نهای ــا اینک ت
جانورشناســی(  نام Triops cancriformis Bosc 1۸۰1-1۸۰۲( را 
رســما بــه عنــوان قدیمــی تریــن نــام ایــن گونــه ثبــت نمــود؛ همچنین 

اســم جنــس Triops  جایگزیــن  Apus  شــد. 

علت نامگذاری 
ایــن میگــو هــا بدلیــل شــباهت ظاهــری بــا الرو قورباغــه بــه ایــن نــام 

ــوند.  ــناخته می ش ش

شکل ۱. الرو قورباغه 

 شکل ۲. میگوی بچه قورباغه ای یا بچه وزغی
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ویژگی های ظاهری
میگــوی بچــه قورباغــه ای فســیل زنده ی شــناخته شــده ای اســت در 
طــول ۲۲۰ میلیــون ســال گذشــته تغییــر ریخــت شناســی اساســی 

انجــام نــداده اســت. 

 
شکل ۳:  فسیل میگوی بچه قورباغه ای متعلق به ۲۲۰ میلیون سال قبل

ــزرگ  ــک ســپر ب ــه بوســیله ی ی ــوران ســر و تن ــن جان ــدن در ای  ب
پشــتی بنــام کارپــاس پوشــانده شــده اســت. در قســمت جلوی ســپر 
یــک جفــت چشــم مرکــب برجســته و یــک چشــم کوچک ســاده در 

وســط آنهــا دیــده مــی شــود. 
ناحیــه ی دهانــی دارای ضمائــم خاصــی شــامل شــاخک هــای اولیه و 
ثانویــه و آرواره ی فوقانــی و تحتانــی ســت کــه توســط یــک زائــده ی 

لــب مانند پوشــیده شــده اســت. 

شکل4:   نمایی نزدیک از بخش جلویی کارپاس و چشم ها

ــده  ــت زائ ــک جف ــه شــامل ی ــر قطع ــه و ه ســینه شــامل 11 قطع
ــینه ای در  ــای س ــت پ ــن جف ــت. یازدهمی ــینه ای( اس ــای س )پاه
جنــس مــاده، حامــل کیســه هــای تخــم اســت. تنهــا راه شناســایی 
جنــس نــر از مــاده در ایــن گونــه، مشــاهده ی ایــن کیســه هاســت. 
زوائــد پیــش از جفــت یازدهم بــه منظور حرکــت، تغذیــه و همینطور 
تنفــس بــکار مــی رود. قســمت ابتدایی شــکم شــامل 66 جفــت عضو 
ضمیمــه ی نــازک و مــو ماننــد اســت کــه بــا حــرکات منظــم خــود، 
بــه حرکــت غــذا بــه طــرف شــیار غذایــی کمــک می کنــد. ناحیــه ی 

انتهایــی شــکم بــه دم و بــه دنبــال آن بــه دو شــاخه ی بلنــد چنــگال 
ــود.  ــم می ش ــی خت دم

شکل ۳:نمایی از سطح شکمی جانور 

ــا 6 ســانتی متــر  ایــن میگــو هــای ســپر دار در اســارت حداکثــر ت
ــز  ــر نی ــانتی مت ــه طــول 11 س ــت ب ــا در طبیع ــد ام رشــد می کنن

می رســند. 

T. cancriformis شکل6:  اندازه ی

محل زندگی ، نحوه ی زندگی و چرخه زندگی 
بــه دلیــل از بیــن رفتــن محــل زندگــی، بخــش بزرگــی از جمعیــت 
ــروزه در  ــه ام ــن گون ــت و ای ــه اس ــن رفت ــا از بی ــه در اروپ ــن گون ای
ــال  ــای در ح ــه ه ــزو گون ــی ج ــور اروپای ــن کش ــتان و چندی انگلس
ــور بخــش  انقــراض بــه حســاب می آیــد. زیســتگاه اصلــی ایــن جان

هایــی از اروپــا، بریتانیــا، هنــد، روســیه، آفریقــای شــمالی و ایــران 
می باشــد. 

ــای  ــا و حوضچه ه ــه آبگیر ه ــا ب ــی آنه ــل زندگ مح
موقتــی آب کــه یــک و یــا چندبــار در ســال 
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خشــک می شــود ، محــدود اســت. ایــن میگوهــا در در کــف آبگیرهــا 
و در ال بــه الی بســتر حرکــت می کننــد.  نمونــه هایــی از ایــن گونــه 
ــع در بخــش  ــی واق ــای اســتخر های فصل در ســال ۲۰۰۵ م از آب ه
جنوبــی دریاچــه ی ارومیــه جمــع آوری شــد. بررســی هــای انجــام 
ــت  ــط زیس ــا محی ــی ب ــه خوب ــور ب ــن جان ــه ای ــان داد ک ــده نش ش
خشــن محــل زندگــی خــود ســازگار شــده و بــا نحــوه ی زندگــی و 
تغذیــه ی خــود، نقــش مهمــی در  زنجیــره ی غذایــی ایفــا می کنــد. 

شکل7. تصاویری از محل جمع آوری این گونه برای اولین بار در ایران

رژیــم تغذیه ای این ســخت پوســتان وابســته به مجموعه ی زیســتی 
موجــود در اســتخر های فصلــی بــوده و بی مهــرگان کوچــک و پــوده 
هــای جانــوری بیشــترین محتویــات روده را تشــکیل می دادنــد. الرو 
ــاز خــود  ــورد نی ــی م ــواد غذای ــر کــردن آب، م ــا فیلت ــور ب ــن جان ای
را بــه دســت مــی آورد امــا پــس از بالــغ شــدن فعاالنــه  بــه شــکار 

می پــردازد. 
آنهــا می تواننــد از جلبــک هــا، باکتــری هــا،  آغازیــان،  چــرخ داران، 
ــا  ــه ه ــم قورباغ ــا، تخ ــرات، پری میگوه ــی، حش ــای خاک ــرم ه ک
و همینطــور الرو قورباغــه هــا تغذیــه کننــد. وجــود سیســت هــا و 
خــرده هــای تنــه مربــوط بــه همنوعــان در دســتگاه گــوارش نمونــه 
هــای بررســی شــده، نشــانگر وجــود همنــوع خــواری در آن هــا بــود. 
ــه جســت و جــوی  ــوران در طــول روز در کــف آبگیرهــا ب ــن جان ای
ــه اکســیژن آب  ــی ک ــروب، زمان ــاعات غ ــد و در س ــکار می پردازن ش
ــد. از  ــم می خورن ــه چش ــطح آب ب ــود، در س ــان می ش ــار نقص دچ
لحــاظ رفتــاری بســیار تهاجمــی  بــوده و همــه چیــز خوار می باشــند.  
آنهــا بــه وســیله ی حرکــت موج ماننــد زوائــد برگــی شکلشــان شــنا 
ــا پاهایشــان  ــذا را ب ــان غ ــن آبزی ــد. ای ــذا می خورن ــد و غ می کنن
ــد؛ ســپس پاهــا، غــذا را بوســیله ی شــیار میانــی  می گیرن

ــه ســمت دهــان هدایــت می کننــد.  ب

شکل ۸- روند رشد میگو از تولد تا بلوغ

چرخــه ی زندگــی ایــن میگــو هــا بســیار عجیــب و ســریع اســت. در 
اواخــر فصــل هــای بارانــی، افــراد مــاده ایــن میگوها، بــا نقــب زدن در 
بســتر آبگیــر، سیســت هــای نهفتــه بــا قابلیــت زنــده ماندن تــا بیش 
ــرار می دهنــد. ایــن سیســت  ــه الی رســوبات ق از دو دهــه را در ال ب
هــا نســبت بــه خشــکی و حــرارت هــای بــاال کامــال مقــاوم هســتند. 
سیســت هــا پس از خشــک شــدن و پــر آب شــدن دوباره ی زیســتگاه 
از تخــم خــارج شــده و مراحــل رشــد خــود را طــی می کننــد. اوایــل 
پاییــز زمــان مناســبی بــرای مشــاهده ی آن هاســت. در واقع هــر دوره 
خشــکی کــه منجــر بــه خشــک شــدن آبگیــر و بــه دنبــال آب پــر 
ــه خــروج میگوهــا از  ــد منجــر ب ــاره ی آب باشــد، می توان شــدن دوب

تخــم شــود. 

شکل 9 : تصویر میگوی بالغ

روند رشد میگو از تولد تا بلوغ
الروهــا بعــد از گذشــت حــدود دو هفتــه پــس از خــروج از تخــم ، 
بالــغ می شــوند. زاده هــا می تواننــد تــک جنــس و یــا هرمافرودیــت 
باشــند. بــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده بــر روی نمونــه هــای 
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جمــع آوری شــده در ســال ۲۰1۳ در شــهر ریــاض، در اواخــر بهــار 
6۲. ۴درصــد جمعیــت از مــاده هــا تشــکیل شــده بــود درحالــی کــه 
در تابســتان ایــن عــدد بــه ۹۵. ۵ درصــد افزایــش یافــت کــه اکثــر 
آنهــا بــاردار بودنــد.  همانطــور کــه مشــاهده شــد، بخــش عمــده ی 

جمعیــت ایــن میگــو هــا را جنــس مــاده تشــکیل می دهــد. 
محققــان در ابتــدا می پنداشــتند کــه اعضــای ایــن جنــس بکــرزا 
هســتند امــا پــس از انجــام بررســی های بیشــتر و مشــاهده ی لــوب 
هــای بیضــه ای در بیــن تخمــدان هــا دریافتنــد کــه ایــن میگوهــا 
در واقــع هرمافرودیــت هســتند.  طــول عمــر ایــن میگوهــا پــس از 
خــروج از تخــم عمومــا ۸ هفتــه اســت امــا در صــورت وجــود محیط 

مناســب ممکــن اســت حتــی تــا 1۴ هفتــه هــم عمــر کننــد. 

استفاده های انسانی
در بســیاری از کشــورها، همانطــور کــه گفتــه شــد، افــراد ایــن گونه، 
بدلیــل اهمیــت بــاالی آن هــا در زیســتگاه هــای آبــی موقتــی جــزو 

گــروه هــای در خطــر انقــراض بــوده و تحــت حفاظــت هســتند. 
ــور(  ــتی ) بیواندیکات ــاگر زیس ــک شناس ــوان ی ــوران بعن ــن جان ای
بــرای تشــخیص ســالمت اکوسیســتم هــای آبــِی آب شــیرین مــورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد.  عــالوه بــر ایــن، تغذیــه ایــن میگوهــا از 
ــه عنــوان  ــور ب ــوری، اهمیــت ایــن جان بازمانده هــای گیاهــی و جان

ــد.  ــدان می کن ــی را دوچن ــره ی غذای ــم در زنجی عضــوی مه
ــن  ــا را حشــرات از بی ــن میگوه ــی، ای ــته، کشــاورزان ژاپن در گذش
ــن  ــرای از بی ــا ب ــه از آنه ــد؛ چراک ــرز می نامیدن ــف ه ــده ی عل برن
ــارور ســازی زمین هــای  ــف هــای هــرز در شــالیزارها و ب ــردن عل ب
کشــاورزی اســتفاده می کردنــد. امــروزه نیــز، از ایــن میگوهــا بــرای 
کنتــرل رشــد پشــه هــا و همینطــور جلبــک هــا در شــالیزارهای 

ــود.  ــتفاده می ش ــیایی اس آس
امــا امــروزه ایــن آبشــش پایــان بعــد از میگــوی دم بلنــد، دومیــن 
گونــه ی محبــوِب  افــراد عالقمنــد بــه پــرورش و نگهــداری ایــن نوع 
میگوهاســت. طــول عمــر زیــاد ، بــدن بزرگ تــر و همینطور شــرایط 
نگهــداری و پــرورش آســان از دالیــل محبوبیــت ایــن گونــه اســت. 

 میگوی بچه قورباغه ای در ایران
میگــوی بچــه قورباغــه ای اولیــن بــار در ســال 1۳۸۳ در آبگیرهــای 

بهــاری در اطــراف دریاچــه ارومیــه بــه چشــم خــورد. 
ــار  ــای چابه ــه ه ــا  و برک ــر ه ــال 1۳۹1 در آبگی ــس از آن در س پ
دیــده شــد . نهایتــا در ســال 1۳۹۴ در شهرســتان گنابــاد در اســتان 

خراســان رضــوی یافــت شــد. 
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این شماره:

 دکتر هما محسنی کوچصفهانی
فاطمه چکاو )دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(

fatemechekav@gmail.com :آدرس مکاتبات

مروری برپژوهش های اساتید

دکتــر همــا محســنی کوچصفهانــی در اول فروردیــن 1۳۳۵ درشــهر تهــران بــه دنیــا آمــد. وی پــس از پایــان دوره دبیرســتان در 
ســال 1۳۵۲، در اســفند 1۳۵۵ بــا رتبــه اول از دانشــگاه تربیــت معلــم ) دانشــگاه خوارزمــی ( فــارغ التحصیــل شــد. ایشــان در 
ســال 1۳۵6 بــا دریافــت بورســیه تحصیلــی از وزارت علــوم و آمــوزش عالــی عــازم امریــکا شــد. دکترهمــا محســنی کوچصفهانی 
در ســال 1۳۵۹ مــدرک کارشناســی ارشــد خــود را از دانشــگاه میشــیگان امریــکا دریافــت کــرد. بدلیــل شــرایط بعــد از انقــالب 
و مســائل گــروگان گیــری و تیــره شــدن روابــط ایــران و امریــکا،  پــس از اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد بــه کشــور مراجعــت 
نمــوده و پــس از بــاز شــدن مجــدد دانشــگاه هــا در آذر 1۳6۳ بــه عنــوان مربــی در دانشــگاه تربیــت معلــم اســتخدام شــد. وی 
در ســال 1۳6۹ در آزمــون دکتــرای رشــته زیســت شناســی گرایــش تکوینــی جانــوری دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و 
تحقیقــات پذیرفتــه شــد و در کنــار تدریــس در دانشــگاه، در بهمــن 1۳۷6 مــدرک دکتــرای خــود را دریافــت نمــود. از آن تاریــخ 
عــالوه بــر تدریــس در دوره هــای کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا،  راهنمایــی ۴6  پایــان نامــه کارشناســی ارشــد و 11 
رســاله دکتــرا در رشــته تکویــن جانــوری را در دانشــگاه خوارزمــی بعهــده داشــته انــد. در ادامــه ایــن مطلــب بــه معــدودی از 

فعالیــت هــا، موفقیــت هــا و دســتاوردهای دکترهمــا محســنی کوچصفهانــی در چنــد ســال اخیــر مــی پردازیــم. 
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دروس تدریس شده:
در دوره کارشناســی: دروس جنیــن شناســی 
و آزمایشــگاه آن، زیســت شناســی ســلولی و 
ــلولی و  ــی س ــت شناس ــگاه آن، زیس آزمایش
مولکولــی و آزمایشــگاه آن و متــون تخصــص 

جانــوری
در دوره تخصصــی کارشناســی ارشــد: دروس 
جنین شناســی مقایســه ای و آزمایشــگاه آن، 
زیســت شناســی تکوینــی جانــوری، مبانــی 

ســلولی و مولکولــی تکویــن، انــدام زایــی
دروس جنیــن شناســی  دکتــرا:  دوره  در 
ــی  ــم اکولوژیک ــوژی، تنظی ــی، تراتول مولکول
تکویــن، پیــام رســانی ســلولی در تکویــن و 

ــا ــاری ه بیم

طرح های پژوهشی:
- بررســی اثــرات عوامــل محیطــی، فیزیکــی، 
ــر تولیــد مثــل شــامل  شــیمیایی، داروهــا ب

گامتوژنــز )اســپرماتوژنز و اووژنــز(
- بررســی اثــرات عوامــل محیطــی، فیزیکــی، 
شــیمیایی، داروهــا بــر رشــد و نمــو جنیــن 

مهــره داران بــه ویــژه پســتانداران
ــم  ــل و تنظی ــوژی تولیدمث - بررســی فیزیول
ــا و  ــن ه ــر گنادوتروپی ــژه ب ــد وی ــا تاکی آن ب

اســتروئیدها
ــی در  ــدام زای ــلولی و ان ــز س ــی تمای - بررس

in vitro و in vivo شــرایط
- بررســی اثــرات گیاهــان دارویــی بــر انــدام 
ــی، رشــد و نمــو جنینــی،  هــای تولیــد مثل

ــز، ســرطان، MS، آلزایمــر تمای
- بررســی مســیرهای پیام رســانی و تغییرات 
  in vivoآن هــا تحــت تیمارهای مختلــف در

in vitro و
 ،MSــر ــور عســل ب ــر زنب ــر زه - بررســی اث
ســلول هــای ســرطانی، تمایــز دودمــان 
هــای ســلولی مختلــف، ســندروم تخمــدان 
پلــی کیســتیک، تکویــن فولیکــول هــای پره 

ــی ــه شــده تخمدان ــرال ایزول آنت
- جداســازی ســلول هــای بنیــادی از منابــع 

ــاف، مغــز اســتخوان،  ــد ن ــر بن ــف نظی مختل
مایــع آمنیوتیــک، بافــت چربــی، خــون 
ــه  ــا ب ــز آن ه ــوم و تمای ــی، اندومتری قائدگ
ســمت دودمــان هــای ســلولی قلبــی، 
ــیت،  ــو دندروس ــاز، الیگ ــون س ــی، خ عصب
عدســی چشــم با اســتفاده از مواد شــیمیایی، 
داروهــا، ویتامیــن هــا، مایــع مغــزی نخاعــی، 
 micro ،مایــع زجاجیــه، زهــر زنبــور عســل

.. و   RNA
ــدام  ــر ان ــوذرات مختلــف ب ــر نان - بررســی اث
هــای تولیــد مثلــی، بــر رشــد و نمــو جنینی، 
برتمایــز ســلول هــای بنیــادی و ســلول های 

in vitro و in vivo ســرطانی در شــرایط
ــا اســتفاده از داربســت  ــت ب - مهندســی باف
ــای  ــلول ه ــز س ــرای تمای ــف ب ــای مختل ه
بنیــادی یــا ســلول هــای ســرطانی به ســلول 

هــای تمایــز یافتــه مختلــف
- اســتفاده از مهندســی بافــت و ســلول هــای 

بنیــادی بــرای ترمیــم عصــب قطع شــده
- طراحــی سیســتم هدفمنــد انتقــال دارو و 
بررســی آن بــر بیــان ژن هــا و پروتئیــن های 
درگیــر در ایجــاد آلزایمــر و تغییــرات حافظه 

و یادگیــری فضایــی
 micro بررســی اثــر نانوکامپوزیــت حــاوی -
در  دخیــل  هــای  ژن  بیــان  بــر   RNA
ــوم  ــلولی میل ــوز در رده س ــیرهای آپوپت مس

ــانی ــتخوان انس ــز اس مغ
- بررســی تاثیــر ریــز مولکــول هــا، اولئیــک 
اســید، پروژســترون بــر تمایــز عصبی ســلول 
هــای بنیــادی مشــتق از اندومتریــوم انســان

- بررســی تغییــرات اپــی ژنتیــک در اســپرم 
ــی  ــن و پ ــص پروتامی ــا نق ــانی ب ــای انس ه
گیــری آن بعــد از تزریــق بــه درون ائوســیت 

هــای مــوش
- بررســی تغییــرات پروفایــل پروتئینــی 
اســپرم انســان بــا القــای تنــش هــای 
اکســیداتیو مالیــم در فراینــد انجمــاد- ذوب

ــر طــول  ــاژی ب ــای اتوف ــر الق - بررســی تاثی
) MCDK و  Hela ( عمــر رده ســلولی

مقــاالت ارائــه شــده در کنگــره هــای داخلی 
و بیــن المللی:

ــای  ــره ه ــه در کنگ ــوع 1۲۰ مقال در مجم
ــی ــن الملل ــی و بی داخل

ــر  ــالت معتب ــده در مج ــاپ ش ــاالت چ مق
ــی: ــن الملل ــی و بی داخل

ــل در مجــالت  ــه کام ــوع 1۰۰ مقال در مجم
معتبــر داخلــی و بیــن المللــی

کتاب های تالیفی:
- اطلــس جنیــن شناســی و جنیــن شناســی 
تجربی انتشــارات جهاد دانشــگاهی دانشــگاه 

تربیــت معلــم )خوارزمی(
- جنیــن شناســی عملی انتشــارات دانشــگاه 

ــام نور پی
- اطلــس بافــت شناســی انتشــارات دانشــگاه 

تربیــت معلــم )خوارزمــی(
- روش هــای فنــی بافــت شناســی، جنیــن 
انتشــارات  شناســی  جانــور  و  شناســی 

ــین الحس
- مبانــی تکوینــی ســلول هــای جنســی در 

مهــره داران انتشــارات دانشــگاه خوارزمــی
فعالیت های اجرایی:

- عضــو کمیتــه هــای تخصصــی علــوم 
ــد و  ــی ارش ــع کارشناس ــوری در مقاط جان

دکتــرا در دانشــکده علــوم زیســتی
ــوم  - عضــو کمیتــه جــذب در دانشــکده عل

زیســتی
- مدیر گروه علوم جانوری

جوایز و بورس های دریافتی:
ــورس  ــت ب ــی و دریاف ــه اول کارشناس - رتب

ــل ــه تحصی ــرای ادام ــه خــارج ب ــزام ب اع
- رتبه اول دکترا

- استاد نمونه در سال 1۳۹۰
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هر آنچه که باید درباره ی 
نئاندرتال های ایرانی بدانید

نیوشا  پورراستگو 
 )دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم زيستی، دانشگاه خوارزمی(

Niusha75@yahoo.com : آدرس مکاتبات

فرمانرو :  جانوران
شاخه :  طناب داران

رده :  پستانداران
راسته :  نخستی سانان

تیره :  انسان سایان
سرده :  انسان

Homo neanderthalensis   : گونه

دانشمندان زیست شناس و دیرینه شناس، انقراض 
را به طور کلی این گونه تعریف کرده اند:  " انقراض 
یعنی از بین رفتن همه افراد یک گونه".  اگر موجودات 
نتوانند خود را با شرایط و محیط تطبیق دهند از بین 
خواهند رفت.  زمانی که نابودی موجودات در یک وسعت 
بسیار بزرگ زیستی صورت گیرد، آن ناحیه، مستعد 
برای بوجود آمدن و تکامل جانداران جدید خواهد شد.  
انقراض گروهی شامل پدیده هایی است که بیش از ۷۵ 
درصد از گونه های زیستی ساکن بر روی کره ی زمین 
را در طی دوره کوتاه مدت زمین شناسی از چند صد 
هزار سال تا چند میلیون سال، ناپدید کرده و به نابودی 
می کشاند.  گونه های زیستی همواره منقرض شده اند 
اما در امتداد این انقراض ها، گونه های جدید نیز تکامل 
یافته اند و این بدان معناست که تنوع گونه های زیستی، 

همواره پدیده ای ثابت بوده است. 
دستخوش  گوناگون،  دوران  طول  در  زمین  ی  کره 
دگرگونی ها و تغییرات بسیار بزرگ شده است.  در این 
میان، گونه های گیاهی و جانوری بسیاری از بین رفته و 
یا بطور ناگهانی از کره ی خاکی محو شده اند.  بطوریکه 
آثار و سنگواره های آنها نیز در طبقات و جوان تر 
زمین پدیدار نیست.  از جمله گونه هایی 
که به این سرنوشت دچار شده اند، 
گونه ای از سرده ی انسان ها 

هستند که تا به امروز، دانشمندان موفق به ارائه دلیل 
قطعی انقراض آن ها نشده اند.  این گونه از انسان ها، 

"نئاندرتال" ها نام دارند.  
 آنها شبیه ما بودند و اگر امروز در زمانه ما می زیستند، 
کت و شلواری بر تن می کردند، کیف و موبایلی در 
دست می گرفتند و بینی بزرگشان را به تیغ جراحی 
می سپردند، شاید آنقدر ها هم عجیب و غریب به نظر 
نمی رسیدند.  قد و قواره شان که کم و بیش اندازه ما بود 
و فقط کمی کوتاه تر، اما هیکل و استخوان بندی شان 
قوی تر و عضالنی تر.  کسی چه می داند شـاید اگر ما 
هم مجبور بودیم در طبیعت زندگی کنیم  و با شکار 
حیوانات روزگار بگذرانیم قوی تر می شدیم و عضالنی تر.  
با این همه، زندگی سخت و سر و کله زدن با طبیعت رام 
نشده و حیوانات وحشی اما، پاشنه آشیل عمر آنها بود و 
دلیل جوانمرگی شان، و اگر یکی از آنها بخت یارش بود 
و به چهل سالگی می رسید، گـرم و سـرد دیده روزگار 
بود و سالمند به شمار می رفت.  صحبت درباره  نئاندرتال 
های ایرانی اسـت که آخرین هایشان تا سی هزار سال 
قبل در غارهای آهکی زاگرس، ردپاهایی از خود برجای 
گذاشته اند.   ما اما، به آن ها انسان های اولیه می گوییم 
اگرچه هنوز هم زندگی و زمانه آن ها برای ما انسان های 
امروزی در هاله ای از ابهام باقی مانده است.  بر اساس 
آخرین یافته های باستان شناسی ، زیستگاه این برادران 

و خواهران ناتنی ما عمدتا زاگرس و کوه و دشت هایش 
بوده و به قول معروف از ارومیه تا شیراز را زیرپای خود 
داشتند.  کوچ نشین بودند و شکارچیانی ماهر و توانمند، 
پس الجرم گوشتخوار بودند و اگر طبیعت با آن ها کنار 
می آمد و میوه ای بدست می آوردند، از گیاهخواری هم 
ابایی نداشتند.  زندگی سخت، اما ساده ای داشتند؛ 
در گروه های محدود زندگی می کردند، زن ها و مرد 
ها هر دو بطور مساوی در شکار شرکت می کردند.  
راستی آن ها عالقه خاصی به مغز استخوان داشتند و 
از مغزاستخوان های شکار شده به راحتی نمی گذشتند 
و با روشی هنرمندانه استخوان را می شکستند و مغز 
استخوان را میل می کردند و بی سبب نبود که قوی 

هیکل باقی می ماندند. 

۲۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ سال پیش دنیا، دنیای 
نئاندرتال ها بود و هنوز خبری از انسان های 

هوشمند نبود

نئاندرتال ها بسته به شرایط آب و هوایی در کوه   
و دشت زندگی می کردند.  جالب این است که در 
یافتن سکونت گاه خوش سلیقه هم بودند و غارهایی را 
برای زندگی انتخاب می کردند که وقتی در دهانه آن 
می ایستادند تا دور دست ها را زیر نگاه خود داشتند و 
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گویی سلطان مطلق دشت بودند.  تابستان ها که که هوا 
گرم می شد کوچ می کردند پای رودخانه و سرپناهشان 
سایبانی از ساقه های درخت و چوب و شاید هم پوست 
حیوانات بوده است. مانند هر جاندار دیگری آب مایه ی 
حیاتشان بوده اما این که ماهی هم می خوردند را هنوز 

نمی دانیم. 
باستان شناسان می گویند آن ها پیش از انقراص نسلشان، 
سال های سال همزمان با انسان هایی که اجداد بزرگوار 
ما امروزی ها محسوب می شوند، زندگی کرده و شاید 
حشر و نشری هم میان آن ها صورت گرفته است. حال 
چرا نئاندرتال ها تن به انقراض دادند سوالی است که هنوز 
پاسخ مشخص نیافته است. اصال شاید اجداد بزرگوار ما 
عامل انقراض این خویشاوندان ناتنی بودند و چشم دیدن 
آن ها را در سرزمین هایی که رام کرده و به انحصار خود 
در آورده بودند، نداشتند. هر چه بوده و هر دلیلی که 
داشته، امروزه از آن ها فقط ابزارهای سنگی متعدد باقی 
مانده و چندتایی استخوان و اسکلت و سنگواره.  در اروپا 
که کاوش سابقه ای دیرینه دارد، یافته ها بیشتر است و 
نظریه ها جدی تر ، در ایران خودمان اما، کاوشگری، جوان 

است و در نتیجه یافته ها کمتر. 
نتیجه اینکه روح نئاندرتال های ایرانی سال ها خواب 
بودند و تازگی به همت باستان شناسانی مشتاق که 
عرصه کار خود را از کتابخانه به دل طبیعت منتقل کرده 
اند خواب زده شده و گهگاه صدای ضربه های کاوشگر 
به سنگ است که خوابشان را آشفته می کند و یکباره 
بخشی از اسکلت و ابزار خود را زیر میکروسکوپ و در 

آزمایشگاه    می بینند.
پس اگر می خواهید ابزار شکارگری نئاندرتال های 
ایرانی را ببینید، بد نیست سری به موزه ی ایران باستان 
بزنید و سنگ های تراش خورده و تیز شده و استخواِن 
تراش خورده ی حیوان های شکار شده را ببینید و 
بعد تخیل خود را به کار بیندازید و صحنه ی شکار 
یک گاو وحشی در ارتفاعات زاگرس را در ذهن خود 
تصویرسازی کنید. اگر هم بخت یارتان باشد و رئیس 
بخش پارینه سنگی موزه ایران باستان میزبان شما باشد 
در این دیدار ، شانس این را خواهید داشت که چند تایی 
از ابزار های سنگی را در دست بگیرید و روی پوست 
خود بکشید و ببینید که در تیزی چیزی از چاقو های 
امروزی کم ندارند.  ما این شانس را داشتیم که در بازدید 
از موزه ی ایران باستان" فریدون بیگلری" همراهمان 
باشد؛ باستان شناس و رئیس بخش پارینه ی سنگی 
موزه ی ایران باستان که کاوش های زیادی انجام داده 
و یافته های مهمی از دوران زندگی نئاندرتال های ایرانی 

در کرمانشاه و منطقه "مبارکه" اصفهان به دست آورده 
است و البته خوش شانس تر شدیم وقتی او با استفاده 
از دو قطعه سنگ آتش زنه که اصطالحا "سنگ مادر" 
نامیده می شود، شیوه ی ابزارسازی نئاندرتال ها را برایمان 
بازسازی کرد و بعد از چندین ضربه ی حساب شده، 
چند قطعه ی تیز و برنده پیش رویمان گذاشت و ما با 
خود فکر کردیم که اگر دری به تخته خورد و اتفاقی افتاد 
شبیه آنچه که "روبر مرل" فرانسوی در رمان "قلعه ی 
مالویل" درباره نابودی تمدن بشری در اثر یک انفجار و یا 
اتفاق محیرالعقول پیش بینی کرده و تالش انسان ها برای 
دوباره مدرن شدن را به تصویر کشیده، ما هم می توانیم 
امیدوار باشیم که به شیوه ی این خواهران و برادران ناتنِی 
نئاندرتال، حداقل سنگی برنده و تیز در دست داشته 
باشیم و با خیال راحت شکار کنیم.  اگرچه این که 
موفق می شویم یا نه، خود محل بحث و شک است. این 
را هم بگوییم و بعد ختم کالم.  از نئاندرتال های ایرانی، 
تصویرسازی هم شده است؛ به این معنی که بر اساس 
جمجمه و سنگواره هایی که در کاوش ها به دست 
آمده، تصویر احتمالی یک نئاندرتاِل َمرد بازسازی شده 
و اکنون می توان در مقابل آن تصویر ایستاد و شباهت ها 
و تفاوت های میان او و انسان امروزی را - که خودمان 
باشیم- با چشم دید و سنجید. اما مهم ترین مسئله 
 درباره ی نئاندرتال های ایرانی، شاید این باشد که موتور 
جست و جو و کاوشگری، چند سالی است که روشن 
شده و باستان شناسان و دیرینه شناسان ایرانی آستین 
همت باال زده و عزم جزم کرده اند تا آنجا که می توانند 
از زندگی و زمانه ی این خویشاونداِن دور آگاه شوند و 
خواب تاریخی آنان را آشفته کنند.  این چنین است که 

باید منتظر خبرهای جدید از روزگار کهن ایران باشیم. 

شکل ۱: پراکنش نئاندرتال ها در جهان

زندگی و مرگ نئاندرتال های ایرانی
ده پرسشی که درباره این انسان های دوران پارینه سنگی 

باید بدانید: 
1. نئاندرتال ها در کدام دوره و کجای ایران 

می زیستند؟
ابزارسازی  ویژگی های  به  توجه  با  شناسان  باستان 
دوره های مختلف پارینه های سنگی، این دوران را 
به دوره های پارینه سنگی قدیم، پارینه سنگی میانه، 
پارینه سنگی جدید و فرا پارینه سنگی تقسیم کرده اند. 
دوران پارینه سنگی با ساخت اولین ابزار های سنگی 
در حدود ۲/۷ میلیون سال پیش آغاز و در حدود 1۲ 
هزار سال پیش، همزمان با پایان عصر یخبندان و آغاز 
یک جانشینی،  اهلی کردن دام و کشاورزی،  به پایان 
می رسد . دوره پارینه سنگی میانی در ایران و غرب آسیا 
همزمان با پراکنش انساِن نئاندرتال در این مناطق است.  

این دوره در فاصله بین ۲۵۰ تا ۲۰۰ هزار سال 
پیش، شروع و در حدود ۴۰ هزار سال 

پیش، اندکی بعد از آن به پایان 

شکل ۲ : پراکنش نئاندرتال ها در ایران
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می رسد. این دوره با چندین دوره کوتاهِ گرم و دوره 
های یخچالی طوالنی و سرد، مصادف است.  با توجه 
به مطالعات انجام شده در ایران، متوسط دما در آخرین 
دوره یخچالی در البرز و زاگرس، ۵ درجه پایین تر از 
متوسط دمای زمان حال بوده است.  متاسفانه به علت 
شمار محدود کاوش های انجام شده در مکان های این 
دوره در ایران و محدود بودن آزمایش های سال یابی انجام 
شده، نمی توان با قطعیت درباره زمان ورود آن ها به ایران 
و زمان ناپدید شدن آن ها اظهار نظر کرد. قدیمی ترین 
آزمایش سال یابی انجام شده در مکان های پارینه سنگی 
شمال  "همیان"در  نام  به  مکانی  به  مربوط  ایران، 
کوهدشت لرستان است.  این پناهگاه در سال 1۳۴۸ 
توسط باستان شناس انگلیسی  "چارلز مکبرنی" کاوش 
شد که در آن مجموعه ای از بقایای جانوران شکار شده و 

دست ساخته های سنگی این دوره یافت شد. 
سال یابی یک قطعه استخوان به روش"اورانیوم/توریوم"، 
تاریخی در حدود 1۴۸ هزار سال پیش را ارایه کرده 
که خطای آن در حدود ۳۵ هزار سال است.  اگر این 
تاریخ صحیح باشد می توان چنین نتیجه گرفت که 
در حال حاضر پناهگاه همیان قدیمی ترین زیستگاه 
سال یابی شده دوره پارینه سنگی میانی در ایران است.  
اما جدیدترین آثار نئاندرتال ها بر اساس نتایج چند 
غرب  در  کربن"  "رادیو  روش  به  سال یابی  آزمایش 
زاگرس و همچنین در شهرستان مبترکه اصفهان یافت 
شده است. در کاوش های غار"کنجی" در نزدیکی شهر 
خرم آباد که توسط یک باستان شناس آمریکایی به نام" 
فرانک هول" انجام گرفت، آثاری ازسکونت  اواخر دوره 
پارینه سنگی میانی یافت شد که شامل دست ساخته 
های سنگی و بقایای جانوری آن دوره بود. یک نمونه 
ذغال به دست آمده از این مکان تاریخی، بیش از ۴۰هزار 
سال )سال رادیو کربنی( را اریه کرد که با توجه به ضعف 
این تکنیک در آن زمان، باید آن را تا حدود تقریبی 
دانست.  در کاوش های اخیر نگارنده ، در غار های "قلعه 
بزی"در استان اصفهان -که دارای آثار مهمی از سکونت 
انسان های دورپارینه سنگی میانی است - چندین نمونه 
ذغال، با شیوه تاریخ گذاری رادیو کربن "ای ام اس" 
سال یابی شدند که با توجه به نتایج آن ها به نظر می رسد 
که نئاندرتال ها در فاصله بین ۵۰ تا ۴۰ هزار سال پیش 
)سال رادیو کربنی( در این غارها سکونت داشتند.  در 
مجموع پراکنش جغرافیایی نئاندرتال ها شامل اروپا، 
بخش هایی از آسیا، از ساحل شرقی مدیترانه 
در غرب تا بلوچستان، درجنوب شرقی و 
منطقه ی دلتای سیبری در شمال 

شرق است. در این میان سرزمین ایران در منتهی الیه 
جنوب شرقی قلمرو نئاندرتال ها واقع شده است. اثار 
دوره پارینه سنگی میانی که بسیاری از آن ها را می توان به 
انسان نئاندرتال مربوط دانست در اغلب نقاط ایران یافت 
شده است.  بیشترین تراکم مکان های این دوره در غرب 
و جنوب زاگرس یافت شده است.  شمار مکان های این 
دوره خصوصا در کرمانشاه و لرستان بسیار زیاد است و 
بیشترین تعداد مکان های کاوش شده نیز در این دو استان 
قرار دارند.  در سایر نقاط ایران از جمله آذربایجان، قزوین، 
زنجان، ایالم ، خوزستان ، چهار محال بختیاری، اصفهان، 
فارس،  هرمزگان،  بوشهر،  سیستان و بلوچستان ، یزد ، 
خراسان و گلستان نیز مکان های این دوره که بین ارتفاع 
1۰ متر تا بیش از ۲۰۰۰ متری از سطح دریا واقع شده 
اند، نشانگر توان باالی انطباق نئاندرتال ها با محیط های 
مختلف است.  به این ترتیب نئاندرتال های ایران در 
 دوره طوالنی حضور خود در ایران که احتماال نزدیک به 
یک صدهزار سال به طول انجامیده ، خود را با انواع 
شرایط زیست محیطی از جمله مناطق بیابانی و کم آب 
وفق داده اند. مطالعات دیرین اقلیم شناسی نشان می دهد 
که مرکز فالت ایران در دوره ی "پلیستوسن جدید" اقلیم 
سرد و خشکی داشته است و بر خالف نظریات قدیمی، 

دارای دریاچه های متعدد و شرایط مطلوب برای زیست 
نبوده است.  کشف دست ساخته های سنگی انسان های 
نئاندرتال در نهشته های طبیعی چشمه های تراورتن ساز، 
در حاشیه کویر در نزدیکی کاشان و نطنز نشان می دهد 
که گروه های شکارگر و گردآورنده خوراک دوران پارینه  
سنگی میانی ، اردوگاه های موقت خود را در نزدیکی 
چشمه ها بر پا می کردند.  وجود چنین چشمه های دائمی 
در محیط نیمه بیابانی، خشک و سرد این نواحی، باعث 
جلب گونه های مختلف جانوری و همچنین گروه های 
انسانی می شد که برای بقای خود به چنین منابع مهمی 
از سوی دیگر، کشف دست ساخته  وابسته بودند.  
های سنگِی این دوره در مناطق مرتفع کوهستانی در 
آذربایجان و چهار محال بختیاری، نشان می دهد که در 
دوره هایی که شرایط اقلیمی مساعد تر بوده، نئاندرتال ها 
به طور فصلی برای استفاده از منابع سنگ به منظور 
ابزارسازی و همچنین شکار گله هایی چون بزکوهی، به 
ارتفاعات باالتر از دو هزار متر نیز صعود می کردند.  با 
توجه به پایین بودن خط برف دائمی در دوره یخبندان، 
بسیاری از مناطق مرتفع و کوهستانی به علت پوشش 

برف و سرما، برای انسان قابل سکونت نبوده اند.  

