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دکتر حسن ابراهیم زاده معبود در تاریخ ۱۳۱۴/12/11در لنگرود به دنیا آمد .پدر او همانند اجداد خود در زمینه معامالت برنج فعالیت می
کرد و تمایلی برای ادامه تحصیل فرزندان خود نداشت؛ بااینحال ،او که به ادامه تحصیل عالقه وافر داشت ،با کمک مادر خود ،پدر را برای
ادامه تحصیل راضی کرد.
او مقاطع ابتدایی و دوره اول متوســطه را در لنگرود تحصیل نمود و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی تهران شــد .در سال  ۱۳۳۰به
دانشسرای مقدماتی تهران وارد شد و پس از فارغ التحصیلی ،در سال ۱۳۳۲در آموزش و پرورش گیالن آغاز به کار کرد .همزمان با تدریس
در مدارس شهر لنگرود ،حسن ابراهیم زاده جهت ادامه تحصیالت در سال  ۱۳۳۶به دانشکده علوم دانشگاه تهران وارد شد و در سال
۱۳۳۹در مقطع کارشناسی زیست شناسی از این دانشگاه فارغ التحصیل شد؛ در سال  ۱۳۴۲فوق لیسانس زیست شناسی را از دانشگاه
تهران اخذ نمود و پس از آن در سال  ۱۳۴۴برای ادامه تحصیل در دانشگاه سوربن پاریس به فرانسه عزیمت نمود که موفق به اخذ فوق
لیســانس و دکتری دولتی در سالهای  ۱۳۴۵و  ۱۳۴۸از دانشگاه سوربن شد .پس از آن در سال ۱۳۴۸به ایران بازگشت و به تدریس در
دانشگاه تهران ادامه داد .در سال های  ۱۳۵۳و  ۱۳۶۲دکتر ابراهیم زاده به مقام های دانشیاری و استادی دانشگاه تهران ارتقاء یافت.

بنیانگذاری و تأسیس انجمن زیست شناسی ایران به همراه سایر اساتید زیست شناسی در سال  ،1371از جمله فعالیت های ارزشمند
این پیشکسوت علم زیست شناسی است که منجر به همکاریهای وسیع مابین دانشکده ها و گروه های زیست شناسی دانشگاه های
سراسر کشور شد و زمینه ای برای فعالیت های مختلف ازجمله برگزاری کنگره ملی و بینالمللی زیست شناسی ایران ،انتشار مجله زیست
شناسی ایران و راه اندازی و برگزاری المپیادها و جشنواره ها مهیا نمود.
محل خدمت ایشــان هم اکنون در دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران می باشد .دکتر حسن دیانت نژاد از همدوره
ایهای دکتر حسن ابراهیم زاده معبود می باشند که ایشان خاطرات بیاد ماندنی از ایشان و سایر دوستان و همدورهای های خود به یاد
دارند.
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برگزاری انتخابات هیأت مدیره
انجمن زیست شناسی ایران
جلسه انتخاب هیأت مدیره انجمن زیست شناسی
ایران در روز پنج شنبه ،مورخ  93/11/16با حضور
جمعی از استادان زیست شناسی دانشگاه های
مختلف کشــور در پردیس علوم دانشگاه تهران
برگزار گردید .از مجموع  19کاندیدا 9 ،نفر عضو
اصلی و  5نفر عضو علی البدل انتخاب شــدند.
از بین اعضاء اصلی دکتر مظفر شــریفی دانشیار
گروه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس ،با
کسب بیشترین آرا ،به عنوان رییس هیأت مدیره
و دکتر محمد نبیونی ،دانشیار گروه علوم سلولی و
مولکولی دانشگاه خوارزمی ،به عنوان نایب رییس
انتخابشدند.

اعضای هیأت مدیره اصلــی و علی ابدل انجمن
زیست شناســی ایران ،منتخب سال  ،1393به
ترتیب حروف الفبا عبارت اند از:
دکتر منصور افشارمحمدیان ،دکتر سعید امین
زاده ،دکترامین اله بهاء الدینی ،دکتر نادر چاپارزاده،
دکتر عبدالکریم چهرگانی راد ،دکتر شاهین زارع،
دکتر بهمن زینلی ،دکتر علیرضا ســاری ،دکتر
مظفر شریفی ،دکتر علی فرازمند ،دکتر علی اصغر
معصومی ،دکتر سید لطیف موسوی گرگری ،دکتر
فرامرز مهرنژاد و دکترمحمد نبیونی.
همچنین در ایــن انتخابات دکتر علی غضنفری
مقدم و دکتر دالرآم اسلیمی بهعنوان بازرسین
اصلی و علی البدل این دوره ،انتخاب شدند.
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سخن سرد ربی
فجر انقالب اسالمی نتیجه ترکیبی از حركت پیشروانه ،نوگرایانه و انقالبی
دانشجویان و قیام عظیم مردمی است ،به تعبیر حکیمانه مقام معظم رهبری،
روح ناآلوده جوان كه با روشن بینی ناشی از تحصیل دانش و بصیرت همراه شده بود،
پیشگامانه،جریانمبارزهدانشجوییرابهوجودآورد.دانشجویانعالوهبرنقشپیشگامی،
گستره قیام مردمی را همراهی و همگامی نمودند ،چنانچه عنصر صفا ،معصومیت و احساس
پاك در نسل دانشجو سبب شد تا همپای مردمان كوچه و بازار ،در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی
بكوشد.
در این جنبش ،دانشجویان با روحیه پیشروی و نوگرایانه خود ،نوك پیكان حركت عمومی بودند .این
مسوولیت ،به ویژه در دوره كنونی كه جمعیت دانشجویان كشور عدد قابل مالحظه ای را نشان می دهد،
اهمیت بیش از پیش خود را نمایان می سازد ،زیرا این مجموعه عظیم بسهولت و سرعت قادر است تلقی نوینی از
زیستن ملی را تعلیم دهد و شهروندانی متناسب با كشور انقالبی و خواهان توسعه ملی به وجود آورد.
تالش دانشگاهیان در توسعه ملی از مجرای پژوهش و برقراری رابطه میان دانش و ثروت چنان برجسته و انکارناپذیر است
که بدون تردید می توان آن را نیروی محرکه توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ ،اقتصاد و سیاست دانست .تقویت روحیه
خودباوری و غرور ملی ،کارآفرینی ،نیازمحوری ،ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک های اقتصادی از جمله
برکات برجسته ی بسط حلقه های دانش تا ثروت در راستای پيگيري و تحقق مطالبات مقام معظم رهبري در خصوص جهاد اقتصادی
و اقتصاد مقاومتی است .در این جریان مبارک ،دانشگاه خوارزمی با تکیه بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویان در دانشکده علوم
زیستی الگوی مناسبی از پیشرفت و استقالل ملی را به نمایش گذاشته است .برگزاری جلسات شورای تخصصی و عمومی دانشکده در
راستای ایجاد فضای تعامل در زمینه کارآفرینی بر پایه علوم زیستی و شناخت نیازها ،اولویت ها ،نتایج و دستاوردهای پژوهش های
زیستی ،گام های موثری در امر همسو نمودن تالش اساتید و دانشجویان با نیازهای اقتصادی کشور برداشته است .از دیگر تالش
های به عمل آمده می توان به گردهمایی دانش آموختگان علوم زیستی در قالب انجمن دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی اشاره
کرد که به منظور ایجاد فضای تعامل میان دانشجویان ادوار زمانی مختلف ،آشنایی هرچه بیشتر با فضای اقتصادی کشور و
ارائه راهبرد های عملی و مثمرثمر جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان شکل خواهد گرفت.
توانمندی دانشگاه خوارزمی به عنوان نخستین نهاد آموزش عالی کشور در مهم ترین قطب صنعتی کشور ،استان البرز،
اهمیت غیرقابل انکاری در امر کارآفرینی و رسیدن به مولفه های اصلی اقتصاد دانش بنیان دارد .به یقین دانشکده
علوم زیستی با آغوشی باز ،فرصت های کارآفرینی تحت عنوان پنجره های فرصت را به دانشجویان فعال معرفی
نموده و به عنوان حلقه ی اتصال موثری میان دانشجویان و دولت فعالیت خواهد کرد .رویش مفتخر است
نادی این دعوت صمیمانه بوده و حضور پرشور دانشجویان گروه های زیست شناسی و دانشکده های
علوم زیستی دانشگاه های کشور عزیزمان را در رویشی بهاری به نمایش بگذارد.

لطیفه کریم زاده باردیی
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پیشکسوتان علوم زیستی ایران
(دکتر حسن ابراهیم زاده معبود)

مریم رضایی گزیک (دانشجوی کارشناسی ارشد تکوین جانوری ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)

دکتر حسن ابراهیم زاده معبود ،چهره ماندگار فیزیولوژی گیاهی
ایران و رئیس انجمن زیســت شناســی ایران ،در 1314ه.ش در
لنگرود متولد شد .پس از اتمام مقاطع ابتدایی و دوره اول متوسطه
در لنگرود ،در 1330ه.ش به دانشسرای مقدماتی تهران وارد شد
و دیپلم ششــم متوسطه علوم تجربی را در سال  1335اخذ کرد.
در سال 1344ه.ش به فرانسه رفت و در سالهای  1345و 1348
مدرک کارشناسی ارشد و دکترای دولتی رشته زیست شناسی را
از دانشگاه دولتی سوربن اخذ کرد .حسن ابراهیم زاده معبود پس از
بازگشت از فرانسه و احراز مدرک دکتری به عضویت هیأت علمی
دانشگاه تهران در آمد.
دکتر حسن ابراهیم زاده معبود در سال  1342ازدواج کرد .ایشان
همسر خود را که عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه
تهران میباشد ،عامل مهمی در موفقیت خود می داند .ایشان دارای
یک فرزند دختر می باشد که دارای تحصیالت عالیه می باشند

در مصاحبه اختصاصی رویش با ایشان در محل آزمایشگاه دکتر
ابراهیم زاده در پردیس علوم دانشگاه تهران ،وقتی از ایشان راجع
به تفاوت جایگاه رشته زیست شناسی در ایران و کشور های دیگر
سوال شد ایشان گفتند ":ما باید خود علوم پایه را به پیش برده و
مرز علم را جلو ببریم و آن را با نوشتن مقاله و کارهایی از این قبیل
به جامعه بشناســانیم .علوم پایه را نباید با ترازوی پول بسنجیم.
هیچگاه این موضوع که هر کس عالم تر باشد پول بیشتری خواهد
داشت صحت نداشته است .کار های کاربردی برعهده رشته هایی
نظیر کشاورزی ،داروسازی ،دامپزشکی و رشته هایی از این قبیل
است .به عنوان مثال تولید صنعتی یا انبوه آنچه فراورده تحقیقات ما
زیست شناسان است باید به واحد های مربوطه سپرده شود .ما باید
علوم پایه به مرز تجاری سازی برسانیم .البته بچه های خود ما هم
اگر یک دوره کار آموزی بگذرانند می توانند تجاری سازی کنند ،اما
دیگر علوم پایه صرف نخواهند بود .مخارج و هزینه های تحقیقات
علوم پایه باال اســت؛ در دیگر کشــور ها هزینه های علوم پایه را