شکل ۳- مقایسه فیزیک بدنی نئاندرتال ایرانی با ایرانی امروزی
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۲. آیا نئاندرتال های ایرانی زبان و هنر داشتند؟
قابلیت تکلم و ارتباط کالمی از موارد مورد بحث نئاندرتال 
ها است.  زیرا نمی توان آن ها را به وضوح در استخوان بندی 
و شواهد باستان شناختی یافت. گرچه کشف استخوان 
"المی" در اسکلت نئاندرتالی در فلسطین ثابت کرد که 
آن ها از لحاظ آناتومیک ،  قابلیت سخنگویی را داشته اند، 
اما درباره میزان پیچیدگی زبان و دایره واژگان آن ها اتفاق 
نظر وجود ندارد.  هرچند به احتمال قوی صداهایی که 
ایجاد می کردند نسبت به انسان امروزین از تنوع کمتری 
برخوردار بوده است.  پیچیدگی مراحل تراش و تولید 
سنگ خصوصا در شیوه "لوالوا" نشان دهنده این است 
که نئاندرتال ها برای انتقال چنین تخصص هایی افزون بر 
تقلید و تکرار صرف، می بایست با ارتباط کالمی تجارب 
خود را به دیگری منتقل می کردند.  باستان شناسانی که 
 شیوه های ساخت ابزار سنگی نئاندرتال ها را بازسازی 
می کنند، معموال برای آموزش شیوه ی "لوا لوا" به 
شاگردان خود عالوه بر نمایش مراحل تراش، جزئیات 
فنی را با توضیح به شاگردان تفهیم می کنند.  آثار هنری 
یافت شده در زیستگاه های نئاندرتال ها بسیار اندک و 
پراکنده است.  قدیمی ترین شواهد از چنین رفتارهای 
مفهوم گرایانه و سمبلیک،  وجود مواد رنگی چون اکسید 
منگنز سیاه و در موارد محدود تری "گل اخرا" است که 
گاهی به همراه سنگ سا در زیستگاه های این انسان ها 
در اروپا و غرب آسیا یافت شده است.  استفاده از چنین 
مواد رنگی در اواخر این دوره در فاصله ۷۰ تا ۴۰ هزار 
سال پیش، بسیار افزایش یافت. کاربرد این رنگدانه ها 
چندان مشخص نیست.  اما احتماال برای رنگ کردن 

پوست بدن و صورت بکار برده می شدند.  در مکانی در 
اسپانیا ، این رنگدانه های هماتیت در کف صدف دو کفه 
ای یافت شده اند که احتماال به عنوان رنگدان استفاده 
شده است.  عالوه بر این در شماری از مکان های دوره 
پارینه سنگی میانی، قطعات استخوانی یافت شده اند که 
سطح آنها دارای حکاکی های موازی یا زیگزاگ است.  
همچنین در شماری از مکان های اواخر این دوره در 
فرانسه چند نقطه دیگر در اروپا، آویزه های ساخته شده 
از دندان گوشتخواران یافت شده که احتماال با ریسمان 
چرمی به گردن یا بازو آویزان می شدند. در ایران تا کنون 
آثار مشخصی از هنر نئاندرتال ها یافت نشده است و تنها 
مورد مشکوک، یک ورقه آهکی حکاکی شده است که در 
سال 1۳۸۳ در جریان کاوش غار"مرتاریک" در بیستون 
توسط "ژاک ژوبر" و  "فریدون بیگلری" کشف شد. در 
این کاوش مجموعه بزرگی از دست ساخته های سنگی 
پارینه میانی همراه با بقایای جانوری و قطعات سفال 
نیز یافت شد.  متاسفانه به علت آشفته بودن رسوبات 
باستانی و مخلوط شدن آثار دوره های مختلف، منشا این 
ورقه سنگ آهک نامشخص است.  اما با توجه به اینکه 
بیشتر دست ساخته های یافت شده در غار مربوط به 
دوره پارینه  سنگی میانی هستند و از سوی دیگر مطالعه 
حکاکی ها با میکروسکوپ نشان داده که آنها به وسیله 
نوِک تیزِ ابزار سنگی ایجاد شده اند، این احتمال وجود 
دارد که ورقه سنگ آهکی توسط نئاندرتال ها حکاکی 
شده باشد.  اگر در آینده بتوان، روشی برای سال یابی 
 قطعی حکاکی ها پیدا کرد، شاید بتوان درباره قدمت 

آن ها به یقین رسید. 

  
3. سنگواره نئاندرتال ها در چه مناطقی از 

ایران کشف شده؟
داستان کشف نخستین سنگواره انسان دوره پارینه سنگی 
در ایران به پس از جنگ جهانی دوم و آغاز مجدد کاوش 
های باستان شناسان آمریکایی در جنوب غربی آسیا 
بر می گردد.  یک دیرین انسان شناس آمریکایی به نام 
"کارلتوت کوون" در سال 1۳۲۷ شمسی، به قصد 
بررسی اسکلت های انسانی یافت شده در کاوش های 
شهر باستانی "نیپور" به همراه هیئت مشترکی از 
دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه شیکاگو به عراق رفت.  "تور 
کلید جاکوبسن" رئیس وقت مؤسسه شرقی دانشگاه 
شیکاگو در دیدار کاوش های نیپور با توجه به تخصص 
کوون به او پیشنهاد کرد که از ایران دیدن کند.  پس 
از آن نیز زبان شناس آمریکایی "جرج کامرون" که به 
تازگی نسخه برداری از کتیبه بیستون را به پایان رسانده 
بود، در مالقات با کوون وی را از وجود غار کوچکی با 
نهشته های دست نخورده در نزدیکی کتیبه بیستون 

آگاه کرد. 
این دو پیشنهاد و ناشناخته بودن ایران از لحاظ پژوهش 
های پارینه سنگی، کوون را بر آن داشت که در زمستان 
1۳۲۷ در سفر کوتاهي به ایران، به شناسایي غارهاي 
قابل کاوش اقدام کند.  کوون ابتدا از بیستون دیدن 
کرد اما بدلیل بارش برف سنگین نتوانست غار کوچک 
بیستون را بیابد.  تابستان سال بعد، کوون بمدت دو هفته 
در غار کوچک بیستون حفاري کرد و تا عمق 6۵ متري 
از کف غار، پایین رفت.  در نتیجه این کاوش، آثار بسیار 
غني اي از دوره پارینه سنگي میاني،  از جمله بیش از  
پنج هزار دست ساخته سنگي و حدود نه هزار قطعه 

استخوان و دندان جانوران ، بدست آمد. 
کوون در برسی بقایای جانوری کشف شده در عمق ۳. 
۵ متری کاوش، تکه ای از استخوان ساعد انسان ) زند 
زبرین( و یک دندان پیشین شناسایی کرد که با توجه 
به ویژگی های ریخت شناسی استخوان ساعد، آن را به 
انسان نئاندرتال نسبت داد.  دندان یافت شده نیز به نظر 
وی مربوط به همین گونه است.  " اریک ترینکاوس" 
بعدها این دو یافته را بازنگری کرد و روشن ساخت که 
دندان پیشین کشف شده متعلق به گونه ای از گاوسانان 
است و اما اخیرا با همکاری نگارنده، نتایج مطالعه استخوان 
ساعد انسان بیستون را منتشر ساخت.  طبق مطالعه 

اخیر استخوان ساعد قطعا متعلق به انسان 
است و با توجه به ابعاد و شکل آن 

به احتمال قوی متعلق به 
شکل 4- تصویر شانیدر 
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انسان نئاندرتال است.  آثار دندان های مختلف برروی این 
استخوان نشان می دهد که جسد مذکور احتماال مدتی 
در کف غار باقی مانده و گوشت خواران کوچک جثه و 
جوندگان از آن تغذیه کرده اند.  لذا می توان احتمال داد 
که فرد مذبور دفن نشده و جسدش مدتها در کف غار 
باقی مانده است.  این نمونه ارزشمند در موزه دانشگاهی 
دانشگاه پنسیلوانیا در ایاالت متحده نگهداری می شود 
و متاسفانه تا کنون تالشها برای تهیه موالژی از آن 
 برای نمایش در ایران به نتیجه نرسیده است.  بهترین و 
کامل ترین مجموعه سنگواره ی نئاندرتال های زاگرس 

در غار "شانیدر" در کوهپایه های غربی زاگرس در 
کردستان عراق کشف شده است.  غار بزرگ شانیدر در 
فاصله سالهای 1۳۳۲ تا 1۳۳۹ توسط باستان شناس 
امریکایی "رالف سولکی" کاوش شد که در نتیجه 
ی آن بقایای ۹ اسکلت انسان نئاندرتال در الیه های 
پارینه سنگی میانی کشف شد.  این اسکلت ها از لحاظ 
ویژگی های جسمانی به دو گروه نئاندرتال های اولیه )با 
قدمت تقریبی 1۰۰ تا 6۵ هزارسال پیش ( و نئاندرتال 
های تیپیک ) با قدمتی بیش از ۴۵ هزار سال( تقسیم 
شده اند.  در جریان بررسی های اخیر بر روی بقایای 
جانوران بدست آمده از الیه های دوره ی پارینه سنگی 
میانی غار شانیدر که در موسسه اسمیت سونین انجام 
گرفت، قطعاتی از استخوان بندی پای یک کودک 
نئاندرتال نیز یافت شد که کشف آن شمار نئاندرتال های 
یافت شده در شانیدر را به 1۰ نمونه رساند.  کاوش های 
سورکی نشان داده که تعدادی از این نئاندرتال ها در اثر 
ریزش سقف غار کشته شده اند.  یکی از نئاندرتال 
های گروه متاخر که موسوم به شانیدر 1 
است، در هنگام مرگ نیمه معلول 
بوده است.  مطالعه اسکلت 

این فرد نشان داده که بازو و شانه راست وی در سنین 
جوانی بر اثر برخورد جسم سنگین )احتماال ریزش سنگ 
از سقف( دچار جراحت و آسیب شدید شده که در بلند 
مدت باعث تحلیل بازوی راست و نهایتا معلولیت آن 
گشت.  ورم مفاصل و جراحات در پای راست نیز باعث 
تغییر شکل استخوان های کف پا شده که راه رفتن را 
برای وی مشکل ساخته بود.  برخورد شئی سنگین یا 
سقوط وی باعث شکستگی بخش بیرونی کاسه چشم 
چپ و تغییر شکل این بخش از صورت وی و احتماال 
نابینایی چشم چپ شده بود.  عالوه بر این، آثار شکستگی 

در باالی جمجمه وی نیز مشاهده شده است.  چنین 
فرد نیمه معلولی قطعا امکان شرکت در شکار  یا حتی 
گردآوری دیگر مواد مورد نیاز گروه را نداشته و در طول 
کوچ نیز باعث کندی حرکت گروه می شده است.  در 
واقع، وجود وی نه تنها کمکی به بقای گروه نمی کرده 
بلکه باعث صرف انرژی و وقت اعضای گروه بوده است.  
اما این شخص بیش از ۴۰ سال عمر کرده که برای 
نئاندرتال ها در آن زمان سن باالیی محسوب می شود، 
زیرا شمار کمی از نئاندرتال ها تا بیش از ۴۰ سال زنده 
می ماندند.  این مسئله نشان می دهد که افراد گروه از 
وی مراقبت کرده و غذایش را تامین می کردند.  چنین 
رفتاری معموال از ویژگی های انسان اندیشه ورز محسوب 
می شده و تا مدت ها نئاندرتال ها را فاقد چنین رفتاری 

می شناختند. 
مورد جالب توجه دیگر مدرک احتمالی از وجود خشونت 
و نزاع میان نئاندرتال هاست که آثار آن در اسکلت 
شانیدر۳ دیده می شود.  ورود جسم تیزی )شاید ابزار 
سنگی( در قفسه ی سینه این شخص باعث ایجاد شکاف 
در دنده نهم و احتماال جراحت ریه و نهایتا مرگ وی 
شده است .  مطالعات اخیر نشان داده که احتماال این 

ضربه بر اثر یک نیزه پرتاب شده به وجود آمده است.   
حتی چنین مطرح شده که این شواهد، نشانه برخورد 
بین انسان های جدید با نئاندرتال ها است.  اگرچه این 
احتمال نیز وجود دارد که شخص مزبور در حین شکار 

دچار چنین جراحتی شده باشد. 
یکی از دالیل شهرت نئاندرتال های شانیدر کشف یک 
اسکلت دفن شده همراه با ُگل است که از زمان مطرح 
شدن آن از ۵۰ سال پیش، موضوع بحث باستان شناسان 
بوده است.  در نمونه های خاک برداشت شده از اطراف 
یکی از اسکلت های شانیدر موسوم به شانیدر۴، گرده 
های گیاهی یافت شد که در دو نمونه مملو از گرده های 
گل های وحشی بود که نشان می داد شاخه گل های 
مختلف از جمله بو مادران ، خارشوک ، کالغک و ختمی 
بطور کامل در کنار جسد قرار داده شده بود.  از آنجایی که 
بسیار از این گل ها ارزش دارویی دارند برخی از باستان 
شناسان معتقدند که نئاندرتال ها با خواص طبی آن ها 
آشنا بودند و در زمان تدفین فرد مذبور روی جسد وی را 
آگاهانه با چنین گیاهان طبی ای پوشانیده اند.  این تفسیر 
اولیه بعد ها با توجه به شواهد دیگر یافت شده در اطراف 
گور،  مورد تردید قرار گرفته است.  وجود چند سوراخ 
در اطراف گور که شبیه تونل نوعی جونده بنام " جرد 
ایرانی" است و همچنین یافت شدن بقایای استخوان 
در زمان کاوش باعث مطرح شدن این احتمال شده که 
جونده ی مزبور که بطور معمول دانه و گل گیاهان را 
در النه خود انبار می کند، باعث ایجاد چنین شبهه ای 
شده و در واقع این گل ها مربوط به دفن شده مذکور 
نیستند.  با توجه به اینکه در سایر تدفین های شانیدر 
و همچنین در دیگر زیستگاه های نئاندرتال ها، تا کنون 
مورد مشابهی گزارش نشده لذا نمی توان تفسیر اولیه 

سولکی را چندان نزدیک به واقعیت دانست. 

۴.  نئاندرتال ها چگونه مردگان خویش را دفن 
می کردند؟

رویکرد نئاندرتال ها در مواجهه با مردگان خویش نیز از 
جنبه های خاص رفتار اجتماعی آن هاست که در گروه 
های انسان ریخت پیش از آن ها مشاهده نشده است.  
وجود تدفین عمدی در میان نئاندرتال ها در مواردی با 
شک و شبهه مواجه بوده است. اما شواهد مختلف حاکی 
از ان است که شماری از این تدفین ها به وضوح آگاهانه 
و از روی عمد بوده و نمی توان آن ها را حاصل عوامل 
طبیعی دانست.  نئاندرتال ها معموال اجساد را به حالت 
خمیده و جنینی در پهلو در گورهایی کم عمق در کف 
غار یا پناهگاه صخره ای دفن می کردند.  در مواردی نیز 

شکل 5- ابزارهای سنگی نئاندرتال ها
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پیش از دفن جسد، گوشت جسد را با استفاده از ابزار 
سنگی از اسکلت جدا و سپس استخوان ها را دفن کرده 

اند. 
بسیاری از تدفین های نئاندرتال ها  مربوط به فاصله ی 
زمانی بین ۷۰ تا ۴۰ هزار سال پیش هستند.  شواهد 
مختلف نشان می دهد که عمل تدفین ارتباطی به سن 
و جنسیت نداشت و از بقایای نوزاد چند ماهه گرفته 
تا افراد مسن باالی ۴۰ سال، از هر دو جنس مرد و 
زن در دفن های این  دوره، یافت شده است.  از سوی 
دیگر تا کنون گور نئاندرتال ها در محیط های باز یافت 
نشده است.  تنها موردی که هنوز تایید نشده وجود 
هدایای تدفینی در برخی از گورهای یافت شده این 
دوره است.  اصالت برخی از این موارد از جمله قرار 
دادن گل های وحشی در گور نئاندرتالی در غار شانیدر 
در غرب زاگرس )کردستان عراق ( و همچنین قرار 
دادن چندین شاخ بزکوهی در گور کودک نئاندرتالی 
در غار "تشیک تاش" در ازبکستان مورد تردید است.  
روشن نیست که نئاندرتال ها به چه منظور اجساد 
خود را دفن می کردند.  شاید هدف آنها صرفا دور نگه 
داشتن اجساد از درندگان بوده یا شاید سعی داشتند 
از این طریق ، فرِد درگذشته را به عنوان یک عضو 
گروه در محل زندگی خود حفظ کنند.  تدفین اجساد 
مردگان در کف غارها و پناهگاه های صخره ای، آنها 
را از دسترس درندگانی چون کفتار و گرگ دور می 
کرد و از سوی دیگر باعث حفظ اسکلت در محیط 
قلیایی داخل غارهای سنگ آهکی ، شده است.  این 
مسئله باعث شده که در حال حاضر بیشترین بقایای 
یافت شده سنگواره انسان ریخت ها ، مربوط به انسان 

نئاندرتال می باشد. 
 

۵. نئاندرتال ایرانی چه قیافه ای داشتند؟
جمجمه ی نئاندرتال ها در مقایسه با جمجمه ی ما ، 
دراز و دوکی شکل با سقفی کوتاه ، پیشانی عقب رفته و 
کوتاه بود که در جلو،  به دو قوس ابرویی برجسته ختم 
می شد.  بینی آن ها بزرگ و برجسته بود و آرواره آن ها 
فاقد برجستگی چانه بود که باعث بر جسته شدن کلی 
بخش میانی صورت شده است.  در استخوان بندی 
تنه و اندام آن ها نیز تفاوت هایی با ما دیده می شود 
که خصوصا در شکل قفسه سینه و لگن آشکار است.  
نئاندرتال ها در مقایسه با انسان امروزین نسبتا کوتاه 
قد بوده اند و میانگین طول قامت آنها در مردان 16۴ 
سانتی متر و در زنان 1۵۵ سانتی متر و میانگین وزن 
6۵ کیلوگرم در مردان و ۵۴ کیلوگرم در زنان بوده است.  

البته برخی از مطالعات  جدید نشان داده که میانگین 
قد نئاندرتال ها احتماال بیشتر از آنی است که تا کنون 
تصور می شده.  بدن آنها از ساختاری قوی و عضالنی 
برخوردار بود.  پاها و ساعد آنها  در مقایسه با تنه کوتاه بود 
طبق نظر شماری از دیرینه انسان شناسان این ویژگی ها 
حاصل انطباق دراز مدت با محیط سرد و خشک دوره 
یخبندان )اواخر پلیستوسن میانی/پلیستوسن جدید( 
است که به نئاندرتال ها قابلیت حفظ گرما در بدن و 
شانس بقای بیشتر در شرایط خشن و یخبندانی آن 
دوره را می داد.  مطالعات جدید ژنتیکی نشان داده که 
نئاندرتال ها و انسان های اندیشه ورز در فاصله بین حدود 
۸۰ تا ۵۰ هزار سال پیش آمیزش و پیوند داشته اند 
که در نتیجه  آن بین 1 تا ۴ درصد ژن نئاندرتال ها 
همچنان در انسان های امروزی ساکن آسیا و اروپا دیده 
می شود.  از شواهد دیگر چنین آمیزشی اسکلت کودکی  
موسوم به "الگار و لهو" است که در پرتغال یافت  شده و 
طبق نظر متخصص معروف نئاندرتال ها اریک ترینکاوس 
دارای ترکیبی از ویژگی های نئاندرتال و انسان اندیشه 
ورز است.  هرچند این تفسیر ترینکاوس از سوی برخی 
از دیرین انسان شناسان از جمله "یان تاترسال" مورد 

انتقاد قرار گرفته است. 

6.  شیوه ی زندگی و شکار در میان نئاندرتال 
ها به چه صورت بود؟

باستان شناسان معتقدند که جمعیت هر گروه نئاندرتال 
بین 1۵ تا ۳۰ نفر و در شرایط مساعد نزدیک ۵۰ نفر 
بوده اند که به صورت کوچ رو و در جست و جوی منابع 
خوراکی و دیگر مایحتاج زندگی از نقطه ای به نقطه دیگر 
می رفتند و در مسیر کوچ خود به طور کوتاه مدت از غارها 
و پناهگاه های صخره ای استفاده می کردند.  در شرایط 
اقلیمی مساعد تر آنها اردوگاه های خود را درمحیط باز 

و نزدیک به منابع آب و چراگاه گله های شکار در کنار 
رودخانه ها یا چشمه ها برپا می کردند. 

الگوی سکونتی نئاندرتال ها معموال شامل یک اردوگاه 
اصلی بود که در محیطی باز یا در دهانه غارها و پناهگاه 
های صخره ای برپا  می شد و شماری، اتراق گاه های 
کوچکتر که در اطراف اردوگاه اصلی قرار داشتند و در 
سفر های تدارکاتی مورد استفاده قرار  می گرفتند.  
معموال دسته هایی از افراد توانمند گروه، روزانه و به قصد 
شکار یا گردآوری سایر مایحتاج گروه از اردوگاه خارج و 
معموال تا مسافت ۵ تا 1۰ کیلومتر از مقر اصلی خود 
دور می شدند.  احتماال دسته های شکارگر، گاهی به 
مدت چند روز از اردوگاه اصلی دور می ماندند.  در طول 
چنین سفر های تدارکاتی چند روزه، آن ها از پناهگاه 
های کوچک صخره ای برای اتراق شبانه استفاده می 
کردند.  در چنین اتراق گاه هایی، وسایل شکار، در صورت 
نیاز تعمیر می شد و ابزار های جدید از سنگ آتش زنه 
)و دیگر انواع سنگ مناسب( و چوب ساخته می شدند.  
در زمان شکار یک حیوان بزرگ جثه مثل گاو وحشی 
یا اسب وحشی، الشه در محل قصابی و تکه های آن 
به اردوگاه اصلی حمل می شد.  در مواردی نیز احتماال 
استخوان های فاقد مغز، دور ریخته می شدند و الشه 

قصابی شده در پوست شکار حمل می شد. 
اعضای ضعیف تر گروه نیز احتماال در حوالی اردوگاه 
اصلی، به جمع آوری چوب برای سوخت و شکار گونه 
های کوچک مثل الکپشت یا خرگوش می پرداختند.  با 
توجه به اینکه منابع موجود در اطراف هر اردوگاه در طول 
چند هفته تا چند ماه دچار کاهش می شد .  لذا افراد 

گروه مجبور بودند که از محل اولیه کوچ و اردوگاه 
کنند.   برپا  ناحیه جدیدی  در  را  خود 

آثار  جمله  از  مختلف  شواهد 
ریز ساییدگی بر روی 

شکل6 -ساخت ابزارهای سنگی نئاندرتال ها



14

لبه ابزار های خراشنده که نشانه سایش پوست است 
و همچنین ساییدگی دندان های پیشین بسیاری از 
نئاندرتال ها بر اثر جویدن پوست و نرم کردن آن، همگی 
نشان دهنده استفاده نئاندرتال ها از پوست است که برای 
پوشش خود در شرایط سرد، به عنوان کیسه برای حمل 
مواد مورد نیاز و دیگر مقاصد بکار برده شده است.  با توجه 
به شرایط اقلیمی سرد و خشک آن زمان، گونه های 
نباتی خوراکِی محدودی، در دسترس بودند و نئاندرتال 
ها برای کسب کالِری مورد نیاز روزانه خود، بیشتر متکی 
به گوشت شکار بودند.  آن ها بیشتر از طریق شکار علف 
خواران بزرگ جثه مثل گاو وحشی، اسب وحشی، گوزن 

و غیره امرار معاش می کردند. 
این انسان ها عالوه بر گوشت شکار، از پوست آن، برای 
پوشاک و پاپوش، از استخوان آن برای تراش ابزار سنگی 
و همچنین به عنوان هیزم برای اجاق، استفاده می کردند. 
کمین کردن و احاطه کردن طعمه، از شیوه های رایج 
شکار در میان نئاندرتال ها بود که با فرو کردن نیزه در 
بدن حیوان از جوانب مختلف همراه بود.  چنین برخورد 
نزدیکی با حیوانات قوی هیکل معموال پر مخاطره و 
همراه با جراحات و شکستگی بود.  وجود شکستگی 
و آثار جوش خوردگی و ترمیم در اسکلت بسیاری از 
نئاندرتال ها، چنین شیوه پر خطر شکار را در نزد این 
مردمان را تایید می کند.  آنها معموال با استفاده از نیزه 
های کوتاه، که نوک آن ها را با حرارت، سخت و سپس با 
تراش شکل داده بودند به حیوانات بزرک جثه ای – حتی 

به بزرگی کرگدن - به طور گروهی حمله می کردند. 
عالوه بر تراش نوک نیزه، در مواردی از سرنیزه های 
سنکی نیز استفاده می شد.  یکی از مدارکی که بر 
استفاده از چنین سرنیزه های سنگی ای داللت دارد، 
در مکانی به نام "ام التالل" در سوریه یافت شده است.  
در این مکان ، بخشی از یک نیزه ی سنگی در 
استخوان مهره گردن یک گورخر یافت شد 
که احتماال در نتیجه ی پرتاب به 
سمت گورخر در حال رم، 

در گردن حیوان فرو رفته است.  در مواردی نیز گله های 
علف خواران را به پرتگاه ها می رانند که در نتیجه ی آن، 
حیوانات وحشت زده که راه فراری نداشتند از لبه صخره، 
سقوط می کردند.  این شیوه ی شکار به یکباره حجم 
زیادی گوشت را دسترس گروه های شکارچی قرار می 
داد.  مطالعه ی الگوی ساییدگی سطح دندان های آسایی 
نئاندرتال ها نشان داده که در نواحی حاشیه مدیترانه که 
از پوشش گیاهی بهتری برخوردار بود، این انسان ها از 
تنوع غذایی بیشتری برخوردار بودند و در کنار مصرف 

گوشت از سایر منابع خوراکی نیز استفاده می کردند. 

ابزارهایی در کار های  نئاندرتال ها چه    .۷
روزمره ی خود داشتند؟

به فرهنگ ابزارسازی انسان نئاندرتال، "موستری " گفته 
می شود که ویژگی عمده ی آن استفاده از شیوه های 
مختلف تراش سنگ، برای تولید تراشه هایی است که 
یا از لبه ی تیز آن ها استفاده می شد یا از طریق لب 
پر کردن، آن ها را به شکل موردنظر در می آوردند.  در 
ساخت این ابزار ها بیشتر از سنگ آتش زنه )چرت و 
فلینت( استفاده می شد که آن ها را به شکل طبیعی 
از  برونزدهای زمین شناسی، گردآوری می کردند و یا 
به شکل قلوه سنگ از کنار رودخانه ها جمع می شد.  
پوسته ی طبیعی این سنگها اغلب در زمان گردآوری 
تراشیده می شد و پس از انتقال به اردوگاه، تبدیل به 
"سنگ مادر" می شدند که از آنها تراشه هایی با لبه تیز 
جدا می شد.  روش تراش "لوا لوا" از شیوه هایی است 
که نئاندرتال ها در بسیاری از مناطق ، از آن برای تولید 
ابزار هایی با شکل و ابعاد از پیش تایید شده استفاده می 
کردند.  در این روش قبل از جدا کردن قطعه مورد نظر، 
ابتدا سطح سنگ اولیه "سنگ مادر" را ازطریق برداشت 
تراشه هایی به شکل مورد نظر در آوردند و در نهایت، 
تراشه، تیغه یا تیزه ای که دارای مقطع نازک و لبه های 
موزنی بود را جدا می کردند.  چنین قطعات "لوالوایی" 
بدون دستکارِی بیشتر قابل استفاده بودند و در صورت 

ُکند شدن لبه، از طریق تراش مجدد دوباره تیز و قابل 
استفاده می شدند.  ابزار هایی موسوم به " خراشنده " که 
دارای یک یا دو لبه کاری و در مواردی لبه های متقارب 
بودند و ابزار های نوک تیز، موسوم به تیزه ، از گونه های 
عمده ابزار در صنعت موستری است.  مطالعه آثار ریز 
ساییدگی لبه ابزار های سنگی با میکروسکوپ، نشان داده 
که از آن ها برای کار روی پوست ، چوب و قصابِی الشه 
شکار و مقاصد دیگر استفاده می شد.  شواهد یافت شده 
در چند مکان دوره پارینه سنگی میانی نشان می دهد 
که آن ها ابزارهای سنگی را با استفاده از قطران ذغال 
سنگ، صمغ درخت و قیر طبیعی، روی دسته چوبی 
یا استخوانی نصب می کردند.  عالوه بر سنگ، نئاندرتال 
ها از چوب نیز برای ساخت نیزه، چماق و تراش لبه ابزار 
سنگی استفاده می کردند.  اما با توجه به اینکه چوب در 
اغلب موارد طی گذر زمان از بین می رود، آثار چنین ابزار 
چوبی به ندرت یافت شده است.  نئاندرتال ها بر خالف 
انسان جدید، بسیار اندک از ابزار استخوانی استفاده می 

کردند. 

۸. آیا نئاندرتال های ایرانی از آتش استفاده می 
کردند؟

در ایران ، آثار استفاده نئاندرتال ها از آتش، به شکل 
قطعات ذغال و الیه های خاکستر، در چندین مکان 
کاوش شده در غار "کنجی"، غار " قلعه بزی" و چند 
مکان دیگر یافت شده است.  در غرب زاگرس و در 
کردستان عراق نیز آثار الیه های خاکستر در غار شانیدر 
یافت شده است. کاوش های اخیر در غار قلعه بزی 
در نزدیکی  اصفهان هم منجر به شناسایی الیه های 
خاکستر و ذغال با ضخامت نزدیک به یک متر شده است 
که نشان دهنده ی استفاده متوالی از اجاق در این مکان 
طی سکونت نئاندرتال هاست.  مطالعه چند نمونه ذغال 
از این الیه، حاکی از استفاده از چوب درخت پسته، بید 
و احتماال سپیدار به عنوان هیزم است.  عالوه بر این، آثار 
سوختگی در شماری از استخوان های حیوانات شکار 
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شده در قلعه بزی  نشان می دهد که از استخوان برای 
سوخت نیز استفاده شده است. 

9.  نئاندرتال های ایران چه حیواناتی را شکار 
می کردند؟

دوره   شده  کاوش  های  زیستگاه  از  تعدادی   در 
پارینه سنگی میانی ایران، در کنار دست ساخته های 
سنگی، بقایای گونه های مختلف جانوری، خصوصا 
پستانداران علف خوار، به وفور یافت شده است.  این 
مکان شامل 1۳ غار و پناهگاه صخره ای است که در 
استان های کرمانشاه، لرستان، آذربایجان، گلستان، 
اصفهان و فارس واقع شده اند.  تا کنون بقایای استخوانی 
گاو وحشی ، گوزن، گوزن زرد ایرانی، آهو، بز کوهی، 
میش وحشی، گورخر ایرانی، چند نوع اسب وحشی، 
گراز و کرگدن در کاوشهای این مکان ها یافت شده 
است.  برخی از این گونه ها مثل گوزن ، گوزن زرد 
ایرانی و گاو وحشی در مناطق  نیمه جنگلی یافت می 
شوند درحالیکه گورخر، اسب وحشی، آهو و کرگدن 
بیشتر با محیط های استپی و باز، منطبق بودند.  مناطق 
کوهستانی و تپه ماهوری هم زیستگاه طبیعی بز کوهی 
و میش وحشی بود.  تنوع گونه ها نشان می دهد که 
نئاندرتال ها، هم در محیط های باز، هم در دشت 
های استپی و هم در مناطق کوهستانی به شکار می 
پرداختند.  احتماال شمار گونه هایی مثل گوزن یا گاو 
وحشی در دوره های گرم تر افزایش می یافت و در دوره 
های سردتر، گله های انطباق یافته با استپ های کم 
درخت، در دسترس شکارچیان بودند.  البته نئاندرتال ها 
تنها شکارگران این عرصه نبودند و درندگان "گروه زی" 
مانند کفتار خال دار، گرگ و شیر با آن ها در رقابت 
بودند.  بقایای این درندگان در برخی از غارها و پناهگاه 
های آخرین دوره ی یخچالی در زاگرس یافت شده 
است.  در غار "قلعه بزی دو" در اصفهان نیز، شکارگران، 
بیشتر  اسب سانان، آهو و بز کوهی را شکار می کردند.  
تعداد کمی قطعات  دندان و استخواِن کرگدن در این 
مکان نشان می دهد که این حیوان عظیم الجثه نیز 
در فهرست غذایی آنها جای داشته است.  البته روشن 
نیست که حیوان مذکور توسط ساکنان غار شکار شده 
یا آنها از الشه حیواِن کشته شده بر اثر عوامل طبیعی، 
روی  بر  شده  انجام  مطالعات  اند.   کرده  جوع  سد 
مجموعه استخوان جانوران دوره پارینه سنگی میانی در 
ایران، نشان می دهد که شکارگران آن عصر، بیشتر به 
شکار علف خواران بزرگ و متوسط جثه مثل اسب و 
گورخر، گاو وحشی، بز کوهی، گاو میش وحشی و آهو 

می پرداختند.  در مواردی نیز مدارک یافت شده حاکی 
از تمرکز شکارگران بر یک گونه خاص مثل گورخر یا 
بز کوهی است.  یکی از موارد جالب توجه، غار "قبه" 
در شمال شهر کرمانشاه است که در سال 1۳۳۹ توسط 
باستان شناس آمریکایی "بروس هاوس" کاوش شد.  در 
نتیجه ی این کاوش، بقایای سکونت پارینه سنگی میانی، 
شامل دست ساخته های سنگی و استخوان حیوانات، 
یافت شد.  مطالعه استخوان های جانوری غار قبه نشان 
می دهد که استخوان بز کوهی و میش وحشی، باالترین 
درصد را در مجموعه دارد.  بازسازی و سر هم کردن 
قطعات تنه استخوان های بلند روشن ساخت که شمار 
بیشتر قطعات استخوان، مربوط به ران و بازو است که 
بیشترین حجم گوشت و مغز استخوان را در بر دارد.  
این موضوع نشان دهنده آن است که ساکنان غار قبه 
پس از شکار، قسمت های پر گوشت الشه را به غار 
حمل می کردند.  مطالعه آثار خراش دندان حیوانات و 
آثار برش ابزار سنگی بر سطح استخوان ها نشان داده 
که آثار به جای مانده از برش ابزار سنگی بیشتر از اثر 
دندان است.  آثار دندان حیوانات بیشتر در دو انتهای 
استخوان های بلند دیده می شود؛ درحالیکه اثر برش 
ابزار و ضربه ساطور در بخش های میانی تمرکز بیشتری 
داشت.  این الگو حاکی از اینست که شکارچیان ساکن 
غار قبه، پس از انتقال قسمت های پر گوشت الشه به 
غار، با ابزار سنگی، گوشت را از استخوان جدا و برای 
را  بلند  های  استخوان  استخوان،  مغز  به  دسترسی 
می شکستند.  پسمانده های خوراک این شکارچیان در 
کف غار انباشت و پس از کوچ آنها به مکان های دیگر، 
باعث جلب کفتارها و سایر گوشتخواران به غار می شد 
که آثار دندان آن ها در سطح استخوان ها بجای مانده 
است.  احتماال نئاندرتال ها در فصول خاصی از سال 
به قصد شکار بز و میش، مدتی در غار قبه ساکن می 
شدند. موقعیت خاص غار قبه در در دره ای بسته و در 
مجاورت صخره های مرتفع و پرشیب کوهستان "پروا" 
که زیستگاه طبیعی گله های بز کوهی است، شرایط 
مساعدی را برای نئاندرتال ها فراهم می کرد تا به طور 
متمرکز به شکار این حیوانات چابک و چاالک در صخره 
ها بپردازند.  شکار موفق این حیوانات ساکن صخره ها، 
نیازمند آشنایی با الگوهای رفتاری، مسیر های جابجایی 

گله و محل آبشخور آنان بود. 

 1۰. دالیل انقراض نئاندرتال ها چه بود؟
پیچیده  معماهای  از  یکی  ها  نئاندرتال  انقراض 
باستان شناسی پارینه سنگی ست  و نظریه های مختلفی 

درباره آن مطرح شده است.  در مجموع انقراض یک 
گونه در طبیعت، امری بدیهی ست که در طول حیات 
جانداران بر روی کره زمین بارها و بارها رخ داده است.  
در جنس انسان و انسان ریخت های پیش از آن نیز، 
تمامی گونه ها بجز انسان مدرن )انسان اندیشه ورز یا 
هوموساپینها( منقرض  شده اند که نئاندرتال ها یکی از 
آخرین گونه های منقرض شده انسان هستند.   نظریه 
های مختلفی در اینباره ارائه شده که حاکی از انقراض 
تدریجی آنها یا انقراض یکباره و کوتاه مدت است.   برخی 
از باستان شناسان معتقدند که ورود انسان اندیشه ورز به 
قلمرو نئاندرتال ها و رقابت بین آن ها که در مواردی با 
خشونت همراه بود، بتدریج نئاندرتالها را که فناوری های 
ساده تری در اختیار داشتند به ورطه نابودی کشاند.  
زیرا انسان های مدرن با استفاده از ابزارهای پیشرفته تِر 
پرتابی، هم در شکار موفق تر بودند و هم در رویارویی با 
نئاندرتال ها به راحتی می توانستند آنان را از بین ببرند.  
گروهی دیگر معتقدند که آمیزش با انسان اندیشه ورز به 
تدریج باعث حل گروه های نئاندرتال در جمعیت بزرگ 
تر انسان های مدرن شد.  مدارک مطرح شده شامل 
چندین نمونه اسکلت با  ویژگی  های هر دو گروه و 
همچنین وجود درصد کمی )حدود ۴۰۰ ژن( نئاندرتال 
ها در جوامع امروز ساکن آسیا و اروپا است.  تغییرات 
اقلیمی کوتاه مدت و متناوب در فاصله ی حدود ۵۵ 
هزار سال پیش تا حدود ۲۰ هزار سال بعد که با اوج 
گرفتن سرما همراه بود، از دیگر دالیل انقراض نئاندرتال 
ها دانسته شده است.  بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، 
گروه های نئاندرتال در فاصله ی ۵۵ هزار سال پیش، 
جمعیت های نئاندرتال در اروپا و آسیا، از تنوع ژنتیکی 
زیادی برخوردار بودند که نشانه شمار بیشتر جمعیت آنها 
در آن زمان است.  در هر صورت نئاندرتال ها در اروپا و 
آسیا در حد فاصل حدود ۴۰ تا ۳۰ هزار سال پیش ، 
بطور کامل منقرض شدند.  برخی پژوهشگران بر اساس 
چند سال یابی متاخرتر، معتقدند که نئاندرتال ها تا حدود 
۲۵ هزار سال پیش، در اسپانیا و قفقاز به بقای خود ادامه 
دادند.  از سوی دیگر استفاده از شیوه های مطمئن تر 
سال یابی "رادیو کربن" که همراه با تمیز کردن دقیق 
نمونه ها است، باعث بازنگرِی شماری از این تاریخ های 
متاخر شده که نشان دهنده ی عدم دقت آن هاست.  
پس به احتمال قریب به یقین، آخرین نئاندرتال ها در 

حدود ۳۰ هزار سال پیش برای همیشه از روی کره 
زمین محو شدند. 
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اصول اولیه محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی
مريم سردابی )کارشناس آزمايشگاه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زيستی(

msardabi123@gmail.com :آدرس مکاتبات

ایجــاد و گســترش محل نگهــداری حیوانــات آزمایشــگاهی با 
توجــه بــه اهمیــت و افزایــش پــروژه هــای مختلف پژوهشــی 
ــم  ــات و فراه ــاد امکان ــت. ایج ــر اس ــاب ناپذی ــری اجتن ام
ــهیل  ــث تس ــش باع ــن بخ ــب در ای ــط مناس ــودن محی نم
ــوب  ــای نامطل ــاندن متغیره ــل رس ــه حداق ــا ب ــودن و ی نم
تجربــی در ایــن زمینــه خواهــد شــد. کار بــر روی گونــه های 
ــاز  ــی( نی ــف پژوهش ــای مختل ــوان )پروژه ه ــف حی مختل
ــزات  ــی و تجهی ــای تخصص ــاق ه ــی، ات ــات محیط ــه امکان ب
کاربــردی مختلــف دارد از آنجایــی کــه ایجــاد ایــن محیــط 
مناســب پرهزینــه اســت، ضــروری اســت اطمینــان حاصــل 
گــردد نــکات اصولــی در طراحــی، برنامــه ریــزی و ســاخت 

محــل رعایــت گــردد.

سیستم هواساز و تهویه:
هـدف اصلـی از تهویـه محیـط این اسـت کـه این محـل دارای کیفیـت هوای 
مناسـب در یـک محیـط پایـدار باشـد. میـزان تهویـه اتـاق باید جهـت حفظ 
غلظـت مناسـب اکسـیژن، کاهـش میـزان آلـوده کننـده هـای گازی از قبیل 
دی اکسـید کربـن و آمونیـاک و گرمـای زیـاد تولید شـده توسـط مـوش ها و 
لـوازم داخـل اتـاق باشـد. به طـور خاص تهویه محیـط به معنی فراهـم نمودن 
اکسـیژن کافـی، حـذف بارهـای حرارتی ناشـی از حیوانات، پرسـنل، چـراغ ها 
و تجهیـزات، از بیـن بـردن آالینـده هـای گازی و ذرات گـرد و غبـار در محیط 
از جملـه آلـرژن هـا و عوامـل بیمـاری زای موجـود در هـوای اتاق و نیـز ایجاد 
جریـان هـوا بیـن فضاهـای مجـاور در هـر اتـاق اسـت. از دیگـر ویژگـی هـای 
سیسـتم هواسـاز کنتـرل حجـم فیزیکی هـوای عرضه شـده در هر اتاق اسـت 
کـه ایـن الگـوی انتشـار تحت تأثیـر تهویه محیطـی قـرار دارد. ارائـه 1۰ تا 1۵ 
بـار تغییرات هـوای تازه در هر سـاعت در اتاق نگهداری حیوانات آزمایشـگاهی 
از دسـتورالعمل هـای ضروری حفظ کیفیت هوای اتاق می باشـد. در سیسـتم 
هـای هواسـاز جدید امکان ایجـاد و کنترل رطوبت اتاق هـا و همچنین ایجاد و 
کنترل سـرمایش و گرمایش اتاق ها نیز وجود دارد. در خروجی های سیسـتم 
هواسـاز نیـز بـا در نظر گرفتن خطرات گازهای آالینده سـاطع شـده در محیط 
از قبیـل دی اکسـید کربـن و نیز آمونیاک موجـود در ادرار حیوانـی و یا مدفوع 

آن بایـد حتمـاً فیلترهـای مخصوص نیز تعبیـه گردد.

دیوارها و سقف ها و پنجره و درب ها
دیوارها و سـقف ها می بایسـتی صاف و مقاوم در برابر رطوبت 
و همچنیـن بایـد از مـواد غیرقابـل نفوذ باشـد، عاری 
از تـرک، مقـاوم در برابر آسـیب و بـه راحتی 
تمیـز و ضدعفونی گـردد. همچنین 

قـادر بـه اسـتقامت در مقابل تمیز کـردن با مواد شـوینده و ضدعفونی کننده و 
غیرقابـل تأثیـر در برابر آب تحت فشـار باال باشـد. به طور معمول سـقف محل 
نگهـداری حیوانـات از جنس سـقف کاذب می باشـد امـا باید دقت نمـود بطور 
کامـاًل دقیـق مقاطع اتصال این سـقف های کاذب با واشـرهای السـتیکی کاماًل 
مهـر و مـوم گردد. سیسـتم لوله کشـی آب نیـز باید بـه گونه ای باشـد که مانع 
از شستشـوی راحـت دیواره هـا نگـردد و نیـز محلی بـرای جمع آوری حشـرات 
مـوذی نباشـد. پنجـره های خارجی بهتر اسـت کامالً پوشـیده شـده و یا هیچ 
پنجـره ای در ایـن اتـاق هـا طراحی و سـاخته نشـود. درب ها با عـرض حداقل 
1۰۷ سـانتیمتر و ارتفاع ۲1۳ سـانتیمتر و از هر جنسـی می توانند باشـند ولی 
بایـد کامـاًل بدون منفذ برای ورود حشـرات مـوذی بوده و در قسـمت باالی آن 

یـک پنجره جهت مشـاهده اتاق تعبیـه گردد.

کف اتاق و لوله کشی آب و محل خروجی فاضالب:
کـف اتـاق باید بدون درز، بـادوام، غیرلغزنده، غیرقابل نفوذ به آب و آسـان برای 
ضدعفونـی کـردن و مقاوم به مواد شـوینده و آب تحت فشـار باال باشـد. توصیه 
می شـود بخش حیوانات آزمایشـگاهی دارای سیستم فاضالب مجزا از سیستم 
فاضالب سـاختمان باشـد. هر اتاق باید دارای خروجی فاضالب باشـد و خروجی 
اصلـی فاضالب می بایسـتی درپوش سـیمی داشـته باشـد. قطر دهنـه ورودی 
فاضـالب هـر اتـاق به طـور اصولـی می بایسـتی1/۵ سـانتیمتر و قطـر ورودی 

تخلیه اصلی نیز می بایسـتی 1۵ سـانتیمتر باشـد.

سیستم روشنایی:
نوع نور در محیط حیوانات آزمایشـگاهی به صورت مصنوعی اسـت. شـدت نور 
و طـول مـوج انتخـاب شـده و مـدت زمـان آن می توانـد حیـوان را تحت تأثیر 
قـرار دهـد. در اتـاق حیوانـات باید نوردهی توسـط یک دسـتگاه زمان سـنج با 
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سـیکل شـبانه روز )1۲ سـاعت روز و 1۲ سـاعت شـب( صـورت پذیـرد. میزان 
نوردهـی در زاد و ولـد حیـوان تأثیـر مسـتقیم دارد میزان تابش ایـن نور نیز بر 
اسـاس )1متـر مربع-۳۷ فوت شـمع( محاسـبه می گـردد. حیوانات نـوزاد و یا 
جـوان نیـاز بـه میـزان نوردهـی با شـدت پاییـن تری نسـبت به حیوانـات بالغ 
دارنـد. تحریـکات نـوری بـه راحتی بـر حیـوان تأثیر می گـذارد لذا الزم اسـت 
حتمـاً از سیسـتم UPS و سیسـتم روشـنائی اضطـراری در ایـن محـل تعبیه 
گردد. میزان نوری که وارد قفس حیوانات می شـود بر اسـاس میزان شـفافیت 
قفس کاسـته می شـود و این مقوله در محاسـبه شـدت نور بسـیار مؤثر اسـت. 

میزان سر و صدا در محیط:
اتـاق هـای حیوانـات معمـوالً پـر سـر و صدا می باشـند و اگـر این مسـأله زیاد 
باشـد سـر و صـدا مـی تواند اثـر نامطلوبـی را بر روی انسـان و موش ها داشـته 
باشـد. ثابـت شـده که سـر و صدای بیشـتر از ۸۵ دسـی بـل، به صـورت بالقوه 
به انسـان ها و حیوانات آسـیب می رسـاند. بـا توجه به باالتریـن میزان ممکن، 
شـدت سـر و صـدای در اتـاق موش بایـد در حد امـکان پائین تـر از این میزان 
نگهـداری شـود. ایـن میـزان بـا اسـتفاده از مـواد عایـق صوتی در سـاختمان و 
جداسـازی از اتـاق هایـی کـه گونـه هـای پـر سـر و صدایـی مثـل سـگ ها یا 
خـوک هـا در آن نگهـداری می شـوند و یا فعالیـت های پر سـر و صدایی مثل 
شسـتن قفـس هـا در آن  انجـام مـی گیـرد، قابـل دسـت یابـی می باشـد. به 
حداقـل رسـاندن و ترجیحـاً از بین بردن صداهـای بلند و ناگهانـی از ابزارهایی 
مثـل زنـگ خطر آتش نشـانی و سیسـتم ارتباطـات، مهم و ضروری می باشـد. 
 DBA مطلب ذکر شـده مشـکل خاص بـرای بعضی از نژادهای مـوش از قبیل

مـی باشـد که اسـتعداد حمالت ناگهانی تشـنجی از صـدا را دارا می باشـند.

سیستم پشتیبانی دما و رطوبت:
نگهـداری درجـه حرارت بدن در تنوع طبیعی شـبانه روزی بـرای حیوانات الزم 
اسـت. حیوانـات بایـد در داخـل محدوده دما و رطوبت مناسـب بـرای این گونه 
باعـث خواهـد شـد کـه آن هـا بتوانند بـه حداقل اسـترس رسـیده و بـا تغییر 
فیزیولوژیکـی خـود را وفق دهند. محدوده دمـای محیطی در اتاق های مختلف 
می بایسـتی متغیر باشـد. تنظیم دمای محیطی حیوان را قادر خواهد سـاخت 
بتوانـد میزان سـوخت و سـاز بدن خـود را کنترل نماید به عنوان مثـال در اتاق 
نگهـداری مـوش سـوری ایـن میـزان دمـا می بایسـتی بیـن ۲1 تـا ۲۷ درجه 
سـانتیگراد باشـد و دمـای باالی ۳۷ درجـه قادر خواهد بود مـرگ و میر حیوان 

را افزایـش دهـد و رطوبـت نسـبی آن نیـز بیـن ۴۵ تـا 6۰ درصد باشـد. میزان 
دمـا و رطوبـت در این بخش می تواند توسـط سیسـتم تأسیسـاتی مرکزی و یا 

بصـورت جداگانه کنتـرل گردد.

اتاق نگهداری و پرورش:
ایـن اتـاق ها بر اسـاس تعداد حیوانات مـورد نیاز در هر اتـاق و میزان تجهیزات 
مـورد اسـتفاده محاسـبه مـی گـردد. در ایـن اتـاق انـواع قفـس هـا و رک ها و 
میزهـای کار جهـت جابجائـی حیوانـات از قفـس های آلـوده به تمیـز قرار می 

گیرد.
 

اتاق قرنطینه:
اتـاق قرنطینـه بـه اتاقـی گفته می شـود کـه در آن حیـوان آلوده و یـا حیوانی 
کـه بـه تازگـی وارد ایـن بخش گردیده اسـت در ایـن اتاق نگهداری می شـود. 
زمـان الزم جهـت قرنطینه نمودن حیوانات تقریباً 1۴ روز می باشـد اگر حیوان 
از پـرورش دهنـدگان معتبـر تأمیـن شـود، پیـش از اسـتفاده در پژوهش های 
گوناگـون نیـاز بـه قرنطینه شـدن نـدارد. ایـن حیوانات بایـد معاینه شـده و به 
مـدت ۴۸ سـاعت بـه منظور ایجاد تعـادل پس از بروز تنش های ناشـی از جابه 
جایی نگهداری شـوند. در مورد موش صحرایی مشـخص شـده اسـت که پس 
از جابـه جایـی، ۴۸ سـاعت زمـان الزم اسـت تا حیـوان دوباره افزایـش وزن در 
انـدازه طبیعـی اش را بازیابد. حیواناتی که در مـورد آن ها اطالعات کافی وجود 
نـدارد بایـد پیـش از جا به جا شـدن بـه بخش حیوانـات آزمایشـگاهی حداقل 
بـه مـدت دو هفته قرنطینه شـده از نظر نشـانه های بیماری تحت نظر باشـند. 
همچنیـن بایسـتی از نظـر بیمـاری های اختصاصـی و ویروس های مشـخص، 
آزمایـش هـای گوناگـون قـرار داد. بـرای اثبـات این امـر که این حیوانـات ناقل 
بیمـاری نیسـتند، می تـوان چندین تماس میان آن ها با حیوانات سـالم که در 
قفـس قرنطینـه قـرار دارند برقرارکـرد این امر مانع از گسـترش بالقـوه بیماری 

میـان حیوانات مـی گردد.

اتاق جراحی:
ایـن اتاق جهت انجام آزمایشـات و جراحی هـای گوناگون تعبیه می گردد. 

ایـن اتـاق مـی بایسـتی تمیـز و عـاری از هرگونه میکروب باشـد. 
تمامی ابزارها باید بر روی قفسـه ها تعبیه شـده در اتاق 

قـرار گیرنـد. در ایـن اتـاق بـر اسـاس نیازهـای 
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کاربـردی انـواع ابـزارآالت قـرار می گیـرد از جمله میـز کار، میزهـای جراحی، 
ابزارهـای بـی هوشـی، تزریـق و خونگیـری از حیـوان و ... . در ایـن اتاق مراحل 
آمـاده سـازی قبـل از جراحـی، جراحی و بهبودی پس از عمل نیز می بایسـتی 

تعبیـه گردد.

اتاق جهت شستشو و ضدعفونی نمودن تجهیزات:
در ایـن اتـاق امکاناتـی برای شستشـو و ضدعفونی تجهیـزات و ملزومـات باید 
طراحـی گـردد. در ایـن اتـاق بـرای بـه حداقل رسـاندن اختـالل بـه حیوانات، 
کارکنـان و همسـایگان می بایسـتی تهویه کافـی برای جلوگیری از بـو، گرما و 
بخـار اضافـی تعبیه گـردد همچنیـن انواع سـینک های شستشـوی تک لگنه 
بـرای شستشـو و ضدعفونـی نمـودن تجهیـزات، انـواع آبچکان جهت خشـک 
نمـودن قفـس ها و اتوکالو و سـایر تجهیـزات خاص تعبیه می گـردد. در حالت 
ایـده آل، در ایـن اتاق باید محلی برای جداسـازی قفـس ها یا تجهیزات کثیف 
از تمیـز وجـود داشـته باشـد هـم اکنـون در دنیـا این سیسـتم اغلـب بصورت 

اتوماتیـک صورت مـی پذیرد.

انبار تجهیزات:
در بخـش حیوانات آزمایشـگاهی محلی به عنـوان انبار تجهیزات و لـوازم مازاد 
بـر مصـرف نیز می بایسـتی تعبیه گـردد. در این اتـاق انواع قفس هـای اضافی 

و ملزومـات دیگر نگهـداری می گردد.

اتاق نگهداری آذوقه:
در ایـن اتـاق کیسـه های غـذای حیوان نگهـداری می شـود. غذا بایـد در یک 
جـای خنـک، خشـک و به دور از حشـرات، در کیسـه اصلی خـودش نگهداری 
شـود. گرما و رطوبت فسـاد و خرابی مواد غذایی را تسـریع می کند. نگهداری 
آن بـر روی قفسـه هـای قابـل تعبیه بـر روی دیـوار کمک فراوانی به خشـک 
مانـد غـذا و آسـان شـدن نظافت و بهداشـت محیـط می نمایـد. غذاها 
بایـد باالتـر از سـطح زمین و حداقـل فاصله چند سـانتی متر از 
دیوار، نگهداری شـوند. بهتر اسـت برای نظافت آسـان تر 
از پالـت هـای چوبـی برای کـف این اتاق اسـتفاده 

نمـود. پیـش از اسـتفاده حیوان از غـذا می توان آن را برای مـدت زمان کوتاهی 
در سـیلوی حمل غذا که برای حشـرات غیرقابل دسترسـی باشـد ریخته و به 
اتـاق حیوانـات منتقـل نمود، زمانی که کیسـه غذا باز شـد و فوراً مصرف نشـد 
بایـد در سـیلو نگهداری شـود این کار باعـث جلوگیری از جمع آوری حشـرات 
مـوذی مـی گـردد. غـذا بایسـتی حداکثر ظرف سـه مـاه پـس از آرد کـردن، و 
تهیـه پلت، مصرف شـود زیرا برخـی از ترکیبات آن ممکن اسـت پایداری خود 

را از دسـت بدهند. 

سیستم دفع زباله:
در بخش حیوانات آزمایشـگاهی می بایسـتی حیوانات معدوم شـده در کیسـه 
هـای مشـکی رنـگ به خارج از بخش منتقـل گردد در این قسـمت انواع ترولی 
هـای حمـل زبالـه می بایسـتی لحاظ گـردد. انـواع زباله های موجـود در قفس 
هـا و پوشـال هـای آلوده نیز می بایسـتی به خارج از سـاختمان منتقـل گردد. 
در مـورد زبالـه هـای عفونی و سـمی می بایسـتی اصـول دفع این زبالـه ها نیز 

گردد. رعایت 

 مسئولین و پرسنل
تمامـی افـرادی که در بخش حیوانات آزمایشـگاهی کار می کنند می بایسـتی 
بـه انـدازه کافـی آموزش دیده باشـند آنان می بایسـتی شـناخت کافـی از انواع 
گونـه هـای موجـود در بخـش و روش هـای نگهداری اصولـی ایـن حیوانات را 
داشـته باشـند. مسـئولین این بخـش باید لباس فـرم مخصوص به تـن نمایند. 

پرسـنل باید اسـتانداردهای باالی بهداشـت فـردی را نیـز رعایت نمایند.

منابع
1. Canadian council on Animal Care-Guide to the care and use of ex-
perimental animals. 
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3. Control of the Animal House environment 1976. Laboratory Ani-
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tion Washington 1978 
5. Environmental monitoring in a laboratory Animal facility. Lab.Ani.
sci.1976; 



19

فیزیولوژی خواب
فاطمه حسین زاده )کارشناس ارشد فیزيولويی جانوری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات(

mehrzadeh.1394@gmail.com :آدرس مکاتبات

 :NREM- REM سیکل
ــه طــور متنــاوب در کل  ســیکل خــواب NREM و خــواب  REMب
طــول شــب رخ مــی دهــد. تقریبــا در هــر قســمت اصلــی خــواب چهار 
ــا 11۰  ــدود ۹۰ ت ــر دوره ح ــد و در ه ــی ده ــیکل رخ م ــش س ــا ش ت
ــدن  ــان خوابی ــدت زم ــه از م ــر چ ــد. ه ــی انجام ــول م ــه ط ــه ب  دقیق
مــی گــذرد نســبت خــواب NREM بــه خــواب  REMدر هــر دوره 
در طــول شــب تغییــر مــی کنــد. ســیکل هــای اولیــه خــواب تحــت 
تاثیــر خــواب NREM هســتند در حالــی که در ســیکل های ســاعات 
  REM  ــن خــواب ــب اســت. اولی ــی خــواب، خــواب  REMغال پایان
شــاید تنهــا چنــد دقیقــه طول بکشــد ولــی در طول شــب در هــر دوره 

بــر مــدت خــواب  REMافــزوده مــی شــود. 

امواج مغزی: 
مغــز دارای فعالیــت الکتریکــی مــداوم اســت که بــا اســتفاده ازالکترودها 
ــرات الکتریکــی را ثبــت  ــن تغیی ــوان ای ــر ســطح خارجــی ســر میت ب
نمود.نوســانهای پتانســیل هــای الکتریکــی ثبــت شــده امــواج مغــزی 
نــام دارنــد و منحنــی هــای آن الکترانســفالوگرام ) EEG( نامیــده مــی 
شــوند. امــواج آلفــا امواجــی بــا فرکانــس ۸ تــا 1۳ ســیکل در هــر ثانیــه 
اســت کــه در حالــت بیــداری هنــگام اســتراحت و آرامــش مغــزی در 
همــه افــراد بالــغ دیــده مــی شــود. امــواج بتــا امــواج بیــداری اســت 
کــه بــا فرکانــس بیــش از 1۴ ســیکل در هــر ثانیــه در یــک فــرد کامــال 
هوشــیار دیــده مــی شــود. امــواج تتــا بــا فرکانــس بیــن ۴ تــا ۷ ســیکل 
در هــر ثانیــه در کــودکان و افــراد بالــغ دارای اســترس هــای هیجانــی 

بــه ویــژه هنــگام ناامیــدی ایجــاد مــی شــود. 

ــا فرکانــس کمتــر از ۳/۵ ســیکل در هــر ثانیــه هنــگام  امــواج دلتــا ب
خــواب عمیــق و در دوران شــیرخوارگی و در بیمــاری هــای جــدی مغز 

تشــکیل مــی شــود. 

مراحل خواب :
 )EEG ( ــای الکترانســفالوگرام ــی ه ــا اســتفاده از منحن ــن ب  محققی
خــواب را  بــه پنــج مرحلــه تقســیم کــرده انــد. در ایــن تقســیم بنــدی 
خــواب بــا امــواج آهســته دارای چهــار مرحلــه اســت و مرحلــه پنجــم  
ــده  ــذار نامی ــه دوره گ ــه اول ک ــت. مرحل ــواب REM اس ــامل خ  ش
مــی شــود خــواب بســیار ســبک اســت و امــواج تتا تشــکیل می شــود، 
ایــن مرحلــه حــدود ۵ تــا 1۰ دقیقــه طــول مــی کشــد. بــا تشــکیل 
امــواج منظــم و ســریع بــه نــام دوک هــای خــواب مرحلــه دوم خــواب 
شــروع مــی شــود کــه ۲۰ دقیقــه طــول مــی کشــد و از ویژگــی هــای 
ــت.   ــب اس ــان قل ــش ضرب ــدن و کاه ــای ب ــش دم ــه کاه ــن مرحل ای
مرحلــه ســوم بــا شــروع پدیــدار شــدن امــواج دلتــا، کــه امواجی بســیار 
کنــد ولــی عمیــق هســتند، شــروع مــی شــود، ایــن مرحلــه دوره گــذار 
بیــن خــواب ســبک و عمیــق اســت.مرحله چهــارم، خــواب دلتــا نیــز 
نامیــده مــی شــود، امــواج دلتــا کامــال تشــکیل شــده انــد. مــدت زمــان 
ــرد در خــواب  ــه ۳۰ دقیقــه تخمیــن زده شــده اســت و ف ــن مرحل ای
عمیقــی فــرو رفتــه اســت و رفتارهایــی ماننــد راه رفتــن در خــواب یــا 

خیــس کــردن در ایــن مرحلــه از خــواب افــراد انجــام مــی گیرد. 
مرحلــه پنجــم فــرد وارد خــواب REM مــی شــود و در 

ایــن مرحلــه اغلــب خــواب دیــدن رخ مــی دهــد، 
ــای  ــی ه ــریع چشــم از ویژگ حــرکات س

خـواب طبـق تعریـف، کاهش برگشـت پذیر سـطح هوشـیاری و مرحلـه ای از عدم پاسـخ به محرک هـای محیطی اسـت که بـرای بازیابی 
قـوای ذهنی و جسـمی الزم اسـت. درطول خـواب تقریبا تمام عضالت ارادی غیرفعال می شـوند.  خواب در پسـتانداران و پرندگان متشـکل 
از دو نـوع خـواب متفـاوت اسـت که به طـور متناوب در طـول مدت خواب تکرار می شـوند: خـواب با امواج آهسـته یا خواب بـدون حرکات 
سـریع چشـم )slow wave sleep, NREM( و خواب با حرکات سـریع چشـم ) Rapid eye movment  REM(.  خواب با امواج آهسـته، 
خـواب عمیـق و آرامبخشـی اسـت که فرد بعـد از چندین سـاعت بیـداری و فعالیت در سـاعات اولیـه خواب خـود تجربه می کنـد. خواب 
NREM 75 تـا ۸۰ درصـد از کل زمـان خـواب را بـه خود اختصاص مـی دهد .هنگامی کـه فرد وارد خـواب NREM می شـود ضربان قلب 
و تعـداد تنفـس آهسـته تـر و منظم تر شـده و بسـیاری از اعمـال بدن مانند فشـار خـون شـریانی، جریان خـون مغزی و همچنیـن دمای 
 بـدن کاهـش مـی یابد.خـواب با امواج آهسـته خـواب بدون رویـا نیز نامیده می شـود بـا اینحال در طـی این خواب هـم فرد رویـا را تجربه 
 مـی کنـد ولی تفـاوت آن بـا رویاهایی که در خـواب REM دیده می شـود این اسـت که رویاهـای خواب با امواج آهسـته در خاطر شـخص 
 نمـی مانـد.  خـواب REM، ۲۰ تـا ۲5 درصـد از کل زمـان خـواب را بـه خـود اختصـاص می دهـد. ایـن خـواب دارای چندیـن ویزگی مهم 
می باشـد: حرکات سـریع چشـم، کاهش شـدید تون عضالنی سراسـر بدن، افزایـش فعالیت مغز به ویژه در قشـر مغز و هیپوکامـپ. به دلیل 
افزایـش فعالیـت مغـز در ایـن خواب، خـواب متنا قض هم نامیده می شـود، زیـرا در حالی کـه مغز دارای فعالیت باالیی اسـت فـرد همچنان 
در خـواب بـه سـر می برد. اولین خـواب ,REM 6۰ تـا 9۰ دقیقه بعد از شـروع خـواب NREM رخ می دهـد و دوره های این خـواب با طول 

مـدت 5 تـا ۳۰ دقیقه به طور متوسـط هـر 9۰ دقیقه یکبار تکرار می شـود. 
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ــده و  ــر ش ــس تندت ــت، تنف ــه اس ــن مرحل ای
فعالیــت مغــز افزایــش مــی یابــد ولــی عضــالت 

شــل تــر مــی شــوند.
ــه ایــن صــورت اســت  وقــوع مراحــل خــواب ب
کــه فرد از مرحلــه اول وارد مرحلــه دوم بعد وارد 
مرحلــه ســوم و بعــد مرحلــه چهــارم مــی شــود 
ــه  ــاره وارد مرحل ــرد دوب ــه ف ــن مرحل بعــد از ای
ســوم بعــد از آن مرحلــه دوم شــده بــه مرحلــه 
ســوم و مرحلــه چهــارم مــی رود و ایــن ســیکل 
احتمــاال ۹۰ دقیقــه طــول مــی کشــد بعــد از 
 REM ــواب ــم و خ ــه پنج ــرد وارد مرحل آن ف
مــی شــود. ایــن ســیکل تــا پایــان خــواب فــرد 
ادامــه خواهــد  داشــت. همانطــور کــه در بتــدا 
هــم گفتــه شــده اســت ایــن تقســیم بنــدی بــر 
اســاس منحنــی هــای EEG  بــوده اســت و در 
مطالعــات دیگــر محققیــن تقســیم بنــدی های 
دیگــری را بــرای مراحــل خــواب در نظــر گرفته 
انــد بــه طوریکــه در مقاالتــی مراحــل خــواب را 
بــه چهــار و حتــی ســه مرحلــه توصیــف کــرده 
ــای  ــی ه ــاس منحن ــر اس ــا ب ــا در اینج اند.م

EEG  مراحــل خــواب را بررســی کردیــم.
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۴- فیزیولوژی پزشکی گایتون / هال.ویرایش ۲۰16  
۵- شــبنم جلیــل القــدر، خــواب و اختــالالت آن در 
ــن.1۳۹1. ــکی قزوی ــز ش ــوم پ ــگاه عل ــودکان. دانش ک

شـکل ۱. دالیـل نیـاز انسـان به خـواب. خواب یـک نیاز قـوی و بیولوژیک، همانند نیـاز به غذا و آب اسـت. اگـر کامال خواب 
از زندگـی حذف شـود، در نهایت انسـان ها از بیـن خواهند رفت.

1- بهبـود حافظـه: خـواب موجـب تقویـت ارتباطات عصبـی که در حافظه نقـش دارند می شـود. هیپوکامپ بخشـی از مغز 
اسـت کـه خاطـرات در آن ذخیـره مـی شـوند. زمانی که بـه خواب می رویم، هیپوکامپ بازسـازی می شـود. در شـخصی که 
دچار بیماری آلزایمر می شـود، اولین بخشـی از مغز که آسـیب می بیند، هیپوکامپ اسـت که موجب فراموشـی می گردد.

۲- بهبـود عملکـرد قلـب: خـواب مناسـب، موجب تنظیم سـطح کلسـترول و تری گلیسـرید می شـود. عـالوه بر ایـن، بنابر 
گفتـه مجله انجمن پزشـکی آمریکا، کمبود خواب باعث رسـوب کلسـیم در سـیاهرگ ها مـی گردد که به دنبـال آن احتمال 

ابتـال بـه بیماری های قلبـی افزایش مـی یابد.
۳- خـواب و کاهـش افسـردگی: هنگامـی  کـه ما به خواب می رویـم و وقتی بدنمان آرام شـده، بدن هورمـون های مالتونین 
و اسـتروتونین را ترشـح مـی کنـد. این هورمون ها، هورمون های اسـترس زای آدرنالیـن و کورتیزول را از بیـن برده و موجب 
خوشـحالی مـا مـی شـوند. بـا کاهش خـواب، بدن تحت فشـار قرار گرفتـه و مجبور به ترشـح هورمـون های اسـترس زا می 
شـود تا بتواند کارایی الزم را در شـرایط غیر ایده آل داشـته باشـد. خواب مناسـب کامالً  متعادل شـدن سـطح هورمون ها و 

در نتیجه شـادتر شـدن و قوی تر شـدن از نظر احساسـی را موجب خواهد شـد.
۴- خـواب و افزایـش خالقیـت: با تقویت حافظه، بازسـازی ذهن و تعدیل شـدن هورمونها، مغز توانایی تخیل بهتر و در نتیجه 

خالقیت بیشتری خواهد داشت.
 ۵- خـواب و کاهـش وزن: کمبـود خـواب موجـب کاهـش هورمـون لپتیـن در بدن می شـود. لپتیـن هورمونی اسـت که در

سـلول هـای چربـی ذخیـره شـده و باعث ایجاد احسـاس سـیری می شـود. در حالیکـه هورمـون گرلین که مسـئول  ایجاد 
احسـاس گرسـنگی اسـت وقتی ما گرسـنه نیسـتیم، سـاخته می شود.

6- خواب و سـالمتی: سیسـتم ایمنی بدن شـما برای بازیابی قدرت مقابله مجدد با سـموم جدید، به خواب وابسـته اسـت. با 
وجـود یـک سیسـتم ایمنـی ضعیف، ما بدن خـود را در معرض حمله بسـیاری از سـموم و جرم ها قرار مـی دهیم که ممکن 

اسـت باعث از بین رفتن دیگر سیسـتم ها در بدن شـوند.

 REM شــکل۲. چرخــه خــواب: عمومــاً افــراد در هنــگام خــواب، ۵ مرحلــه را پشــت ســر مــی گذارنــد. 1، ۲، ۳، ۴ و
)حرکــت ســریع چشــم(. ایــن مراحــل بصــورت چرخــه ای از مرحلــه 1 آغــاز شــده و تــا REM ادامــه دارد و ســپس بــار 
دیگــر چرخــه آغــاز مــی شــود. یــک چرخــه کامــل خــواب، حــدوداً بطــور متوســط بیــن ۹۰ تــا 11۰ دقیقــه زمــان مــی 
بــرد. چرخــه هــای اول خــواب در هــر شــب، دارای دوره REM نســبتاً کوتــاه و خــواب هــای عمیــق طوالنــی اســت. 

درحالــی کــه کمــی بعدتــر، طــول دوره REM بیشــتر شــده و خــواب عمیــق کمتــر مــی شــود.
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تلومر و نقش های آن
زينب ماليی)دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم زيستی،  دانشگاه خوارزمی(

zeynab. mv95@gmail. com :آدرس مکاتبات

در دهـه۱95۰ زمانـی کـه دانشـمندان بـه 
فهـم چگونگـی تقسـیم سـلولی مشـغول 
مشـکل  یـک  بـه  تحقیقـات  بودند,حیـن 
برخوردنـد: وقتـی  یـک سـلول در حـال 
تقسـیم میباشـد باز های مولکول DNA به 
وسـیله آنزیـم DNA پلیمراز, یـک به یک 
کپـی میشـوند,اما برای رشـته پیـرو انتهای 
رشـته قابل کپی شـدن  نیسـت! پـس با هر 
 DNA بار تقسـیم انتظـار میـرود ک از طول

شـود.  کم 
امـا در عمـل اینگونـه نیسـت و مشـکل با 

وجـود تلومـر حل میشـود. 
 تلومـر کـه پایانه فیزیکـی کرومـوزوم های 
خطی اسـت,در پستانداران  مرکب از تعدادی 
توالـی تکراری بـا رمـز TTAAGGG و در 
گیاهـان  با رمـز TTTAGGG می باشـد. 

نقش های تلومر: 
1( حفاظت از تخریب اگزونوکلئازی کروموزوم ها
۲( جلوگیری از اتصال کروموزوم ها به یکدیگر
۳( جلوگیری از دیگر اشکال نوترکیبی ناقص

الیزابت بلک برن و تحقیقاتش: 
الیزابـت هلن بلـک برن متولـد ۲6نوامبر1۹۴۸ 
یک پژوهشـگر و استاد دانشگاه زیست شناسی 
و فیزیولوژی اسـت که در سـال 1۹۸۴به همراه 
جـک ژوسـتاک و کارول گریـدر موفـق به اخذ 

جایزه نوبل شـد. 
الیزابـت بلـک برن کـه مجلـه تایمـز او را جزء 
1۰۰ چهـره تاثیرگـذار دنیـا خوانـده بـه علت 
کشـف مکانیسـم حافظت تلومر توسط تلومراز 

مشـهور شد. 
در ابتـدای تحقیقاتـش اقـدام بـه نقشـه یابـی 
توالـی DNA کـرد و بـه هنگام بررسـی توالی 
DNA تتراهیمینا متوجـه توالی های تکراری 
در پایانـه کروموزومـی آن شـد. کاربـرد ایـن 
توالـی کـه CCCCAA بـود ناشـناخته بود.

شکل ۱- الیزابت هلن بلک برن

جک ژوستاک: 
جـک ژوسـتاک  زیست شـناس انگلیسـی تبار 
آمریکایی،  پژوهش گر،  اسـتاد دانشگاه و برنده 

نوبل پزشـکی سـال ۲۰۰۹ است. 
در زمـان مشـابه با تحقیقـات بلک بـرن او نیز 
مشـغول بـه تحقیـق و پژوهـش روی مینـی 
کرومـوزوم هـای مخمـر بـود کـه بـه سـرعت 

تجزیـه می شـدند. 
 

شکل ۲- جک ژوستاک

یک همکاری مشترک: 
توالـی  تتراهیمینـا   DNA از  بـرن  بلـک   •

کـرد.  جـدا  را   CCCCAA
• ژوسـتاک نیز این توالـی را در مینی کروموزم 
مخمـر ادغـام کرد و دوباره به مخمـر وارد کرد. 
• نتایج این پژوهش که در سـال 1۹۸۲ منتشر 
شـد دال بـر محافظـت مینی کرومـوزم مخمر 
به وسـیله توالی CCCCAAتتراهیمینا بود. 
• در سـال 1۹۸۴ کارل گریـدر کـه دانشـجوی 
دربـاره  تحقیـق  بـه  بـود شـروع  بـرن  بلـک 
سـاختمان و تشـکیل تلومـر بـه وسـیله آنزیم 
تلومـراز کـرد و در نهایـت موفـق به شناسـایی 

یـک آنزیـم در عصـاره سـلولی شـد. 
• گریـدر به همراه بلک برن آنزیم را شناسـایی 
و آن را خالـص سـازی کردنـد و آن را تلومـراز 

نامیدند. 

یک آنزیم هیجان انگیز:  
 

در  کـه  انسـان  تلومـراز  پروتئینـی  ترکیـب 
سـال۲۰۰۷ توسط پروفسـور کوهن و همکاران 
کشـف شـد از ۳ قسـمت تشکیل شـده است: 

TERT جزء اول
جزء RNA که به عنوان الگو عمل می کند 

TERT  :جزء دوم
قسـمت پروتئینـی کـه عمـل آنزیمـی انجام 

می دهد 
dysker جزء سوم
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عملکرد تلومراز: 
 DNA آنزیم,DNA در حیـن همانند سـازی
 ۵ پلیمـراز نمـی تواند همانند سـازی انتهـای́ 
را کامـل کنـد د رنتیجـه انتظار مـی رود طول 
کرومـوزوم طی هر بار تقسـیم کوتـاه و کوتاه تر 
شـود. بـه ایـن پدیـده مشـکل همانند سـازی 

انتهـا گفته می شـود. 
در این میان نقش آنزیم تلومراز بسـیار شگفت 
انگیز اسـت:  تلومراز با اسـتفاده از TERC به 
عنـوان الگـو  وTERT به عنوان جـزء آنزیمی 
مـی تواند توالی های تکـراری 6 نوکلئوتیدی را 

۳ کرومـوزم اضافه کند.  بـه انتهای́ 
جـزء TERT سـاختمانی شـبیه دسـتکش 
احاطـه  را  کرومـوزم  پـس  دارد   ۲قسـمتی 

می کند و تلومر را اضافه می کند. 
 