تأمین می کند ولی برای رشته هایی همچون فنی و مهندسی و
پزشــکی و کشاورزی بودجه کمتری اختصاص می دهد ،چون بر
این اعتقاد است که این رشته ها بایستی خودکفا بوده و از طریق
بخش خصوصی قادر به تامین مخارج خود باشند .اما در کشور ما
این برنامه ریزی به شکل دیگری است و دولت به طور مساوی از
تمامی بخش ها حمایت می کند که در اصل باعث می شود اکثر
بخش ها دارای ضعف باشند .بنابراین حمایت های دولت از علوم
پایه بایستی بیشتر از علوم کاربردی و فنی باشد".
دکتر ابراهیم زاده با ذکر خاطراتی در مورد تأسیس انجمن زیست
شناسی ایران در مورد نقش انجمن در پیش برد زیست شناسی
در ایران بیان کرد ":انجمن زیست شناسی در برنامه ریزی و حل
مشکالت به وزارت علوم کمک های فکری فراوانی کرده است .راه
اندازی المپیاد دانشجویی زیست شناسی نیز از جمله فعالیت هایی
بود که توسط انجمن صورت گرفت .در آن سالها که المپیادهای
دانشــجویی فیزیک ،شیمی و ریاضی برگزار می شد ،جای خالی
المپیاد زیستشناسی حس می شد .به منظور رفع این خأل من و
جمعی از اساتید انجمن زیست شناسی ،جهت راه اندازی المپیاد
دانشجویی زیست شناسی موضوع را در سازمان سنجش مطرح
کردیم که در پاسخ این سازمان چنین مطرح کرد که چون واحد
زیســت شناسی جامع و عمومی در دانشگاه تدریس نمی شود و
همه واحدهای تدریسی این رشته ،دروسی تخصصی نظیر ژنتیک،
بیوشیمی ،سلولی و مولکولی و غیره است ،امکان برگزاری چنین
المپیادی وجود ندارد .جهت رفع این مشکل ما سریعاً اقدام کرده
و با تدبیرات و تصمیمات الزم واحد درسی زیست شناسی عمومی
را ایجاد و ســرفصلهای آن را تعریف نمودیم که خوشبختانه با
موافقت وزارت علوم و تحقیقات این واحد درســی تدریس شد و
امکان برگزاری المپیاد دانشجویی زیست شناسی فراهم شد .در
سال های اخیر نیز انجمن زیست شناسی ایران پیشنهاد برگزاری
المپیاد بین المللی زیست شناسی را مطرح کرده است که علیرغم
توافقهای اولیه از سوی وزارت علوم و تحقیقات ،به دلیل کمبود
بودجه هنوز اقداماتی صورت نگرفته است".
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افتخارات حاصل از تألیف کتاب

پنج جلد از کتاب هایی که ایشان به صورت فردی تألیف کرده اند
در سال های  1386 ،1374 ،1369 ،1362و 1390به عنوان کتاب
سال وزارت ارشــاد اسالمی انتخاب شدند .یک جلد از کتاب های
تألیفی فردی و یک جلد از کتاب های تألیفی اشتراکی ایشان نیز در
سال های  1377و  1392به عنوان کتاب سال دانشگاه های ایران
انتخاب شدند .یک جلد از کتاب های ترجمه ای ایشان نیز در سال
 1386بهعنوان کتاب سال وزارت ارشاد اسالمی انتخاب شد.

افتخارات حاصل از فعالیتهای پژوهشی

از افتخارات ایشان در زمینه فعالیتهای پژوهشی می توان به موارد
زیر اشاره نمود:
سال  ،1357رتبه اول وزارت علوم؛ سال  ،1374رتبه دوم جشنواره
خوارزمی؛ ســال  ،1377رتبه اول دانشــگاه تهران؛ ســال ،1379
پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران؛ سال  ،1385پژوهشگر برگزیده
وزارت علوم و سال  ،1392پژوهشگر پیشکسوت دانشگاه تهران.
افتخارات حاصل از مجموعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی
ســال  ،1370اســتاد ممتاز دانشگاه تهران؛ ســال  ،1380چهره
ماندگارکشور؛ سال  ،1390برنده جایزه عالمه طباطبایی بنیادملی
نخبگان و استاد کرسی پسا دکتری.

جایگاهبینالمللی

استاد کرسی زیست شناسی یونســکو در ایران از سال  1373الی
.1391

سایرافتخارات
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سال  1351-1353تألیف کتاب های زیست شناسی سه سال آخر
دوره متوسطه در رشته علوم تجربی که بیش از بیست سال در وزارت

آموزش و پرورش بهعنوان کتاب های درسی تدریس شدند.
تأسیس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تهران در سال 1351
که اینک تحت عنوان آزمایشــگاه پروفسور ابراهیم زاده نام گذاری
شده است.
بنیانگذاری و تأسیس انجمن زیست شناسی ایران در سال 1371
که ریاست افتخاری و مادامالعمر آن به درخواست مجمع عمومی با
ایشان می باشد.
ایجاد شاخه زیست شناسی المپیاد دانشجویی سازمان سنجش و
آموزش کشور در سال  1379که از آن سال تا کنون عضو کار گروه
اجرایی این المپیاد نیز می باشند.
عضویت در شورایعالی وزارت آموزش و پرورش به مدت  8سال.
عضویت وابسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران از سال
 1371تا  1380و عضویت پیوسته از سال  1380تا کنون.

فعالیتهایمدیریتی

مدیریت گروه زیست شناسی ( دانشکدۀ زیست شناسی دانشگاه
تهران)
ریاست دانشکدۀ علوم (پردیس علوم دانشگاه تهران)
معاونت آموزشی دانشگاه تهران
قائم مقامی دانشگاه تهران
فعالیتهایعلمی
عنوانفعالیت

تعداد

ردیف
1

تألیف و ترجمه کتاب

 23جلد

2

چاپ مقاالت کامل در مجالت خارجی

 115مقاله

3

چاپ مقاالت کامل در مجالت داخلی

 105مقاله

4

چاپ مقاله ترویجی

 7مقاله

5

چاپ خالصه مقاله در مجالت خارجی

 85خالصه مقاله

6

چاپ خالصه مقاله در مجالت داخلی

 115خالصه مقاله

7

راهنمایی پایان نامه دانشجویان
کارشناسیارشد

 70مورد

8

راهنمایی رساله دانشجویان دوره دکتری

 26مورد

لیست تألیفات و ترجمهها

 -1زیست شناسی برای سه سال آخر دبیرستان 1351 ،تا ،1371
انتشارات وزارت آموزش و پرورش (تألیف)
 -2بیوشیمی لنینجر ،1364 ،مرکز نشر دانشگاهی (ترجمه)

 -3فیزیولوژی گیاهی  ( 1مبحث تغذیه و جذب) ،1357 ،انتشارات
دانشگاه تهران (تألیف)
 -4فیزیولوژی گیاهی ( 2مبحث زیست شناسی تکوینی)،1361 ،
انتشارات دانشگاه تهران (تألیف)
 -5فیزیولوژی گیاهی  ( 3مبحث متابولیســم) ،1367 ،انتشارات
دانشگاه تهران (تألیف)
 -6فیزیولوژی گیاهی  ( 4مبحث فتوســنتز) ،1372 ،انتشارات
دانشگاه تهران (تألیف)
 -7فیزیولوژی گیاهی  ( 5مبحث فیتوکروم) ،1376 ،انتشــارات
دانشگاه تهران (تألیف)
 -8فیزیولوژی گیاهی  ( 6مبحث بیوشیمی ترکیبات اولیه)،1377 ،
انتشارات دانشگاه تهران (تألیف)
 -9فیزیولوژی گیاهی  ( 7مبحث بیوشیمی ترکیبات ثانوی) ،دو
جلد ،1390 ،انتشارات تک رنگ 1393 ،انتشارات دانشگاه تهران
(تألیف)
 -10فیزیولوژی گیاهی (تایز و زایگر) ،1386 ،نشــر خانه زیست
شناسی(،ترجمه)
 -11زیست شناسی عمومی ،1362 ،مرکز نشر دانشگاهی( ،تألیف)

 -12زیست شناسی عمومی (گیاهی و جانوری) ،1380 ،مرکز نشر
دانشگاهی(،تألیف)
 -13واژه نامه زیست شناسی (دو زبانه) ،1371 ،انتشارات علوی،
(تألیف)
 -14واژه نامه زیست شناسی (پنج زبانه) ،1382 ،انتشارات گلبان،
(تألیف)
 -15بیولــوژی مولکولی و تکامل ،1368 ،انتشــارات باور داران،
 ،1384انتشارات ائلشن( ،ترجمه)
 -16تاریخ زیست شناســی ایران و جهان ،1383 ،انتشارات فقه
الصادق ،1386 ،نشر خانه زیست شناسی( ،تألیف)
 -17گیاه شناسی و آگروبیولوژی گندم های ایران ،1383 ،انتشارات
فقه الصادق (تألیف)
 -18زیتون های ایران ،1391 ،انتشارات تک رنگ (تألیف)
 -19گندم های ایران ،1391 ،مرکز نشر دانشگاهی (تألیف)
 -20زعفــران ایران -جلد  ،1385 ،1انتشــارات رونامه اطالعات،
 ،1393انتشارات دانشگاه تهران (تألیف)
 -21زعفران ایران -جلد  ،1393 ،2انتشارات دانشگاه تهران (تألیف)
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مروریبرتاریخچهمطالعاتگياهشناسيمسلمانان
احسان حسینی (دانشجوی دکترای سیستماتیک گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
زیر نظر دکتر فرخ قهرمانی نژاد (دانشیار گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
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«ما انزل اهلل داء اال انزل له شــفاء »حدیثی است که از
رســول اکرم نقل شده است (باید اشــاره کرد که متن
حدیــث در منابع مختلف شــیعه و ســ ّنی کــم و بیش
دارای اختالف اســت ،اما واجد اشــتراک معناســت).
به درســتی خداوند دردی را نازل نکــرده مگر آن که
شــفای آن را هم در دسترس آدمی گزارده باشد.
تــا پیش از ظهــور دانش مــدرن ،علم پزشــکی کم و
بیش چشــم به گیاهان دوخته بــود تا درمان دردهای
بشــر را بیابد .امروز نیز “دارو گیاهــان” نقش پررنگی
در درمــان بیمار یها و حفظ ســامت ایفــا میکنند؛
میتــوان گفت مطالعه گیاهان دارویــی و تاثیر درمانی
آ نهــا فصل مشــترک دانش گیــاه شناســی و دانش
پزشکی است [ .]1
گيــاه شناســي يكــي از شــاخههاي مهم علم زيســت
شناســي اســت .شــاید دلیل این اهمیــت را باید در
اهمیــت موضــوع تحقق این رشــته از دانــش تجربی،
گیاهــان ،جســتجو نمــود .در مــورد اهميت شــگرف
گياهان گزافهگويي نشــده اســت .بــدون گياهان ،ما و
اكثــر گونههاي جانــوران (همچنين بســياري از دیگر
گرو ههــاي جانــداران) وجود نداشــتيم .فتوســنتز در
گياهــان و ديگر جانداران فتوســنتزكننده موجب تغيير
زمين در دو مسير مهم شده است .بسياري از داروها و
همچنين الیافی که در تولید لباس های خود اســتفاده
می کنیــم از گياهان به دســت ميآيند .چوب درختان
را نيز براي خانه ســازي ،توليد مبلمان و كاغذســازي
بــه کار میبریم .بســياري از مردم جهان بــراي تأمين
ســوخت و توليد گرما به گياهــان نيازمندند ،پس باید
گفت زندگی بشــر بدون شــناخت و استفاده از گیاهان