ارتباط بین تلومراز و تقسیم سلولی: 
 

شکل 4- تلومراز و تقسیم سلولی

• سـلول های بنیـادی جنینی تلومـراز را بیان 
میکننـد در نتیجه قدرت تقسـیم باالیی دارند.  
امـا در بالغین بیـان تلومراز در سیسـتم ایمنی 
و سـلول های مغز اسـتخوان صـورت می گیرد 
و سـلول های سـوماتیک قدرت تقسیم پایینی 

دارند. 
تلومـری:  TERC)الگـو(  • نقـش سیسـتم 
 در سـلول هـای تلومـراز منفـی و بسـیاری از 
سـلول هـا در سـطح بـاال بیـان میشـود. امـا 
رونویسـی از ژن TERT کنتـرل شـده و در 
سـطح پایین اسـت و یک رابطه مسـتقیم بین 
مقدارmRNAمربـوط بـه TERTو فعالیـت 

تلومـراز وجـود دارد. 
در حالـی کـه هنـوز مشـخص نیسـت تـا چـه 
حـد تخریـب تلومـر در رونـد پیـري دخالـت 
دارد،  امـا نگهـداري و حفـظ DNA  و بـه 
طـور کلی حفـظ تلومر بازیگـران اصلی 
به شـمار مـی روند. با ایـن وجود 
فعالیـت تلومـراز عموما در 
پسـتانداران بررسـی 

شـده اسـت. شـروع ایـن بررسـی  در گیاهـان 
بـا تحقیقـات بارابارا مـک کلینتوک آغاز شـد. 
در ایـن تحقیقـات مشـخص شـد کرومـوزوم 
آسـیب دیـده در جنیـن ذرت ترمیـم شـد اما 

در اندوسـپرم نـه. 

رشد در گیاهان: 
برخالف جانوران تقسـیم سلولی و فرایند رشد 

در تمام قسـمت های گیاه انجام نمیشـود. 
تمرکز رشـد در گیاهان در مریسـتم ها صورت 
از  مجموعـه  مریسـتمی  بافـت  گیـرد.   مـی 
سـلول هـای جنینـی اسـت کـه محـل تجمع 
سـلول هـای بنیـادی اسـت که قدرت تقسـیم 
باالیـی دارند. این سـلول های بنیـادی به گیاه 
کمـک میکند تـا جوانی خود را حفـظ کنند و 

هزاران سـال زنـده بمانند. 

ویژگی های مریستم: 
کوچـک.  سـلولها  دارای  مریسـتمی  بافـت   
ایزودیامتریـک. هسـته بـزرگ و مرکـزی. فاقد 
پالسـت و کریسـتال. دارای دیواره اولیه نازک و 

فاقـد دیـواره ثانویـه می باشـند. 

مناطق مریستمی: 
مهـم تریـن مناطـق مریسـتمی در گیاهـان:  
 در 1( بـاالی کالهـک ریشـه ۲( راس سـاقه

۳( جوانه های جانبی می باشد. 

یک فرضیه دیگر: 
  quiescent center لیون رایدر منطقه راکـد

را عامل رشـد نامحـدود می خواند. 
در ایـن منطقـه،  نـرخ تکثیر سـلول ها کاهش 
پیـدا می کند و این امکان وجود دارد تا بخشـی 
از سـلول های بنیادی مریستیم سرکوب شوند. 
ایـن فرآینـد مفیـد اسـت چـرا کـه هر بـار که 
سـلولی تقسـیم می شـود،  خطـر یـک جهش 
خطرنـاک در DNA افزایـش پیـدا می کنـد. 
ویلـدر در ایـن بـاره می گوید: "کنترل بخشـی 
از سـلول های بنیـادی کـه بـه نـدرت تقسـیم 
می شـوند می توانـد بـه ایجـاد ژنـوم پشـتیبان 
بـا سـاختار نسـبتا کامـل منجر شـود. کشـف 
پروتئینـی کـه احتمـال مـی رود در کنتـرل 

فعالیـت منطقـه راکـد نقش داشـته باشـد در
سال۲۰1۳ توسط وی صورت گرفت. 

تلومراز در گیاهان: 
 

شکل 5- تلومراز در گیاهان

در تحقیقاتـی کـه بـه منزلـه بررسـی فعالیـت 
تلومـراز در گیاهـان صـورت گرفـت مشـخص 
شـد ارتبـاط مسـتقم بیـن رونـد تمایـز یابی و 
افزایـش سـن بـا فعالیـت تلومـراز وجـود دارد. 
در ایـن پژوهـش ها مشـخص شـد کـه یکی از 
غنـی ترن مناطق برای بررسـی فعالیت تلومراز 
بافت مریسـتم گل کلم بوده و سـایر بافت های 
بالـغ میـزان پایینـی از فعالیت را دارا بـودن. در 
 طـی رونـد تمایـز پیـش بینـی م یشـد کـه 
بافـت هایـی کـه حـاوی مناطـق مریسـتمی 
هسـتند سـطح باالیی از تلومـراز را نشـان می 
دهنـد و در عـوض بافـت هـای بالـغ میـزان 
خیلـی کمـی از فعالیـت را نشـان مـی دهنـد. 

بررسی یک فرضیه: 
بـرای بررسـی صحـت ایـن فرضیـه آزمایشـی 
طراحـی شـد و در آن از عصـاره 1۰بـار رقیـق 
شـده دانه لوبیا اسـتفاده شـد تا فعالیت تلومراز 
در یـک محـدوده خطی بررسـی شـود . در این 
آزمایـش بیشـترین سـطح فعالیـت در ریشـه 
۳روزه و کمتریـن میـزان در بافـت هـای بالـغ 
مشـاهده شـد. بنابرایـن هر چـه بافـت بالغ تر 
و تمایـز یافتـه ترباشـد، میـزان فعالیـت کمتر 

بود.  خواهـد 

منابع: 
www.Nobelprize.org
www.sjimu.medilam.ac.ir
www.mehrnews.com
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زمانـی کـه پزشـکی مـدرن ناتـوان اسـت اغلـب 
گرایـش به سـمت درمان هـای باسـتانی ایجاد می 
شـود. اسـتفاده از الرو مگس برای از بین بردن بافت 
هـای نکـروزه که بـه الرودرمانی، ماگـوت تراپی و یا 
جراحـی زنـده معـروف اسـت به زمـان آغـاز تمدن 
بشـر برمـی گـردد. برخالف، عـدم تحمل بیمـاران 
مبتـال بـه زخـم هـای عفونـی بـه درمـان، عمـل 
الرودرمانـی در پیرامون جهان بـه علت بازدهی باال، 
ایمـن بـودن و سـادگی آن رو به گسـترش اسـت .

اولیـن گـزارش هـا دربـاره اسـتفاده از الرو بـرای 
درمـان زخـم هـا بـه دوران باسـتان بـاز می گـردد. 
در آن زمـان هـا ایـن روش بـه صورت گسـترده در 
تمـام دنیـا مورد اسـتفاده قـرار می گرفته اسـت. از 
قـرن 16 بـه بعد پزشـکان مختلـف در جبهه های 
جنـگ تاثیـر الرو مگـس هـا را در درمـان زخـم ها 
در سـال هـای 1۵۵6،1۸۲۷،1۸6،1۹۲۰ گـزارش 
کردنـد. اولین بار در سـال 1۵۵6پزشـک مخصوص 
هنـری سـوم در فرانسـه اهمیـت الرو مگس هـا  را 
در درمـان بیماری ها گـزارش کرد. در سـال 1۸۲۷ 
سرپرسـت تیم پزشـکی ارتش ناپلئون اهمیت الرو 
مگـس هـا را در درمـان زخم هـا گزارش نمـود. در 
سـال 1۸6۰در جریـان جنـگ های داخلـی آمریکا 
دو تن از پزشـکانی که به مداوای مجروحان جنگی 
مـی پرداختنـد، ایـن موضـوع را گزارش کردنـد. در 
سـال 1۹۲۰افسـر پزشـک ارتـش آمریـکا کـه در 
جریـان جنـگ جهانـی اول بـرای مـداوای زخمـی 
هـا به جبهه های فرانسـه اعزام شـده بـود، درحین 
کار زخـم هـای دو سـرباز نظـرش را جلب کـرد. در 
زخـم هـای این سـربازان تعـداد زیـادی الرو مگس 
مشـاهده کـرد و ناباورانـه مالحظه کرد کـه در بدن 
آن هـا تـب وجـود نـدارد ؛ زخم ها عفونـت نکرده و 
در بهبـودی زخـم ها تسـریع قابـل توجهی حاصل 

شـده است .
امروزه نیز پزشـکان از اثرات معجزه آسـای اسـتفاده 
از الرو گونـه هایـی از مگـس بـرای درمـان برخی از 

انـواع زخم ها اسـتفاده مـی کنند. اولیـن مطالعات 
علمـی درباره کاربرد ماگوت ها توسـط پزشـکی به 

نـام دکتر دبلیـواس بایر آغاز شـد. 
در طـول دهـه 1۹۲۰و1۹۳۰ بایـر درمـان موفقیت 
آمیـز عفونـت هـای اسـتخوان و زخم هـای مزمن 
پـا در بیـش از ۹۰بیمـار را بـا اسـتفاده از ماگوت ها 
گزارش کرد. کشـف پنی سـیلین و داروهای سـولفا 
در دهـه 1۹۴۰ باعـث توقـف در ماگوت تراپی شـد. 
امـا در حـال حاضـر با ظهـور میکروب هـای مقاوم 
در برابـر آنتـی بیوتیـک هـا طب انسـانی دوبـاره به 
الرودرمانـی روی آورده اسـت. سـازمان دارو و غـذا 
FDA  در سـال ۲۰۰۴ ایـن روش را تاییـد کـرده 

است. 

شکل۱: تصویری از Ambroise Pare اولین کسی که 
به تاثیر مثبت الروها در درمان زخم ها پی برد.

الرودرمانـی عالوه بر آمریکا که موج جدید اسـتفاده 
از این روش در آن کشـور آغاز شـده در کشـورهایی 
نظیـر انگلسـتان و آلمـان نیـز بسـیار رواج دارد. به 
طـوری کـه تـا سـال ۲۰۰۴ تعـداد ۷۰هـزار نفر در 
انگلسـتان بـا ایـن روش درمان شـده اند. پزشـکان 
ایرانـی نیـز بـه عنـوان بیسـت و یکمیـن کشـور، 
الرودرمانـی را در بیمارسـتان بقیـه ا... تهـران آغـاز 

کـرده اند. 

الرو درمانی  در عصر جدید: 
زخـم هـای دارای بافـت، مـرده زخـم هـای چرکی 
و قانقاریایـی گزینـه های خوبـی بـرای الرودرمانی 

هسـتند. به طـور کلی کاربـرد الرو بـرای یک زخم 
بـه عنـوان آخریـن روش دفاعـی، معموال″پـس از 
ایـن که بیمار مـاه ها مورد درمـان آنتی بیوتیکی و 
جراحی قرار گرفته و موفقیتی حاصل نشـده اسـت 
،مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. یکی از پیشـتازان 
اسـتفاده از الرودرمانی در عصر جدید دکتر شـرمن 
 Maggot( اسـت.  وی اولیـن بار روش الرودرمانـی
Therapy(  را روی خـود آزمایـش کـرد؛ بـه ایـن 
ترتیـب کـه در اتـاق عمـل بـه دسـتور وی زخـم 
بزرگی درپایش ایجاد کردند و سـپس خود شـخصاً 
الرو هـای Lucillia sericata را در زخـم قرار داد 
و ضمـن مشـاهد فعالیـت الروهـا و تاًثیـر شـگفت 
انگیـز آن هـا در درمـان زخـم؛ نشـانداد کـه الروها 
کوچکتریـن تاًثیر سـوء برای بـدن انسـان ندارند. 

 شکل ۲: تصویری از درمان یک زخم با الرو مگس و 
تاثیر آن پس از ۲۱روز 

او یکی از موراد شـگفت انگیـز الرودرمانی را موردی 
ذکر می کند که در آن، روده یک زن سـوراخ شـده 
و عفونـت منتشـر شـده درناحیـه شـکم به دیـواره 
روده آسـیب رسـانده بود. از آن جا که عمل جراحی 
برای برداشـتن نسـوج مـرده روده بسـیار خطرناک 
بـود، پزشـکان تصمیـم گرفتنـد اسـتفاده از الروها 

را امتحـان کننـد. شـکم بیمـار باز شـد و پس 
از قـرار دادن دو هـزار الرو روی نسـوج 

مـرده پانسـمان انجام شـد. دو 
روز بعـد ماگـوت هـا 

قهرمان هایی برای بشریت 
این شماره : الرو درمانی

سپیده جهاندار )دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم زيستی، دانشگاه خوارزمی (
sepideh.jahandar75@gamil.com :آدرس مکاتبات
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برداشـته شـدند. هیـچ بافت مـرده ای باقـی نمانده 
بـود. ایـن زن بهبود یافت بـدون این که نیاز به هیچ 

گونـه جراحی دیگری داشـته باشـد.
دکتـر جان نثـاری دربـاره دو نمونه درمان شـده در 
بیمارسـتان بقیه ا... تهران می گوید”: در دو موردی 
که ما داشـتیم یکـی از آن ها پایـش زیر قطار رفته 
و عفونـی شـده بـود، به طـوری که از بـوی عفونت 
نمـی شـد به او نزدیک شـد؛ امـا پس از دو سـه روز 
کـه الروهـا روی زخم او گذاشـته شـد، کامال بهبود 
یافتـه و بعـد از دو سـه دوره درمان کامال پوسـتش 
تمیـز شـد. به طوری کـه ما ماگوت را بسـتیم و اورا 
مرخـص کردیم. مورد دیگر بیمـاری بود که عفونت 
بعد از جراحی داشـت او حتی نمی توانسـت پایش 
را روی زمیـن بگـذارد پـس از ایـن کـه الرودرمانی 
را شـروع کردیـم عالوه بـر خوب شـدن عفونت، به 
دلیـل ازمیـان رفتـن درد خیلـی زود توانسـت وزن 

روی پایـش بگـذارد و اندام را بـه کار گیرد.”
تمـام نوزدان مگـس )ماگوت ها ( بـرای الرودرمانی 
مناسـب نیسـتند. از بیـن انواعـی کـه نبایـد مورد 
اسـتفاده قـرار گیرنـد می تـوان اعضای خانـواده ی 
sarcophagidae نـام بـرد، زیـرا ایـن گونـه هـا 

نسـوج زنـده را نیـز مـی بلعند. 

   شکل ۳: تصویری از یکی از اعضای خانواده  
 sarcophagiadae که برای الرو درمانی مناسب

 نمی باشد.

الروی کـه که بیشـتر برای ایـن کار مورد اسـتفاده 
  Calliphoridae قرار می گیرد مربوط به خانـواده
 Phormia  و  Lucilia sericata  و بـه ویـژه
 regina  اسـت کـه تنهـا از نسـوج مـرده تغذیـه 
می کنند. مگسـی که ایـن الرو را می گذارد، مگس 
خانگی نیسـت بلکـه در بیابان هـا زندگی می کند. 
این مگس از فرسنگ ها و کیلومترها عفونت 
را تشـخیص مـی دهد و به سـمت آن 
پـرواز می کنـد و روی آن تخم 

می گـذارد. 

lucilia sericata شکل 4: تصویری از

شکل 5:  تصویری از Phormia regina یکی دیگر از 
مگس هایی که الروش برای الرو درمانی مناسب است.

بـرای موفقیـت آمیـز بـودن الرودرمانی الزم اسـت 
ماگـوت هـا قبـل از قـرار گرفتـن روی زخـم عاری 
ازهرگونـه باکتـری باشـند. به تازگـی با اسـتفاده از 
یـک نـوع روش استریلیزاسـیون تخم هـای مگس 
بـا محلـول رقیقـی از سـدیم هیپوکلرایـت و بعد با 
آب اسـتریل شستشـو می شـوند. سـپس آن ها را 
در فرمالدئیـد ۴درصـد قـرار مـی دهنـد و پـس از 
شستشـوی مجـدد بـا آب آن هـا را بـرای پـرروش 
در ظـروف اسـتریل قـرار مـی دهنـد و الروهـا کـه 
بیـن ۳-1میلـی متر طـول دارنـد روی زخم عفونی 
شـده قـرار می گیرند تا بافت های عفونـی را از بین 
ببرنـد. در طـب انسـانی الیـه ای از هیدروکلوئید به 
انـدازه و شـکل زخـم تهیـه شـده و روی زخـم قرار 
مـی گیرد. این کار پوسـت اطـراف زخـم را از آنزیم 
پروتئولیتیـک الروهـا محافظت می کنـد. به جای 
ایـن کار مـی توان از خمیـر روی نیز اسـتفاده کرد. 
روی هـر سـانتی متر مربـع از زخم تقریبـاً 1۰ الرو 
قـرار داده مـی شـود و زخـم بـا یک پوشـش توری 
پانسـمان می شـود. یـک پد جـاذب در بـاالی این 
شـبکه تـوری قـرار می گیرد تا ترشـحات و نسـوج 
مـرده مایـع راجـذب کند. ایـن پـد را می تـوان در 
صـورت لـزوم عـوض کرد. الروهـا پـس از ۳روز باید 

از روی زخـم برداشـته شـوند. ایـن کار با برداشـتن 
پانسـمان توری و شستشـوی زخـم بامحلول نمک 

اسـتریل بـه سـادگی امکان پذیر اسـت. 
در صـورت لـزوم مـی توان ایـن کار را مجـدداً تکرار 
کـرد. بـه طـور کلـی اسـتفاده از الرو هـا مـی تواند 
درهـر روز  1۰ تـا 1۵ گـرم از سـلول هـای مـرده را 
ازمیـان ببـرد الروها نسـوج مرده را با ترشـح شـیره 
گوارشـی و سـپس بلعیـدن نسـوج و باکتـری های 
حـل شـده از میـان مـی برنـد. طـول ماگـوت هـا 
در ایـن مـدت از حـدود ۲ میلـی متر بـه 1۰ میلی 
متـر افزایـش می یابنـد. پزشـک در ایـن روند تنها 
نقـش نظارتـی دارد. مـی تـوان همزمـان باعملیات 
آنتـی  درمـان  هـای  روش  سـایر  از  الرودرمانـی 
بیوتیکی نیز اسـتفاده کرد. اگرچه بیماری که ازاین 
روش اسـتفاده  می کنـد به آنتی بیوتیک نیاز ندارد 
زیـرا خود این الرو آنتی بیوتیـک Allantoin دارد 
کـه روی زخـم مـی ریزد. اصـوال زخم هایـی که به 
آنتـی بیوتیک جـواب نمی دهند یا بـه دلیل وجود 
نسـوج گندیده و عفونت کـرده آنتی بیوتیک به آن 
هـا نمی رسـد، گزینه های مناسـبی بـرای ماگوت 
تراپـی هسـتند. زیـرا برای رسـیدن آنتـی بیوتیک 
بایـد جریـان خون در محـل جراحت وجود داشـته 
باشـد و ابتـدا بایـد عفونـت را بـا اسـتفاده از عمـل 
جراحـی برداشـت. بنابراین عمال آنتـی بیوتیک ها 
نمـی توانند کاری را کـه الرو انجام می دهد، بکنند. 
الروهـا خیلی فراتـر ازآنتی بیوتیک عمل می کنند. 
آن هـا هم کار آنتی بیوتیک و هم کار جراح را انجام 
مـی دهنـد. ماگوت هـا حیرت آور عمـل می کنند. 
اگرچـه در بسـیاری از بیماران تصور قـرار دادن الرو 

بر روی زخم ناخوشـایند اسـت. 

مکانیسم عمل الروها:
مکانیسم عمل الروها به صورت ذیل می باشد:

1-در بزاق الروها آنتی بیوتیـک Allantoin وجود 
دارد که روی طیف وسـیعی از باکتری مؤثر اسـت.

۲-الروهـا همچنیـن آمونیاک تولید مـی کنند که 
خاصیـت میکـروب کشـی باالیـی داد و همچنیـن 
 pH زخـم را بـه حـدود هشـت تـا هشـت و نیـم 
مـی رسـاند کـه در این pH کلونیزه شـدن باکتری 
هـا دچار مشـکل شـده و بهبـود زخم تسـریع می 

شود.
۳-در قسـمت سـر الروهـا نیـز موهـای نـوک تیـز 
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و فراوانـی وجـود دارد کـه برخـورد فیزیکـی آن بـا 
میکـروب  ها سـبب نابودی قسـمت قابـل توجهی 

از آن هـا مـی شـود.
۴-الروهـا موادی شـبیه اینترولوکین 6 هم ترشـح 
می کنند که سـبب تسـریع در بهبـودی زخم و به 

وجودآوردن فیبروبالسـت ها می شـود.
۵-در قسـمت سـر الروهـا نیـز موهـای نـوک تیـز 
و فراوانـی وجـود دارد کـه برخـورد فیزیکـی آن 
بامیکـروب ها سـبب نابودی قسـمت قابل توجهی 

از آن هـا مـی شـود.
6-الروهـا موادی شـبیه اینترولوکین 6 هم ترشـح 
می کنند که سـبب تسـریع در بهبـودی زخم و به 

وجودآوردن فیبروبالسـت ها می-شـوند.
۷-الروهـا همچنیـن بـا جنـب و جـوش و حرکات 
فـراوان خـود در زخم که ماسـاژ خفیفی بـه آن می 
دهنـد، سـبب خون رسـانی بیشـتر به محـل زخم 

می شـود.
۸-اشـعه ایکس کوچـک ترین تأثیـری روی الروها 
نـدارد فعالیـت الروهـا لحظـه بـه لحظـه زخـم را 
کوچـک تر می کننـد درحالی که بـا روش جراحی 
بـه علت این که همراه با برداشـتن قسـمت عفونی 
و نکروزه، قسـمتی از بافت سـالم هم توسـط جراح 

برداشـته مـی شـود زخم بـزرگ تر خواهد شـد. 

 شکل 6: بیماری در حال استفاده از روش الرو درمانی

الروهـا نسـوج مـرده را از بیـن مـی برند و سـاخت 
نسـوج زنـده و سـالم را فعـال مـی کنند. زخـم را از 
باکتـری هـا پـاک سـازی مـی کننـد، درحالی که 
بـه نسـوج زنده و سـالم آسـیبی نمی رسـانند. این 
کـرم هـا نسـوج نکـروزه و عفونـی را مـی خورنـد و 
بعـد خودشـان از زخم بیرون می رونـد. الرو درمانی 
روشـی شناخته شـده برای درمان زخم ها وعفونت 
های مزمن اسـت که دردنیا انجام می شـود. در این 

روش الرو حشـره اسـتریل را پس از این که از تخم 
بیـرون آمـد، روی زخم می گذارند تا از نسـوج مرده 
تغذیـه کنند. وقتـی الروها به مرحله بلوغ رسـیدند 
دیگـر از زخـم تغدیـه نمی کننـد، سـپس آن ها را 
تعویـض می کننـد و الروهای دیگـری روی آن قرار 

مـی دهند. 

فواید الرودرمانی
1-در الرو درمانـی نیاز به جراحی و برداشـتن بافت 

عفونی نمی باشد 
۲-زمـان درمان در این روش کوتاه می باشـد )۳روز 
در زخـم هـای عفونی و ۴مـاه در زخم  های عفونی 

دیابتی(
۳-نیاز به بستری شدن در بیمارستان نمی باشد

۴-هزینه درمان درآن کمتر می باشد
۵-در طول درمان فقط نیاز به اکسیژن دارند 

کاربردهای بالینی 
اسـتفاده از الرو مگـس بـرای درمـان زخـم دیابتی، 
زخم های بسـتر، سـوختگی ها، مقابله با کفگیرک 
تومورهـای  از  خاصـی  انـواع  و   )Carbuncle(
خـوش خیـم و بدخیـم، دمـل هـا وکـورک هـا در 
جایـی کـه دیگـر درمـان هـا جـواب ندهد یـا برای 
درمان مناسـب نباشـد روشـی بسیار سـاده ونسبتاً 
 ارزان بـوده و برخـالف آنتـی بیوتیک هـا هیچ گونه 
عارضـه ای به جا نخواهد گذاشـت. اسـتفاده از الرو 
درمانـی برای زخم های بدخیم سـینه، سـوختگی 
هـا، آبسـه هـا، SCC و التهـاب نیمه حاد پسـتان 
موفقیـت آمیز بوده اسـت. در صورت عدم پاسـخ به 
درمـان دارویـی  و جراحـی، از الرو به عنوان آخرین 

روش درمانـی زخم اسـتفاده می شـود. 
الرو درمانـی همچنیـن در زمانـی کـه سـالمت 
بیمـار در خطـر بـوده یـا قـادر بـه تحمـل آنتـی 
کـه  درحالـی  اسـت.  مفیـد  نیسـت،   بیوتیـک 
آنتـی بیوتیـک های خوراکی و سـلول هـای بیگانه 
خـوار بـرای رسـیدن بـه منطقـه آسـیب دیـده به 
ذخایـر کافـی خون نیـاز دارنـد، ماگوت هـا در یک 
زخـم بـاز تنهـا به اکسـیژن نیـاز دارنـد تـا بتوانند 
بافـت مـرده را از بیـن بـرده و زخـم را از باکتری ها 
پاکسـازی کننـد. الروهـا همچنیـن در زدودن انواع 
باکتـری هـا ازجمله اسـتافیلوکوک های مقـاوم در 
برابـر متی سـیلین مؤثرند. بـا اسـتفاده از این روش 

درمـان در بیمـاران دیابتی یک مـاه تا حداکثر ۴ماه 
و در بیمـاران غیر دیابتی از سـه روز تاحداکثر ۹روز 
طول می کشـد. مطالعـات در موارد مختلف توانایی 

شـگفت انگیـز ماگوت ها را نشـان مـی دهد.

عوارض:
بیشـتر بیمـاران در طـول درمـان عالیـم خاصـی 
ندارنـد، امـا برخـی ممکن اسـت احسـاس خارش 
داشـته باشـند، مانند زمانـی که چیزی رو پوسـتم 

خـزد.  می 
وقتـی ماگوت ها بزرگ می شـوند به دلیل تحریک 
سیسـتم عصبی، بعضی بیمـاران نیز ممکن اسـت 
از درد شـکایت کننـد، کـه مـی تـوان با برداشـتن 
الروها یا اسـتفاده از قرص های سـاده مشـکل آنان 
را برطـرف کـرد. در روز دوم یا سـوم هـم زخم بودار 
و آبکـی می شـود. بـه جز این واکنـش های جزیی، 
چنیـن روشـی هیـچ گونـه واکنش منفـی دیگری 
برجـای نمـی گـذارد. ایـن رونـد معمـوال بیـش از 

۷۲سـاعت طول می کشـد. 

امیدهایی برای درمان تومورهای سرطانی: 
الروها نسـوج نکـروزه یعنی نسـوج گندیده عفونت 
کـرده و از بیـن رفته که به صـورت چرک خارج می 
شـود را مـی خورنـد و از بیـن می-برند؛ امـا این که 
آیـا می تـوان از آن ها برای درمان تومورها اسـتفاده 
کـرد یـا خیر موضوعی اسـت که نیـاز به تحقیقات 
و مطالعـات بیشـتری دارد. در هـر حـال باید تومور 
سـطحی باشـد تـا بتـوان الرو را روی آن گذاشـت. 
بایـد روی ایـن مطلب تحقیق شـود. شـاید بـا این 
روش، تومورهـا بـه ویـژه تومورهای سـطحی را نیز 
بتـوان درمان کرد. چون الروها نسـوج نکروزه را می 
خورنـد و تومـور هم نسـوج نکروزه ایجـاد می کند، 

ممکـن اسـت بتوانند این نسـوج را از میـان ببرند.

مناسـب  هـای  گونـه  از  یکـی  بـا  آشـنایی   
الرودرمانـی: 

مگـس Lucilia sericata معموال روی الشـه ها، 
مدفـوع انسـان و زبالـه یافت می شـود. همچنین 

ایـن گونـه یکـی از فـراوان تریـن گونـه-
هـای این جنـس می باشـد. این 

مگس عضـوی از خانواده 
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Caliphoridae اسـت و مثـل بقیـه اعضـای این 
خانـواده نقـش مهمـی در دادگاه هـا، پزشـکی و 
دامپزشـکی دارد. در دادگاه الروهـا بـه تشـخیص 
مـدت زمانـی که از مرگ گذشـته کمک می کنند. 
در پزشـکی بـه درمان زخـم هایی که درمـان پذیر 
نیسـتند کمـک مـی کنـد. در دامپزشـکی تغذیـه 
حیـوان از الروهـای ایـن مگس مضر اسـت و باعث 

کاهـش محصـوالت هم می شـود.
مگـس بالغ: افراد بالغ اغلب سـبز متالیک هسـتند 
همچنیـن مـی تواننـد سـبز مسـی باشـند. ناحیه 
ی دهانـی معمـوال زرد اسـت پشـت مـودار اسـت. 
ضخامـت پوشـش ۸تا1۰میلـی متـر اسـت بخش 

قاعـده ای بـال هـا بـدون مو اسـت.  

                                              lucilia sericata شکل 7:  سطح پشتی 

lucilia sericata شکل ۸: سطح شکمی

تخـم هـا: تخـم هـای l.sericata معمـوال سـفید 
هسـتند. امـا زرد کمرنـگ هـم مـی توانند باشـند. 
معمـوال بـه صـورت دسـته هـا یـا تـوده هایـی ته 
نشـین می شوند. تخم ها کشـیده و کمی نوک تیز 

هسـتند و تقریبـا 1/۵ میلـی متـر طـول دارند.

l.sericata شکل 9: تصویری از تخم های 

الروهـا: تمـام سـطوح بـدن الرو هموار می باشـد و 
مخروطی شـکل هسـتند. الروها در هر سـه مرحله 
نمو سـفید یا سـفید  مایل به زرد هسـتند و قبل از 
تبدیل شـدن به شـفیره  حداکثر 1۲تا1۸میلی متر 
طول دارند. تشـخیص مگس نابالغ سـخت اسـت و 

به میکروسـکوپ نیاز دارد.
 

 l..sericata  شکل ۱۰: تصویری از الرو

شـفیره: شـفیره ها درون یک پوشـش به رنگ قهوه 
ای مایـل به قرمز یا قهوه ای روشـن یا مشـکی قرار 
دارنـد. طولـی بـه انـدازه ۹تا 1۰میلـی متـر دارند و 

پهنـای آن ها ۳تا۴میلی متر می باشـد. 
    

l.sericata شکل ۱۱: تصویر شفیره های
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سـلول هـای داخـل یـک تومـور سـرطانی مانند 
جانـوران در طبیعت تغییر و تکامـل پیدا می کنند. 
چگونگـی روند این پروسـه به ما کمـک می کند تا 

سـرطان را در جـای خـود متوقف کنیم. 

آیا ما در جنگ با سرطان پیروز خواهیم شد؟
آخرین مطالعات حاکی از فاصله زیاد با پیروزی اسـت. 
در آمریکا، طبق مطالعات جامعه سرطان آمریکا مرگ 
ناشـی از گسـترش سـرطان در مـردان ۴۲٪ و در زنان 
۳۸٪ اسـت. شواهد در انگلسـتان خطرناک تر است. با 
توجه به تحقیقات سـرطانی انگلسـتان، ۵۴٪ مردان و 
۴۸٪ زنـان در زندگی خود دچار سـرطان می شـوند و 
نمونـه ها در حال افزایش هسـتند. طبـق مطالعات به 
دسـت آمده از موسسـه سـرطانی مک میالن از سـال 
۲۰1۵ دو و نیـم میلیـون آدم در آمریـکا با این بیماری 
زندگـی می کنند. این شـواهد نشـان دهنده ی رشـد 
۳٪ای سـرطان در هر سـال اسـت به عبـارت دیگر به 
ازای هـر ۵سـال چهارصد هزار نفر بیشـتر به سـرطان 

مبتال شدند. 
ایـن گونـه مطالعـات نشـان می دهـد که سـرطان نه 
تنهـا بـه طور قابل توجهی قابل گسـترش اسـت بلکه 
در حال هرچه بیشـتر همگانی شده اسـت. اما چرا این 
بیمـاری درزندگی تعداد زیادی از مردم دنیا گسـترش 

پیدا کرده اسـت؟
بـرای یافتـن جواب این سـوال، بایـد ایـن را بدانیم که 
سـرطان محصول شـوم تکامل اسـت. جانوران بزرگ و 
تکامل یافته مانند انسـان ها در مقابل سـرطان آسیب 
پذیـر هسـتند دقیقا بـه خاطر این کـه آن ها بـزرگ و 

تکامل یافته هستند. 
بـا وجود این کـه فرآیندهای تکاملی بـه عنوان عاملی 
بـرای ایجـاد سـرطان شـناخته شـده انـد،  اما همین 
تفکـرات تکاملـی اسـت کـه در حـال حاضـر باعـث 
رفتارهای پیشـتازانه برای افزایش احتمال پیـروزی در 

مقابل سـرطان و به دنبال آن سـالمتی ما شـده است.
 

شکل۱:  سلول سرطانی در حال تقسیم شدن 

بـرای این که بفهمیم سـرطان به طورکلـی چگونه به 
وجـود می آید، نیاز اسـت که به فرآیند پایـه ای که در 
بدن ما اتفاق می افتد یعنی تقسـیم سـلولی بازگردیم. 
همـه مـی دانیم زمانی کـه یک تخمک و یک اسـپرم 
بـه هـم می رسـند لقاح انجـام می شـود. در طی چند 
روز آن تخمک و اسـپرم به توده ای متشـکل از هزاران 
سـلول تبدیل می شـوند. در طی زمان، تقریبا تا سـن 
1۸سـالگی، این سـلول ها به دفعات تقسیم می شوند. 
به گونه ای که دانشـمندان در مورد تعداد سـلول های 

بدن انسـان به توافق قطعی نرسـیده اند. 
تقسـیم سـلولی در بـدن مـا به شـدت تحـت کنترل 
اسـت. بـرای مثـال، در زمـان رشـد ابتدایی دسـت ها 
در دوران جنینی، تعدادی از سـلول ها وارد پروسـه ی 
خودکشـی سـلولی به نام مرگ سـلولی برنامـه ریزی 
 شـده  بـرای انداختـن فاصلـه بیـن انگشـتان دسـت 

می شوند. 
سـرطان نیـز بـه طور کلـی درباره ی تقسـیم سـلولی 
اسـت، اما با یه تفاوت مهم. یک سلول سرطانی تمامی 
قوانین مربوط به کنترل تقسیم را که بقیه سلول ها از 

آن تبعیت می کنند می شـکند. 
زیست شناس ماهر،  تیموتی ویل  از دانشگاه کمبریج 
آمریـکا مـی گویـد: "بـه عبارتـی آن هـا یـک عضـو 
جداگانه و متفاوت هسـتند. سـلول قوی تر سـریع تر 

از سـلول های اطراف تقسـیم می شـود و مواد غذایی 
را  از آن خـود مـی کند، موفق ترین تبدیل به سـرطان 
خواهد شـد و خوش شـانس ترین نجات پیـدا کرده و 

رشـد خواهد کرد". 
 سـلول طبیعـی بـرای کنتـرل و ممانعـت از تقسـیم 
بی رویه نشـانه گذاری شـده اسـت،  اما تقسـیم سلول 

سرطانی یک تقسـیم غیرقابل کنترل است. 
ویـل مـی گویـد: ”سـلول هـای یک انسـان بـزرگ به 
طور پیوسـته تحت کنترل سـخت گیرانه ای هستند. 
بـه طور کلـی سـرطان از دسـت دادن کنتـرل در این 

سـلول ها اسـت”. 
 

 
شکل ۲ :  تقسیم سریع و بدون کنترل سلول های سرطانی 

سـرطان تنها زمانی می تواند بـه این نحوه ی غیرقابل 
کنترل تقسـیم شـود کـه تعـدادی از ژن هایـی که به 
 P۵۳ طـور طبیعی غیرفعال و خاموش هسـتند مانند

در سـلول های سـرطانی دچار جهش شـوند. 
بـه هرحال بدن هـای ما در متوقف کـردن این جهش 
هـا عملکـرد خوبـی دارند. سیسـتم هـای بیولوژیکی 
زیـادی وجـود دارد که بیشـتر این جهش هـا را قبل از 
ایـن که بتوانند آسـیبی به بـدن بزنند از بیـن می برد. 
مـا در بدن خود تعـداد زیادی ژن ترمیم کننـده داریم 

کـه فرمـان هایـی بـرای از بیـن بردن سـلول 
بیمار صادر می کنند. چارلز سـوآنتون  

از انسـتیتو کریک فرانسیس 
در آمریـکا می گوید: 

این شماره:  سرطان و تکامل

نگین جعفری ) دانشجوی کارشناسی،  دانشکده علوم زیستی،  دانشگاه خوارزمی (
 N3g1njfri1996@Gmail.com آدرس مکاتبات 

داستان های علم
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”میلیون ها سـال از تکامـل در این روند وجـود دارد. او 
همچنیـن اذعـان دارد کـه این خیلی خوب اسـت اما 

نیست”.  عالی 
خطر اصلی از سـمت سـلول های بیماری می آید که 
بـه طـور کامل ترمیم نشـده اند. در طی زمـان، یکی از 
این سـلول ها رشـد و تقسـیم کرده و تبدیل به هزاران 
و پس از آن ده ها هزار سـلول سـرطانی می شـود. در 
نهایـت ممکن اسـت حتی بیلیـون ها سـلول در یک 

تومور وجود داشـته باشد. 
این قضیه باعث یک مشـکل چالش برانگیز می شـود. 
از زمانی که اولین سـلول بیمار تقسـیم و جهش یافته 
و تبدیـل بـه تومـور شـود، فرد دچار سـرطان شـده تا 
زمانـی کـه تـک تک سـلول هـای سـرطانی بـه طور 
کامـل نابـود شـوند. اگر حتی تعـداد کمـی از آن ها از 
بیـن نرفتـه و نجات پیدا کننـد می توانند به سـرعت 
و به دفعات تقسـیم شـده و تومور را مجددا احیا کنند. 