بســیار با آنچه امروز هســت ،متفاوت می بود [ .]2
زمان دقیق روی آوردن انســان به گیاهان را در تقویم
تاریخ نمــی توان به دقت مشــخص کــرد ،همين قدر
ميتــوان گفت كــه مردم رفتــه رفتــه و از راه تجربه
و آزمــون و خطــا دريافتنــد كــه برخــی از گياهان
ســودمندند و بــه کار تغذیــه ،درمان ،ابزارســازی و
ســوزاندن می آیند و برخی ديگر زيانبخش و سمیاند.
شــاید مهمترين دستاورد بشــر نخستین ،در کنار چرخ
و آتش ،كشــف خواص دارویــی گیاهان بــود .آنان با
آزمودن گياهــان دریافتند که برخی مثال مســهل ،قي
آور يا ُم َســكن درد هســتند .کشــف اندازه درســت به
کار بــردن داروگیاهــان ،چنان که نه موجب تشــدید
بیمــاری و مــرگ ،که درمان بیمار شــوند بــه تدریج
آموخته شــد .کم کم شــناخت خــواص ،جمع آوری و
فــراوری گیاهان دارویی امری تخصصی شــد که از هر
کســی بر نمی آمــد .از این رو برخــی از مردم در هر
یک از جوامع انســانی به این کار به صــورت تخصصی
پرداختند .گاه داروها و شــربت های عطاران و طبیبان
چنان قدرت شفابخش داشــت که برخی بر این گمانند
کــه تصور جادو و وردهای شــفابخش در ذهن مردمان
بازتابی از خواص درمانی گیاهان اســت [  .]3ســرآغاز
تاريخچــه گياه شناســي را بايــد در تمدن هاي ایران،
هنــد ،بین النهرین ،یونان ،روم و شــرق دور جســتجو
كــرد .گفتنی نیســت کــه باغهای معلق بابــل ،یکی از
عجایــب هفتگانه جهان ،را شــاید بتــوان پیش قراول
باغهای گیاه شناســی بــا گیاهان غیربومــی تلقی کرد.
مشــهور اســت که ملکه بابل چنان دلتنگ دیار خویش
بود که جــز با مشــاهده گیاهان بومی ســرزمین خود

آرام نمی شــد .برای کاشــت و نگهداری از گیاهان آن
ســرزمین که بیگانه بــا آب و هوای گرم و به نســبت
خشــک بابــل بودند ،پیچیده تریــن فن آوری های آن
روزگار به کار گرفته شــد [ .]4
ند هــش ،به معنای اصل آفرینــش و يكي از متون
در ب ُ َ
مهم زردشــتي ،اشــاراتي دربــاره گياه شناســي آمده
اســت؛ زردشــتیان معتقد بودند کــه آفرینش گیاه در
دوره چهــارم خلقت مــادی ،پس از آفریدن آســمان،
خاک و آب رخ داده است .نخســتین گیاه از جسد گاو
یکتــا رویید و از آن در ابتدا  10هــزار گیاه گوناگون
پدیــد آمد که درمان  10هزار بیماری بودند و ســپس
از  10هــزار گیــاه 130 ،هزارگیاه حاصل شــد .جالب
آن کــه ،بندهــش گیاهــان را عامل پایــداری جهان
در برابــر اهریمنــان میدانــد .در متن کتــاب بندهش
طبقــه بندي بســيار جامعي از گياهان عرضه شــده كه
از ديــدگاه امروزي نيز بســيار جالب توجه اســت .اين
رده بنــدي را در هيچ يــك از متون يونانــي نميتوان
يافــت .در بندهش ،انــواع گياهان ابتــدا به گرو ههاي
اصلي بر اســاس شکل رویشــی تقسيم شده و آنگاه در
هــر گروه رد ههاي فرعــي مرتبط با خــواص عملی آن
رده ذكر شــد هاند .بــا این حال رویکرد اساســی متون
ایران باســتان کم و بیش اســاطیری و مذهبی اســت.
در بندهــش هر آنچــه که در گیاهان خوشــایند آدمی
اســت مانند میــوه خوراکی و بوی خــوش ،اهورایی و
هرآنچــه موجــب زحمت و بیماری اســت ،مانند خار و
ســم ،اهریمنی دانسته شده است [ .]5
شــكل گيــري مبانی عقالنــی دانش گياه شناســي در
يونــان صورت گرفــت .در مجموعه رســاله های بقراط
نام  300گياه ذكر شــده و چون در آنجــا فقط منظور
خاصيــت دارويي گياهان اســت اين نكته مســلم فرض
شــده اســت كه خوانندگان گياهان را ميشناسند .در
دوران بعــد ،ارســطو و شــاگردان وي ،فقط به ارزش
عملــي گياهان توجه نداشــتند ،بلكه عالقــه مند بودند
كه اين گياهان را تعريف و در شــكل و طرز رويش آنها
تحقيــق كنند [  6و .]7
بهتريــن شــاگرد ارســطو ،تئوفراســتوس (حــدود
370ـ  258پیــش از میــاد) ،فیلســوف و طبیب بود و

عالقــه خاصي به گياهشناســي داشــت .وي تحت تاثیر
ارســطو و افالطون بوده و  227رســاله درباره مذهب،
سياســت ،اخالق ،تربيت و بالغــت ،رياضيات و نجوم،
منطــق و آثار جــوي و تاريخ طبيعي را به وي نســبت
داد هانــد .از مهمتريــن آثاري كه از وي به دســت ما
رســيده دو كتــاب درباره گياهان اســت .يكــي به نام
تاريخ گياهان و ديگري علــل گياهان؛ كتاب اول جنبه
توصيفي دارد .ثئوفراســتوس كوشــيده است تا اجزاي
مختلــف گياهان را از يكديگــر تميز دهد و تفاوت هاي
گياهان گوناگون را آشــكار ســازد .كتــاب دوم همان
گونــه كه از نــام آن برمي آيد بيشــتر جنبــه وظايف
اندام هــای گیاهی می پــردازد .تاريــخ گياهان به نه
كتاب تقســيم شــده كه به اين موضوعات در آن آورده
شــده اســت .1 :اجزاء گياهان و طبيعت و طبقه بندي
آنها .2 ،انتشــار گياهان به ويــژه درختان .3 ،درختان
وحشــي .4 ،درختان مخصوص نواحي معين (جغرافياي
گياهي) .5 ،چــوب درختان مختلف و موارد اســتفاده
آنهــا .6 ،درختچه ها 7 . ،گياهــان علفي غير از گياهان
تاجــي ،گياهان گلداني و گياهان وحشــي مشــابه.8 ،
گياهــان علفــي؛ مثل غــات و بقــوالت و محصوالت
صيفي .9 ،شــيره گياهان و خواص پزشــكي علفها .وی
در کتــاب خــود ،Historia Plantarum ،نوعــی طبقه
بندی ابتدایی بر اســاس ریختار ،چرخه رشــد ،پایایی،
شــکل گل آذین و وضعیــت گلبرگ ها پیشــنهاد داد
و  480گیــاه را برشــمرد که بيشــتر گياهــان زراعتي
هســتند .گياهــان وحشــي كه وي يــاد ميكنــد غالبآ
ناشــناخته اند .پس از وی می باید از بقراط نام برد که
بزرگترین پزشــک جهان باســتان است .از وی مطالبی
در مــورد درمان با گیاهان دارویی بــه یادگار مانده و
آموزه های وی اســاس طب جالینوســی را تشکیل می
دهند [  6و .]7
از گياه شناســان روم بايد از پلینی و ديوســكوريد نام
برد .پلینــی در نیمه اول قرن اول میالدی کتاب تاریخ
طبیعــی خــود را در  37جلد تدوین کــرد و  9جلد از
آنان به گیاهــان دارویی اختصاص دارد .دیوســکورید
در نیمــه دوم قرن اول میالدی و در عهــد امپراتوري
نــرون همراه با لشــکریان روم از قســمت عمده اي از
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جزايــر و ممالــك جنوبي خاك اروپــا ديدن كرد و از
نزديــك به مطالعــه و مشــاهده و كســب معلومات و
طبــي انواع گياهــان و نباتات
تجــارب درباره خواص ّ
پرداخــت .وی بیش از  600گیاه دارویی را نام برد و با
افزودن تصاویــر جالب بر اهمیت کتاب خودMateria ،
 ،Medicaافزود [ .]6
در مورد گیاه شناســی در هند ،چین و شرق دور و نیز
مصر گفتنی بســیار اســت ،که البته جوینــدگان پیگیر
خود به جســتجو خواهند پرداخت.
تنهــا دو قرن پس از طلوع اســام در عربســتان ،دین
محمــدی در بخش عمــد های از جهان قدیم ،از
مبیــن
ّ
آســیای میانه تا شمال افریقا و آندلس اســپانیا فراگیر
شــد .پــس از فتح ســرزمین هــای ایــران ،هند ،روم
شــرقی و مصر اطالعات بســیاری در مــورد گیاهان و
خواص آنها در دســترس مســلمانان قرار گرفت .با این
حــال ،تاکید قرآن و آموزه های اســامی بر مشــاهده
و کســب علم محرک اصلی مســلمانان در کسب دانش
پیشــینیان و افــزودن تجربه های نو بر آنــان بود .به
طــور كلي در آيات بســياري از قرآن به گياه و رویش،
تزييــن زمين ،نشــانه بودن گياهان ،فصلــي بودن آنها
و مواردي از اين قبيل اشــاره شــده اســت .چنان كه
خداوند متعال مي فرمايد« :بلكه ســؤال اين اســت كه
چه كســي آســمانها و زميــن را آفريــده و برايتان از
آســمان آبي فرو فرســتاده اســت ،آنگاه بدان باغهاي
با طــراوت و تازگــي رويانيد ،شــما را نميرســيد كه
درختانــش را برويانيــد .آيــا معبودي غيــر از خداوند
هست؟ حق اين اســت كه آنان گروهي كجرو هستند»
(نمــل ،آيــه 60؛ يونس ،آيه 24؛ رعــد ،آيه  3و 35؛
حجــر ،آيه 19؛ طه ،آيه 53؛ حج ،آيه 5؛ شــعراء ،آيه
7؛ ق ،آيه  8 ،7و .)10
مهمترين واژگان مربــوط به گياهان كه در قرآن كريم
به آنها اشــاره يا تصريح شــده اســت عبارتند ازِ :ع َنب
(انگور :اســراء ،آيه 91؛ نبــا ،آيه  31و 32؛ عبس ،آيه
28؛ بقــره ،آيه 266؛ مؤمنــون ،آيه 19؛ يس ،آيه 34؛
انعــام ،آيه 99؛ رعد ،آيــه 4؛ كهف ،آيه 32؛ نحل ،آيه
 11و  ،)67ب َ َصــل (پياز :بقره ،آيــه  ،)61بَقل (در لغت
حب (به معناي دانه:
به معناي مطلق ســبزي اســت)ّ ،

بقــره ،آيه 261؛ انعــام ،آيــه  59و  95و 99؛ انبياء،
آيــه 47؛ لقمان ،آيــه 16؛ يس ،آيــه 33؛ ق ،آيه 9؛
الرحمــن ،آيه 12؛ نبــأ ،آيه َ ،)15خضِ ــر (در لغت به
معناي ســبزه و سبزينه است :بقره ،آيه ُ ،)99ر مان (به
معني انار و از ميو ههاي بهشــتي اســت :انعام ،آيه 99
و 141؛ الرحمــن ،آيه  ،)68ريحان (گياه داراي رايحه:
الرحمــن ،آيه 10ـ 12؛ واقعه ،آيــه  ،)89زيتون (نحل،
آيــه 11؛ تين ،آيه 1؛ انعام ،آيه  99و 141؛ عبس ،آيه
29؛ نــور ،آيه  ،)35عدس (بقــره ،آيه  ،)61قضب (در
لغــت به معناي گياهان تازه رســته و ســبز :عبس ،آيه
 )27-28و نخــل (قمر ،آيه 20؛ الرحمن ،آيه 68 ،11؛
انعــام ،آيه  99و 141؛ بقــره ،آيه 266؛ نحل ،آيه 11
و  ،67كهف ،آيه 32؛ طه ،آيه 71؛ شــعراء ،آيه 148؛
اســراء ،آيه 91؛ ق ،آيه 10؛ حاقــه ،آيه 7؛ عبس ،آيه
29؛ مريم ،آيــه  23و 25؛ مؤمنون ،آيه 19؛ يس ،آيه
.)34
دانشمندان مســلمان تا مدت ها ،و شايد بتوان گفت تا
ســد ههاي اخير ،دقيقآ دو علم النبات ،گیاه شناسی ،و
الفالح ،کشــاورزی ،را از هم متمايز نمي دانســتند [ 7
و  .]10در كتــاب الحدو ِد جابر ،كهــن ترين اثر عربي
موجــود دربــاره تقســيمبندي علوم ،نه گياه شناســي
همچون رشــته علمي مســتقل مطرح شــده است و نه
كشــاورزي ،هر چند جابر ،كتاب هايي با عناوين كتاب
النبات و كتــاب الفالحه تأليف كرده اســت .با اینحال
در آثــار فارابي ،اخــوان الصفا ،خوارزمي ،ابن ســينا،
قطب الدين شــيرازي و ديگر دانشــمندان مســلمان از
النبات يا گياه شناســي همچون رشــته هاي مســتقل
در علــوم طبيعي ســخن به ميان مــي آيد؛ مثال اخوان
الصفا در رســائل خويش علوم را به ســه دســته :علوم
ادبــي ،علوم شــرعي و علوم فلســفي تقســيم كرد هاند
كه علوم فلســفي خود به رياضيات (علم حســاب ،علم
هندســه و ،)...منطقيات (شــعر ،خطابــه ،)...،طبيعيات
(علم گياهان ،علم حيوانات و )...و علوم االهي تقســيم
شــده اند .همچنين فارابي در تقســيم بندي پنج گانه
علــوم ،علم گياهان را در قســمت علــوم طبيعي جاي
داده است [ .]8
اغلب دانشــمندان علوم طبيعــي ،تحقيق در اين علوم

را ،نــه به علــت كنجــكاوي بلكه براي مشــاهده آيات
الهــي انجــام مي دادند و بــه همين جهت پيوســته از
مطالعــه جهــان طبيعت درس هاي اخالقــي و معنوي
اســتخراج مــي كردند و در طبيعــت ،قلمرو واحدي را
مي ديدند كــه در همه جاي آن حكمــت الهي متجلي
بــود .دلیــل دیگــر توجه بــه گیاهــان ،ارزش فراوان
تجــاری گیاهــان دارویــی در جهان قدیم بــود .برای
نمونه یکــی از منابع عمده درآمد اســماعیلیه (از فرق
شــیعه) تجارت گیاهان دارویی و صادرات آن به نقاط
مختلف جهان آن روزگار بوده اســت [ .]8
منابــع اصلي گياه شناســي اســامي عبارت اســت از:
متــون ترجمه شــده از يوناني و ســرياني مانند ترجمه
كتاب فالحت منســوب بــه آپولونيــوس از يوناني ،که
نســخه ســال  179قمری قديمي ترين ترجمه موجود
اســت .از كتاب كاســيانوس باســوس (قــرن  6م) دو
ترجمــه يكــي از يونانــي و ديگري از فارســي موجود
اســت كه هــر دو به احتمال بســيار در حــدود اوايل
قــرن  3ق انجام شــده اســت .همچنيــن ترجمه آثار
ارســطو و تئوفراستوس و كتاب مشــهور و صاحب نفوذ
اســباب النبات كه اشــتباهآ آن را به ارســطو نســبت
داد هاند به همراه آثار داروشــناختي ديوســكوريدس و
جالينوس ،اهمیت فراوانی داشــتند .از منابع ســرياني
كتــاب الفالحه النبطيه كه در آن از قواعد كشــاورزي
قديمــي خاور نزديك همــراه با مالحظاتــي مربوط به
علوم خفيه بحث شــده ،اثري اســت كه در پيشــرفت
گياه شناســي تأثيــر ويژهاي داشــته و در نخســتين
نويســندگان اســامي نفوذ فراوان كرده بود .منبع مهم
دیگر دانشمندان اســامي در گياه شناســي معلوماتي
بود كه از معارف ايران باســتان و هنــد در اين زمينه
بــا رجوع مســتقيم يا از طريق ترجمه ها در دســترس
قــرار گرفته بــود .آگاهي هــاي شــگفت آور ايرانيان
باســتان درباره انــواع گياهان و جانــوران و خواص و
رفتــار آنان منبع عظيمي بود كه پيشــينيان از آن بهره
مند شــدند .همچنين كتابي درباره گياهان دارويي كه
شــكل هر گياهي در آن ترسيم شده و رنگ اصلي برگ
ها و شــكل ها را به خوبي نشان ميداد ،در زمان يحيي
بــن خالد برمكي از سانســكريت به عربي ترجمه شــد.

ســومین منبع گياه شناسان اسالمي توشههاي فراواني
بود كــه جهانگردان و جغرافيدانانــی مانند ابن بطوطه
از ســفرهاي متعدد خويش بــه هند ،افريقا و چين گرد
آورده و بــه صورت گزارش هايــي تدوين كرده بودند؛
مثال نباتي و ابن بيطار در ضمن مســافرت هايشــان به
علف ها و رســتني هاي ديگر توجه بســيار مي كردند.
مســافرت آنان در مقايســه با ســفرهاي ماوراي آسيا
كمتر بود با اين همه ،پيمودن سراســر افريقاي شمالي
كار آســاني نبوده و اين ســفرها براي رسيدن به هدف
علمي آنها بســيار اهميت داشته است [ .]7
از مهمترین گیاه شناســان مســلمان بایــد به جابر بن
حیــان در قــرن دوم هجری اشــاره کــرد .جابر چند
كتاب درباره گياهان النبات و اثري درباره كشــاورزي
الفالحه نوشــته اســت .همچنين از كالم او در مييابيم
كه هــم به ســبب عالقه خاص بــه گياه شناســي مي
پرداخته ،و هــم به اين علت كه اين موضوعات براي او
از مهمترين بخش هاي شــيمي آلي به شــمار مي رفته
اســت .جابر در نظام فكــري خود ،آفرينــش مصنوعي
گياهــان را در مرحلــه ميانــي خلقت جهان هســتی،
يعنــي مرحلــه ای بین مــواد معدنــي و حيوانات قرار
داده بود [  7 ،6و .]8
مهمترين كتاب گياه شناســي قرن ســوم هجري كتاب
النبــات ابوحنيفــه دينوري اســت .ابوحنيفــه دينوري
مورخ ،لغتشــناس ،ســتاره شــناس و زيســت شــناس
ايراني و اهــل دينور اصفهــان (یا کرمانشــاه) بود .او
چند اثــر مهم تأليف كــرد كه كتــاب النبات در هفت
جلد ،ازجمله آن ها اســت .در اين اثــر دينوري نتيجه
مطالعات خويش را در باب گياه شناســي و كشــاورزي
عرضه كرده است .اين كتاب ،كه در آن اطالعات لغوي
و تاريخــي و گياه شــناختي در مطالعــه گياهان با هم
آميخته اســت ،به ســبب صحت و دقتي كه در توصيف
گياهان شــده ،ممتاز است .بســيار شگفت آور است كه
در ميــان منابع يوناني و رومي فقط يــك كتاب ،يعني
 ،Materia medicaاثر ديوســكوريدس است كه از نظر
توصيف گياهــان با اثر ابوحنيفه برابــري ميكند .هدف
ديوســكوريدس دسترسي آســان تر خواننده به گياهان
دارويي اســت؛ يعني در آن ،بر خالف اثر ابوحنيفه كه
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بــا ذوق به توصيف انــواع گوناگون گياهــان پرداخته،
بيشــتر به جنبه عملي توجه شــده است [  7 ،6و .]8
در قــرن چهــارم هجــری ،گروهــی از اندیشــمندان
مســلمان به نــام اخوان الصفــا و خــ ّ
ا ن الوفا كه در
مخفــي نگه داشــتن نام خويــش و اختفــاي جمعيت
ســر ي خويش تالش ميكردند ،نخســتين دانشنامه را
ّ
در جهان اســام نگاشــتند که بخشی از آن منظومهاي
هماهنگ از زيســت شناســي ،مركب از گياه شناسي و
جانورشناســي بود .بيست و يكمين رساله از  52رساله
دايره المعارف اخــوان الصفا به گياهان اختصاص دارد.
در این رســاله به گياهــان هفت نيروي خالق نســبت
داده شــده اســت که عبارتند از نيروي جذب شــيره
از خــاك ،قوه حفــظ كننده آن ،قــوه هاضمه آن ،قوه
دافعــه گياه ،قوه تغذيه كننده ،قوه فزاينده ،قوه شــكل
دهنــده .جالب آن كــه پديده لقاح در نخــل به خوبي
توصيف مي شــود .افزون بر اين توصيفي كامل از ريشه
و حتي ســاختار داخلي ريشــه نخل عرضه ميشــود که
در شــرح گیاهی قدمی نو به شــمار می آید [  8و .]10
االبنيه عن حقایق االدویــه قديم ترين کتاب به زبان و
خط فارســي ،دربارة گياهان دارويي و اثر آن هاســت.
ابومنصــور موفــق الدين علي هروی ،ايــن کتاب را در
سدۀ چهار و پنج هجري قمري ،دهم و يازدهم ميالدي
نگاشت  .کتاب به خط اســدي توسي ،شاعر ،نويسنده،
لغت شــناس و ســرايندة مثنوي گرشاســب نامه است،
که در ســال  447آن را کتابت و رونوشت کرده است.
اين کتاب نخســتين کتاب گياه داروشناســي و پزشکي
اســت که به طور کامل به دست ِ ما رسيده است و نثر
علمي فارســي دري با اين کتاب آغاز شــده است .در
این کتاب  584ماده دارویی برشــمرده شده و خواص
آنان بیان شده است [  7و .]10
از مهم ترین گیاه شناســان مســلمان قرن چهارم باید
از علــی ابــن عباس مجوســی ارجانی نام بــرد .وی با
نگرشــی انتقادی بر پیشــینیان کتاب خود با نام کامل
الصناعــات الطبیعیــه را نوشــت و  333گیاه و خواص
آنهــا را در آن شــرح داد .برخــی وی را بنیــان گذار
کموتاکســونومی مــی دانند ،چرا که بر اســاس خواص
گیاهان و نحوه اســتفاده دارویی از بخش های مختلف