 

 
شکل۳ :  ایجاد جهش در سلول های سرطانی و افزایش 

تنوع ژنتیکی 

تمام سـلول های سـرطانی مشـابه هم نیسـتند.  هر 
زمان که یک سـلول سرطانی تقسیم می شود قابلیت 
آن را پیـدا مـی کنـد که جهش هـای جدیـد را که بر 
عملکردش تاثیر می گذارد برگزینـد. به عبارتی آن ها 

دگرگون می شـوند. 
بـه محض این که سـلول های داخل یـک تومور دچار 
جهش می شـوند، بیشـتر از قبل دچـار تنوع ژنتیکی 
می شـوند. سـپس تکامل برای یافتن سـرطانی ترین 

سـلول دسـت به کار می شود. 
سـوآنتان می گوید: ”تنوع ژنتیکی طعم زندگی اسـت 
کـه دنبالـه رو انتخاب طبیعی اسـت. تکامـل از طریق 
انتخاب طبیعـی برای اولین بار توسـط چارلـز داروین  

در سـال 1۸۵۹ بیان شـد. 
ماننـد هـر گونـه جانـوری انسـان ها، شـیرها،  
قورباغـه هـا و حتـی باکتـری هـا دچار 
تحـول و تغییـر ژنتیکـی مـی 
هـای  سـلول  شـوند، 

سـرطانی نیز همینطور. سـوآنتان می گوید: ”تومورها 
بـه صـورت طولـی و در یک خط دگرگون نمی شـوند 
بلکه دگرگونی آنها به صورت شـاخه ای اتفاق می افتد 
که این بدین معنی اسـت که هیچ دو سـلولی در تومور 

شـبیه به هم نیسـتند”. 
به عبارتی سـلول های یک تومور برای  هرچه بیشـتر 
سـرطانی شـدن دگرگـون مـی شـوند. سـوآنتان می 
گویـد: ”درواقـع مـا بـا شـاخه هایـی از تکامل روبـه رو 
هسـتیم که باعث ایجاد تنوع و به دنبال آن سـالمتی 
مـی گـردد و بـه سـلول ها اجـازه مـی دهد کـه جان 

سـالم بـه در ببرند ”.
 

 
شکل 4: یک تومور سرطانی مانند یک درخت با شاخه های 
متعدد است که هر شاخه جدید بیانگر یک جهش جدید 

می باشد. 

ایـن اصـل کـه تومورهـا به طـور مـداوم ژنتیـک خود 
 را تغییـر مـی دهنـد یکی از دالیلی اسـت که کشـتن 

آن ها را خیلی سخت می کند. 
بـه همیـن دلیل اسـت که سـوآنتان و تمـام همکاران 
فعالـش در ایـن زمینه،  مشـاهدات تکاملی بـرای زدن 
ردپـای سـرطان را در پـی گرفتنـد.  سـوآنتان کـه به 
طور اختصاصی برروی سـرطان ریـه کار می کند،  هم 
دانشمند پزشکی و هم محقق است. مطالعات او باعث 
بروز چیزی شـد که امید اسـت به کشـف درمانی موثر 
برسـرطان کمـک کند.  ایـن تفکر که تکامـل در یک 
تومور سـرطانی مانند یک درخت با شاخه های متعدد 
اسـت. پایه ی درخت جهش های اصلی هستند که در 
مرحله اول باعث بروز سـرطان شـده اند:  جهش هایی 
که باید توسـط تمامی سـلول های سـرطانی تقسـیم 

شوند. 
در اصـل، درمانی که یکـی از آن جهش های پایه ای را 
هـدف قرار دهد باید تمام سـلول های تومـور را از بین 
ببـرد. این روشـی اسـت که بعضی از معالجـان آن را به 
EGFR  کار مـی برنـد. به طـور مثـال دارویی به نـام

سـرطان ریـه را مـورد هـدف قـرار مـی دهـد،  و یـک 
پروتئین بازدارنـده ی  BRAF ژن های معیوبی را که 

عامل سـرطان هسـتند را مـورد حمله قـرار می دهد. 
مشـکل اینجاسـت که این درمان هـا به انـدازه ای که 
انتظار داریم کارسـاز نیسـتند. حتی در این درمان های 

ذکر شـده پـس از مدتی مقاومت ایجاد می شـود. 
سـوآنتان معتقد اسـت که این به این خاطر اتفاق می 
افتـد کـه یک یا بیشـتر از یک سـلول در شـاخه های 
تومور وجود خواهند داشـت کـه دارای جهش مقاومت 
هسـتند کـه بـه آن هـا اجازه مـی دهـد کـه از درمان 
جان سـالم بـه در ببرنـد. به عبـارت دیگر، تعـدادی از 
شـاخه های درخت سـرطان به گونه ای دگرگون شده 
و تغییـر یافتـه اند که بـه آن ها قدرت آسـیب پذیری 
کمتـر در مقابـل حمـالت را می دهد. به عبـارت دیگر 

آن هـا می تواننـد درمـان را گول بزنند. 
 

 
شکل 5:  سلول های سرطانی برای از بین رفتن اغلب باید 

بیشتر از یک بار موردحمله قرار بگیرند. 

سـوآنتان و همکارانـش مطالعه ای برروی این مشـکل 
انجـام دادند تا شـاید بتوانند درمانـی با نتیجه ی بهتر 
ارائه کنند.  یک تومور متوسـط به طور تقریبی شـامل 
یک هزار بیلیون سـلول سـرطانی اسـت. بعضی از این 
سـلول ها ممکن اسـت دارای تغییر مقاومت باشند که 

آن هـا را درمقابل حمـالت ایمن می کند. 
امـا اگر یک نـوع درمان دوتـا از آن جهش های پایه ای 
را بـه طـور همزمـان مورد هـدف قرار دهـد چه اتفاقی 
می افتد؟ قطعا تعداد کمتری سـلول پیدا خواهد شـد 
کـه در مقابـل حملـه بـه هردونـوع جهـش هـا مقاوم 

باشند. 
سـوآنتان و همکارانـش تمام اعداد را امتحـان کردند تا 
بفهمند چـه تعداد از جهـش های بنیـادی در درخت 
سـرطان را بایـد به طور همزمان مورد هدف قـرار داد تا 
از نابود شـدن تک تک سـلول های سرطانی اطمینان 
حاصل شـود. عـدد جادویی عدد سـه بود. محاسـبات 
آن هـا نشـان داد کـه هـدف قـرار دادن سـه عـدد از 
ایـن جهـش هـای بنیـادی در یـک زمـان مـی تواند 
 باعـث برانداختـن ایـن درخـت و از بیـن رفتن تمامی 

سلول های سرطانی تومور شود. 
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بـه هرحـال،  ایـن پیشـنهاد بـه آسـانی قابـل حصول 
نیسـت. برای اینکار نیاز به محققینی اسـت که برروی 
سـرطان خاصـی در یک فـرد مطالعه کـرده تا تعیین 
کننـد تومورهای آن چه جهش های بنیـادی را دارند و 

سـپس درمـان مناسـب آن را پیدا کنند. 
سـوآنتان توضیح می دهد: ”چیزی که مـا با آن مواجه 
هسـتیم و باید بیمار به بیمار بررسـی شـود این اسـت 
کـه کجا باید به دنبـال تومورها برویم و آنتـی ژن های 

ترونیکال در کجا سـاخته می شوند. “
آلبرتو باردلی  محقق سـرطان از دانشگاه تورین  ایتالیا 
نیـز از تئوری تکامل بـه عنوان یک الهام بـرای راه حل 
 نیروبخـش بـرای غلبـه بـر مقاومـت دارویی اسـتفاده 

می کند. 
او دربـاره ی تحقیـق قبلی خـود می گوید: مـن از این 
واقعیت که همه تومورها دارای نوعی مقاومت هسـتند 
بسـیار مایوس شـدم. اکنـون باردلـی از داروی مقاومت 
بـرای یافتـن یـک درمان ضدسـرطان جدید اسـتفاده 

کند.  می 
مقاومـت  آشکارسـاختن  بـا  را  خـود  تحقیقـات   او 
سـلول های سـرطانی که خـود آن را کلـون نامید آغاز 
کـرد. بـه بیمـاران یـک داروی خـاص داده مـی شـد 
و سـپس مشـخص مـی شـد زمانی کـه سـلول های 
سـرطانی ویژه-کلـون-در تومور غلبه می کنـد به این 
دلیـل اسـت که مقاومت دارویـی را افزایش داده اسـت. 
سـپس باردلـی اثـر دارو بر سـرطان را حـذف می کرد. 
ایـن کار فشـار تکاملـی را برداشـته که به کلـون اجازه 
پیـروزی میـداد. بـدون این فشـار، انـواع دیگر سـلول 
هـای سـرطانی در تومـور نیـز شـانس شـکوفا شـدن 
 دارنـد. بدین طریـق آن ها علیه کلون غالـب به مبارزه

برمی خیزند. درواقع، سـرطان شـروع به جنگ با خود 
مـی کند. زمانی که تعـدادی از آن کلون ها میدان را به 
دسـت گرفتند، زمان آن است که دوباره از دارو استفاده 
شـود، ایـن در حالی اسـت که کلون هـای جدید هنوز 
فرصـت قوی کردن مقاومت خـود را پیدا نکرده اند که 
باردلـی نام جنگ کلون ها را برای آن برگزیده اسـت. 

بـه گفتـه ی باردلـی مـا از کلـون هـا بر ضد کلـون ها 
اسـتفاده می کنیم. سـپس منتظر برنده ها می مانیم 
و پـس از آن فشـار را از روی آنهـا برمـی داریـم، یعنـی 
داروها. در این وضعیت برنده ها بیمار هسـتن و شـروع 
بـه از بیـن رفتن می کننـد و بعد از آن بقیـه کلون ها 
اوضـاع را به دسـت می گیرند. بدین تربیـت ما از تومور 

برعلیـه خود اسـتفاده می کنیم. 
او مـی گویـد: “مـن می خواهم از سـلول هایـی که در 

درمـان تحـت تاثیر قـرار نگرفتنـد در جهت مبـارزه با 
بقیه اسـتفاده کنم”.

درحـال حاضـر مـا از کارکـرد یـا عـدم کارکـرد ایـن 
تکنیک مطمئن نیسـتیم. باردلی و تیمش آزمایشـات 

خـود را از تابسـتان سـال ۲۰16شـروع کـرده انـد. 
ایـن پیشـنهادات تکاملی نشـان دهنـده ی آینـده ی 
خوبـی اسـت امـا چیـزی کـه اهمیـت بیشـتری دارد 
فهمیـدن هرچـه بهتر علـل ایجـاد سـرطان در همان 

مـکان اولیه اسـت. 
در سـال ۲۰1۳ یکـی از بزرگتریـن مطالعـات ژنتیکی 
قـدم بزرگـی رو بـه جلـو نهاد. محققـان ژنوم بیمـاران 
سـرطانی را برای پیدا کردن نشـانه هایی از ۳۰جهش 

سـرطانی که بیشـتر اتفاق مـی افتد ثبـت کردند. 
 DNA این نشـانه ها تغییرهای کوچک شیمیایی در
در سـرطان هایی مانند سـرطان ریه، سرطان پوست و 
سـرطان تخمدان تجسـم می شـوند.  اندرو بیانکین  ، 
پزشـکی در دانشـگاه گالسـگو  آمریکا یکی از کسانی 
اسـت کـه در این زمینه فعالیت می کنـد. او می گوید: 
”حمله به DNA در صورتی قابل مشـاهده اسـت که 
یک نشـانه ای از تخریب برجای مانده باشـد. بیانکین 
توضیـح  مـی دهد که در سـرطان پوسـت، مـی توان 
عالمتـی از تاثیـر اشـعه ی UV دید، در سـرطان ریه 
نیز ما می توانیم نشـانه هایی از تاثیر سـیگار را ببینیم 
و مـی تـوان عالئمـی از ناتوانـی در ترمیـم DNA را 

مشـاهده کرد “.
با وجود این دانسـته ها در مورد نشـانه های سـرطان، 
گـروه توانسـت نمونـه هـای از فـرم هـای غیرعـادی 
 سـرطان را ببینـد کـه دلیـل آن نامشـخص بـود. او 
مـی گوید: ”تالش هـای زیادی برای یافتـن این دالیل 

در حال انجام اسـت. “
چالـش اصلی برای محققینی مانند بیانکین و تحقیق 
سـرطانی آمریکا، کـه بودجه اینـکار را فراهم می کند، 
فهمیـدن این اسـت کـه دقیقا چه چیـزی این نـوع از 

تغییرات ژنتیکـی را سـازمان دهی می کند. 
 

 
 DNA شکل 6 : برجای گذاشتن نشانه های واضح بر روی

توسط سرطان

پـس از مطالعات بـرای فهمیدن دلیل اصلی سـرطان 
و پیـدا کـردن راه درمان برای آن، دومین مسـئله مهم 
کـه بایـد بـه آن توجـه شـود روش هـای جلگیـری و 
ممانعت اسـت. ایـن به این دلیل اسـت که فاکتورهای 
خطرآفریـن شـناخته شـده ای وجـود دارنـد کـه بـه 
جهش های سـرطان زا کمک می کنند مانند سرطان 

و نورشـدید خورشید. 
اوتیـس براولـی ،  سرپرسـت اصلـی جامعه سـرطانی 
آمریـکا می گوید تمرکز بر روی بعضی از این فاکتورها 
مـی توانـد باعث پیشـگیری از نمونه هایی از سـرطان 
 در همـان ابتـدا شـود. او دو آمار شـوکه کننـده را بیان 
می کند. : درسـال  آمار1۹۰۰ مرگ ناشـی از سـرطان 
در انگلسـتان 6۵ نفـر از 1۰۰۰۰۰ نفر بـود اما این رقم 
تا سـال ۲۰1۰ به ۹۰ نفر از 1۰۰۰۰۰ نفر افزایش پیدا 

کرد. 
براولـی می گوید: ”اگر شـما چیزی داشـته باشـید که 
در طـی ۹۰ سـال بـه ایـن سـرعت افزایش پیـدا کند 
حتما دلیلی برای آن وجود دارد. اگر شما بتوانید دلیل 

را بیابیـد می توانید سـرطان را کاهش دهید”.
در انگلسـتان در طی دو دهه اخیر کاهـش ۲۵٪ای در 
آمـار مرگ وجو داشـته اسـت کـه به گفتـه ی براولی 
بیـش از نیمـی از ایـن کاهش ناشـی از فعالیـت های 

پیشـگیری از سـرطان است. 
این قضیه این حقیقت را آشـکار می سـازد که بعضی 
از سـرطان هـا کـه باعث مرگ مـردم می شـوند قابل 
پیشـگیری هسـتند. بنا بر تحقیقات سـرطانی آمریکا 
تقریبـا یـک سـوم مـرگ هـای ناشـی از سـرطان در 
انگلسـتان وابسـته بـه مصرف سـیگار اسـت کـه این 
مسـئله تنباکـو را بـه یکـی از اصلی تریـن دالیل قابل 

پیشـگیری سـرطان تبدیل مـی کند. 
 

 
شکل 7: تاثیر سیگار بر سرطان ریه 
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در حال حاضر مجموعه ای از سـرطان هـا وجود دارند 
که بهتر تشـخیص داده می شـوند و شـانس بیشتری 

برای درمـان دارند. 
اما دلیلی که بیشـتر بـرای افزایش سـرطان گفته می 
شـود این اسـت که انسـان هـا به طور متوسـط بیش 
از حـد معمـول عمـر  می کنند.  بـه گفته ی بیانکین 
اگر شـما به اندازه کافی طوالنی زندگی کنید سـرطان 

خواهید گرفت. 
باردلـی در گفتـه هـای خـود به این اشـاره کـرد که ار 
همـه ما بخواهیم بیشـتر از ۷۰ سـال عمـر کنیم باید 
ایـن را بپذیرم کـه زود یا دیر به نوعی از سـرطان دچار 
خواهیـم شـد. ایـن موضوع اجتنـاب ناپذیر اسـت زیرا 
سـلول های بدن مـا قدرت محافظـت از DNA خود 
بـرای مدت طوالنی ای که ما عمر می کنیـم را ندارند. 
براولـی فراتـر رفته و مـی گوید:”هرکس که بیشـتر از 
۴۰سـال سـن دارد یک جهش که ممکن اسـت عامل 
سـرطان در بعضـی نقـاط باشـد خواهـد گرفـت. این 
موضوع هشـداردهنده است اما خوشبختانه مکانیسم 
دفاعـی بـدن ما بـه طور طبیعـی این جهش هـا را به 
وسیله ی از بین بردن جهش زاها قبل از اینکه بتوانند 
رشـد کـرده و تبدیل به یـک تومور پف کرده شـوند از 

بین می بـرد.”
بـا ایـن کـه افزایش میزان سـرطان تقریبـا یک پیامد 
ناگزیـر در سـالمتی ما اسـت، امـا درمان هـای بهتر و 
موثرتر به سـرعت و با گام های تند در حال پیشـرفت 

به جلو اسـت. 
و نـگاه بـه ایـن کـه چگونـه زندگی در جهـت “جنگ 
تکامـل علیـه تکامل” فعالیـت می کند ممکن اسـت 
باعـث پیشـرفت آینده شـود. باردلـی در این بـاره می 
گویـد: ”میزبـان مـا، بـدن مـا  مجبـور بـه اسـتفاده از 
منابعـی اسـت کـه در طی میلیـون ها میلیون سـال 

رشـد یافتـه اند. 
او مـی گویـد: ”امیـد وجود دارد.  من شـکی نـدارم که 
ما سـرطان را شکسـت خواهیـم داد.  بعضـی اوقات ما 
شکسـت مـی خوریـم فقط بـه این دلیل که مشـکل 
 را بـه درسـتی تشـخیص نمـی دهیـم.  در ایـن میان

 نمـی تـوان کسـی را مقصـر دانسـت و  این ناشـی از 
نقـص علم اسـت“.

منابع : 
1. Halsted WS. I. The results of radical operations 
for the cure of carcinoma of the breast. Ann Surg. 
1907; 46:1–19.
2.  Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative 
G, Peto R, Davies C, et al. Comparisons between 
different polychemotherapy regimens for early 
breast cancer: meta-analyses of long-term out-
come among 100,000 women in 123 random-
ized trials. Lancet. 2012; 379:432–444.
3. Vadhan-Raj S, Goldberg JD, Perales MA, et al. 
Clinical applications of palifermin: amelioration 
of oral mucositis and other potential indications. J 
Cell Mol Med. 2013; 17:1371–1384.
 [Hryniuk W, Levine MN. Analysis of dose inten-
sity for adjuvant chemotherapy trials in stage II 
breast cancer. J Clin Oncol. 1986; 4:1162–1170.
5. Von Hoff DD, Clark GM, Weiss GR, et al. Use 
of in vitro dose response effects to select antineo-
plastics for high-dose or regional administration 
regimens. J Clin Oncol. 1986; 4:1827–1834.
6. Crawford J, Ozer H, Stoller R, et al. Reduction 
by granulocyte colony-stimulating factor of fever 
and neutropenia induced by chemotherapy in pa-
tients with small-cell lung cancer. N Engl J Med. 
1991; 325:164–170. 
7. Budman DR, Berry DA, Cirrincione CT, et al. 
Dose and dose intensity as determinants of out-
come in the adjuvant treatment of breast cancer. 
The Cancer and Leukemia Group B. J Natl Can-
cer Inst. 1998; 90:1205–1211. 
8. French Adjuvant Study G. Benefit of a high-
dose epirubicin regimen in adjuvant chemother-
apy for node-positive breast cancer patients with 
poor prognostic factors: 5-year follow-up results 
of French Adjuvant Study Group 05 randomized 
trial. JCO. 2001;19: 602–611. 
9. Shulman LN, Cirrincione CT, Berry DA, et al. 
Six cycles of doxorubicin and cyclophosphamide 
or Paclitaxel are not superior to four cycles as ad-
juvant chemotherapy for breast cancer in women 
with zero to three positive axillary nodes: Can-
cer and Leukemia Group B 40101. JCO. 2012; 
30:4071–4076. 
10. Norton L. Cancer log-kill revisited. Am Soc 
Clin Oncol Educ Book. 2014;3–7. [19] Del Mas-
tro L, De Placido S, Bruzzi P, et al. Fluorouracil 
and dosedense chemotherapy in adjuvant treat-
ment of patients with early-stage breast cancer: 
an open-label, 2 2 factorials, randomised phase 3 
trial. Lancet. 2015; 385:1863–1872. 
11. Cameron D, Barrett-Lee P, Canney P, et al. 
The UK TACT2 Trial: comparison of standard 
vs accelerated epirubicin in patients requiring 
chemotherapy for early breast cancer (EBC) 
(CRUK/05/ 019). San Antonio Bre cyclophos-
phamide followed by Paclitaxel in node-positive 
or high-risk node-negative breast cancer. J Clin 
Oncol. 2010;28: 77–82.
12. Moebus V, Jackisch C, Lueck HJ, et al. In-
tense dose-dense sequential chemotherapy with 
epirubicin, paclitaxel, and cyclophosphamide 
compared with conventionally scheduled che-
motherapy in high-risk primary breast cancer: 
mature results of an AGO phase III study. JCO. 
2010; 28:2874–2880.
13. Moebus V, von Minckwitz G, Jackisch C, 
et al. German Adjuvant Intergroup Node-posi-
tive Study (GAIN): a phase III Trial Comparing 
Two Dose-Dense Regimens (iddEPC vs. ddEC-
PwX) in high-risk early breast cancer patients. 

Ann Oncol. 2017 [cited Apr 28]. DOI:10.1093/
annonc/mdx203.
14. Foukakis T, Von Minckwitz G, Bengtsson N, 
et al. Effect of tailored dose-dense chemothera-
py vs standard 3-weekly adjuvant chemothera-
py on recurrence-free survival among women 
with high-risk early breast cancer. JAMA. 2016; 
316:1888–1896.
15. Budd GT, Barlow WE, Moore HC, et al. 
SWOG S0221: a phase III trial comparing che-
motherapy schedules in high-risk early-stage 
breast cancer. JCO. 2015; 33:58–64.
16. Peto R. Current misconception 3: that sub-
group-specific trial mortality results often pro-
vide a good basis for individualising patient care. 
Br J Cancer. 2011; 104:1057–1058.
17. Senkus E, Kyriakides S, Ohno S, et al. Prima-
ry breast cancer: ESMO Clinical Practice Guide-
lines for diagnosis, treatment and followup. Ann 
Oncol. 2015;26 Suppl 5: v8–30. 
18. Harris LN, Ismaila N, McShane LM, et al. 
Use of biomarkers to guide decisions on adjuvant 
systemic therapy for women with early-stage in-
vasive breast cancer: American Society of Clini-
cal Oncology Clinical Practice Guideline. JCO. 
2016;34: 1134–1150.
19.  Sparano JA, Gray RJ, Makower DF, et al. 
Prospective validation of a 21-gene expression 
assay in breast cancer. N Engl J Med. 2015; 
373:2005–2014. 
20.  Gluz O, Nitz UA, Christgen M, et al. West 
German Study Group Phase III PlanB Trial: first 
prospective outcome data for the 21- gene recur-
rence score assay and concordance of prognostic 
markers by central and local pathology assess-
ment. JCO. 2016;34: 2341–2349. 
21. Gnant M, Filipits M, Greil R, et al. Predicting 
distant recurrence in receptor-positive breast can-
cer patients with limited clinicopathological risk: 
using the PAM50 Risk of Recurrence score in 
1478 postmenopausal patients of the ABCSG-8 
trial treated with adjuvant endocrine therapy 
alone. Ann Oncol. 2014;25: 339–345. 
22. Cardoso F, Van't Veer LJ, Bogaerts J, et al. 70-
Gene signature as an aid to treatment decisions in 
early-stage breast cancer. N Engl J Med. 2016; 
375:717–729.
23. Dubsky P, Brase JC, Jakesz R, et al. The En-
doPredict score provides prognostic information 
on late distant metastases in ERþ/ HER2– breast 
cancer patients. Br J Cancer. 2013; 109:2959–
2964.
24. Schwentner L, Wockel A, Konig J, et al. 
Assessing the impact of CMF-like/anthracy-
cline-based/anthracycline-taxane-based/dosed-
ense chemotherapy in dependency of positive 
axillary lymph nodes/hormone receptor-status/
grading/T-stage on survival – a retrospective 
multi-centre cohort study of 3677 patients receiv-
ing adjuvant chemotherapy. Eur J Cancer. 2014; 
50:2905–2915. 
25. Mobus V. Adjuvant dose-dense chemothera-
py in breast cancer: standard of care in high-risk 
patients. Breast Care (Basel). 2016; 11:8–12. 
26. Coates AS, Winer EP, Goldhirsch A, et al. 
Tailoring therapies – improving the management 
of early breast cancer: St Gallen International 
Expert Consensus on the Primary Therapy of 
Early Breast Cancer 2015. Ann Oncol. 2015; 
26:1533–1546.



31

ــده  ــن پرن ــتی ای ــت زیس قدم
بــرروی کــره زمیــن بســیار زیــاد 
اســت بنحویکــه قدیمــی تریــن 
نقاشــی هــای دیــواری آن همــراه 
باانســان اجتماعــی در غــاری بــه 
نــام tajo-segura  در جنــوب 
ــود6- ــت از  وج ــپانیا حکای اس
4هزار ســاله قبــل از میــالد دارد. 
ــده  ــان دهن ــور نش ــرح مذک ط
ــش  ــک می ــکارچی وی ــک ش ی
ــتگی  ــل دوره نوس ــرغ در اوای م
مــی باشــد. بــه عــالوه فســیلی 
مربوطــه بــه 4۰-5۰ میلیــون 

ــده  ــدا ش ــز پی ــن( نی ــل )ایوس ــال قب س
ــره  ــواده هوب ــه خان ــق ب ــه متعل ــت ک اس
ــود  ــات موج ــت. اطالع ــرغ اس ــش م ومی
ــن  ــه ای ــا اولی ــه منش ــد ک ــی ده ــان م نش
خانــواده بــه احتمــال زیــاد در افریقا بــوده و 
امــروز پراکنــش آن وســیع بــوده و در بخش 
هــای جنوبــی ومرکــزی اروپــا و در قســمت 

ــد. ــی کن ــل م ــپانیا تولیدمث ــی ازاس های
میــش مــرغ )چیــرگ( بانــام علمــی 
رده  از   Great bustard Otis tarda
ــواده  ــانان وخان ــته درناس ــدگان وراس پرن
هوبــره وازجنــس Otis مــی باشــد. چیــرگ 
جزءبــزرگ تریــن پرنــدگان گیاهخــوار بوده 
وباجثــه بــزرگ وبــال هــای کشــیده وپرتوان 
ــرواز  ــه پ ــادر ب ــده ق ــن پرن ــنگین تری س
ــدن  ــول ب ــت .ط ــه اس ــب گرفت ــان لق جه
ــرم  ــر ووزن آن ۱5-۱۸ کیلوگ ــا ۱مت در نره
وطــول بــدن مــاده هــا 7۰-۸۰ ســانتی متــر 

ــد. ــی باش ــرم م ــاوزن 5-۸ کیلوگ ب
ایــن پرنــده دارای گردنــی افراشــته وپاهــای 
ــت  ــه انگش ــه س ــه ب ــوده ک ــوی ب ــد وق بلن
ــت  ــای پش ــگ پره ــود. رن ــی ش ــم م خت
حنایــی روشــن بــا خطــوط قهــوه ایــی تیره 
و ســینه آن معموالســفید رنــگ مــی باشــد. 
ــاط  ــیار محت ــده ای بس ــرغ پرن ــش م می
باچشــم هــای تیزبیــن بــوده کــه از فاصلــه 

دور خطــر را احســاس مــی کنــد وبــا پــرواز 
یااســتتار خودراازخطــر دور نگــه مــی دارد. 
ایــن پرنــده مناطــق خلــوت و آرام را ترجیح 
مــی دهــدواز مــکان هــای پرتراکــم گریزان 

اســت.
راه رفتــن آن آرام وبــا وقاربــوده ودر حین راه 
رفتــن وپاییــدن اطــراف گــردن خــودرا بــاال 
نگــه مــی دارد. ایــن پرنــده بیشــتر زمیــن 
ــرای  ــی ب ــای دیم ــت ه ــت ودش ــای پس ه
اســکان خــود برمــی گزینــد. شــیوه زندگی 
آن کامــال اجتماعــی بــوده ومعموال در دســته 
هــای چندتایی ویــا چنــد ده تایی مشــاهده 
ــی  ــاختار زندگ ــرگ در س ــود. چی ــی ش م
گروهــی خــود تدابیــر امنیتــی مخصــوص را 
بــه اجــرا مــی گــذارد بــرای حفاظــت گــروه 
از خطــرات احتمالــی بــه گمــاردن نگهبــان 
مــی پــردازد کــه ایــن ویژگــی مــی توانــد 
ــرات  ــر خط ــده را در براب ــدودی پرن ــا ح ت

شــکار محفــوظ نگــه دارد.

پراگندگی جمعیت: 
پراگندگــی جهانــی میــش مــرغ از شــبه جزیزه 
ــن رد  ــرق چی ــروع وتاش ــپانیا ش ــری در اس ایب
آســیا ادامــه مــی یابد. جمعیــت میش مــرغ در 
جهــان مابیــن ۳۲۲۰۰تــا۴۲6۰۰ عــدد تخمین 
ــوط  ــار مرب ــترین آم ــه بیش ــود ک ــی ش زده م

ــیه  ــپانیا وروس ــورهای اس ــه کش ب
واکرایــن وترکیــه ومجارســتان مــی 

باشــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از 
نیمــی از جمعیــت دنیــا دراســپانیا 
شــرایط  کننــد.  مــی  زندگــی 
نامناســب زیســتگاهی وامنیتــی 
باعــث شــده کــه امــروزه جمعیــت 
ایــن گونــه درمعــرض انقــراض 
جهانــی قرارگیــردواز جمعیــت آن با 

ــود. ــته ش ــان کاس ــت زم گذش

تولیدمثل 
ــرغ در اواخــر  ــی میــش م حــرکات جفــت یاب
ــرم  ــار باگ ــل به ــل فص ــتان واوای ــل زمس فص
شــدن دمــای هــوا وطوالنــی شــدن طــول روز 
شــروع مــی شــود. پرنــده نــر باانجــام نمایشــه 
ایــی ازقبیــل پرگشــایی دم خــودرا بــه صــورت 
چتربازکــرده بــه طوریکــه پرهــای ثانویــه 
موجــود دردو طــرف بــدن به شــکل گل ســفید 
وبزرگــی در مــی آیــد و پشــت پرنــده متــورم و 

برجســته مــی شــود. 
ایــن حــرکات وحــاالت در پــی بدســت آوردن 
همســرصورت گرفتــه وپرنــده نــر ســعی 
ــاده  ــی م ــدرت نمای ــراز احساســات وق دارد بااب
هــای بیشــتری رابــه طــرف خودجلــب کنــد. 
میــش مــرغ ازنظرجفــت یابــی دارای خاصیــت 
چندهمســری بــوده بدیــن معنــا کــه هرکــدام 
ــه  ــه خــود ب ــه وســعت قــدرت وجاذب ازنرهــا ب
تعییــن قلمــرو وجفــت اقــدام مــی کنند. ســن 
بلــوغ در مــاده هــا بیــن ۲-۳ ســال ودر نرهــا۴-

۵ ســال مــی باشــد.
طریقــه النــه ســازی ســاده بــوده 

ــتفاده  ــدون اس ــی ب وگاه
ازپوشــال وتنهــا 

ی  و ر بــر

 پرندگان ایران
این شماره : میش مرغ

هديه يوسف پور  )دانشجوی کارشناسی،  دانشکده علوم زيستی، دانشگاه خوارزمی (
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زمیــن ســاخته می شــود. زمــان تخم گــذاری 
عمدتــا در اواســط بهــار بــوده و معمــوال ۲ تــا 
ــگ آن خاکســتری  ۳ تخــم گذاشــته کــه رن
ــی  ــره م ــا لکــه هــای درشــت وتی ــی ب زیتون
باشــد. وزن تخــم هــا حــدود 1۵۰گــرم بــوده 
ــا ۳ روز گذاشــته مــی شــوند. ودر فاصلــه ۲ت

بعــد از گذاشــتن آخریــن تخــم دوره هچینگ 
تخــم هــا شــروع شــده و تقریبــا ۴هفتــه بــه 
ــری  ــت گی ــد از جف ــد. بع ــی انجام ــول م ط
ــرورش  ــچ  نقشــی در پ ــر عمــال هی ــده ن پرن
ــد داشــت.  ــا نخواه ــه داری از جوجــه ه و نگ
ــه توســط  ــی اکتشــاف الن ــاده در پ ــده م پرن
انســان وجانــوران النــه را تــرک کــرده و تغییر 
جایــگاه مــی دهد.جوجــه هــا بعــد از بیــرون 
ــادر  ــه م ــا ب ــدت ه ــم هاوتام ــدن از تخ آم

ــود. وابســته خواهنــد ب

تغذیه 
میــش مــرغ پرنــده تقریبــا همــه چیــز 
ــاقه  ــان )س ــتر از گیاه ــه بیش ــت ک خواراس
گیاهــان، دانــه غــالت، جوانــه هــای مرتعــی، 
یونجــه و ...(، حشــرات، مارمولــک هــا ، ملــخ 
هــا وســنجاقک هــا تغذیــه مــی کند. بررســی 
هــا نشــان مــی دهــد کــه بیشــترین ســاعات 
تغذیــه در اوایــل و اواخــر روز )صبــح وغــروب( 
ــتراحت  و  ــه اس ــه روز را ب ــد وبقی ــی باش م

ــردازد. پاییــدن منطقــه مــی پ
زیســتگاه ایــن پرنــده بیشــتر دردشــت هــای 
ــا  ــت زاره ــی , کش ــای مرتع ــتپ ه ــاز , اس ب
ــه ســربرده  ــدون درخــت ب ,مــزارع دیمــی وب
ــن آشــیانه مــی ســازد. یکــی از  ودرروی زمی
ــده نشســتن  ــن پرن ــارز ای ــات ب خصوصی
بــروی زمیــن اســت کــه ایــن 
ــخصه  ــی از مش ــی یک ویژگ

هــای زندگــی در زمیــن هــای وســیع وبــدون 
درخــت مــی باشــد کــه بــه پرنــده ایــن امکان 
را مــی دهــد کــه از دور خطررا تشــخیص داده 

وعکــس العمــل مناســب نشــان دهــد.

حفاظت: 
ــیب  ــادر و آس ــدگان ن ــز پرن ــرغ ج ــش م می
کــه  بــوده   )Vulnerable( بــوده  پذیــر 
ازنظرجهانــی جمعیــت آن روبــه کاهش اســت 
ودرحــال حاظــر در لیســت ســرخ اتحادیه بین 
المللــی حفاظــت از طبیعــت ومنابــع طبیعــی 

ــت. ــه اس ــرار گرفت )IUCN ( ق
ــده  ــن پرن ــال 1۳۴6 ای ــز از س ــران نی در ای
تحــت حمایــت اعــالم شــد وشــکار آن ممنوع 
گردیــد. بــا توجــه بــه اینکــه درحــال حاضــر 
در ایــران ایــن گونــه در معــرض انقــراض قــرار 
دارد الزم اســت نســبت بــه آســیب شناســی 
واحیــای ایــن گونــه بــا ارزش اقدامات اساســی 

صــورت پذیــرد.