آنان گیاهــان را به  13گروه تقســیم بندی کرد [ .]7
محمــد ابن زکریــای رازی در قرن چهــارم ،در بخش
بیســت و یکم کتــاب الحاوی فی الطــب  630گیاه با
مصارف دارویی و پزشــکی را شرح داد و از اولین گیاه
شناســان مســلمان بود که به ریخت شناســی برگ و
وضعیــت اســتقرار آن در کتاب خود ،الحــاوی ،توجه
نشــان داد .برای نمونه رازی دو ریخــت متفاوت چهن
و ریز را برای گیاه کاســنی برشمرده است [  7 ،6و .]9
در قرن پنجم هجری ،ســرآمد پزشــکان قــرون میانه،
ابن ســینا ،در کتــاب قانون فی الطــب بیش از 800
گیــاه دارویی و غذایی را نام برده اســت که  541گیاه
از میان انها دارای توصیف کاربردی و ریخت شناســانه
اســت .وی بر ریخت شناســی گیاهان را به منظور عدم
وقوع اشــتباه در اســتفاده و تشــخیص خواص دارویی
تاکیــد نمود [  7و  .]10ابن ســینا در ریخت شناســی
بــرگ از رازی فراتر رفتــه و اصطالحات جدیدی برای
شــرح آن وضع نمــود [  .]9در کنار ابن ســینا ،باید از
ابوریحان بیرونــی نیز نام برد که وضع اصطالحات گیاه
شناســی در آن به منتهای درجه ،نســبت به پیشینیان،
رســید [  .]9وی در کتــاب الصیدنه به صــورت تجربی
ریخت شناســی گیاهان را بررسی کرده است .استفاده
فــراوان از نــام های متــرادف گیاهــان در زبان های
مختلف ،اقوام و شــهرهای گوناگون کتاب وی را بسیار
پربار ساخته است [ .]6
از مشــهورترين و بزرگتريــن گيــاه شناســان و
داروشناســان اســامي ،ضياء الدين ابو محمد عبداهلل
بــن احمــد مالقي معــروف به ابــن بيطــار در انتهای
قرن ششــم دیده به جهان گشــود .ابــن بيطار با توجه
بــه ســفرهاي متعدد و جهــان دیدگــی ،نمونه اعالی
دانشــمندان طبيعي با مطالعــات ميداني بود كه ضمن
مطالعــه گياهان در متــون ،محل رويــش طبيعي آنها
را نیز بررســي می كــرد .عمده ترين كتــاب ابن بيطار
كتاب الجامع في االدويه المفرده اســت که به خواهش
فرمانــروای ایوبــی مصــر و شــام ،نجم الدیــن الملک
الصالح ،نگاشــته شــد .در اين اثر اسامي بالغ بر 1400
داروي مختلف بر اســاس الفبا ذكر شــده است كه نام
 400گيــاه در هيچ اثر داروشناســي یونانــی یا رومی

نيامده اســت .در عظمت این کتاب و روشمند بودن آن
همین بس که بیش از  150ماخذ از مولفان پیشــین را
مدنظر قرار داده است [ .]7
در قرون متاخر تاریخ اســام مهمترين كتا بهاي گياه
شناســي به فارسي نوشته مي شــد ،ولي كتا بهايي به
عربــي در جهان عرب و نيز به ا ُردو در شــبه قاره هند
انتشــار مي يافت كه فراواني گياهان در آن ســرزمين
فرصــت تازهــاي بــراي دانشــمندان مســلمان فراهم
آورد تــا فصل تاز هاي بر تاريخ گياه شناســي اســامي
بيفزاينــد .از مهمترین محققــان این دوره می توان به
محمــد مومــن تنکابنی ،حکیم و پزشــک دربار صفوی
در قــرن  11و  12هجری اشــاره کــرد .وی در کتاب
خود ،تحفــه المومنیــن 4230 ،نام متــرادف گیاهان
دارویی در زبــان های یونانی ،عبری ،عربی ،ســریانی،
ترکــی ،هنــدی و بســیاری از لهجههــای محلی ایران
از جملــه خراســانی ،اصفهانی ،گیلکــی و مازندرانی را
فهرســت نمود .شــرح گیاهان گاه کوتــاه و گاه مفصل
اســت ،و بــه ویژه در مــورد گیاهانی کــه واریته ها و
ارقــام آنهــا متعدد بوده یا بــه گیاهــان دارویی دیگر
شــباهت داشــته باشــند ،تاکید بر ویژگیهای افتراقی
در شــرح و توصیف گیاهان چشمگیرتر است [ .]7
شــاید مهمترین خدمت مســلمانان قرون اولیه و میانه
به دنیای علم ،بر هــم نهادن کلیت دانش دنیای قدیم،
و البتــه بازآرایی آن در قالبی بــه مراتب جامعتر بوده
اســت .البته توســعه و تعمیم و هم چنین تقســیماتی
کــه در کتابهــای امروزیــن هســت در آنــان موجود
نیســت ،ولی می توان مطالبی در آنان یافت که نشــان
دهنــده مشــاهده دقیق و بینش عمیق در آنان اســت.
انگیز ههــای مذهبــی در کنــار شــوق فراگیری دانش
مســلمانان را به فراگیری شــاخههای متعدد دانش آن
روزگار بــر می انگیخت ،و شــگفت نیســت که در کنار
پیشــرفتهای جالب توجه در شــیمی ،فیزیک ،ریاضی،

پزشــکی ،جغرافیا و  ،...دانش گیاهشناســی نیز سهمی
از آن شور و شــوق علمی برده باشد.
منا بع :
 -1دفتر تبليغات اســامي شــعبه ي خراســان رضوي،
(  ،)1388مســائل مســتحدثه ي پزشــکي( ،2 /شــبيه
ســازي ،نشــانه هاي مرگ و زندگي ،يائسگي و ،)...قم:
مرکــز نشــر تبليغات اســامي حوزه علميــه قم ،چاپ
دوم.
 -2سیســتماتیک گیاهــی .مایــکل جی .سیمپســون.
ترجمه فــرخ قهرمانی نــژاد و همکاران .خانه زیســت
شناسی.1391 ،
3-Zaid, H., Said, O., Hadieh, B., & Saad, A.
K. B. 2011. Diabetes prevention and treatment
with Greco-Arab And Islamic-based natural
products. civilization,1, 4.

 -4نــاردو ،دان ،امپراتــوری ایران ،چــاپ دوم ترجمه
مرتضی ثاقبفر .تهران :انتشــارات ققنوس.۱۳۸۰ ،
 -5گیــاه شناســی در کتــاب بندهش .رقیــه بهزادی.
چیستا ،شــماره  ،39اردیبهشت سال .1366
 -6تطبیــق نام های کهن گیاهــان دارویی با نام های
علمی .احمــد قهرمان و احمدرضا اخوت.
 -7مقــاالت  34 ،13و 179از مجموعه دويســت مقاله
آموزشــي مرتبط بــا فرهنگ و تمدن اســام و ايران.
شــورای عالی انقالب فرهنگی .1387 .تارنمای:
Http://Www.Elib.Hbi.Ir/Persian/IslamicLec-

Culture&Civilization/200-Lecture/200
tures-Index.Htm

 -8تاریخ فلســفه اســامی .هانری کربن .ترجمه جواد
طباطبایی .انتشــارات مینوی خرد.1392 ،
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آشناییبامدلهایآزمایشگاهی(مگسسرکه)

فاطمه خدابنده (کارشناس آزمایشگاه ژنتیک ،دانشکدۀ علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
آدرس مکاتباتFatemekhodabande@yahoo.com:

چکیده
مگس سرکه به عنوان یک مدل آزمایشگاهی رایج ،نقش مهمی در پیشرفت علوم زیستی دارد .این حشره با نام علمی Drosophila
 melanogasterمتعلق به شــاخه بندپایان است .شرایط رشــدونمو مگس سرکه در همه محیطهای جغرافیایی بجز نواحی قطبی
مقدور است .این گونه به دلیل نحوه پرورش آسان و سرعت رشد و تولیدمثل باال ،به طور گستردهای برای تحقیقات زیست شناسی
در مطالعات ژنتیک ،فیزیولوژی ،عوامل بیماری زایی میکروبی ،تكامل و بررســی پدیده های پایه ای تکوینی اســتفاده میشود .در
این مقاله به مباحثی پیرامون آشنایی با نحوه زندگی ،انواع فنوتیپهای جهشیافته و پرورش مگس سرکه پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :مگس سرکه ،فنوتیپهای جهشیافته ،پرورش و نگهداری
مقد مه
مگس ســرکه نخســتین بار توســط
 ،Meigenحشــره شــناس آلمانی توصیف شــد و سپس
توسط حشره شناسی بنام  Charles W. Woodworthبه
عنوان مدل مناســبی جهت آزمایشــات ژنتیکی پیشنهاد
شــد (تصویر 1و جدول  .)1با این حال بیشترین کارهای
علمی و آزمایشــگاهی که کــه منجر به معرفی این جانور
به جامعه علمی شــد ،توسط دانشمندی به نام Thomas
( Hunt Morganتولد  1866و درگذشت  )1945صورت
گرفت (تصویر .)2مورگان ،زیست تکامل دان ،ژنتیکدان
و جنینشــناس آمریکایی بود که جایزه نوبل فیزیولوژی
و پزشــکی را در ســال  1933به واسطه کشــفیاتی که
منجر به شــناخت نقش کروموزو مها در وراثت شــد ،به
خود اختصاص داد .این دانشمند  Ph.Dخود را در رشته
جانورشناســی از دانشــگاه جان هاپکینز در سال 1890
دریافت کرد .با کشــف دوباره وراثــت مندلی ،به مطالعه
جهشیافتههای مگس ســرکه روی آورد .در آزمایشــگاه
مشــهور خود ،واقع در دانشــگاه کلمبیــا (اتاق مگس)،
نشــان داد که ژ نها توســط کروموزو مها حمل میشوند
و در واقع پایههای مکانیکی وراثت را آشــکار ســاخت.
در طی حیــات علمی خود  22کتاب و  370مقاله علمی
به رشــته تحریــر در آورد و در نتیجــه فعالیتهای این
دانشــمند ،مگس ســرکه به عنوان یک مــدل اصلی در
Johann Wilhelm
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ژنتیک معاصر مطرح شــد .بخش زیستشناســی تأسیس
شــده توســط این فرد در انیســتیتو تکنولوژی کالیفرنیا
هفــت برنــده جایــزه نوبل را بــه جامعه علمــی تقدیم
کرد هاست[ 1و .]2

تصویر ( :)1مگس ســرکه یا مگس میوه معمولی با
نام علمی  ،Drosophila melanogasterکه در راسته
حشرات دوبال قرار دارد.

میباشــند .آ نها دوشــکلی جنسی را نشــان میدهند:
ماد هها دارای طولی قریب به  5/2میلیمتر میباشــند و
نرهــا کمی کوچکتر و انتهای بخش شــکمی آنها تیر هتر
میباشــد .نرها دارای  5بند و مــاده ها دارای  7بند در
ناحیه شــکمی می باشــند .انتهای بــدن جنس نر گرد و
تیره و انتهای بدن جنس ماده کشــیده و دوکی شــکل
اســت (تصویر .)3در جنس نر زائد های به نام شــانههای
جنســی(  )Sex Combوجــود دارد که عبارت اســت از
حــدود ده تارچه ســیاه رنگ کــه در کنــار یکدیگر در
ســطح بخش انتهایــی اولین بند در پاهای پیشــین قرار
مــی گیرند .ایــن تارچه ها در مگــس جنس ماده وجود
ندارد (تصویر .]3[ )4

تصویــر ( :)2توماس هانت مورگان ،دانشــمند آمریکایی
که بیشــترین مطالعات را روی مگس سرکه انجام داد و
این حشــره را به عنوان یک مدل آزمایشــگاهی مناسب
جهــت مطالعه کروموزوم ها به دنیــای علم معرفی نمود.
جدول ( :)1رده بندی مگس سرکه

تصویر ( :)3دوشــکلی جنسی در مگس سرکه (چپ:
ماده و راست :نر).

طبقه بندی علمی
سلسله

جانوران

شاخه

بندپایان

رده

حشرات

راسته

دوباالن

خانواده

Drosophilidae

جنس

Drosophila

گونه

D. melanogaster

ویژگیهای ریختشناســی
مگسهای ســرکه نوع وحشــی ،زرد-قهو های با چشمان
قرمز آجری و حلقههای ســیاه عرضی در سراســر شکم

تصویر ( :)4شــانه جنسی در جنس نر.
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بــدن مگس ســرکه طیفی از رنگ هــای زرد ،قهوه ای،
خاکســتری تا ســیاه را در برمی گیرد .غالباً چشــمهای
مرکب این حشــره درشــت و قرمز رنگ بــوده و با لها
در حالت اســتراحت بطور مســطح و در پشت بدن قرار
میگیرند .پس از لقاح و تشــکیل زیگوت ،مراحل رشــد
ونمو جنینی انجام میگیرد و ســپس الرو از تخم خارج
شده و با تغذیه و رشــد خود در نهایت به شفیره تبدیل
میشــود .الروها ســفید رنگ و بند بند ،بدون پا و زواید
بدنــی بوده و در ناحیه ســر قال بها یا آواره ای به رنگ
ســیاه دیده میشــود .در این مرحله ،رشد حشره سریع
بوده وغذای فراوان میخــورد ولی هنوز بال ندارد؛ پس
از آن نیــز شــفیره تکویــن پیدا کرده وحشــره کامل یا
بالغ ظاهر میگردد .طول مــدت این مراحل ،تحت تاثیر
دمــای محیط ،متغیر اســت؛ بطوری کــه در دمای 20
درجه ســانتیگراد متوسط زمان دوره های تخم والرو 8
روز است ودر دمای  25درجه این مدت به  5روز تقلیل
مییابد .مگــس ماده بر روی مواد غذایی در حال تخمیر
بویــژه بر روی میو ههــای در حال تخمیــر ،تخمگذاری
میکنــد .دو زائده منحصر بفرد بــر در قطبی از تخم که
میکروپیــل (منفذ عبور اســپرم) در آن واقع شــده قرار
دارد که زائد ههای تنفســی میباشند؛ این زائد هها عالوه
بر نقش تنفســی ،از غرق شــدن تخم درون مواد نرم در
حال تخمیــر جلوگیری میکند (تصویر.)5

تصویر ( :)5تخم مگس ســرکه و زائده های تنفسی آن.
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نوع وحشــی مگس ســرکه دارای یک جفت چشم آجری

رنگ و مرکب و ســه عدد چشم ساده است که به حالت
مثلثی در پشت ســر مگس سرکه قرار دارند (تصویر .)6

تصویــر ( :)6ریزنگارالکترونی از ســر مگس ســرکه بالغ.
در این تصویر چشــم های مرکب و آجری رنگ به همراه
موهای ریز دیده می شود.
محیط زندگی و شرایط رشد
تنهــا عوامــل محدودکننــده حیات این مگــس ،دمای
محیـ�ط و رطوبت اسـ�ت .نام علمی ایـ�ن مگس(  ( �Dros
 )ophilaبه مفهوم عاشــق شبنم (  )Lover of dewاست
و وجه تســمیه آن به دلیل وابســتگی به نواحی مرطوب
برای زندگی میباشــد .رشدونمو این گونه وابسته به دما
بوده و مگسهای بالغ قادر بــه تحمل دماهای خیلی کم
نمیباشــند .در شرایط آب و هوایی ســرد ،معمو الً مواد
غذایی نیز کمتر یافت میشــوند.
طول مراحل چرخه زندگی مگس سرکه تحت تاثیردمای
محیــط متغیراســت بطــوری کــه دردمای۲۰درجــه
ســانتیگراد متوسط دوره تخم و الرو ۸ ،روز است و در
دمــای  ۲۵درجه ،این مدت به  ۵روز کاهش مییابد .در
دمای  ۳۰درجه ســانتیگراد دراثر تنش دمایی ،متوسط
مدت زمان تخم تا مگس بالغ ۱۱ ،روز اســت؛ در دمای
 ۲۸درجه ،مدت زمــان تکوین به  ۷روز کاهش مییابد.
هــر گاه دمای محیــط از  25درجه ســانتیگراد پایینتر
باشــد ،قدرت زاد و ولد کم شده و در نهایت در زیر 16

میدهد .هر تخــم دروزوفیال حدود نیمــی از یک میلی
متــر طــول دارد و از زرده ای تغذیه میکند که رشــد
جنیــن را موجــب میشــود .جنین تکوین خــود را در
کمتــر از  24ســاعت کامل میکنــد و بعضی از حوادث
اولیــه به ســرعت اتفاق میافتد؛ بــرای مثال در مراحل
اولیــه تکویــن جنین ،هســته زیگــوت هــر  10دقیقه
یکبارتقســیم میشــود و حرکات ریختزایی گاستروال،
الیه های بافتی انــدودرم ،مزودرم و اکتودرم را در طی
 20دقیقه ایجــاد میکند .جنین زایی بــا خروج مرحله
اول الروی ( یــا مرحله اول) خاتمه مییابــد .به منظور
اجازه برای افزایش در اندازه بدن ،الرو  24و  48ساعت
بعد از خروج ،پوســت اندازی کرده و مرحله دوم و سوم
الروی را ایجاد میکند .الروها ســفید رنــگ و بند بند،
بــدون پا و زوایــد بدنی و در ناحیه ســر دارای قال بها
یا آروار های به رنگ ســیاه هســتند .در این مرحله ،رشد
حشره سریع اســت و غذای فراوانی میخورد ،ولی هنوز
بال ندارد؛ ســپس با تغذیه و رشــد خــود در نهایت به
شــفیره تبدیل میشــود .زمان بندی پوستاندازی الرو
و شــفیرگی بوسیله هورمون پوســت اندازی استروئیدی
کــه اکدیســون (  )Ecdysoneنامیده میشــود ،کنترل
میشــود .این هورمون چگونگی رشد را تنظیم میکند و
پوســت اندازی را کنترل میکند؛ این بازسازی چهار روز
بــه طول میانجامد و شــامل تفکیک بیشــتر بافت های
الروی و جایگزینــی آنها در طول تکثیر و تمایز ســلول
ها اســت که ســاختارهای بالغ را ایجاد میکند .بیشــتر
ســاختارهای ویژه بلــوغ نظیر بال ها ،پاها ،چشــمها و
اندا مهای تناســلی از دیســک های زایا تولید میشوند (
تصویر 7وجدول .]5[ )2

درجه ســانتیگراد ،باعث از بین رفتن مگسها میشــود
ونیــز اگر دمــای محیط باالتر از  30درجه ســانتیگراد
باشــد باعث عقیم شــدن حشــره نر ودر نهایت منجربه
از بیــن رفتن آنهــا میگردد؛ میتــوان نتیجه گرفت که
بهتریــن دما جهت زندگی Drosophila melanogaster
 ، 25درجه سانتیگراد است [.]4
مگــس ماده به دفعــات تخم گذاری کــرده و در هر بار
تقریبــا  400تخــم با طول حــدود نیم میلــی متر آزاد
مــی کند .پس از  12الی 15ســاعت ،الروهای جدید از
تخم ســربر آورده و طی چهار روز (در دمای  25درجه
ســانتیگراد) رشدکرده و دوبار پوســتاندازی میکنند،
بــه این ترتیــب الرو اینســتار  1بهترتیــب به الروهای
اینســتار  2و  3تبدیل می شــود .در ایــن مدت ،الروها
از میکروارگانیســمهایی که موجــب تجزیه مواد غذایی
میشــوند ،تغذیه میکنند؛ ســپس الروها به صورت یک
کپســول د رمیآیندکه پوپا نام داشــته و چهار روز دیگر
را در این کپســول طی میکنند .در طی این چهار روز،
الرو دچار دگردیســی شــده و تبدیل به مگس بالغ می
گردد.
چرخه زندگی مگس سرکه
الرو مگس ســرکه در محیط کشت  25درجه سانتیگراد
چرخــه زندگی خود را کامل کرده و خــروج مگس بالغ
در روز دهم می باشــد .دروزوفیالی بالغ ظرفیت باروری
باالیــی دارد؛ یک ماده می توانــد  3000دودمان را در
طــول عمر خویش تولید کند و یــک نر می تواند حدود
 10000زاده داشته باشــد .ماده ها اندام ذخیره کننده
اســپرم مخصوصــی دارند به نــام اســپرماتکا که اجازه
تولید چنــد صد زاده را پس از یک جفت گیری ســاده

جدول ( :)2جدول زمانی تکوین دروزوفیال ،از لحظه تخم ریزی تا حشره بالغ ،که در باال خالصه شده است.
ساعت
روز

مرحله

صفر

0-22

22

47

70

118

122

130

167

214

215

صفر

0-1

1

2

3

5

5

5/5

7

9

9

لحظه
تخم
ریزی

تشکیل
جنین

خروج
ازتخم

اولین
پوست
اندازی

دومین
پوست
اندازی

تشکیل
پویا

پوست
اندازی
قبل از
پویا

پوپای
تشکیل خروج گسترش
کامل(سر .رنگدانه مگس از بالها-
بلوغ
دم و بال) درچشم پویا
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.
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تصویر( :)7چرخــه زندگی دروزوفیال .عبور از حالت
جنینــی به الرو .مرحله اول  Hatchingنام دارد.