وضعیت گونه میش مرغ در ایران 
میــش مــرغ بیشــتر در قســمت هــای غــرب 
ــه  ــا در منطق ــرب کشــور خصوص ــمال غ وش
مکریــان واقــع در جنــوب اســتان آذربایجــان 

غربــی پراکنــده اســت.
در دهــه هــای گذشــته غــرب وشــمال غــرب 
ایــران از جملــه اســتان هــای آذربایجــان 
کرمانشــاه  کردســتان،  وشــرقی،  غربــی 
وهمــدان زیســتگاه ایــن پرنــده بــا ارزش 
بــوده امــا شــکار بــی رویــه وتخریب زیســتگاه 
و تبدیــل زمیــن هــای دیمــی بــه آبــی 
ــزه شــدن کشــاورزی (باعــث کاهــش  )مکانی
ــر  ــای اخی ــه ه ــه در ده ــن گون ــه ای ــی روی ب
شــده اســت.  جمعیــت میــش مــرغ در حــال 
حاضــراز ۴۰-۵۰ قطعــه تجــاوز نمــی کنــد و 
همیــن مســئله نگرانــی هــای عمــده ای را  از 
جانــب دوســتداران محیــط زیســت بــه همراه 
داشــته اســت. از عمــده تریــن زیســتگاه 
ــه  ــوان ب ــی ت ــران م ــرغ در ای ــای میــش م ه
ــوکان )دشــت ســوتاو  دشــت هــای اطــراف ب
ــت  ــالغ دش ــه وآب ــت اینگیج ــان دش حمامی
قازلیــان و دشــت ســه کانیــان( اشــاره کــرد 

کــه بیشــترین جمعیــت تولیدمثل کننــده در 
ــد.  ــای داده ان ــود ج ــران را در خ ای

در حــال حاضــر در شهرســتان بــوکان آخرین 
پناهــگاه ایــن گونــه بــا ارزش در کشــور مــی 
باشــد و میــش مــرغ همچــون نگینــی زیبــا 
ــوکان  ــتیپی ب ــای اس ــت ه ــارک دش ــر ت ب
ــروزه میــش مــرغ یکــی از  مــی درخشــد. ام
مهمتریــن آثــار طبیعــی ملــی در شهرســتان 
بــوکان بــه شــمار مــی رود کــه مــی بایســت 
تمهیــدات ویــژه ای را درراســتای کاهــش 
راندمــان  بــردن  وبــاال  وارده  تهدیــدات 

ــت. ــه کار گرف ــی آن ب جمعیت
ــه  ــد ب از طــرف دیگــر میــش مــرغ مــی توان
ــه  ــتی در منطق ــه توریس ــک جاذب ــوان ی عن
مطــرح شــده وگردشــگران زیــادی را وارد 
ــه در  ــی ک ــات اساس ــد. از اقدام ــه نمای منطق
حــال حاظــر در دســتور کار ســازمان حفاظت 
اســت  گرفتــه  قــرار  زیســت  محیــط   از 

می توان به موارد زیر اشاره نمود :
ــرغ،  ــش م ــات می ــز تحقیق ــدازی مرک راه ان
تجهیــز وســازماندهی گارد اجرایــی حفاظــت 
بــرای  تــالش  بــوکان،  زیســت  محیــط 
همــکاری بیشــتر کشــاورزان وروســتائیان 
و نهادهــای مدنــی ومردمــی در حفاظــت 
ــرای  ــالش ب ــه  ت ــه مربوط ــت از گون و مراقب
ــی  ــای مل ــا ونهاده ــازمان ه ــا س ــکاری ب هم
وبیــن المللــی در جهــت اســتفاده از تجــارب 
ســایر کشــور هــا بــرای جلوگیــری از انقــراض 

ــران ــی آن در ای حتم

منابع 
نام کتاب : معرفی گونه میش مرغ

ــد –  ــد رعناق ــی –حمی ــم عبدالکریم ــن : رحی مولفی
ــدی    ــد احم محم

ناظر : حسن عباس نژاد 
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی
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این شماره:

 خارپوستان بی مهرگان دریازی- بخش دوم
نجمه نیکدل )دانشجوی دکتری تکوین جانوری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد(

فرآورده های طبیعی

تحقیــق و پژوهــش بــر روی ســخت پوســتان دریایــی، نــرم تنــان و 
خارپوســتان، در طــی چندیــن ســال گذشــته بــه ویــژه بــه علــت 
ســود جســتن ایــن جانــوران از متابولیــت هــای ثانویــه بــا دارا بودن 
خــواص ضــد میکروبــی مناســب ایــن مــواد، افزایــش یافتــه اســت و 
در ایــن بیــن خارپوســتان، بــه عنــوان یــک منبــِع ترکیبــات فعــال 
بیولوژیکــی بــا کاربردهــای پزشــکی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اند.
امــا یکــی از مهمتریــن و معــروف ترین مدل هــای کالســیک حیوانی 
کــه در شــاخه ی خارپوســتان وجــود دارد و از دیــر بــاز بــه خصــوص 
در مطالعــات لقــاح و زیســت شناســی تکوینــی، مــورد اســتفاده و 
توجــه محققیــن بــوده، توتیــای دریایی اســت. ایــن جانــور همچنین 
ــای  ــوم توتی ــی ژن ــه توال ــن ک ــطه ی ای ــه واس ــک ب ــه ژنتی در زمین
دریایــی کشــف شــده و بــه راحتــی در دســترس مــی باشــد، یکــی 
از مهمتریــن و اولیــن گزینــه هــای مطالعاتــی جانــوری اســت کــه از 

گذشــته تــا بــه امــروز مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

رده بندی خارپوستان:
خارپوستان دریازی را به ۵ رده تقسیم بندی کرده اند: 

• رده ی الله وشان ) نمونه بارز الله های دریایی( 
• رده ی مارسانان ) نمونه بارز ستاره های شکننده(

• رده ی خــارداران ) نمونــه بــارز توتیــا پرکاربــرد در کارهــای تحقیقاتــی 
تکوینی(

• رده ی ستاره سانان ) نمونه بارز ستاره ی دریایی(
• رده ی خیار سانان ) نمونه بارز خیار دریایی(

رده الله وشان:
معــروف تریــن نمونــه هــاي آن اللــه هــاي دریایــی، ســتاره هاي پــر مانند 
اســت. یــا بــه صــورت آزاد زندگــی مــی کننــد یا به وســیله بخشــی کــه از 
جنــس اســتخوانچه مــی باشــد، بــه زیســتگاه خود می چســبند. اســکلت 
داخلــی فقــط بــه منطقــه پایــه در جهــت مخالــف دهــان محــدود اســت 

بازوهــا منشــعب و پاهــاي لولــه اي گیرنــده غــذا دارند.

رده مارسانان:
ســتاره هــاي شــکننده و ســتاره هاي ســبدي از معــروف تریــن نمونه های 
مربــوط بــه ایــن رده مــی باشــند، دارای بدن ســتاره ماننــد و بازوهــاي دراز 

و بســیار قابل انعطاف هســتند.

رده خارداران:
 از نمونــه هــای قابــل ذکــر و معــروف ایــن رده مــی تــوان از توتیــا و دالر 
ماســه اي نــام بــرد. اعضــاء ایــن رده کــره یــا صفحه ماننــد و فاقد بــازو می 
باشــند. اســکلت داخلــی بــه صــورت جوش خــورده اســت و بدیــن ترتیب 
غیــر قابــل انعطــاف اســت. اما اســکلت داخلــی این جانــوران ســوراخ هایی 

دارد کــه پاهــاي لولــه اي و خارهــاي متحــرک از آنهــا خارج می شــوند.

رده ستاره سانان:
همــان گونــه کــه از اســم ایــن رده مشــخص اســت، بــدن ســتاره ماننــد 
دارنــد. از معروفتریــن جانــوران ایــن رده ســتاره ی دریایــی اســت. از میــان 
صفحــات اســکلت داخلــی، پاهــاي لولــه اي شــکل بیــرون آمــده و موجب 

حرکــت مــی شــود. بازوهــا کــه از صفحــه مرکــزي انشــعاب مــی 
یابنــد باریــک و نــوک تیــز نیســتند.
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رده خیار سانان:
خیارهـاي دریایی کـه از مهمترین جانوران این رده می باشـد، تقارن دو 
طرفـی ثانویـه دارنـد و در اطـراف دهان آن هـا تعدادي تانتاکـول وجود 
 دارد. اعضـاء ایـن رده فاقـد بازو هسـتند و محـور دهانـی _ مخرجی در 

آن ها به صورت افقی می باشد. 
بـه عنـوان مثال سیسـتم ایمنی خارپوسـتان همـان پاسـخی را از خود 
بـروز مـی دهند که بیشـتر جانوران چند سـلولی )ازجمله مهـره داران( 
نشـان مـی دهنـد، به این ترتیب که آنها قادر به تشـخیص سـلول های 
خـودی از سـلول هـای غیرخودی هسـتند و اگر یک مـاده خارجی )به 
عنـوان مثـال، میکروارگانیسـم، پاتـوژن( وارد بدن آنها شـوند، به راحتی 
قادر به خنثی سـازی آن ماده ی خارجی هسـتند و یا اینکه به سـرعت 
از آن مـاده دور شـوند، عالوه بر این، این دسـته از جانـوران دارای قابلیت 
بهبود هسـتند که ویژگی مهم و شناخته شده ی خارپوستان می باشد، 
در واقـع یکـی از ویژگـی هـای کلیـدی آنها کـه همان بازسـازی بخش 
هـای از دسـت رفته ی بـدن این جانوران بوده، قابلیت مهمـی برای این 
دسـته از جانوران محسـوب می شود. پاسـخ ایمنی این موجودات مانند 
 سـایر جانوران شـامل 1- پاسخ ایمنی سلولی  ۲- پاسخ ایمنی هومورال 
مـی باشـد که ایمنـی هومـورال دارای تنـوع گسـترده ای از مولکول ها 
اسـت کـه در مایـع سـلومیک موجود می باشـند بـه گونه ای کـه مواد 
خارجـی را شناسـایی کـرده، اقـدام بـه خنثـی کردن اثـر آن و یـا خود 
ماده ی خارجی نموده، باعث افزایش مهاجرت سـلولی و آگلوتیناسـیون 
شـده و همچنین باعث بهبود زخم می شـوند در حالی که پاسـخ 
سـلولی به واسـطه ی سلموسـیت هایی اسـت که از سلول 
هـای حفره ی سـلومیک ایجاد شـده و قـادر به نفوذ 
بـه بافتهـا و انـدام هـای دیگـر بـوده و بدیـن 

ترتیب در مایع سـلومیک گـردش کرده و اکثریت 
قریـب به اتفاق آنها اعمالی که مربوط به سیسـتم 

ایمنـی بـدن می باشـند را بر عهـده دارند.
جملـه  از  میکروبـی  ضـد  ترکیبـات  از  انواعـی 
گلیکوزیدهـای اسـتروئیدی، اسـترول هـای پلی 
هیدروکسـیله، رنگدانه های نفتاکوئینون، لیزوزیم 
ها، پپتیدهـای آنتی بیوتیک، و موادی شـبیه این 
مواد از خارپوسـتان جدا شـده انـد. همچنین مواد 
فعـال بیولوژیکی زیـادی، از قبیـل گلیکوزیدهای 
تـری ترپنـی )سـاپونین(، کندروئتیـن سـولفات، 
گانگلیوزیدهـا،  سـربروزیدها،  هپاریـن،  لکتیـن، 
اسـترول هـا و اسـید چـرب امـگا 6 و امـگا ۳، و 
پروتئیـن های هیدرولیز شـده و پپتید های فعال 
زیسـتی از خیـار دریایـی، جدا و مشـخص شـده 
اسـت که دارای اثـرات دارویی مفیـد چندگانه ای 
مـی باشـند و همچنیـن بعضـی از ترکیباتـی که 
بـه تازگـی از ارگانیسـم هـای دریایـی شناسـایی 
شـده اند، بـه طور عمـده از خیار دریایی و سـتاره 
دریایی می باشـند و این مواد مشخص شده دارای 
خواصـی چـون ضـد تومور، ضـد ویروسـی، ضد انعقـاد، ضـد رگ زایی، 
ضـد سـرطان، ضد فشـار خون بـاال ، ضد التهـاب، ضد میکروبـی، آنتی 
اکسـیدانی، ضدانعقادی، و بهبود زخم می باشـند که به خصوص بیشتر 
ایـن خـواص، به گونه های مختلِف خیار دریایی نسـبت داده می شـوند. 
این خواص درمانی و فواید دارویی بی شـمار خیار دریایی را می توان به 
حضور طیف وسـیعی از مواد فعال زیسـتی به ویـژه گلیکوزیدهای تری 
 )GAGs(کندرویتین سولفات، گلیکوزآمینوگلیکان ،)ترپنی )ساپونین
، پلی سـاکاریدهای سولفاته، اسـترول )گلیکوزیدها وسولفات(، فنولیک 
ها، سـربروزیدها، لکتین، پپتیدها، گلیکوپروتئین، گلیکواسـفنگولیپید، 
ترپنوئیدها و اسـیدهای چرب ضروری نسـبت داد. عالوه بر همه ی اینها 
خیـار دریایی  مواد با ارزشـی چون ویتامیـن A، ویتامین B1، ویتامین 
B۲ و ویتامیـن B۳ و مـواد معدنی چون کلسـیم، منیزیم، آهـن و روی 

دارا مـی باشـد کـه دارای ارزش دارویـی و غذایی اسـت.

ویژگی هاي عمومی خیارسانان:
خیارسـانان گـروه فـراوان و متنوعـی از اکینـودرم هـا می باشـند که از 
ویژگـی هـای ظاهـری آن هـا دارا بـودن بدنـی کـرم مانند و نرم اسـت. 
پوسـت ایـن جانور چرم مانند بوده و در حالت معمـول خیارهاي دریائی 
بـا توجـه بـه جغرافیـاي زیسـت شـان بیـن ۵ تـا 1۰ سـال مـی توانند 
زندگـی نماینـد. خیـار دریائی جانوري طویل با سـطوح دهـان و مخرج 
در دو انتهـاي مخالـف یکدیگـر مـی باشـد. در اطـراف دهان ایـن جانور 
بخـش هـاي مختلفی مـی تواند وجود داشـته باشـد از جملـه ده زائده 
آمبوالکـرال، شـاخه ها، تانتاکول هاي دهانی و پاهـاي آمبوالکرال که در 

تمـام جهـات قرار مـی گیرند.

شکل ۱- رده بندی های گوناگون در سلسله جانوران
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توزیع و زیستگاه خیار دریایی:
خیـار دریایـی تقریبـا در هـر محیـط زیسـت دریایـی یافت می شـوند 
امـا تنـوع آن هـا بیشـتر در صخـره هـاي مرجانـی آب هـاي کم عمق 
گرمسـیري مـی باشـد. دامنـه زیسـت آن هـا از مناطـق بیـن جـزر و 
 مـدي تـا عمیق تریـن بخش هـاي اقیانوسـی در نظر گرفته می شـود. 
قدیمی ترین فسـیل خیار دریایی در حدود ۴۰۰ میلیون سـال قبل می 
باشـد. خیـار دریایـی در بسـیاري از اقیانوس هـا و در تمـام اعماق یافت 
مـی گـردد. برخـی از آنهـا در کف دریـا حرکت می کنند و برخی شـن 
و ماسـه را بلعیـده و برخـی دیگر موجودات کوچک را بـه دام می اندازند. 
بیشـتر خیارهـاي دریایی در نزدیکی سـنگ ها، مرجانهـا و جلبک هاي 
دریایـی زیسـت می کننـد. اگر چه بیشـتر خیارهـاي دریایـی در میان 
علـف هـاي دریایـی زندگـی می کنند، امـا برخـی از آنهـا در گل و الي 
و یـا شـن و ماسـه زندگی مـی کنند. خیارهـاي دریائی تمایـل دارند در 
جمعیـت هـاي متراکم در نقـاط خاص پراکنده شـوند آن هـا در اعماق 

مختلف آب زیسـت می کنند.

خیار دریایی:
شـاخه  دریایـی  مهـرگان  بـی  در   )Holothuria(دریایـی خیـار 
Echinoderm و رده ی Holothuroidea قـرار دارد و بیشـتر در 
کف اقیانوس ها مشـاهده شـده اسـت، به همین دلیل خیارهای دریایی 
جـزء مهمـی از اکوسیسـتم دریایـی محسـوب مـی شـوند. نـام علمی 
خیـار دریایـی “Cucumis marimus” اسـت کـه بـه معنـای "خیار 
دریایـی" بـوده و اولین بار توسـط پلینی)تاکسونومیسـت بـی مهرگان( 
معرفـی گردیـد. تا به امروز، بیـش از 1۰۰۰ گونه از خیار دریایی توسـط 
محققیـن مورد شناسـایی قرار گرفتـه و از این بین چیـزی در حدود ۲۰ 
گونـه خوراکـی بـوده و توسـط بشـر بـه خصوص مردم آسـیای شـرقی 
مصـرف مـی شـود. این موجـودات به طور کلـی در نزدیکـی مرجان ها، 
 سـنگ یـا علف هـای هـرز دریایـی و در آب های کم عمق گـرم زندگی 
مـی کننـد. خیـار دریایی جانـوران دریایی هسـتند که به عنـوان منبع 
غذایـی بسـیار لذیـذ انسـان بـه خاطـر عطـر و طعـم آن، ایـن جانـور 

بـه خصـوص در چیـن و کشـورهای غـرب آسـیا مـورد اسـتفاده قـرار 
داشـته و نیـز بـه عنـوان منبـع چاشـنی در آسـیا و بـه خصـوص غرب 
آن محسـوب شـده و در نتیجـه هـم بـه دلیـل لذیذ بـودن و هم سـالم 
بـودن )بـه واسـطه ی حضور مـواد فعـال فیزیولوژیکی مختلف، شـامل 
ویتامین )B۳,B۲,A,C,B1( و عناصر کمیاب )کلسـیم، آهن، منیزیم، 
روی(، پلی سـاکاریدها )کندوریتین سـولفات(، استرول ها )گلیکوزیدها 
و سـولفات هـا(، فنولیک هـا، سـربروزیدها، لکتین هـا، گلیکوپروتئین، 
 گلیکوزیدهـای سـاپونین و غیـره مـورد توجـه قـرار دارد. در میـان 
گونـه هایـی که به عنـوان غذای دریایی اسـتفاده می شـود، ایـن جانور 
دریایـی هـم بـه دلیـل ارزش دارویـی و هم بـه واسـطه ی ارزش غذایی 
یکـی از بـا ارزش تریـن گونـه هاسـت و بـه عنـوان جینسـنگ دریایی 
شـناخته شـده و به همین علت از ارزش اقتصادی بسیار باالیی برخوردار 
مـی باشـد. خیارهای دریایی کـه معموال در مناطق مختلف بـا نام های 
مختلفی چون trepang، beche-DE-Mer ، و یا gamat شـناخته 
مـی شـود، مـدت طوالنـی اسـت کـه در سیسـتم هـای غذایـی و طب 
سـنتی جوامـع آسـیا و شـرق میانـه به طـور معمـول در درمـان زخم، 
اگزما، ورم مفاصل، فشـار خون باال و ناتوانی جنسـی اسـتفاده می شـود. 
البتـه بایـد بـه ایـن نکته توجـه کرد که خیـار دریایی خشـک شـده را 
beche-DE-Mer مـی نامنـد کـه از لحـاظ تجاری باتوجـه به گونه، 
ظاهـر، رنگ، بـو و ضخامت دیواره ی بدن درجه بندی می شـوند. عالوه 
بـر این گزارش شـده که برخی از مواد فعال زیسـتی اسـتخراج شـده از 
holothurians دارای فعالیـت هـای ضد التهابی، ضد تومور، ضد قارچ 

باشند. می 
از نظر پزشـکی مدرن، خیـار دریایی منبع ارزشـمندي از انواع مختلفی 
مواد می باشـند کـه می توانند به عنوان محصوالت بهداشـتی، طبیعی 
و حتـی بـه عنـوان دارو مورد اسـتفاده قرار گیـرد. با وجـود این که خیار 
دریایـی بـه عنوان غـذا در جمعیت هاي کوچکـی در آسـیاي دور مورد 
اسـتفاده قـرار مـی گرفته اسـت اما بسـیاري از مـردم به اجـزا مفید آن 
دسترسـی نداشـته بنابرایـن عصـاره هاي مـورد نظـر در قالـب قرص و 
یـا کپسـول هـاي ژالتینی آماده سـازي مـی گردیدند. بـا توجه بـه دارا 
بـودن بـدن ژالتینی، به عنوان منبع غنی از موکوپلی سـاکاریدها عمدتا 
کندرواتین سـولفات شـناخته شـده اسـت و بـه منظور کاهـش درد به 
خصـوص درد آرتـروز مورد اسـتفاده قرار می گیرد به طـوري که ۳ گرم 
از خیار دریایی خشـک شـده در روز به منظور کاهش درد مفاصل مفید 
مـی باشـد. عمـل کندرواتین مشـابه با سـولفات گلوکز امین می باشـد 
که از اجزاي سـازنده کندرواتین می باشـد. پلی سـاکاریدهاي سـولفاته 
بـا زنجیرهـاي طویل ماننـد کندرواتین اثر مهـاري بر ویروس هـا دارند. 
مطالعـات فارماکولـوژي خـواص ضد التهابی و ضد سـرطانی سـاپونین 

خیـار دریایـی را نشـان داده انـد. اثرات ضد سـرطانی عصـاره ی خیار 
دریایـی بـر چندین رده ی سـلولی سـرطانی به اثبات رسـیده 

است.

شکل ۲- خیار دریایی
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نقش سیگنالینگ  wnt درتکوین
زلیخا فیض الهی، عباس شیخ حسینی )دانشجويان کارشناسی ارشد تکوين جانوری، دانشکده علوم زيستی، دانشگاه خوارزمی(

Abbas.sh993@yahoo.com  :آدرس مکاتبات

Wntهـا خانـواده ای از گلیکوپروتئیـن های غنی از Cys هسـتند.  نام 
آنهـا ترکیبی از نـام ژن قطبیت دهنـده ی قطعات بـدن در دروزوفیال به 
نـام Wingless بـا نـام یکـی از هومولوگ های ایـن ژن در مهـره داران 
بـه نام Intergrated اسـت.  درحالی که Shh در شـکل گیری قسـمت 
شـکمی سـومیت ها حائز اهمیت اسـت باعـث تبدیل این سـلول ها به 
غضـروف می شـود. به نظر می رسـد کـه Wnt باعث القای سـلول های 
پشـتی سـومیت ها به ماهیچـه شـده و در تخصص یافتن سـلول های 
مغزمیانـی دخیـل باشـند همچنیـن پروتئین هـای Wnt بـرای ایجاد 
قطبیـت در انـدام حرکتی حشـرات و مهـره داران , تکثیر سـلول های 
بنیـادی و مراحل مختلـف تکوین دسـتگاه ادراری تناسـلی ضروری به 
نظـر می رسـند. هـر پروتئیـن Wnt یـک مولکـول چربـی دارد که به 
صـورت کـوواالن به آن متصل می شـود ایـن مولکول هـای هیدروفوب 
بـرای فعالیـت پروتئیـن هـای Wnt ضـروری بـوده و احتمـاال باعـث 

افزایـش غلظت آنها در غشـای سـلولی می شـوند.
دارای ۲ مسـیر اسـتاندارد و غیر اسـتاندارد اسـت که شـرح آنها به ترتیب زیر 

می باشـد:
مسـیر اسـتاندارد )اصلـی(: پروتئیـن Wnt بـه گیرنـده ی خـود, عضـوی از 
پروتئیـن هـای خانـواده  Frizzled متصل می شـود. در مـورد پروتئین های 
Wnt خاصـی، سـپس پروتئیـن Frizzled , Disheveledرا فعـال کـرده و 
سـبب مهـار گلیکـوژن سـنتازکیناز )GSK3( ۳مـی شـود. GSK3 ی فعال 
مانـع از جدایـی بتا-کاتنیـن از پروتئین APC می شـود. به ایـن ترتیب مهار 
GSK3 سـبب اتصـال بتا-کاتنین به LEF یا پروتئیـن TCF وتبدیل آن به 

یـک عامل رونویسـی می شـود. 

شکل ۱: مسیراستاندارد

مسـیرهای غیر اسـتاندارد: چون مسیرفوق اول کشف 
شـد مسـیر اسـتاندارد Wnt نامیده می شـود. 

بـا ایـن وجـود Wnt عالوه بر فرسـتادن پیام ها به هسـته می توانـد بر اکتین 
و میکروتوبول های اسـکلت سـلولی اثر بگذارد. در اینجا Wnt مسـیرهای غیر 

اسـتاندارد دیگری را فعـال می کند.
 

wnt شکل ۲: مسیر غیر استاندارد

پروتئیـن مـی تواند بـا GTP آز Rho برهمکنش کند ایـن GTPآز می تواند 
کینـاز های فسـفریله کننده ی پروتئین های اسـکلت سـلولی را فعـال کرده و 
بدین وسـیله شـکل سـلول, قطبیت سـلول و تحرک پذیری مشـتق می شود. 
در ایـن جـا گیرنـده ی Disheveled پیـش از Wnt سـلول را تغییـر دهـد. 
مسـیر سـوم ترکیبی را می سـازد که آزاد کننده ی یون PLC . فسـفولیپازی 
را فعال می کند Frizzled پروتئینی های کلسـیم از شـبکه ی اندوپالسـمی 
اسـت. کلسـیم آزاد شـده می تواند آنزیم های عوامل رونویسی و عوامل ترجمه 

را فعـال کند.
احتمـاال از پروتئیـن هـای Frizzled بـرای ارتباط آبشـاری هـای انتقال پیام 
بـا مسـیر اسـتفاده می شـود. به عـالوه احتماال سـلول های مختلـف از عوامل  

Wnt در مسـیر هـای متفاوتی اسـتفاده می کنند.

نقش wnt در هماهنگی موج ها و ساعت های تشکیل سومیتها:
 نظریـه ی اصلـی شـکل گیـری تناوبـی سـومیت هـا بـر اسـاس مفهـوم 
چرخـه هـای فیدبک منفی شـکل گرفـت. یکـی از پروتئین هایی که توسـط 
پروتئیـن Notch فعـال مـی شـوند قـادر اسـت ژن Notch را مهـار نمایـد 
بنابرایـن یـک چرخـه ی فیدبـک منفـی بوجود مـی آیـد. دراینجا سـوالی که 
بوجـود مـی آید این اسـت که چـه چیزی سـاعت Notch و هماهنگـی آن با 
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 Auleha .می باشـد Wnt را تنظیم می کند؟ پاسـخ این سـوال FGF موج
و همکارانـش چرخـه ی فیدبـک منفـی را به صـورت زیر ارائـه کردند: 

Wnt3a .1  باعث تحریک تولید Axin2 می شود.
Axin2  .۲  پیام رسانی wnt را مهار می کند.

Axin2 .۳  ناپایـدار اسـت تجزیـه شـده و از بیـن می رود. ۴.بـا از بین رفتن 
Axin2؛wnt3a دوبـاره بیـان می گردد.

چرخـه ی فیدبـک منفـی فـوق جهـت تنظیـم فعالیـت Notch در مـوش 
تشـکیل می شـود. اما سـوالی کـه در اینجا بوجـود می آید این اسـت که چه 
چیـزی بیـان Wnt3a را تنظیـم می کند؟ پاسـخ این سـوال Fgf8 ترشـح 
شـده توسـط گره هنسن می باشـد که مکانیسـم آن به صورت زیر می باشد:

Fgf8 مانـع بیـان Lunatic fringe )عامـل احتمالـی فعـال سـازی پیـام 
رسـانی Wnt ( توسـط سـلول هـا مـی شـود در ادامه Fgf8 سـبب تحریک 
 Axin2 ,می شود Axin2 سـبب تولید Wnt3a ,می شـود Wnt3a تولید
سـبب کنتـرل بیـان Lunatic fring در ناحیـه ی خلفـی مـزودرم پیـش 

سـومیتی شـده و Lunatic fring بیـان Notch را کنتـرل مـی نماید.
امـا چـه عاملـی سـاعت سـاعت قطعه قطعـه کننـده را در 1 سـمت بـدن با 
یکدیگـر هماهنگ می کند؟ پاسـخ رتینوئیک اسـید می باشـد بـه نحوی که 
اگـر سـنتز رتینوئیک اسـید در جنین موش مهار شـود فعالیت هـای تناوبی 

سـمت راسـت جنین نسـبت به سـمت چـپ با تاخیـر انجام می شـود.

نقشwnt  در تعیین میوتوم و درماتوم
 Shh در تخصصـی شـدن اسـکلروتوم هیـچ نقشـی نـدارد و توسـط Wnt
مترشـحه از نوتوکـورد و صفحـه ی کفـی لولـه ی عصبـی صورت مـی گیرد. 
درماتـوم تحـت تاثیـر ۲عاملـی که توسـط لوله ی عصبی ترشـح می شـوند 
 ، ) NT3 (۳-تمایـز مـی یابنـد که این ۲عامل عبـارت انـد از: .1 نوروتروفیـن

 wnt:۲
امـا تعییـن میوتـوم مقـداری پیچیـده تـر از 1 نوع قبلی اسـت بـه نحوی که 
ترکیبی از ژن های  Wnt  Wnt1 و Wnt3a مترشـحه از ناحیه  پشـتی و 
مقـدار کمـی Shh باعث القای میوتوم پریماگزیال شـده که عامل رونویسـی 
 Wnt را تولیـد مـی کنـد در صورتـی که پروتئین هـای Myf5 عضلـه سـاز
اپیـدرم همـراه بـا BMP4 و Fgf5 مترشـحه از مـزودرم صفحـه ی جانبی 

باعـث القای میوتـوم آباگزیال می شـوند
 

شکل۳ :  نقش wnt در تعیین میوتوم و درماتوم

نقش wnt در تمایز عضله:
سـلول هـای پیش سـاز عضله سـلول هـای بنیـادی همان میوبالسـت های 

مشـتق از سـومیت هـا هسـتند. نوعـی از سـلول های بنیـادی سـلول های 
 قمـری هسـتند کـه در پاسـخ بـه آسـیب یـا ورزش کـردن تکثیـر یافتـه و 
سـلول هـای عضلـه سـازی را ایجـاد می کنند کـه با یکدیگـر ادغام شـده و 
رشـته هـای عضالنـی جدیـدی را ایجـاد مـی کنند. سـلول های قمـری در 
حالـت غیرفعـال Pax7 را بیـان مـی کنند ( Pax7 موجب تخصصی شـدن 
میوبالسـت ها در سـومیت می شـود )و این عامل رونویسـی بیان MyoD و 

بـه دنبـال آن تمایـز ایـن سـلول ها به عضلـه را مهـار می کند.
نـوع دیگـری از سـلول های بنیـادی عضالنی توسـط سـیگنالینگ Wnt از 
بافـت عضالنـی آسـیب دیده فعال می شـوند. ظاهـرا پیـام Wnt باعث فعال 
شـدن Pax7 شـده, پروتئیـن Pax7 ژن های خانـواده ی MyoD  را فعال 

کـرده و باعـث شـروع تمایز عضله مـی گردد.
انـواع پروتئیـن هایـی کـه در تشـکیل محور هـای مختلف بدن نقـش دارند 

عبارت اسـت از:
fgf:1.  محور ابتداییـ  انتهایی

shh:۲.  محور قدامی-خلفی
wnt7a:۳.  محور پشتی- شکمی

 برهمکنـش پروتئین های فوق متقابال یکدیگـر را حمایت کرده و تمایز انواع 
سـلول ها را تعیین می کنند.

 Mac cabe و همکارانش نشـان دادند که قطبیت پشـتی _ شـکمی جوانه 
انـدام حرکتی توسـط اکتودرم پوشـاننده ی آن تعیین می گـردد. در صورتی 
کـه اکتـودرم جوانـه ی انـدام حرکتـی نسـبت بـه مزانشـیم آن 1۸1 درجه 
چرخانـده شـود محـور پشـتی _شـکمی تـا حـدودی معکـوس می شـود و 

عناصـر انتهایـی وارونه مـی گردند.
مولکـول ویـژه ای که به نظر می رسـد در تعیین قطبیت پشـتی _ شـکمی 
انـدام حرکتـی مهـم اسـت  Wnt7a مـی باشـد. ژن Wnt7a در اکتـودرم 
پشـتی جوانـه ی انـدام حرکتـی مـوش و جوجـه بیـان می گـردد. بـا از کار 
انداختـن Wnt7a مشـاهده شـد کـه در هـر   ۲سـطح پنجه ی انـدام های 
حرکتی حاصله سـاختار های شـبیه کف پا تشـکیل شـده اسـت در نتیجه 

Wnt7a بـرای ایجـاد الگـوی پشـتی انـدام حرکتی ضروری اسـت.
 Lmx1 .در مزانشـیم پشـتی می شود Lmx1 باعث القائ فعلیت Wnt7a
نیز عامل رونویسـی را رمز گردانی می کند که ظاهرا برای تعیین سرنوشـت 
سـلول هـای پشـتی انـدام ضروری اسـت. اگـر پروتئیـن Lmx1 در سـلول 
 هـای مزانشـیمی شـکمی بیـان گـردد فنوتیـپ ایـن سـلول ها نیـز همانند 
سـلول های پشـتی تکوین می یابـد. از کار انداختـن Lmx1 در موش باعث 
ایجـاد سـندرمی مـی گردد کـه در آن انـدام حرکتی فاقد فنوتیـپ ناحیه ی 
پشـتی می شـود. همچنین جهشـی که باعث عدم عملکرد این ژن در انسان 
شـود منجـر بـه ایجـاد سـندرم _ ناخن کشـکک می شـود. در این سـندرم 
سـطح پشـتی اندام ها مشـابه سـطح شـکمی آن تکویـن می یابـد )از جمله 

نشـانه های آن فقدان ناخن در انگشـتان و فقدان کشـکک در زانو اسـت(.
بـا توجـه بـه آن کـه مـوش هـای دارای نقـص Wnt7a نـه تنهـا فاقـد 

سـاختارهای پشـتی انـدام حرکتـی هسـتند بلکـه فاقد انگشـتان خلفی 
نیز هسـتند پیشـنهاد می شـود کـه Wnt7a بـرای تعیین محور 

 Yang & Niswander .قدامـی – خلفی نیز الزم اسـت
مشـاهدات مشـابهی را در مورد جنین جوجه انجام 

دادنـد ایـن محققان اکتـودرم پشـتی اندام 
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حرکتـی در حـال تکویـن را حـذف نمودند و مشـاهده کردند که انـدام های 
حرکتـی حاصلـه نیـز فاقـد عناصر خلفی مـی گـردد. دلیل فقدان انگشـتان 
خلفـی این اندام های حرکتی کاهش شـدید بیان Shh اسـت. تحریک بیان 
Wnt7a توسـط ویـروس در ایـن انـدام ها قادر به جایگزین نمـودن اکتودرم 
پشـتی، بازگرداندن بیان Shh به حالت اولیه و ایجاد فنوتیپ پشـتی گردید.

 ایـن یافتـه هـا نشـان داد کـه سـاخته شـدن Shh توسـط ترکیبـی از 
پروتئیـن هـای Fgf4 و Wnt7a تحریـک مـی گـردد برعکس پیام رسـانی 
بیـش از حـد Wnt در اکتـودرم پشـتی موجب رشـد بیش از حـد ناحیه ی 
AER و ایجـاد انگشـتان اضافـی مـی شـود که نشـان مـی دهـد الگوبندی 

مبدایی انتهایی - مسـتقل از الگوبندی پشـتی شـکمی نیسـت.

نقش wnt در تعیین جنسیت پستانداران:
تبدیـل سـتیغ تناسـلی به غـده ی جنسـی  اسـتعدادی احتیاج بـه ژن های 
LHX9 , SF1 و WT1 دارد از ایـن رو مـوش هایـی کـه فاقـد هـر کدام از 
ایـن ژن هـا هسـتند فاقد غـده ی جنسـی اند. به نظر می رسـد کـه غده ی 
جنسـی 1 اسـتعدادی بـه وسـیله ی ژن هـای Wnt4 و DAX1 به سـمت 
مسـیر ماده)تکویـن تخمـدان( حرکت کند و بـه وسـیله ی ژن SRY )روی 
کرومـوزوم Y( وبـا کمـک ژن های اتوزومی مثل Sox9 به مسـیر نر )تکوین 
بیضـه( حرکـت کند )در غده ی جنسـی نر نیـز DAX1 و Wnt4 به میزان 

کمتری وجـود دارند(.
DAX1: ژن بالقـوه ی سـرکوب کننده ی بیضه در کرومـوزوم: DAX1 در 
ابتـدا در سـتیغ تناسـلی جنیـن هـای نـر و مـاده ی مـوش بیان می شـود و 
 بـه نظـر می رسـد که در مـوش های نـر بالفاصله پـس از بیـان SRY بیان 
 DAX1 و SRY ژن هـای XY مـی گـردد به عبـارت دیگر در موش هـای
در سـلول هـای یکسـانی بیان شـده و هر ۲ برای تشـکیل بیضـه الزمند. در 
حالـی کـه DAX1 بـه تنهایـی در غـده ی جنسـی ابتدایـی XX بیان می 
شـود به نظر می رسـد که DAX1 آنتاگونیسـت Sry و Sox9 بوده و بیان 

SF1 را کاهـش مـی دهد.
 

شکل 4: نقش wnt در تعیین جنیست پستانداران

wnt ژن بالقوه ی تعیین کننده ی تخمدان بر روی کروموزوم اتوزوم
 Wntعامل پاراکرینی اسـت که تکوین خصوصیات نر را در غده ی جنسـی 
مـاده متوقـف مـی کند. این ژن در سـتیغ تناسـلی موش در حالـی که هنوز 
در مرحلـه ی ۲ اسـتعدادی اسـت بیـان مـی شـود سـپس بیـان آن در غدد 
جنسـی XY کـه بیضـه می شـوند به حـدی کاهش مـی یابد کـه غیر قابل 
تشـخیص می شـود در حالی که در غدد جنسـی XX هم چنان که شـروع 
به تشـکیل تخمدان می کننـد باقی می ماند در موش هـای XX ترانس ژن 
 که فاقد Wnt4 هسـتند تخمدان بطور صحیح ایجاد نشـده و سـلول هایش 
شـاخص هـای خاص بیضـه مثل آنزیـم های تولیـد کننده ی تستوسـترون 
و AMH را بیـان مـی کننـد. یکـی از اهـداف احتمالـی Wnt4 ژنی اسـت 
کـه TAF2 1۰۵ را رمـز مـی کنـد. ایـن زیرواحد پروتئین متصل شـونده به 
TATA بـرای اتصـال بـه RNA پلـی مـراز تنها در سـلول هـای فولیکولی 
تخمـدان یافـت مـی شـود. مـوش هـای مـاده ی فاقـد ایـن زیرواحـد هیـچ 
تخمدانـی ندارنـد. در انسـان های XY کـه ناحیـه ی Wnt4 را به صورت ۲ 
برابر دارند DAX1 بیشـتری تولید شـده و غدد جنسـی به تخمدان تبدیل 
می شـود. ممکن اسـت SRY با سـرکوب بیان Wnt4 در سـتیغ تناسـلی 
بیضه را تشـکیل دهد )همان طوری که به وسـیله ی تحریک fgf9 این کار 

را انجـام مـی دهد(.