تکوین در مگس سرکه (سلولی و ملکولی)
مگس ســرکه ارگانیســم مدل مناســبی جهت مطالعات
ژنتیک تکوین جانوری اســت .تقســیمات اولیه ســلول
تخــم فقط در هســتهها صــورت گرفته و سینســیتیوم
چند هســتهای را ایجــاد میکنــد و الگودهیهای اولیه
در این تخم چند هســته ای بزرگ رخ میدهد .اطالعات
موقعیتــی در جنین چند هســتهای چهار شــیب داخل
ســلولی را ایجاد می کنند که توسط محصوالت چهارگانه
ژن مــادری به نام ژن های قطبی تخم عرضه میشــوند.
الگودهی داخلی هر قطعه از طریق ســیگنالینگ ســلول
به ســلول و از طریق مســیر  Wntو  Hedgehogکنترل
می شــود .این امر منجر به فعال ســازی مداوم موضعی
ژن هایی مانند  Engrailedمیشــود کــه منجر به ثبت
آدرس قدامــی خلفی در تخم میشــود .در همین حال،
یک شیب سیگنالینگ سلول به سلول جدیدی در امتداد
محور پشــتی شکمی ،توسط همولوگی از خانواده TGFβ
بــه نام )Decapentaplegic (DPPو آنتاگونیســت آن
درگاســتروالی کوتــاه برقرار میشــود .این شــیب به
تخصیص ســلول ها در ســطوح مختلف پشــتی شکمی
کمک میکند .پروتئینهای همولوگ این سیســتم برای
کنترل الگودهی محور شــکمی پشتی در مهره داران نیز
شناخته شد هاند [.]6

در بدن الرو مگس ســرگه نواحی بــه نام صفحههای زایا
وجود دارند؛ هر جفت صفحه روبروی هــم ،تعیینکننده
انــدام ویــژ های مثل با لهــا ،پاهــا و هالترها هســتند
(تصویــر .)8پیونــد ایــن صفحهها به بدن حیــوان بالغ،
موجــب بروز اندامی نمیشــود اما اگر آ نهــا را به بدن
الرو مگس ســرگه ،در محلی غیــر از جایگاه اصلی پیوند
بزنیــم ،انــدام خاص خــود را تولید خواهنــد کرد .این
توانایــی تا ســا لهای طوالنی در صفحههــای زایا حفظ
میشــود (الیههای زاینده جنینــی -اکتودرم ،مزودرم و
آندودرم -حد واســط حالت پرتوان و یکتوان هســتند؛
پس میگوییم چندتوان هســتند) .تجربههای انجام شده
نشــان داد هاند اگر ایــن صفحههای زایا را تا نســلهای
متوالی ( ۱۸۰۰نسل ،طی  ۹ســال) به مگس سرکه بالغ
پیوند بزنیم و ســپس آ نها را به الرو مگس سرکه پیوند
کنیم ،اندام ویژه وابســته به خــود را به وجود میآورند
[.]6

تصویر ( :)8صفحات زایا در جنین مگس سرکه(ســمت چپ
تصویر) واندا مهای معادل آ نها در مگس ســرکه بالغ(سمت
راست تصویر).

برهمکنشهــای ســلو لها بــر تمایز ســلولی اثر زیادی
دارد .بــه تدریج که نمو پیــش می رود جنبشها و برهم
کنشهای سلو لها بیشتر میشود؛ برای مثال ،در مرحله
گاســتروال ،جابجایی ســلو لها موجب درو نبرگشــتگی
جنین میشــود و به دنبال آن ،تعداد زیادی از سلو لها
با بــه درون برگشــتگی و تشــکیل نوتوکــورد اکتودرم
را بــرای تبدیل به عصــب ،القا میکننــد .در جانداران
پرســلولی ،ســلو لهای بافتها به حالت موزون همکاری
مــی کنند .ســلو لها میتوانند برهم اثــر بگذارند و این
برهمکنشهــا میتواند در فواصل نزدیــک یا دور انجام
شــود .برهمکنشهــای در فواصــل دور نظیــر القاهای
جنینی ،ا زطریق انتشار مواد شــیمیایی صورت میگیرد.
در بیشــتر مــوارد ،برهمکنشهــا در فواصــل نزدیک یا
در نتیجــه تمــاس ســلو لها انجــام میشــوند .اهمیت

ویژگیهای بازشناســی سطح ســلو لها در برخی موارد
و از جمله هنگام نمو دســتگاه عصبی به خوبی مشــخص
میشــود .در این هنگام میلیو نها نورون بایستی همتای
مناســب خــود را بیابند و بــا آن اتصا لهای سیناپســی
که بــرای جریا نهای عصبی پیچیده الزم اســت ،برقرار
کنند .با وجــود پژوهشهای زیاد ،ســاختار شــیمیایی
مواد قابل انتشــار کــه در القای جنینــی دخالت دارند،
هنوز به خوبی شــناخته نشــده اســت .القاء کنند هها و
تعییــن کنند ههــا ،نمونههایی از این ترکیبات هســتند.
القــاء کنند ههــا ترکیبــات پیچید های هســتند که اغلب
در مراحــل ابتدایــی نمــو جنینی از الیههای ســهگانه
اکتودرمــی ،مزودرمی و آندودرمی ترشــح میشــوند و
موجب القاء تشــکیل اندام خاصــی میگردند برای مثال
تشــکیل لوله عصبی از اکتــودرم به وجود الیه مزودرمی
زیر آن نیاز دارد (تجارب اســپمن) و القــاء کنند هها از
مزودرم به اکتودرم میرسند.
حشــرات ،مانند مگس ســرکه ،برای مطالعــات ژنتیکی
ایــده آل هســتند؛ نگهــداری از آنها کم هزینه اســت،
جهش در آ نها به راحتی ایجاد می شــود و چرخه تولید
مثل آ نها ســریع اســت .اما یکی از دالیل اساســی که
بســیار مهم اســت ژنتیک تکاملی اســت .به عنوان یک
نتیجه از دوبرابرشــدگیهای ژن ،ژنوم مهره داران اغلب
دارای دو یا ســه ژن همولوگ مربــوط به یک ژن منفرد
در مگس ســرکه اســت .یک جهش از ایــن ژن ها اغلب
قادر به فاش کردن تابع اصلی ژن اســت ،زیرا همولوگ
های دیگر به اشــتراک گذاشــته شــده و فعال باقی می
مانند .این پدیده افزونگی ژنتیکی اســت که کمتر شایع
اســت .بنابرایــن فنوتیپ جهش در مگــس اغلب به طور
مســتقیم تابع ژن جهش یافته است [7و.]6
مگس ســرکه و ژنتیــک مولکولی ســازنده الگو:
پیدایش طرح بدن
جــدول زمانی تکوین دروزوفیال ،از تخم تا حشــره بالغ،
در جدول 2خالصه شــده است .دوره رشــد و نمو جنین
از لقاح آغاز میشــود و حدود یک روز طول میکشــد؛
در پایان از طریق دریچه ،جنین از پوســته تخم به الرو
تبدیل میشــود .الرو پس از آن از طریق سه مرحله که
توسط پوســتانداز یها از هم جدا شده بزرگتر میشود.
در پایان مرحله ســوم الرو کم کم از محیط کشت فاصله

گرفته و به مکانی نســبتا خشــک می خزد و ســپس از
حرکت باز ایســتاده و منفذ تنفســی پیشــین آن تغییر
شــکل می دهد .بدن الرو کوچکتر شــده و پوشش بدن
آن ســخت و قهــوه ای می گــردد .این مرحلــه که در
روزهــای هفتم تا نهم اتفاق می افتد شــفیره نام دارد و
در این مرحله بافت های الروی تخریب شــده و اندام ها
و بافت هایی چون ســر ،چشم ها و زوائد حرکتی بتدریج
تشــکیل می شــوند .در نهایت ،در حدود روز  ،14مگس
بالــغ و یا آخرین مرحله دگردیســی که در آن حشــره
بصورت کامل و بالغ در میآید ،پدیدار می شــود.
بدن دروزوفیال متشــکل از یک ســر دارای دهان ،چشم
ها ،و آنتن ،ســه بخش قفسه ســینه (شماره T 1تا ،)T 3
و هشــت یا نه بخش شــکمی (شــماره A 1تا  ) A 9می
باشــد؛ هر چند ،هر بخش متفــاوت از دیگران و با توجه
به برنامه های مشــابه ساخته شــده است .بخش T 1به
عنــوان مثال ،حامل یک جفت پــا T 2 ،حامل یک جفت
پــا به همراه یک جفــت بال و  T 3حامل یــک جفت پا
به عــاوه یک جفــت هالترهای تعادلــی کوچک تکامل
یافته از جفت دوم بال اســت که بیشــتر حشرات بدوی
دارای آن می باشــند .تقســیم بندی در جنین اولیه در
چند ســاعت اول پس از لقاح دیده می شود ،اما در الرو
نســبت به بزرگساالن بارزتر است.
تخــم دروزوفیــا حــدود  5/0میلیمتر طــول و 15/0
میلیمتــر قطــر دارد و دارای یک قطب کامال مشــخص
اســت .برخالف مهره داران ،شــروع تکوین آن یه شکل
یک روش غیر معمول اســت :ابتدا یک سری تقسیمهای
هســتهای بدون تقســیم ســلولی رخ میدهد؛ تقسیمات
هســتهای ابتدا همزمان و بســیار سریع است و در هر 8
دقیقــه اتفاق میافتد .بخش های تولیدکننده ابر هســته
از وســط تخم به ســمت ســطح ،جایی که بالســتودرم
چندهســته ای نام دارد ،مهاجــرت میکنند .چهار دوره
تقســیم هســته ای یکی پس از دیگری با رشــد غشــاء
پالســمایی بــرای محدود کــردن هر یک از هســته ها
انجام میشــود؛ در نتیجه بالســتودرم ســین سیتیال به
بالســتودرم سلولی شــامل  6000ســلول های جداگانه
تبدیل میشــود .حدود  15هسته از جمعیت خلفی تخم،
ســلول های قطبی نامیده می شوند که سلو لهای زایای
اولیه هســتند و تبدیل به تخمک یا اســپرم میشوند .تا
مرحله بالســتودرم سلولی ،توســعه تا حد زیادی ،البته
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نه منحصر ا ً ،به  mRNAو پروتئین مادری بســتگی دارد
کــه در تخمک قبل از لقاح انباشــته شد هاســت؛ هنگام
تکثیر  DNAو تقســیم هستهای ظاهر ا ً فرصت کمی برای
رونویسی وجود دارد .پس از سلولی شدن ،تقسیم سلولی
در شــکلی متعار فتر ،ناهمگام و با ســرعت کندتر ،ادامه
مییابد و میزان رونویســی به میزان قابل توجهی افزایش
مییابــد .در حالی که کمی قبلتر ســلولی شــدن کامل
شده-اســت ،گاستروالسیون آغاز میشــود و بخشهای
ورقی از سلول های تشــکیل دهنده بیرونی جنین شروع
به پهلوروی بــه داخل کرده ،دســتگاه گوارش ،عضالت
و بافت هــای داخلی شــکل میگیرند .کمــی بعد و در
مناطق دیگر بدن جنین ،مجموعه جداگانه ای از ســلول
ها از اپیتلیوم ســطحی به داخل حرکت کرده و سیســتم
عصبی مرکزی را تشــکیل میدهند .پس از سلولی شدن،
از طریــق این جنبشهــای مختلف ،میتوان یک نقشــه
سرنوشت بر روی ســطح بالستودرم تعیین کرد .همانطور
که گاستروالســیون نزدیک به اتمام اســت ،مجموعه ای
از دندانــه هــا و مویچهها در ســطح جنین ،در زیر بدن
ودر امتداد محور قدامی خلفی ظاهر میشــوند .به زودی
الرو به طور کامل تقســیم میشــود و آماده غذا خوردن
و در حال رشــد اســت .گرو ههای کوچکی از ســلو لها
در داخل بدن الرو ،به ســاختارهایی به نــام صفحه زایا
تمایز مییابند .با رشــد این قســمت ،الرو رشد میکند
و در نهایــت این صفحات زایا در تشــکیل بســیاری از
ســاختارهای بدن بزرگسال شرکت می کنند [8و.]9
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پرورش ونگهداری مگس سرکه ازطریق محیطهای
کشت ساختگی
طرز تهیه محیط کشت
جهت ســاخت  150میلی لیتر محیط کشت مگس سرکه
طبق دستور زیر عمل میشود:
9گرم آرد 6 ،گرم شــکر 6 ،گرم عصــاره مخمر75/1 ،
گــرم آگار جهت نیمه جامــد کردن محیط و یا  6/3گرم
عصــاره مخمرآگار را با هم مخلوط و  150میلی لیتر آب
به آن اضافه شــده و تا جوشــیدن حرارت داده میشود.
بعــد از آن که مخلوط حاصل کمی ســرد شــد اســید
پروپیونیــک را به عنوان ماده ضــد قارچ به میزان 750
مایکرولیتــر بــه آن اضافه کرده و در ظــروف نگهداری
مگس ســرکه توزیع میشود (تصویر .)9