نقش wnt در تمایز نهایی سلول های تاج عصبی:
تمایـز نهایی سـلول هـای تاج عصبی تا حـدود زیادی توسـط محیطی که به 
آن مهاجـرت مـی کنند تعیین می شـود بـرای مثـال BMP۲ پروتئینی که 
از قلب، ریه ها و آئورت پشـتی ترشـح می شـود سـبب تمایز سـلول های تاج 
عصبـی مـوش صحرایـی به نـورون هـای خودمختار می شـود این نـورون ها 
گانگلیـون هـای سـمپاتیک را در محل این اندام ها ایجـاد می کنند در حالی 
کـه BMP2 سـبب تحریـک تمایز سـلول های تـاج عصبی به نـورون های 
خودمختار می شـود عامل پاراکرین دیگری بنام عامل رشـد گایا )GGF( از 
تمایز نورونی جلوگیری کرده وسـبب هدایت تکوین سـلول ها به سرنوشـت 
گلیالـی می شـود. سـلول های تـاج عصبی که به سـلول های ترشـح کننده 
اپـی نفرین بخـش مرکزی غده ی آدرنال تبدیل می شـوند ظاهرا به واسـطه 
هورمـون های گلوکوکورتیکوئیدی ترشـح شـده از سـلول های قشـر آدرنال 
به چنین سرنوشـتی هدایت می شـوند. Wnt1 قادر اسـت سـلول های تاج 
عصبـی را به سـمت تولید مالنوسـیت ها یا نـورون های حسـی هدایت کند. 
 در ایـن مـورد فاکتـور زمـان بسـیار حائـز اهمیـت اسـت بـه طـوری اگر که 
سـلول هـای تاج عصبی سـریعا بـا Wnt مواجه شـوند به نورون های حسـی 
تبدیـل مـی شـوند امـا چنـان چـه در منطقـه ی تنظیـم کننده کـه حاوی 
غلظـت هـای باالی اندوتلین  اسـت با Wnt مواجه شـوند سـلول ها متمایل 
به تولید مالنوسـیت ها می شـوند بنابراین سرنوشـت یک سـلول تاج عصبی 
توسـط عوامل پاراکرین ترشـح شـده از بافت های محیطی که بدان مهاجرت 

مـی کند تعیین می شـود.
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شکل 5 : نقش wnt در تمایز سلول های تاج عصبی

نقش wnt در استخوان سازی درون غضروفی:
اسـتخوان سـازی درون غضروفـی شـامل ۵ مرحلـه اسـت که بـه ترتیب زیر 

می باشـد:
1. سـلول های غضروفی برای تبدیل شـدن به غضروف )کندروسیت( متعهد 

شـده اند )این تعهد توسـط Shh صورت می گیرد(.
۲. مزانشـین متعهـد شـده بـه صـورت تجمعـات متراکـم در آمـده و بـه 
کندروسـیت تمایـز مـی یابند در ایـن مرحله BMP هـا نقش دارنـد. آن ها 
موجـب القاء بیان مولکول های چسـبندگی N – کادهریـن , N – CAM و 

عامـل رونویسـی Sox9 می شـوند.
۳. کندروسـیت هـا به سـرعت تکثیر می یابنـد تا مدل غضروفی اسـتخوانی 

را ایجـاد کنند.
۴. کندروسـیت هـا شـروع بـه هایپرتروفـی و آپوپتـوز کـرده و مـاده ی برون 

سـلولی معدنی می شـود.
۵. آپوپتـوز کندروسـیت هـا بـه عـروق خونـی اجـازه مـی دهـد تا بـه داخل 
غضـروف وارد شـوند استئوبالسـت هـا که به همـراه   عروق خونـی می آیند 
به ماده ی زمینه ای غضروفی دژنره شـده متصل گشـته و شـروع به ترشـح 
مـاده زمینه ای اسـتخوانی می کنند. سـپس این استئوبالسـت ها شـروع به 
تشـکیل مـاده ی زمینـه ای اسـتخوانی بر روی مـاده ی زمینـه ای غضروفی 
باقـی مانـده و همچنین ایجاد یقه ی اسـتخوانی در اطـراف مدل غضروفی در 
حـال تخریـب مـی کننـد به نظـر می رسـد که استئوبالسـت ها نیز توسـط 
 همان سـلول های پیش سـاز اسـکلروتومی که کندروبالسـت ها را به وجود 
مـی آورنـد تشـکیل می شـوند استئوبالسـت هـا زمانی تشـکیل می شـوند 
کـه )Ihh )indian hedge hog  ترشـح شـده از کندروسـیت هـای پیش 
هایپرتروفـی باعـث می شـود که سـلول هـای نسـبتا نابالغ عامل رونویسـی 
Runx-2 را تولیـد کننـد. Runx-2 به سـلول ها اجازه مـی دهد تا ماده ی 
زمینـه ای اسـتخوانی را تولیـد کننـد اما اجازه نمـی دهد تا به صـورت کامل 
تمایـز یابنـد. بـه هر حـال ایـن استئوبالسـت ها قـادر خواهنـد بود بـه پیام 
رسـانی Wnt که عامل رونویسـی osterix را تنظیم می کند، osterix نیز 

سـلول هـا را به سـمت تولید اسـتخوان هدایـت می کند.

نقش wnt در تخصصی شدن سلول های پیش ساز قلبی:
تخصصی شـدن سـلول های مزودرم قلب سـاز توسـط اندودرم مجاور قلب و 
 Wnt القائ می گردد. پروتئین های FGF و BMP از طریق سـیگنالینگ
مترشـحه از لولـه ی عصبـی ) بویـژه Wnt3a و Wnt8 ( مانـع از تشـکیل 
قلـب در نقـاط دیگـر بدن شـده اما موجب تسـهیل ایجـاد خون مـی گردد. 
 cerebrous , Dickkopf نظیـر Wnt همچنیـن قدامی مهارکننده هـای
و crescent را تولیـد کـرده تـا از اتصال پروتئین هـای Wnt با گیرنده های 
آن هـا جلوگیـری نماید. بدین ترتیب سـلول های پیش سـاز قلبی در محلی 
کـه مولکـول هـای BMP  مـزودرم جانبـی و انـدودرم و انتاگونیسـت های 

Wnt )انـدودرم قلبـی( بـه طور همزمان وجـود دارند تخصصی می شـوند.
 

شکل 6: نقش wnt در تخصصی شدن سلول های پیش ساز قلبی

نقش wnt در تمایز دستگاه گوارش:
مزاشـیم پوشـاننده ای از لولـه گـوارش کـه به معـده تبدیل می شـود عامل 
رونویسـی Barx1 را بیـان مـی کنـد در صورتـی کـه مزانشـیم روده ای این 
  Wnt Sfrp1 تولیـد پروتئیـن های مهـار کننـده ی Barx1 گونـه نیسـت
Sfrp2 شـبه Frzb  را فعـال مـی کنـد. در نتیجـه ایـن آنتاگونیسـت های 
Wnt سـیگنالینگ Wnt را در مجـاورت معـده مهـار مـی کننـد امـا ایـن 
سـیگنالینگ در اطراف روده مهار نمی شـود، پیام رسانی Wnt برای تشکیل 

روده ضـروری اسـت امـادر ایجاد معده نقشـی نـدارد.

شکل 7: نقش wnt در دستگاه گوارش
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S.M.A یـک بیمـاری محـرک عصبی اسـت. 
محرکه ای عصبــی بر روی عضـالت ارادی که 
اغلب بـرای انجام فعالیتــــها بـکار برده می 
شـوند دخالـت میکننـد نظیر چهاردسـت و پا 
رفتـن راه رفتن کنترل سـر و گـردن و بلعیدن.
S.M.A یکـی از نادرتریـن بیماریهاسـت کـه 
به نسـبت از شیـــوع باالئی برخوردار اسـت 
یعنی از هر 6۰۰۰  زایمانیکیازنوزادندرگیرمیشـو
دوتقریباازهـر 4۰ نفر یک نفر ناقـل ژن معیوب 
مـی باشـد. ایـن بیمـاری بـرروی عضــالت 
درعضـالت  بیشـتر  فقـرات  سـتون  طرفـی 
پروگزیمال)آنهایـی کـه بـه تنـه نزدیکترنـد 
نظیـر عضـالت شـانه ها لگـن وپشـت(  تاثیر 
مـی گـذارد. ضعـف در عضـالت پاهـا نسـبت 
بـه دسـتها بیشـتر اسـت در بعضـی مواقـع 
بـرروی عضـالت بلـع و تغذیـه کـودک نیـز 
تاثیـر مـی گـذارد. درگیـری بـرروی عضالت 
تنفسـی )عضالتـی که مسـئولت نفـس و بروز 
سـرفه هسـتند( باعث افزایش بروز مشـکالت 
تنفسـی از جمله پنومونی و دیگـر بیماری های 
ریـوی می گـردد. درایـن بیماری احساسـات و 
توانائی درک حسـی دسـتــ خوش تغییر نمی 
گـردد. فعالیتهـای ذهنـی درحــــد طبیعی 
بـوده و اغلب دیـده میش ود که بیمـاران بطور 
شـگفت انگیزی باهـوش و اجتماعی هسـتند.

علل بروز S.M.A چیست؟
S.M.A یکـی ازبیمـاری هـای ژنتیکـی اتوزومـال 
)کروموزمهـای غیرجنسـی( مـی باشـدکه برطبـق 
نظریـات هـردو والدیـن ایـن کـودکان بایسـتی 
حداقـل ناقل ژن معیوب باشـند تـا هر دو 
ژن معیوب را به کودکانشـان انتقال 
بدهنـد اگـر هـر دو والدیـن 
معیـوب  ژن  ناقـل 

باشـند احتمـال بـروز فرزنـد معیـوب ۲۵ درصد )1 
بـه ۴ مـورد( مـی باشـند . 

علـت بـروز S.M.A جهـش یـا فقـدان قسـمتی از 
کرومـوزم می باشـد کـه مسـئول تولیـد پروتئینی 
بـه نـام S.M.N بازمانده عصب حرکتی می باشـد. 
درصورتـی کـه بـاز آلـی سـیتوزین دراگـزون ۷ ژن 
 SMN2 با باز تیمین جایگزین شـود ژن SMN1
پروتئیـن  از  کافـی  مقـدار  تولیـد  قادربـه  دیگـر 
 SMN نخواهـد بـود. ایـن پروتئیـن بـه طـور قابل 
تاثیـر  حرکتـی  اعصـاب  روی  بـر  ای   مالحظـه 
مـی گـذارد. هنگامـی کـهS.M.N  به مقـدار کافی 
تولیـد نگـردد اعصاب حرکتـی تحلیل رفتـه ودچار 
آتروفـی مـی گـردد و حتمـا ممکن اسـت منجر به 
مـرگ اعصـاب حرکتی گشـته که در نتیجـه باعث 

بـروز ضعـف شـدید عضالت مـی گردد.
  

S.M.Aعالئم بیماری
• عالئـم ضعـف عضالنـی در سـنین کودکـی و یـا 

بزرگسالی

• مشکل دربلع وخوردن غذا
•  مشکالت تنفسی

• مشکل در سرفه کردن
• احساس خفگی  وگرفتگی عروق قلب و ریه

• فرو رفتگی قفسه سینه

شدت و شیوع بیماریS.M.Aدرایران
تـا بـه ا مـروز مطالعـات و آمـار و ارقـام مناسـبی از 
ابتـالی خانـواده هـای ایرانـی بـه بیمـاری اس ام ای 
مـورد بررسـی قرار نگرفته اسـت اما تنهـا یک مورد 
توسـط دانشـگاه آزاد اسـالمی صورت گرفته که در 
آنبـرروی ۲۴۳ خانـواده مبتـال به بیمـاری اس ام ای 
در ایـران پرداخته شـده اسـت که نتایج بررسـی به 

شـرح زیر می باشـد:
* ابتالی 1۹۵ خانواده به بیماری S.M.Aتیپ یک
* ابتالی ۳۰ خانواده به بیماری S.M.Aتیپ دو
* ابتالی 1۸ خانواده به بیماریS.M.Aتیپ سه

 بیماری S.M.A بر اسـاس مراحل رشدی_حرکتی 
به ۴ گروه تقسـیم بندی می شـود:

) SMN1 قبل از 6 ماهگی ) فقدان ژن .I
)SMN1 1۵ ماهگی تا دو سالگی ) فقدان ژن .II

)SMN1 ۳سالگی به بعد )موتاسیون ژن .III
)SMN1 ۳۵ سالگی به بعد )موتاسیونژن .IV

S.M.A درمان بیماری
درحـال حاضـر تنهـا داروی موجـود بـرای درمـان 
 )Spinraza( بیمـاری اس ام ای داروی اسـپینرازا
می باشـد که توسـط شـرکت بایوژن سـاخته شده و 
بعـد از تایید از سـوی سـازمان غـذا و داروی آمریکا 
)FDA( بـه صـورت تجـاری عرضـه شـده اسـت.  
ایـن دارو بـه صـورت آمپولی در کانـال نخاعی بیمار 
 تزریـق مـی شـود. رونـد درمانـی کسـال بـه طـول 
مـی  انجامـد و در طـول ایـن یک سـال بیمـار باید 
تحـت کار درمانـی قـرار بگیـرد تـا رونـد تولیـد ژن 
سـالم smn1 را نسـبت بـه smn2 افزایـش دهـد. 
ایـن دارو در حـال حاضـر فقط درکشـورهایی نظیر 
آمریـکا، ایتالیـا، ترکیـه و… عرضـه شـده اسـت و 
رونـد یک دوره درمانی ان در حـدود ۷۵۰.۰۰۰ دالر 

دارد. هزینه 

Spinal Muscular Atrophy
فاطمه رضائی - زهرا قربانی پروريجی  )دانشجويان کارشناسی، دانشکده علوم زيستی دانشگاه خوارزمی(



41

ــی  ــالل ژنتیک ــک اخت ــوس ی ــندروم پروتئ س
ــای  ــه معن ــی ( ب ــه ای یونان ــه از کلم برگرفت
خــدای دریــا )بــا شــیوع کمتــر از یــک فــرد در 
هــر یــک میلیــون در سراســر جهــان، ناشــی از 
 AKT1 می باشــد. ژن AKT1 جهــش در ژن
در تنظیــم رشــد ســلولی، تقســیم )تکثیــر( و 
ــه جهــش در ژن  ــرگ ســلول نقــش دارد ک م
ــه  ــل اولی ــی مراح ــی ط ــورت تصادف ــه ص ب
تکویــن و قبــل از تولــد رخ مــی دهــد و 
 منجــر بــه رشــد بیــش از انــدازه و غیرطبیعــی 
ــدن  ــارن شــدن اعضــای ب ــا و نامتق ــلول ه س
ــد  ــمندان معتقدن ــی از دانش ــود. برخ ــی ش م
ایجــاد  ســبب   )PTEN( ژن  در  جهــش 
بیمــاری پروتئــوس اســت ، در حالــی کــه 
ــی  ــاری هامارتوم ــاد بیم ــبب ایج PTEN س
شــده و ایــن دو بیمــاری فقــط در بــروز برخــی 
ــدن  ــای ب ــدن اعض ــزرگ ش ــون ب ــم چ عالئ
ــاری  ــی بیم ــم اصل مشــترک هســتند. از عالئ
پروتئــوس مــی تــوان بــه رشــد بیــش از انــداره 
و نامتقــارن اعضــای بــدن، پوســت، اســتخوان، 
ــالالت  ــی، اخت ــای خون ــی، رگ ه ــت چرب باف

ــی  ــی )همچــون: ناتوان عصب
ذهنــی، تشــنج و کاهــش 
بینایــی(، تغییــر چهــره )بــه 
صــورت شــیار پلکــی رو بــه 
ــت  ــی تخ ــل بین ــن، پ پایی
بــا ســوراخ هــای بــزرگ، 
دهــان همیشــه بــاز( اشــاره 
ــی از  ــه انواع ــال ب ــرد. ابت ک
ــرطانی  ــای غیرس ــور ه توم
ــوم  ــی موس ــی لختگ و نوع
وریــدی  ترومبــوز  بــه 
طریــق  از  کــه   )DVT(
ریــه  وارد  خــون  جریــان 

ــه  ــر ب ــه منج ــکون در ری ــس از س ــده و پ ش
آمبولیســم ریــوی کــه حالتــی کشــنده اســت 
مــی شــود و همچنیــن مــی تــوان بــه ضخیــم 
شــدن پوســت پــا همــراه بــا شــیارهای عمقــی 
ــا  ــه علــت تشــابه ب )اصطــالح ســربری فــرم ب

ــرد. ــاره ک ــزی( اش ــد مغ ــکل پیون ش
 1۸۰6 ســال  )متولــد  مریــک  جــوزف 
درانگلســتان و مــرگ در ســال 1۸۹۰ بــه علــت 

افزایــش حجــم مغــز و نرســیدن اکســیژن بــه 
ــده دارای  ــناخته ش ــخص ش ــن ش ــز( اولی مغ
اختــالل ژنتیکــی پروتئــوس مــی باشــد کــه 
ــاری  ــمندان بیم ــط دانش ــال 1۸۸۵ توس از س
ــدد مطــرح شــد  ــای متع ــس ه وی در کنفران
و در نهایــت در ســال 1۹۷۹ مشــکل او تحــت 
 Samie ــط ــوس توس ــاری پروتئ ــوان بیم عن
Temtamy و John Rojers نامگــذاری و 

ــد. ــرح داده ش ش
ــان داده  ــوزادان نش ــاری در ن ــن بیم ــم ای عالئ
نمــی شــود و یــا بســیار کــم اســت. در اصــل 
تشــخیص ایــن عالئــم از ســن 6 تــا 1۸ ماهگی 
ــدید  ــن تش ــش س ــا افزای ــد و ب ــی ده  رخ م
مــی شــود. امــا از آن جــا کــه جهــش مراحــل 
اولیــه تکویــن ایجــاد مــی شــود، ایــن بیمــاری 
بــه ارث نمــی رســد و ســابقه بیمــاری در بیش 
ــود.  ــی ش ــده نم ــواده دی ــر در خان ــک نف از ی
ــاری  ــن بیم ــرای ای ــی ب ــون روش درمان تاکن
ــش درد  ــا راه کاه ــت و تنه ــده اس ــه نش ارائ

قطــع عضــوی کــه بــه صــورت نامتقارن 
ــرده  ــد ک ــدازه رش ــش از ان و بی

اســت مــی باشــد.

سندروم پروتئوس
سارا پشم فروش، محمدامین گالب نیا )دانشجويان کارشناسی، دانشکده علوم زيستی، دانشگاه خوارزمی(

psh.s.sara@gmail.com  :آدرس مکاتبات
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این شماره: چشم 

مونس اسقایی )دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی تکوینی جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(
moesghaei@gmail.com  :آدرس مکاتبات

تکوین اندام های بدن انسان

درمیان حواس، بیشـترین حسی که به مطالعه 
ی تکوین آن پرداخته شـده است حس بینایی 
اسـت. پیشـرفت های تکنولـوژی، مطالعه ی 
فرآیندهای عصبی در سـطح سلولی را ممکن 
کرده است. سـاختار فیزیکی چشم در مراحل 
اولیـه ی زندگـی جنینـی کامل می شـود اما 
اجـزا و اتصـاالت عصبـی در اواخـر جنینی و 
اوایـل زندگـی پـس از تولـد تکامل مـی یابد.                                                                                                   
شـکل گیری وزیکل بینایی، تغییر شـکل آن 
به جـام بینایی و اتحاد آن با بافـت های اطراف 

برای شـکل گیری چشـم ضروری هسـتند.

تاریخچه:
دانشـمندان نزدیک بـه دو قـرن فرآیند پیچیده 
ی تکوین چشـم انسـان را مطالعه کـرده اند. این 
مطالعـه در سـال 1۸1۷، زمانـی کـه کریسـتین 
هنریـچ  عنـوان کـرد که وزیـکل بینایـی از مغز 
جلویی مشـتق می شـود، آغاز شد. سـیزده سال 
بعـد امیل هاسـچکه  ثابت کرد که عدسـی های 
شـفاف چشـم از سـطح سـلول هـای اکتودرمی 
توسـعه مـی یابنـد و در ادامـه درسـال 1۸۳۵ 
مشـخص شـد کـه جـام بینایـی بـه وسـیله ی 
وزیکل بینایی شـکل مـی گیرد. بین سـال های 
1۸۵۰ و 1۸۵۵ رابـرت رماک  مشـخص کرد که 
اپـی تلیـوم عدسـی و فیبرهـا از وزیکل عدسـی 
توسـعه پیـدا مـی کننـد. در نیمـه ی دوم قـرن 
نـوزده اطالعاتی راجع به تکوین شـبکیه آشـکار 
شـد. در1۸61 نیـز رادولـف آلبـرت ونکولیکر   به 
ایـن نتیجه رسـید که شـبکیه چشـم از دو الیه 
جـام بینایـی تشـکیل شـده و در 1۸۷۵ ژهانس 
مولر  نشـان داد که رشـته های عصبی بینایی در 
شبکیه شـروع به پیدایش کرده و به سمت مغز 
رشـد مـی یابند تـا باعث بینایی شـوند.

تکوین اولیه :
چشـم انسـان طی هفدهمین روز از دوره بارداری 
شـروع به تکوین می کند.  سـلول های مزودرمی 
و اکتودرمـی، مناطـق چشـم را در محـدوده ی 
عصبـی جنین شـکل مـی دهنـد. وزیـکل های 
بینایـی در منطقـه ی مربـوط به چشـم تکوین 
یافتـه وطـی پنـج روز چیـن مـی خورند تـا جام 

بینایـی را ایجاد کنند.

شکل ۱: تبدیل وزیکل بینایی به جام بینایی 
نیـز  عدسـی  و  شـبکیه  زمـان،  ایـن  در 
شـروع بـه تکویـن مـی کننـد. در ایـن بیـن 
درحـال  سـطحی  اکتودرمـی  هـای   سـلول 
ضخیـم تـر شـدن هسـتند وعدسـی هـا ازایـن 
سـلول هـای ضخیـم شـده شـکل مـی گیرنـد.                                                                             
در روز سـی ودوم، عدسـی هـا بـه راحتـی قابـل 
تشـخیص هسـتند. طی سـه تا سـه ونیم هفته 
بعد، عدسـی هـا به انـدازه ای کـه در زمـان تولد 

هسـتند، می رسـند. 
 

 
شکل۲: مراحل تبدیل اکتودرم سطحی به پالک 

عدسی، وزیکل عدسی و در نهایت عدسی 
بیـن روز هـای ۳۰ تـا ۳۵  دوره بـارداری، شـروع 
تشـکیل عنبیه دیـده می شـود کـه دو هفته بعد 
از آن کامـال تکویـن می یابد. همچنـان که عنبیه 
رشـد می کند،سـاقه بینایی که بعدا عصب بینایی 

را درخـود جـای می دهد موجـب اتصاالت حیاتی 
بـه مغز جلویـی می گردد.  طی سـه ماهـه ی اول 
بـارداری، سـلول هـا و بافـت ها به سـرعت تکوین 
یافتـه و همزمـان سـاختارهای مختلـف چشـم 
نیـز ایجـاد مـی شـوند. بـرای نمونه، همانطـور که 
عدسـی تکویـن مـی یابـد، قرنیـه از سـلول هـای 
 اکتودرمـی کـه عدسـی را مـی پوشـانند شـکل 
مـی گیرد. درهفته پنجم بـارداری، قرنیه بـه اندازه 
ی دوالیـه سـلول ضخامـت دارد. طی دو هفته بعد 
تعداد سـلول های اکتودرمـی حدودا دو برابرشـده 
و اپیـدرم قرنیـه سـاخته مـی شـود. درایـن زمـان 
 عدسـی هـا کامـل شـده انـد و از اکتـودرم جـدا 
مـی گردند. این جدایی، حفـره جلویی را ایجاد می 
کنـد. در ایـن هنگام سـلول های سـتیغ عصبی از 
صفحـه عصبی جدا شـده انـد و به حفـره جلویی 
مهاجـرت مـی کننـد تـا سـلول هـای عصبـی و 
غیرعصبـی دیگـر را بسـازند. طـی هفتـه ششـم 
غـدد اشـکی1 شـروع به شـکل گیری مـی کنند 
امـا تـا مـاه سـوم پـس از تولد اشـکی تولیـد نمی 
کننـد، بـه همین دلیل اسـت کـه نـوزادان هنگام 
گریـه اشـک نمـی ریزنـد. درهفتـه هشـتم، پلک 
هـا شـروع به شـکل گیـری و ادغـام مـی کنند تا 
از سـایر سـاختارهای در حـال تکویـن محافظـت 
کننـد. درحالـی کـه پلـک هـا به هـم ادغام شـده 
انـد، اپـی تلیوم قرنیـه به ضخامت دو الیه سـلولی 
برگشـته، بـزرگ و بالغ می گردد. قرنیـه ی درحال 
بلـوغ آب زیـادی دارد و نـور را عبـور نمـی دهـد تا 
 زمانی که چشـم در ماه هفتم عملکرد خود را پیدا 
مـی کنـد. غشـای Descemet دقیقا قبـل از باز 

شـدن پلـک بالغ می شـود. 
اگرچه عنبیه از لبه ی جام بینایی در پنج هفتگی 
شـروع بـه تکویـن مـی کند،امـا عضـالت کنترل 
کننـده ی منفـذ وسـط آن تا پنـج ماهگی جنین 
کامـل نمـی شـود. از آن جاییکـه نیـازی به تنگ 
شـدن مردمک در پاسـخ بـه نور در فضـای تاریک 
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داخـل رحـم نیسـت، تا هشـت ماهگـی مردمک 
خاصیـت تنـگ شـدگی را پیـدا نمی کنـد وچون 
رفلکس تنگی مردمک در اواخـر بارداری اتفاق می 
افتـد، نوزادانـی کـه زودتـراز ۳۴ هفتگی متولد می 

شـوند نیاز دارند از چشمانشـان مراقبت شـود.                                                 
در هفـت هفتگـی، الیـه ی صلبیـه ی چشـم از 
بافـت جنینـی کـه منشـا سـاخت عـروق خونی 
اسـت، تکویـن مـی یابـد. قرنیه بـه صلبیه متصل 
اسـت و از طریـق عـروق خونـی تغذیـه می شـود.                                                                                                                
همین طور که بخش های مختلف چشـم درحال 
 تکویـن هسـتند، شـبکیه نیـز تکامـل مـی یابد. 
سـلول های عصبی شبکیه ازیک الیه جنینی نمو 
می یابند سـپس سـلول هـا با توجه به نقششـان 
در فرآینـد بینایی بـه انواع خاصی از سـلول ها اعم 
از مخروطـی و اسـتوانه ای تمایـز پیـدا مـی کنند. 
 شـش مـاه زمـان مـی بـرد تـا اکتـودرم عصبـی 

الیه های شبکیه را ایجاد کند.
  همانطـور کـه شـبکیه و عدسـی نمو مـی یابند، 
زجاجیـه بین آن ها شـکل می گیـرد. در این بین 
اتصاالت عصبی بین چشـم و مغـز در حال تکوین 
اسـت و ایـن عمـل پنـج مـاه طـول مـی کشـد تا 
کامـل شـود. نـوزادان در ابتدا تنها رنـگ های تیره، 
نور و سایه های خاکستری را می بینند. تشخیص 
رنـگ هـا در سـه ماهگی یعنـی وقتی که سـلول 

هـای مخروطـی کامل می شـوند رخ مـی دهد.
پس از تولد :

پـس از نـه ماه شـکل گیری سـریع، هنوز چشـم 
کاملی ایجاد نشـده اسـت. چشـم یک نوزاد حدودا 
دو سـوم انـدازه ی کامـل آن اسـت. بنابرایـن بایـد 
متحمل یک سـری تغییرات شود که ممکن است 
تا یک سـال به طول بیانجامد. این تغییرات شـامل 
رشـد حدقه ی چشم، تغییرات عدسی، بلوغ نهایی 

لکه زرد و رنگیزه دار شـدن عنبیه اسـت.
 

 
شکل ۳: چشم انسان در مراحل مختلف جنینی
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این شماره: مصاحبه با رتبه 20 تکوین جانوری

هانیه محمدیاری، دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی

مصاحبه با رتبه های برتر

 ســالم لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد 
ــال  ــد امس ــور ارش ــه در کنک ــد ک و بگویی
چــه رتبــه ای را در چــه رشــته ای کســب 
ــان  ــای خودت ــد ه ــا درص ــد؟ )لطف کردی

ــد.( ــان کنی رابی
ســالم خدمــت همــه ی دوســتان کنکــوری، 
مــن امیر حســین حســنی فــرد هســتم یکی 
از داوطبیــن کنکــور ارشــد تکوین جانــوری ۹6 
کــه شــکر خــدا توانســتم بــا تــوکل بــر خــدا و 
تــالش، رتبــه ی ۲۰ کشــوری را در رشــته ی 

مــورد نظــرم کســب کنــم.
 ورود بــه مقطــع لیســانس شــما در چــه 

ســالی و در کــدام دانشــگاه بــود؟ )اگر دوســت داشــتید 
معــدل لیسانســتان رابگویید. (

مــن ســال ۹۲ در رشــته ی زیســت شناســی در دانشــگاه 
گیــالن قبــول شــدم. معــدل کارشناســی ام 1۴/۴۸ بــود.

 چقدرآمادگــی قبل و کســب شــده در دوره تحصیلی 
ــذار ــد اثرگ ــور ارش ــت درکنک ــانس را درموفقی  لیس

 می دانید؟
مــن در دوران لیســانس بــه خصــوص تــرم هــای اول فقــط 
ــا در  ــوده ام ام ــاس کــردن واحــد هــای خــود ب در فکــر پ
ــه و  ــزی  گرفت ــه ری ــه برنام ــم ب ــر تصمی ــای آخ ــرم ه  ت
درس هایــی کــه مــی دانســتم در کنکــور مهــم هســتند و 
امکانــش هســت را در تــرم هــای آخــر پــاس کنــم تــا برای 
کنکــور نیــز خوانــده باشــم و در واقــع بــا یــک تیر دو نشــان 

بزنم.
 تقریبــا از چــه زمانی مطالعــه بــرای آزمون را شــروع 
کردیــد؟ و روزانــه چنــد ســاعت درس مــی خواندیــد؟ 
ــان  ــه ت ــاعت مطالع ــف س ــای مختل ــر در دوره ه )اگ

متفــاوت بــوده لطفــا دقیــق ذکــر کنیــد.(
مــن از تابســتان ۹۵ شــروع کــردم و حــدودا بطــور میانگین 
روزی ۲ ســاعت درس مــی خوانــدم. امــا از شــروع تــرم ۷ تــا 
پایــان آن ، روزی ۵ ســاعت مــی خوانــدم و بعــد از تــرم ۷ تــا 
عیــد ســعی کــردم حداقــل روزی 6 ســاعت بخوانــم و بعــد 
از عیــد ســاعات مطالعــه ام را بــه ۸ تــا ۹ ســاعت رســاندم و 

همیــن رونــد را تــا روز کنکــور ادامــه دادم.
 هر چند وقت یک بار تفریح داشتید؟

مــن همیشــه در کنــار درس خوانــدن برای 
رفــع خســتگی تفریحــم را داشــتم 
ــی از  ــاید برعکــس خیل و ش
دوســتان کنکــوری 

کــه تمــام مــدت فقــط درس مــی خواننــد، مــن همیشــه 
برنامــه ای بــرای رفتــن به باشــگاه و بیــرون و در کل تفریحم 

داشــتم.
 وضعیــت درس زبــان در کنکــور چگونــه بــود؟ از چه 

منابعــی اســتفاده کردید؟
متاســفانه بایــد بگویم ضعیف تریــن درس من بــرای کنکور 
ارشــد زبــان بــود و بــه نظــر خــودم باعث شــد لطمــه بزرگی 
بــه رتبــه ام بزنــد. امــا بعــد از کنکــور تصمیم بــه مطالعه ی 
 زبــان گرفتــه و از کتــاب هــای مدرســان شــریف اســتفاده 
ــه ایــن فکــر مــی کنــم کــه  مــی کنــم. بعضــی اوقــات ب
اگــر زودتــر اقــدام بــه تقویــت زبــان خــود کــرده بــودم، مــی 
توانســتم جــزء رتبــه هــای تــک رقمــی باشــم. بــه تمــام 
ــته و  ــر رش ــور در ه ــب کنک ــه داوطل ــود ک ــتان خ دوس
گرایشــی هســتند توصیــه مــی کنــم از زبــان غافل نشــوند.
 لطفــا منابعــی رو که بــرای هــر درس اســتفاده کردید 
و نحــوه  مطالعــه هــردرس و توصیــه هــای خــود را بــه 
صــورت مجــزا بــرای هــر درس و کامــل توضیــح دهیــد. 
هیــچ محدودیتــی درنــام بــردن جــزوات وجــود نــدارد.

ــن  ــا م ــود دارد ام ــی وج ــع مختلف ــر درس مناب ــرای ه ب
بــرای درس جنیــن شناســی کتــاب جنیــن شناســی دکتر 
مشــایخی را انتخــاب کــرده و بیــش از ســایر درس ها برایش 
وقــت و انرژی گذاشــتم. البتــه بعضی از داوطبیــن هم کتاب 
دکتــر پریــور را منبــع خــود قــرار داده بودنــد کــه بــه نظــرم 
انتخــاب منبــع کامــال ســلیقه ای اســت و بســتگی بــه خود 
فــرد دارد کــه بــا چــه کتابــی راحــت تــر مــی توانــد درس 
ــرای درس بافــت شناســی کتــاب جــان کوئیــرا و  بخواند.ب
بــرای درس فیزیولــوژی از جــزوه اســاتید و خالصــه گایتون 
اســتفاده کــردم. بــرای ســایر دروس هــم از منبــع خاصــی 
اســتفاده نکــردم و در واقــع هــر چــه از کارشناســی بــه یــاد 
داشــتم را در کنکــور زدم. بــرای مطالعــه هــم بــرای خــود 

برنامــه ریــزی کــرده بــودم. بــه دفعــات مــرور مــی 
ــث  ــا و مباح ــه درس ه ــار مطالع ــردم و در کن ک
ــی  ــرور م ــل را مجــدادا م ــای قب ــد درس ه جدی
کــردم. ایــن کار باعــث تثبیــت مطالــب در ذهن و 

یادگیــری بهتــر مــن مــی شــد.
ــر از  ــی غی ــا منابع ــما ب ــر ش ــه نظ ــا ب  آی
ــق  ــود موف ــی ش ــم م ــد ه ــه گفتی ــه ک آنچ

ــت؟ ــما چیس ــنهاد ش شد؟پیش
 همانطــور کــه در ســوال قبــل گفتــم بــه نظر من 
انتخــاب منبع کامال ســلیقه ای اســت و بســتگی 
بــه خــود فــرد و ویژگــی هــای او دارد. مــن بــرای 
جنین شناســی کتاب دکتــر مشــایخی را خواندم. 
بســیاری از کتــاب دکتــر پریــور اســتفاده کردنــد امــا به نظر 
مــن کتــاب گیلبــرت هم کتــاب خوبــی اســت. بــرای جانور 
شناســی هــم از کتــاب هــای مدرســان شــریف اســتفاده 
کــردم امــا دوســتان دیگر از کتــاب هیکمن اســتفاده کردند. 
بــرای فیزیولــوژی هــم بــه نظــر مــن کتــاب گایتــون کتاب 
مناســبی اســت امــا مــن از جــزوه ی اســاتید نیــز اســتفاده 
کــردم . در کل بایــد ببینیــد بــا چــه جــزوه یــا کتابــی بهتــر 
مــی توانیــد پیــش برویــد و برایتــان فهــم و درک آن راحــت 

تــر اســت.
 برنامــه تســت زنــی شــما بــه چــه صــورت بــود؟ و از 
کــی شــروع به تســت زنــی کردیــد؟ لطفــا کتــاب های 

تســتی را کــه اســتفاده کردیــد نــام ببرید.
ــتفاده  ــریف اس ــان ش ــت مدرس ــای تس ــاب ه ــن از کت   م
مــی کــردم. بــه عــالوه همــه ی تســت هــای کنکــور هــای 
ــن بســیاری از  ــه نظــر م ــل را هــم زدم . ب ســال هــای قب
ســواالتی کــه در کنکــور مــی آینــد تکــراری اســت.خواندن 
تســت هــای ســال قبــل خیلــی تاثیــر گــذار بــود. بــه نظــر 
مــن بایــد همزمــان بــا درس خوانــدن تســت هــم زد کــه 
بــرای مــن تاثیــر مثبتــی داشــت و مفیــد بــود. البته تســت 
زدن بــه همــراه درس بــه نحــوه درس خواندن شــما و عادت 
مطالعــه بســتگی دارد . بعضــی هــا اگــر پــس از اتمــام درس 
شــروع بــه تســت زنــی کننــد بهتــر از زمانــی که هــم زمان 

بــا درس تســت زنــی مــی کننــد، نتیجــه مــی گیرنــد.
 آیــا شــما خالصــه نویســی انجــام مــی دادید؟نظــر 

شــما در مــورد ایــن کار چیســت؟
یکــی از عــادت هــای مطالعاتــی من خالصه نویســی اســت. 
ــرای همــه ی درس هــای خــودم خالصــه نویســی   مــن ب
مــی کــردم و ایــن کار در یادگیری بیشــتر و بهتر من بســیار 
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تاثیر گــذار بوده اســت.
 آیــا شــما در آزمــون هــای آزمایشــی و کالس هــای 
کنکــور هــم شــرکت مــی کردید؟به نظر شــما شــرکت 

در ایــن آزمــون هــا چقــدر ضــرورت دارد؟
خیــر. مــن در آزمــون هــا و کالس هــای کنکــور شــرکت 
نکــردم چــون تمــام دروس مورد نیــاز را در دوره ی لیســانس 
 و بــا اســاتید خــود گذرانــده بــودم امــا دوســتانی کــه فکــر 
مــی کننــد بــا قــرار گرفتــن در محیــط آزمون و ســنجیدن 
خــود بــا دیگــران مــی توانند نتیجــه ی بهتــری بگیرنــد در 

آزمونهــا شــرکت مــی کنند.
 بــرای خوانــدن کــدام درس بیشــتر زحمــت 

کشــیدید؟
مــن از همــان ابتــدا بــه درس جنین شناســی عالقه داشــتم 
و بــا توجــه بــه ایــن کــه ضریــب باالیــی داشــت بیشــترین 
وقــت خــود را بــرای آن اختصــاص دادم. در تــرم ۷ روزی ۳ 
ســاعت فقــط جنیــن شناســی مــی خوانــدم و چــون درس 
جنیــن شناســی را تــرم آخــر برداشــته بــودم وقــت زیــادی 
هــم برای مطالعه داشــتم و بیشــترین و بهترین درصــدم در 

کنکــور ارشــد همیــن درس بود.
  آیــا بــه جــز امســال قبــال هــم در کنکــور شــرکت 

کــرده بودیــد؟
  خیــر، امســال اولیــن ســالی بــود کــه در کنکــور شــرکت 
مــی کــردم. شــاید اگر با تجربــه و اطالعــات اآلنــم در کنکور 
شــرکت مــی کــردم مــی توانســتم رتبــه ی بهتــری داشــته 

باشم.
ــدر درس  ــد؟ چق ــه گذراندی ــد را چگون ــام عی   ای
ــام  ــن ای ــرای ای ــما ب ــنهاد ش ــح؟ )پیش ــدر  تفری و چق

ــت؟( چیس
مــن ایــام عیــد را خیلــی جــدی گرفتــم، از چنــد مــاه قبــل 
ــام را مــی خواهــم چــه  از عیــد مــی دانســتم کــه ایــن ای
کارهایــی انجــام دهــم . مــن مطالــب کنکــور را تــا قبــل از 
عیــد دو مرتبــه کامــل خوانــده بــودم و عیــد همــه را مجددا 
مــرور کــردم. در هفتــه ایــام عیــد خــودرا تمامــا بــه درس 
اختصــاص داده و هیــچ تفریحــی نداشــتم. فقــط دوره کردم 
و تســت زدم بــه ایــن صــورت کــه از صبــح تــا غــروب مــرور 

مــی کــردم و غــروب بــه بعــد تســت مــی زدم.
ــه همــراه  ــا ب ــه تنهایــی مطالعــه مــی کردیــد؟ ی  ب

ــد؟  ــی کردی ــه م ــی مطالع ــخص خاص ش
مــن بــه همــراه یکــی از دوســتان صمیمــی ام بــا هم بــر ای 
کنکــور درس مــی خواندیــم کــه خیلــی هــم تاثیــر  مثبت 

داشت.
  مــکان مطالعــه بــرای شــما فرقی مــی کرد ؟ بیشــتر 

در کجــا مطالعــه مــی کردید؟
بلــه مــن بیشــتر در اتــاق خــودم درس مــی خواندم ولــی در 
همــان اتاقــم ســعی مــی کــردم جــای مطالعــه ام را تغییــر 
ــت تکــراری نداشــته باشــد و تنــوع ایجــاد  ــا حال بدهــم ت
شــود. بعــد از عیــد کال در کتابخانــه درس مــی خوانــدم تــا 
فضــا خســته کننــده نباشــد. گاهــی نیــز بــه منزل دوســت 
و همکالســی ام میرفتــم و بــا هــم درس مــی خواندیم البته 

خیلــی از مشــاورین توصیــه مــی کننــد بــرای مطالعــه ی 
خــود مــکان ثابــت و مشــخصی داشــته باشــید تا مغز شــما 
بــه ایــن مســاله عــادت کــرده و بــا قرارگرفتــن در آن مــکان 
آمــاده مطالعــه و درک بهتــر مطالــب باشــد کــه بــه نظر من 

ایــن مــورد نیــز بــه خــود فــرد بســتگی دارد.
ــه  ــدید؟ چ ــی ش ــم م ــد ه ــه ناامی ــول مطالع  در ط
عواملــی در درس خوانــدن شــما بــا انــرژی دوبــاره نقش 

داشــت؟
بلــه برایــم پیــش آمــده  کــه مدتــی نــا امیــد شــوم. یــک 
ــال را زده  ــور امس ــد درس و کنک ــل قی ــور کام ــدت بط م
ــار  ــل آن را کن ــور کام ــودم بط ــه ب ــم گرفت ــودم و تصمی ب
 بگــذارم و ســال بعــد مجــددا شــروع کنــم. امــا ســعی کردم 
ــاره شــروع  ــرژی هــای منفــی را از خــود دور کــرده ، دوب ان
ــدی مســئله ای  ــدواری دادم. ناامی ــه خــودم امی ــردم و ب ک
ــر  ــر خــدا و تکیــه ب ــوکل ب ــا ت طبیعــی اســت امــا مــن ب
ــکر  ــدارا ش ــردم و خ ــروع ک ــر ش ــم ت ــود محک ــالش خ ت

ــم رســیدم. ــه هدف ــم نتیجــه داد و ب زحمات
ــزایی  ــر بس ــدنتان تاثی ــول ش ــانی در قب ــه کس  چ
داشــتند؟ ایــن افــراد چگونــه بــه شــما کمــک کردنــد؟ 
ــی  ــد و م ــی دادن ــی م ــرژی منف ــان ان ــی از اطرافی خیل
ــدارد و  ــده ای ن ــچ آین ــران هی ــته در ای ــن رش ــد ای گفتن
تــالش مــن بــی فایــده اســت و بهتــر اســت بــه ســربازی 
 بــروم و بــه دنبــال کار بگــردم. بــه جــز خانــواده ام و دوســت 
صمیمــی ام کــه هــر دو بــا هــم در مــی خواندیــم بقیه فقط 

انــرژی منفــی مــی دادند.
ــه نظــر شــما کــدام یــک از مــوارد زیــر اهمیــت   ب

ــد؟ بیشــتری در موفقیــت در کنکــور دارن
وســواس و دقــت زیــاد در انتخــاب منابــع مطالعاتــی یا دقت 
ــت درس  ــرور )درس ــه و م ــح مطالع ــاذ روش صحی در اتخ
خوانــدن( بســیار تــالش کــردم و در ســایت هــای مختلــف 
بــه جســتجو پرداختــم. امــا در انتخــاب منابع خیلــی موفق 
نبــودم و بســیاری را دیــر یافتــم. امــا به نظــر من نــوع درس 
خوانــدن از انتخــاب منابــع مهــم تر اســت و باید بدانــی از هر 
منبعــی چگونــه اســتفاده کنید همیشــه هــم برنامــه ریزی 

ــته باشی. داش
ــدر در  ــور چق ــرای کنک ــی ب ــان آمادگ ــول زم  در ط

ــد؟ فضــای مجــازی مثــل تلگــرام بودی
جدایــی کامــل از فضــای مجــازی غیــر ممکــن بــود امــا بــر 
روی آن مدیریــت داشــتم و اجــازه نمــی دادم تاثیــر  منفــی 
روی درس خواندنــم بگــذارد. بــه ایــن صورت که در ســاعاتی 
کــه خــودرا موظــف بــه درس خوانــدن کــرده بــودم به هیچ 
وجــه ســمت فضــای مجــازی و حتــی تلگــرام نمــی رفتم و 
در وقــت هــای اســتراحت خــود کمــی وقــت خــود را صرف 

تلگــرام و بــودن در فضــای مجــازی می کــردم.
 اگــر توصیــه ای بــرای شــب کنکور و ســر جلســه ی 

کنکــور داریــد بگویید.
اســترس بــرای جلســه کنکــور و شــب پیــش از آن کامــاًل 
طبیعــی اســت. مــن بــرای کاهــش اســترس بــه خــود مــی 
گفتــم کــه مــن تمــام تالشــم را کــرده-ام و حــاال اســترس 

داشــتن چیــزی را تغییــر  نمــی دهــد. بــه همیــن دلیــل 
اســترس خیلــی کمــی داشــتم. توصیــه مــن بــه داوطلبــان 
ایــن اســت کــه بــه خــدا تــوکل کــرده و دائماً بــا خــود تکرار 
کننــد کــه تمــام تالششــان را کــرده و اضطــراب و نگرانــی 

چیــزی را تغییــر نخواهــد داد.
ــتر  ــدید بیش ــول ش ــه قب ــته ای ک ــورد رش   در م
ــور  ــته را چط ــن رش ــغلی ای ــده ی ش ــد. آین  بگویی
مــی بینیــد؟ در انتخاب رشــته کدام دانشــگاه هــا را اول 

زدید؟
 بــه نظــر مــن مهــم تریــن چیــز خــود فــرد اســت ایــن که 
چــه انگیــزه ای دارد و چــه برنامــه ای. من از اول می دانســتم 
هدفــم بــرای ایــن رشــته چیســت . آینــده شــغلی آن نیز به 
خــود فــرد بســتگی دارد و اینکــه تــا کجــا ادامــه تحصیــل 
دهــد. دکتــرای این رشــته بســیار خــوب و آینــده دار اســت. 
و مــن از اول بــرای دکتــری برنامــه ریــزی  کــردم. مــن برای 
انتخــاب رشــته،اول دانشــگاه شــهید بهشــتی، بعد دانشــگاه 

خوارزمــی،  و در آخــر دانشــگاه گیــالن رو انتخــاب کــردم.
ــن  ــان ای ــرای داوطلب ــری ب ــه ی دیگ ــه توصی  چ
 رشــته داریــد؟ )هرچیــزی کــه در ســواالت نبــود و فکر 

می کنید می تواند برای داوطلبان مفید باشد.(
 از همــان ابتــدا هــدف خــود را از رشــته ای که مــی خواهید 
در آن شــرکت کنیــد بدانیــد و قبــل از آن بــه طــور کامــل 
تحقیــق کنیــد و تمــام جنبــه هــای آن را بســنجید . الویت 
خــود را از همــان ابتــدا مشــخص کنیــد و بــا انگیــزه درس 
ــاب  ــود انتخ ــد خ ــرای ارش ــته ای را ب ــر رش ــد و ه  بخوانی

مــی کنیــد، بطــور کامل وقــت خــود را برای رســیدن و 
موفقیــت در آن بگذاریــد. هیــچ کس بــه اندازه 

ی خود شــما برایتان دلســوز نیســت.
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این شماره: زیست شناسی تکوینی 

فاطمه چکاو )دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(
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معرفی رشته های ارشد علوم زیستی

ــاًل  ــم کام ــک عل ــی ی ــالدی، جنین شناس ــتم می ــرن بیس ــل ق ــا اوای ت
توصیفــی قلمــداد می شــد و جنین شناســان بیشــتر بــه بررســی ریختی 
ــوران و ترســیم و توصیــف آناتومــی آن هــا  جنیــن انســان و ســایر جان
ــه در  ــگرفی ک ــرفت های ش ــا پیش ــج و ب ــه تدری ــا ب ــد. ام می پرداختن
ســایر گرایش هــای زیست شناســی از قبیــل ژنتیــک و زیست شناســی 
ســلولی و مولکولــی صــورت گرفــت، نــه تنهــا رویکــرد زیست شناســان 
بــه ایــن علــم تغییــر کــرد، کــه موجــب پدیــد آمــدن علمــی بــه نــام 
زیست شناســی تکوینــی شــد. در ایــن گرایــش نویــن، تمامــی عواملــی 
کــه بــر تعییــن سرنوشــت ســلول ها، بافت هــا و حتــی اندام هــا 
ــا،  ــان، قارچ ه ــد گیاه ــده مانن ــودات زن ــی موج ــد، در تمام تأثیرگذارن

ــوند.. ــی می ش ــا بررس ــی کرم ه ــتان و حت ــرات، دوزیس حش
ثابــت شده اســت کــه انــواع کنش هایــی کــه بیــن ســلول های 
ــه  ــی ک ــا، مولکول های ــن آن ه ــای بی ــود دارد، تماس ه ــف وج مختل
هــر کــدام ترشــح می کننــد و حتــی فاصلــه ای کــه از یکدیگــر دارنــد، 
در سرنوشتشــان مؤثــر خواهــد بــود. بــه ایــن برهمکنش هــای متقابــل 
ــده  ــن پدی ــود. در ای ــه می ش ــا" گفت ــلول ها" الق ــا و س ــان بافت ه می
ــک  ــد و ی ــا را صــادر می کن ــت الق ــه عالم ــده ک ــا کنن ــل الق ــک عام ی
عامــل پاســخ دهنــده کــه بــه عالمــت القــا پاســخ مناســب می دهــد، 
ــا  ــام ب ــر باشــد، پی ــم کمت ــن دو از ه ــه ای ــر چــه فاصل وجــود دارد. ه
شــدت بیشــتری بــه عامــل پاســخ دهنــده خواهــد رســید و بنابرایــن بــا 
توجــه بــه فاصلــه ی ســلول ها از هــم، پاســخ های متفاوتــی هــم شــکل 

خواهد گرفــت.
ــه  ــن الی ــش بی ــر برهمکن ــن در اث ــم جنی ــی چش ــال عدس ــرای مث ب
اکتــودرم رویــی و ناحیــه ای بــه نــام فنجــان بینایــی در زیر آن، تشــکیل 
ــای  ــان ژن ه ــا بی ــی ب ــه روی ــن الی ــه ای ــن صــورت ک ــه ای ــود. ب می ش
ــف  ــات مختل ــر القائ ــده و در اث ــزی ش ــه لن ــه صفح ــل ب ــاص تبدی خ
ــد  ــز را پدی ــود و لن ــیده می ش ــل کش ــه داخ ــراف ب ــلول های اط از س
مــی آورد. ســلول های لنــز بــه تدریــج تکثیر شــده، کریســتالی و شــفاف 
ــی  ــب اینجاســت کــه صفحــه ی لنــزی و فنجــان بینای می شــوند. جال

ــدون وجــود دیگــری تشــکیل نمی شــوند.. ــدام ب ــچ ک هی
رشــته زیســت شناســی جانــوری- ســلولی و تکوینــی منشــاء گرفتــه 
از علــم جنیــن شناســی اســت کــه از اوایــل دهــه ۸۰ میــالدی 
ــی،  ــلولی و مولکول ــه س ــرفت در زمین ــا پیش ــان ب همزم
ــده  ــی نامی ــوان زیســت شناســی تکوین تحــت عن

شــد. اســاس ایــن رشــته بــر آشــنایی بــا مراحــل اصلــی تکویــن جنینی 
بــا تکیــه بــر مکانیســم هــای ســلولی و مولکولــی کنتــرل کننــده آن و 
چگونگــی شــکل گیــری انــدام هــا اســتوار اســت، امــا عــالوه بــر جنیــن 
شناســی دربردارنــده بســیاری دیگــر از علــوم زیســتی از جملــه ژنتیــک، 

بیوشــیمی، زیســت شناســی ســلول، اکولــوژی، تکامــل و ... اســت
ایــن رشــته درک گســترده انســان از ســلول هــا و تکامــل آن هــا را بــه 
دنبــال داشــته و هــم چنیــن فــن آوری هایــی را بــه دنبــال کاربــرد ایــن 
دانــش بــرای بهبــود شــرایط انســان فراهــم مــی کنــد و نیــز آگاهــی از 
چگونگــی تاثیــر تحقیقــات ایــن رشــته بــر جامعــه را بــه ارمغــان مــی 
آورد. تخصــص هــای موجــود در این رشــته عبارتنــد: از تکثیــر و تکامل، 
ــل  ــی و زیســت شناســی و تکام ــای حیوان زیســت شناســی ســلول ه

ســلول هــای گیاهــی. 
ــاختار و  ــوص س ــترده ای در خص ــات گس ــته اطالع ــن رش ــث ای مباح
عملکــرد ســلول هــا و مبانــی ژنتیکــی آن ها، اســاس ســلولی و مولکولی 
ــن و  رشــد و نمــو موجــودات  ــا و تکوی ــل در گســتره اندامــک ه تکام
زنــده در اختیــار دانشــجویان و علــم آمــوزان مشــتاق قــرار مــی دهــد. 
پیشــرفت هــای گســترده در زمینــه لقاح آزمایشــگاهی، دســتکاری های 
ژنتیکــی، کلونینــگ و بــاروری هــای مصنوعــی حاصــل پیشــبرد ایــن 
رشــته و تــداوم تحقیقــات علمــی در خصوص تکوین و زیســت شناســی 

تکوینــی اســت. 
بــه نحــو مخصوصــی، فهمیــدن و درک متودولــوژی )روش شناســی( در 

تحقیقــات زیســت شناســی ســلولی اســتفاده مــی شــود.
و طــرز اســتفاده از) روش شناســی( بعنــوان یــک تکنولوژی بــرای بهبود 

و ارتقــا شــرایط انســان ارائه میشــود.
پیشــرفت هــای چشــمگیر در ایــن زمینه ســبب بــروز اختــالالت متعدد 
در گیاهــان و حیوانــات شــده اســت و تکنولــوژی هایــی را بــرای حــل 

ایــن مشــکالت فراهــم آورده اســت.
همچنیــن موضوعــات اخالقــی ماننــد : لقــاح آزمایشــگاهی، Ivf، کنترل 
ــواد  ــاروری و م ــگ ب ــادی، کلونین ــای بنی ــلول ه ــوژی س ــد، تکنول تول
ــه  ــرای جامع ــی را ب ــده ی ژنتیک ــتکاری ش ــوالت دس ــی  و محص غذای

مطــرح کــرده انــد.
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مبانی تکوینی سلول های جنسی در مهره داران

فاطمه چکاو )دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(
fatemechekav@gmail.com  :آدرس مکاتبات

مولف : دکتر هما محسنی کوچصفهانی
دانشیار  و مدیر گروه علوم جانوری دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی 

بــا کشــف کروموزوم هــای جنســی، تحولــی عظیــم در مطالعــات مربوط به مکانیســم 
ــای  ــر روی نمونه ه ــی ب ــال ها بررس ــس از س ــون پ ــیت رخ داد و اکن ــن جنس تعیی
مختلــف جانــوری، دانشــمندان بــر ایــن عقیده انــد کــه جنســیت می توانــد تحــت 
تاثیــر ســه عامــل: فاکتورهــای کروموزومــی، عوامــل محیطــی و یــا تلفیقــی از ایــن 
دو عامــل، بســته بــه نــوع گونــه جانــوری، تعییــن شــود. کتــاب مبانــی تکوینــی 
ســلول های جنســی در مهــره داران، چگونگــی تخصیــص یافتــن دودمــان جنســی 
ــی  ــره داران بررس ــف مه ــای مختل ــیت را در رده ه ــن جنس ــای تعیی ــم ه و مکانیس
ــم های  ــه ی مکانیس ــی و مطالع ــال ها بررس ــل س ــر، حاص ــاب حاض ــد. کت می کن
ــد  تولیدمثــل در مهــره داران توســط مولفــان و بررســی مقــاالت و یافته هــای جدی
ــی  ــف زیست شناس ــاخه های مختل ــجویان ش ــتفاده ی دانش ــرای اس ــت و ب اس

ــت. ــته شده اس ــل نگاش ــوژی تولیدمث ــکی و بیول ــوم پزش ــوری، عل جان
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این شماره: معارفه دانشجویان ورودی 96 

امیرمحمد لیالزی )دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی(

اخبار دانشکده

مراسـم در حضـور رییـس، معاونین و اعضـای محترم 
هیئـت علمـی دانشـکده علـوم زیسـتی در جمـع 
دانشـجویان جدید الورود گرایش های علوم جانوری و 
علوم گیاهی دانشکده علوم زیسـتی در ساعت 1۲ روز 
دوشـنبه ۲۳ مهـر مـاه 1۳۹6 بـا تالوت آیاتـی چند از 
کالم اهلل مجید و سـرود ملی جمهوری اسـالمی ایران 

در سـالن شـماره ۵ آغـاز گردید. 
در ایـن مراسـم در ابتدا کلیپی شـامل معرفی اجمالی 
دانشـگاه خوارزمی و دانشـکده علوم زیسـتی با نگاهی 
بـه تاریخچه آن هـا جهت آشـنایی ابتدایی و مختصر 
نـو دانشـجویان پخش شـد و در ادامـه رییس محترم 
دانشـکده علوم زیسـتی و چهره ماندگار علمی کشور، 
سـرکار خانـم دکتـر شـهربانو عریـان ضمـن عـرض 
خیرمقدم به دانشـجویان جدیدالورود توضیحاتی را در 
خصوص رشـته های موجود و نیز رشـته هایی که در 
آینده نزدیک اضافه خواهند شـد ارائه دادند. ایشـان در 
خصوص انجمن های علمی دانشـجویی سخن گفتند 
و دانشـجویان را بـه حضـور فعـال در ایـن انجمن ها و 
شـرکت در فعالیت های جانبی از جمله چاپ مجالت 

علمی دانشجویی تشـویق کردند. 
پـس از سـرکار خانـم دکتـر عریـان معـاون محترم 
پژوهشـی سـرکار خانـم دکتـر مهنـاز آذرنیا 
از  خوشـامدگویی،  عـرض  ضمـن 
بـا  خواسـتند  دانشـجویان 
شـرکت در کارگاه های 

مختلـف و یادگیری مقاله نویسـی و انجام پـروژه های 
تحقیقاتی به پیشـبرد فعالیت های پژوهشی دانشکده 

کنند.  کمـک 
معـاون محتـرم آموشـی جنـاب آقـای دکتـر فـرخ 
قهرمانـی نـژاد نیـز پـس از سـالم و خیـر مقـدم از 
دانشـجویان خواسـتند در انتخاب واحد هر ترم نهایت 
دقـت را بـه خـرج داده و رعایـت پیـش نیـاز و هم نیاز 

دروس را فرامـوش نکننـد .
در ادامـه مراسـم مدیـران محتـرم گـروه هـای علـوم 
جانـوری و علـوم گیاهـی خانم ها دکتر هما محسـنی 
کوچصفهانـی و دکتـر فرزانه نجفی ضمـن خیر مقدم 
کوتـاه رشـته هـای علـوم جانـوری و علـوم گیاهـی و 
گرایـش هـای هر رشـته را برای حضار تشـریح کردند.

سـرکار خانـم دکتر کـوچ اصفهانـی مدیر گـروه علوم 
جانـوری ضمـن تبریـک و عـرض خیـر مقـدم بـه 
دانشـجویان جدیـد الـورود، بـه معارفه اعضـای هیئت 
علمـی  گـروه جانـوری پرداختنـد و گرایـش هـای 
مختلـف رشـته زیسـت شناسـی جانـوری را معرفـی 
نمودنـد و راجـع بـه تاریخچـه آن صحبـت نمودنـد.

سـرکار خانـم دکتـر نجفـی مدیر گـروه علـوم گیاهی 
ضمن تبریک و خیر مقدم خدمت دانشـجویان جدید، 
بـه معرفی گرایش های مختلف علوم گیاهی و رشـته 
محیـط زیسـت و هـم چنیـن معرفی اعضـای هیئت 
علمـی این گـروه پرداختند و بـرا انتخاب واحد صحیح 
تاکیـد نمودنـد و راجع بـه همایش پنج شـنبه ۷/۲۷، 

کارآفرینـی نیز یـادآوری نمودند.
در انتهـا خانـم رفیعـی دبیـر سـابق انجمـن علمـی 
دانشـجویی علـوم جانوری نیـز راجع بـه فعالیت های 
انجمـن ها سـخن گفتنـد. انجمن هـا، اعضـای آن ها، 
اسـاتید مشـاور آن ها، کانال ها و لینـک های ارتباطی 
انجمـن هـا را معرفی نمودنـد و از ارزشـمندی و مفید 
بـودن فعالیـت هـای انجمـن و کارگاه هـای مختلـف 

صحبـت کردند.
در نهایـت یـک کلیـپ از فعالیـت هـای انجمـن ها و 
کارگاه هـا پخـش شـد و مراسـم بـا آرزوی موفقیت و 

سـربلندی دانشـجویان جدیـد بـه پایان رسـید.
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اخبار دانشکده
درخشش انجمن علمی دانشجویی علوم جانوری دانشکده علوم زیستی 

در دهمین جشنواره ملی حرکت
سبحان عبدی )دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم زيستی دانشگاه خوارزمی(

Sobhanabdi2012@gmail.com  :آدرس مکاتبات

انتخابــات انجمــن هــای علمــی دانشــجویی دانشــکده علوم 
ــال 1۳۹۵  ــاه س ــان م ــال، در آب ــر س ــق روال ه ــتی طب زیس
برگــزار گردیــد و خانــم زهــرا رفیعــی بــه عنــوان دبیــر و خانــم 
هــا هانیــه علمــداری، نگیــن جعفــری اقدم، شــکیبا فخــری نیان، 
شــکیال بهرامــی، صبــا مــالک و آقــای ســبحان عبــدی بــا اکثریت 
آرا بــه عنــوان اعضــای شــورا مرکــزی انجمن علمــی علــوم جانوری 

ــدند. انتخاب ش
ــی در  ــرا رفیع ــم زه ــکانداری خان ــا س ــود را ب ــت خ ــن فعالی انجم
کســوت دبیــر آغــاز کــرد و در همــان روزهــای نخســتین فعالیــت، 
در پنجمیــن نمایشــگاه جشــنواره دانشــگاهی حرکــت بــه مــدت 
ــا و  ــت ه ــتاوردها، فعالی ــه دس ــه و ارائ ــی غرف ــا برپای ــه روز ب س
اهــداف خــود در ســال آتــی و همچنیــن ارائــه خدمــات و برنامــه 
هــای متنــوع از قیبــل مســابقه، تســت، برگــزاری کارگاه، پخش 
ــد. در  ــت پرداختن ــه رقاب ــا دیگــر انجمــن هــا ب مســتند و... ب
پایــان نمایشــگاه و در روز اختتامیه انجمن علمی دانشــجویی 
علــوم جانــوری بــه عنــوان غرفــه برگزیــده انتخاب شــد که 
ــرای دســتیابی و  ایــن اتفــاق انگیــزه و تــالش اعضــا را ب
کســب موفقیــت و مقــام در ســایر بخــش هــا بیشــتر 

کــرد.
ــا،  ــن کارگاه ه ــن دوره از انجم ــت ای ــدت فعالی در م
ســمینار هــا، بازدیــد هــا، مســابقات و ســایر برنامــه 
ــا نیــاز دانشــجویان رشــته زیســت  هــا متناســب ب
شناســی در گرایــش هــای مختلــف و حتــی 
دانشــجویان ســایر رشــته هــا برگزار شــد و همــواره 
انجمــن تــالش خــود را بــرای کمــک بــه افزایــش 
دانــش و کیفیــت و کمیــت یادگیــری عالقمنــدان 
بــا کمتریــن هزینــه توســط بهترین اســاتید بــه کار 

بســته اســت.
ــن دوره  ــده در ای ــام ش ــای انج ــت ه ــه فعالی از جمل
کارگاه هــای آموزشــی از قبیــل: نمونــه گیری و تفســیر 

ــگ و  ــا اصــول تاکســیدرمی، کلونی ــش، آشــنایی ب ازمای
مهندســی ژنتیــک، دوره تکنســین داروخانــه. برگــزاری 

ــا موضــوع اعصــاب و غــدد و بازدیــد  ســمینارهایی ب
از مراکــزی همچــون ســرم ســازی رازی و.... برگــزار 
شــد. همچنیــن اولین مدرســه تابســتانه بــا موضوع 
ــن  ــن دوره از انجم ــز در ای ــی نی ــات طبیع ترکیب
برگــزار شــده اســت. در ایــن دوره از فعالیــت 
انجمــن بــه همــت و تــالش دبیــر انجمــن، مجــوز 
راه انــدازی نشــریه علمــی دانشــجویی بــا نــام تکاپو 
دریافــت و فعالیــت خــود را بــا حضــور خانــم دکتــر 
ــوم  دالرام اســلیمی عضــو هیئــت علمــی گــروه عل

ــم فاطمــه  ــوم زیســتی و خان ــوری دانشــکده عل جان
خدابنــده شــهرکی کارشــناس ارشــد آزمایشــگاه 

دانشــکده علــوم زیســتی بــه عنــوان مدیــر مســئول و 
ســردبیر آغــاز کــرد. خانــم زهــرا رفیعــی نیــز بــه عنــوان 

مدیــر اجرایــی فعالیــت درخشــان و پربــاری از خــود نشــان 
داد و اولیــن شــماره نشــریه بــا مشــارکت دانشــجویان فعــال 

انجمــن علمــی علــوم جانــوری در تابســتان 1۳۹6 بــه چــاپ 
رســید.

در خــرداد مــاه ۹6 انجمــن علمــی دانشــجویی علــوم جانــوری در 
بخــش هــای انجمــن علمــی برگزیــده، آمــوزش، اختــراع و دبیــر 
برگزیــده در ششــمین جشــنواره حرکــت دانشــگاهی برگزیده شــد 
و بــه مرحلــه ملــی راه یافــت کــه در آذر مــاه ســال ۹6 و در مراســم  
اختتامیــه دهمیــن جشــنواره ملــی حرکت کــه در کرمانشــاه برگزار 
شــد دانشــگاه خوارزمــی موفــق بــه کســب ده عنــوان برگزیــده و 
ــی  ــن علم ــام انجم ــه در راس آن ن ــد ک ــر گردی ــته تقدی شایس
دانشــجویی علــوم جانــوری بــه عنــوان انجمــن علمــی برگزیــده 
ــوم  ــر انجمــن علمــی عل ــار دیگ ــی درخشــید و ب در ســطح مل
جانــوری، نــام دانشــکده علــوم زیســتی و دانشــگاه خوارزمــی را 

بــر ســر زبــان هــا انداخــت و افتخــاری بــزرگ آفریــد.
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شیوه نامه نگارش مقاله جهت چاپ 
در گاهنامه علمی- تخصصی تکاپو

می رساند، مقاالت ارسالی به این فصلنامه باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشد؛ در غیر  "تکاپو "به اطالع عالقمندان به همکاری با مجله تخصصی 
 گرفت.اینصورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد 

 : در ابتدای مقاله نام و نام خانوادگی، شماره تماس، پست الکترونیکی، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل ذکر شود.  معرفی .1
فحه با فاصله ص 20متر، حداکثر در سانتی 5و راست  4، چپ 7، پایین 3باال  یا باالتر با حاشیه 2003نسخه  Wordافزار مقاله در نرمصفحه آرایی:  .2

 تایپ شود. Singleخطوط 
 باشد.  APAمنبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به شیوه  منبع نویسی: .3

 ( مزیت 1986(، یا پورتر )1986های قابل ارائه شرکت برای مشتریان )پورتر،نمونه منبع نویسی درون متنی: مزیت رقابتی عبارت است ارزش
 های قابل ارائه شرکت برای مشتریان می داند. رقابتی را به معنای ارزش

 .اسامی نویسندگان خارجی به فارسی نوشته شده و از زیرنویس کردن معادل انگلیسی آنها خودداری نمایید 
  شود.فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی منظم 

 گذاری شوند.هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شمارهاشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی  - .4
 مطابق جدول زیر تایپ شوند: Times New Romanهای التین با قلم هو نوشت B Koodakهای فارسی با قلم در کل مقاله نوشته  .5

نوع و اندازه  حالت قلم نوع نوشته
 قلم

نوع و اندازه  حالت قلم نوع نوشته
 قلم

 B Koodak (Regularمعمولی) متن فارسی درون جدول یا نمودار B Koodak 16 (Boldپررنگ) عنوان مقاله
11 

  B Koodak (Regularمعمولی) چکیده فارسی
12 

 Times 9 (Regularمعمولی) متن التین درون جدول یا نمودار

 B Koodak (Boldپررنگ ) هاکلید واژه
12 

 Times 10 (Regularمعمولی) منابع التین

 B Koodak (Regularمعمولی) متن فارسی
13 

 B Koodak (Regularمعمولی) منابع فارسی
12 

  B Koodak (Boldپررنگ ) عناوین اصلی مقاله
12 

 Times 11 (Regularمعمولی) چکیده التین

اختصارها یا کلمات التین درون متن 
 مقاله

های التین زیر نو یس 11  Times (Regularمعمولی)
(Footnotes) 

 Times  8 (Regularمعمولی)

 
 APA شیوه نگارش منابع خارجی در انتهای مقاله به شیوه   .6
 کتاب

  یک نویسنده:
 Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.  

 دو یا چند نویسنده:
 Cargill, O., Charvat, W., & Walsh, D. D. (1966). The Publication of Academic Writing. New York: Modern 

Language Association. 
 مجالت علمی مقاله

 یک نویسنده:
 Sawyer, J. (1966). Measurement and Prediction, Clinical and Statistical. Psychological Bulletin, 66(3), 178-200.  

 دو یا چند نویسنده:
 ., Ansari, S. A, S., Azizi&). The Effect of Marketing Strategy and Marketing Capability 2009, M. (Haghighikhah 

on Business Performance- Case study: Iran's Medical Equipment Sector. Journal of Medical Marketing, 9(4), 
309-317. 

 (Proceedingsمقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس )
Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time  
warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation, Lockenhaus,  

Austria, 10–13 June 1997 (pp. 188–195). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society. 
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 مقاالت چاپ شده در روزنامه و مجالت
 روزنامه:

Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-Urbana  
News-Gazette, pp. 1, 8. 

 مجله:
Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won't help most kids. Science News, 159, 292. 

 پایان نامه و رساله

 Carlson, W. R. (1977). Dialectic and Rhetoric in Pierre Bayle. (Unpublished doctoral dissertation).Yale 
University, USA. 

 منابع اینترنتی
 وب سایت دولتی یا سازمان:

 Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial Habitat Restoration areas. 
Retrieved from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm  

 Midwest League. (n.d.). Pitching, individual records. Retrieved from  
              http://www.midwestleague.com/indivpitching.html  

 شود(درج میصفحات شخصی: )چون امکان تغییر صفحات وجود دارد، تاریخ دسترسی 

 Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 2007 from   
http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/1652/ 

 
 شیوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله  .7
 کتاب

  یک نویسنده:
 )چاپ اول(. تهران: انتشارات سمت. مبانی و سازمان مدیریت(. 1386رضاییان، علی. )

 دو یا چند نویسنده:
 . تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکیبرنامه(. 1390عزیزی، شهریار، فتحی، سعید و نوری، روح اهلل. )

 کتاب ترجمه شده:
 )ترجمه منصور شریفی کلویی(. تهران: هوای تازه. هاسازمان مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی(. 1381بلنسکی، نیک. )

 مقاله
 یک نویسنده:

 .81-101، 6راهبردی،  مطالعات مدیریت(. نظریه زمان و آینده پژوهی بر اساس نظریه فهم و درك. 1390حمیدی زاده، محمدرضا. )
 دو یا چند نویسنده:

(. بررسی عوامل تعیین کننده ارزش  برند با رویکرد مالی در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 1390زهرا. ) ،عزیزی، شهریار، نمامیان، فرشید و درویشی
 .9-32، 39چشم انداز مدیریت بازرگانی، بهادار تهران. 

 پایان نامه و رساله
 دانشگاه شهید بهشتی، ایران.فروش با رویکرد سازمان فروش. )رساله دکترا(. طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر عملکرد نیروی(. 1388عزیزی، شهریار. )
 منابع اینترنتی

 وب سایت دولتی یا سازمان:
  fa.html-22a31eco-9a31http://transit.pmo.ir/eco. قابل دسترسی در آدرس: ایران و ترانزیت (.1391سازمان بنادر و دریانوردی )

 صفحات شخصی
26sales/-marketing-19articles/-http://www.drroosta.com/learning-(. استراتژی صادرات. قابل دسترسی در آدرس: 1391روستا، احمد. )

strategy-export 
 نحوه ارسال:  .8

ارسال نمایید. الزم به ذکر است دریافت مقاالت صرفا از طریق ایمیل   gmail.com96takapu@مقاالت خود را پس از تطبیق با موارد ذکر شده، به آدرس ایمیل 
نشد، مراتب را از دفتر  نویسنده ارسال کننده مقاله فرستاده مقاله به آدرس پست الکترونیکی نتیجه بررسیروز  10پس از که گیرد. در صورتی مذکور صورت می

 مجله پیگیری نمایید.
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خداونـد را شـاکرم که مرا الیق لطـف و رحمت خود 
قـرار داد و یاریـم نمـود تـا بتوانـم مسـئولیتی را که 
پذیرفتـه ام  بـه خوبـی پشـت سـر گذاشـته و باعث 
سـرافرازی و افتخار اساتید دانشـکده و دانشگاه خود 
باشـم. بسـیار خرسـندم و بـه خود مـی بالـم که در 
کنار دوسـتان و اسـاتید دلسـوزم توانستم نام انجمن 
علمی دانشـجویی علوم جانوری را بـه عنوان انجمن 
علمـی برگزیده در دهمین جشـنواره ملی حرکت بر 
سـر زبان هـا بیاندازم تـا در رقابت بـا برترین انجمن 
های دانشـگاه های سراسـر کشـور سـربلند و پیروز 
باشـیم و نیـز مفتخـرم بـه ایـن که بـه عنوان 
دبیـر برگزیـده در ششـمین جشـنواره 

حرکت دانشـگاهی انتخاب شـده ام.
شـروعی  سـال۹6-۹۵  در  جانـوری  علـوم  دانشـجویی  علمـی  انجمـن 
در  جدیـد  اعضـای  فعالیـت  شـروع  اول  مـاه  همـان  در  و  داشـته  درخشـان 
غرفـه  عنـوان  دانشـگاهی  حرکـت  جشـنواره  پنجمیـن  نمایشـگاهی  بخـش 
بـرای  را  اعضـا  تـالش  و  انگیـزه  افتخـار  ایـن  کـه  کـرد  کسـب  را   برگزیـده 
موفقیـت هـای بعـدی بیشـتر کـرد و سـبب شـد در ششـمین جشـنواره حرکـت 
دانشـگاهی در بخـش های انجمـن علمی برگزیده، آمـوزش، اختـراع و دبیر برگزیده 
موفـق بـه کسـب مقام برتـر و ورود به مرحله کشـوری شـود و در دهمین جشـنواره 

ملـی حرکـت با کسـب مقـام برگزیده کشـوری خوش بدرخشـد.
تشـکر  ویـژه از اعضـای شـورای مرکـزی خانم هـا هانیه علمـداری، نگیـن جعفری، 
شـکیال بهرامـی، شـکیبا فخـری نیـان، صبـا مـالک و آقـای سـبحان عبدی کـه در 
بـه ثمـر رسـاندن و کسـب این افتخـارات تالش بسـیار کـرده اند به خصـوص خانم 
هانیه علمداری مخترع و پژوهشـگر نمونه کشـوری که در دسـتیابی انجمن به مقام 

برگزدیـده از جملـه بخـش اختراع نقش به سـزایی داشـته اسـت.
امـا از کمـک هـا و همـکاری های سـایر عزیـزان که به صـورت افتخاری و بـه عنوان 
عضـو فعـال بـا انجمن همـکاری کرده اند نیـز نباید غافل شـد و جـا دارد از بعضی از 
ایـن عزیـزان نـام برده شـود: خانم هـا زینب مالیـی، فاطمه جدیدی، زهره شـفیعی، 
النـاز رسـتمی، زهـرا برهانـی، کتانـون اسـماعیل زاده و آقـان میـالد فرحبخـش و 

امیرحسـین حیدری
زمانـی کـه ایـن مسـئولیت را پذیرفتـم هیـچ شـناخت و یـا آگاهـی از سـختی هـا، 
مشـکالت و چالـش هـای موجود نداشـتم و تنها با کمک دوسـتان و اسـتاد مشـاور 
دلسـوز انجمـن خانـم دکتر دالرام اسـلیمی و همچنیـن کمک هـا و راهنمایی های 
رئیـس اداره انجمـن آقای نعمت آزادی از پس این دشـواری ها برآمـدم اما این را می 
دانـم در طـی ایـن راه خطاهـا و کم کاسـتی هایی نیز داشـته ام که امیـدوارم از آنها 

چشـم پوشی شـده باشد.
در کنـار مسـئولیت و مسـائل مربـوط به انجمن وظیفـه دیگر من انجام امـور مربوط 
بـه مجلـه تـازه نفس تکاپـو به عنوان مدیر اجرایی اسـت کـه در کنار دلسـوزیی ها و 
زحمات سـردبیر آن خانم فاطمه خدابنده شـهرکی توانسـتیم جلد اول آن را به چاپ 
رسـانده و به دسـت اسـاتید، دانشجویان و عالقمندان برسانیم و حال شـماره دوم آن 

پس از فراز و نشـیب های بسـیار به چاپ رسـید.
 امـا نکتـه ای کـه بایـد در ایـن باره متذکر شـوم آن اسـت کـه ادامه فعالیـت و چاپ 
شـماره هـای بعـدی ایـن گاهنامـه منـوط بـه عالقـه، همـکاری و مشـارکت فعـال 
دانشـجویان به خصوص دانشـجویان علوم جانوری در انجمن و نشـریه اسـت. باشـد 
کـه بـا ایـن مشـارکت گاهنامه علمـی دانشـجویی به صورت فصـل نامه چاپ شـود. 
در غیـر ایـن صـورت چاپ نشـریه تنهـا توسـط سـردبیر و مدیراجرایی امـکان پذیر 

نخواهـد بود.

  زهرا رفیعی
دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی علوم جانوری
مدیر اجرایی نشریه علمی دانشجویی تکاپو

سخن آخر
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