تصویر ( :)9محیط کشــت نگهداری مگس سرکه .تصویر
از آزمایشــگاه ژنتیک دانشــکده علوم زیســتی ،دانشگاه
خوارزمی.
ژنتیک دروزوفیال
ژنتیک دروزوفیال ،با کشــف جهش کروموزو مهای وابسته
به جنسیت در مگس چشم سفید توسط Thomas Hunt
 Morganدر ســال  1910آغاز شد .در چند دهه آینده،
دروزوفیال بوســیله مورگان و دانشــجویان در دانشــگاه
کلمبیــا در شــهر نیویــورک مطالعه شــد کــه منجر به
اکتشــافات آزمایشــگاهی در زمینه ژنتیک شد .مورگان
تئــوری کروموزومی وراثت را با نشــان دادن ناهنجاری
هایی در وراثت ژن وابســته به جنســیت مگس چشــم
ســفید اثبات کرد کــه کام ً
ال با عــدم انفصال کروموزوم
 Xمرتبط بــود Alfred H. Sturtevant .بــه عنوان یک
دانشجو در آزمایشــگاه مورگان اولین نقشه کروموزومی
را بوســیله اندازه گیــری فراوانی های جفــت گیری از
میان ژن های وابســته به جنسیت شناخته شده ،طراحی
نمــود Herman J. Muller .نیز که جهش زایی اشــعه
 Xرا نشــان داد ،و اعضای دیگر اتاق حشــرات مورگان

بســیاری از خصوصیات اساســی تبــادل ژنتیکی را که
شــامل ســاختار و توالی ژنتیکی هر یــک از انواع اصلی
بازآرایی کروموزوم می باشــد را ارایه نمودند.
از سال  1940تا  1960باکتری ها و ویروس ها جایگزین
دروزوفیال ،به عنوان یک ارگانیســم غالــب در مطالعات
ژنتیکی شــدند .ســادگی این میکروب ها و سهولت رشد
آنها به تعداد زیاد ،موجب شــد که آنها برای کار ژنتیکی
و بیوشــیمیایی بر اساس ژن های ساختاری و عملکردی
مطالعه شــوند .در طــول این زمان ،مطالعــه دروزوفیال
دچار کســوف کلی شد .سپس در اوایل  1970وقتی که
بســیاری از ژنتیک دانان شــروع به کشــف این موضوع
کردند که چطور ژن ها توســعه و رفتار ارگانیســم های
باالتــر را کنترل می کنند ،به دروزوفیــا به عنوان یک
پتانسیل بزرگ راغب شدند.
ژنوم دروزوفیال حدود 5درصد اندازه ژنوم انســان است و
در چنــد کروموزوم جای گرفته اســت .دروزوفیال حاوی
 13600ژن اســت کــه حدود نصف آن در ژنوم انســان
کشــف شده اســت؛ این بدان معنی اســت که ژن ها در
کروموزوم دروزوفیــا همولوگ ژن های موجود در ژنوم
انســان است .حدود یک ســوم ژنوم مگس سرکه حاوی
توالی های تکراری اســت که پروتئین ها را کد نکرده و
یــا به عنوان عناصر قابل انتقال عمل میکنند [10و.]11
کروموزوم های دروزوفیال
ژنــوم دیپلوئیــد دروزوفیال ،حاوی  4جفــت کروموزوم
است که از  1الی  4شماره گذاری شد هاند (تصویر .)10
کروموزوم شــماره  1کروموزوم  Xاست؛ کروموزوم های
 2الی  4اتوزومی هســتند .تعیین جنســیت از نوع XY
اســت ،با ماده هایی که  XXو نرهایی که  XYهســتند.
برعکــس تعیین جنســیت در پســتانداران کروموزومY
هیچ نقشــی در تعیین جنســیت ندارد و جنسیت بوسیله
نســبت تعــداد کروموزوم هــای  Xبه تعــداد کپی های
اتوزوم (نســبت  )X:Aتعیین میشــود .بنابراین ،زیگوت
 XXYکــه یک نســبت  X:Aبرابر یــک (دو کپی :Xدو
کپی هــر اتوزوم ) دارد ،بــه عنوان یک مــاده معمولی
توســعه مییابد .در حالیکه زیگوت  XOکه نســبت X:A
آن  5/0اســت به عنوان یک نر عقیم با ظاهری معمولی
تکویــن مییابد .کرومــوزوم Yمیزان باروری جنس نر را
تعییــن میکند .تعداد کروموزوم پاییــن یکی از مزایای

کلیــدی دروزوفیــا جهــت مطالعات ژنتیکی اســت که
بیشتر دســتکاری های ژنتیکی در آن خالصه شده است
(تصویر .)10

تصویر( :)10ســلول های دیپلوئید مگس سرکه.

تصویــر ( :)11کرومــوزوم های دروزوفیــا .بلوک های
اصلــی همه کرومــوزوم ها ،مخصوصــاً در نواحی اطراف
ســانترومرها هتروکروماتینی است.
همانطورکه در تصویر  11مشــاهده میشــود ،رنگ آبی
تیره هتروکروماتین و آبی روشــن یوکروماتین را نشــان
مــی دهد YL .و  YSبازوهــای بلند و کوتــاه کروموزوم
 Yو  2L , 2R , 3L , 3Rبازوهــای چپ (  ) Lو راســت ( ) R
کروموزوم های 2و 3را نشــان میدهنــد .کروموزوم X
بزرگ و آکروســنتریک است؛ کروموزو مهای  2و 3بزرگ
و متاســنتریک و کرومــوزوم  4باریک و آکروســنتریک
اســت که فقط حدود 2درصد انــدازه اتوزوم های اصلی
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میباشــد .هــر کرومــوزوم حاوی یــک منطقــه بزرگ
هتروکروماتیــن نزدیــک ســانترومر میباشــد .اگرچــه
تعدادی ژن در ایــن بلوک هــای هتروکروماتینی وجود
دارد اما بیشــتر قســمت های این مناطــق حاوی توالی
های تکــراری  DNAبــوده و از نظر رونویســی مناطق
خاموش هســتند .کروموزوم  Yســاب متاسنتریک بزرگ
و تــا حدودی هتروکروماتین اســت و حامل تعدادی ژن
(احتما الً  7یا  ) 8میباشــد که در جنین نر عمل میکند.
ژنــوم هاپلوئیــد دروزوفیــا حاوی حــدود 170000
کیلوباز  DNAاســت .تقریباً 21درصد این  DNAحاوی
 DNAماهواره ای تکراری اســت کــه در هتروکروماتین
ســانترومری و کروموزوم  Yمتمرکز شده است3 .درصد
شــامل ژن های تکراری اســت کــه  rRNA ، 5sRNAو
پروتئیــن های هیســتون را کدگذاری میکننــد .تقریباً
9درصــد آن مرکــب از  50خانواده عناصــر قابل انتقال
اســت که به طــور کلی  9-2کیلوباز طــول دارد؛ تعداد
کپی های هر نوع عنصر از یک نژاد به نژاد دیگر متفاوت
اســت اما معمو الً بین  10و  100میباشد .عالوه بر مکان
های پراکنــده در یوکروماتین ،بســیاری از عناصر قابل
انتقــال در هتروکروماتین ســانترومری یافت میشــوند؛
در حالیکه بعضی از آنها در تلومرها نیز واقع شــد هاند.
خصوصیــت غیــر معمــول کروموزو مهــای دروزوفیــا
این اســت کــه تلومرها حــاوی تکرارهای مشــابه نظیر
 TTGGGGیــا  TTAGGGکه در انتهــای کروموزوم ها
در موجودات یافت می شــود ،نیســتند؛ در مقابل چنین
به نظر میرسد که جهش سریع در نواحی تلومری ،انواع
حتمی عناصر قابل انتقــال تلومرها را حفظ میکند .این
نواحــی تلومری قابل انتقال ،کوتاه شــدگی کروموزومی
را موجب میشــود کــه به ناچار در طول همانندســازی
انتهــای طولی مولکول های  DNAرخ میدهد76 .درصد
باقی مانده ژنوم حاوی توالی های واحد DNAاســت که
در بازوهای یوکروماتینی واقع شده است [11،12و.]13
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موتانت ها
مگس ســرکه با داشــتن چهارجفت کروموزوم که جفت
اول آن کروموزوم جنســی و ژن های آن ژن های صفات
وابســته به جنس اســت دارای موتانت های زیادی است
کــه ژن هریک بــر روی یکی از جفــت کروموزوم های
مذکور قرار دارند .در مگس ســرکه ،جانداری که معمو الً

در اکثر مطالعات ژنتیکی اســتفاده میشــود ،افراد نوع
وحشــی با چشــمان قرمز و بال گرد هستند .حالت های
دیگــر به غیــر از نوع وحشــی ،گونه ها یــا حالت های
جهش یافته نام دارند.
ساختار ژن White
این ژن با نماد  wنشــان داده میشود و روی کروموزوم
 Xقرار گرفته است .ترادف آن به صورت X :2684632.
 2690499اســت .وظایف مولکولی آن به صورت فعالیت
 ATPآزی ،جفت شــدن به ماده منتقل شــده از غشــا،
عملکرد انتقالی پیش ماده رنگدانه چشــم ،گیرنده غشــا،
کانال آنیو نهــا ،متصل کــردن  ATPو عملکرد نفوذی،
می باشد .برای این ژن  1622الل گزارش شده است که
فنوتیپ این اللهــا در رنگدانه ســلول ،گرانول رنگدانه
چشــم حشــره ،رنگدانه ســلو لهای بیضه ،چشم حشره،
بیضه ،چشــم مرکب ،لوله های ملپیگی الرو ،بخش اصلی
لولههای ملپیگی ظاهر میشــود [.]14
جهش ژن White
جهش در این ژن باعث میشــود که چشــمهای مرکب
سفید رنگ شوند (تصویر .)12

تصویر ( :)12جهش یافته چشــم سفید در مگس
سرکه.
ساختار ژن Vestigial
ایــن ژن بــا نمــاد  vgنشــان داده میشــود و روی

کروموزوم  2Rقرار گرفته اســت .تــرادف آن به صورت
 R :8771794.8786900اســت .وظایف مولکولی آن به
صورت عملکرد ســاختاری ،عملکرد تنظیمی انتقال بیان
میشــود .در فعالیتهای بیولوژیکی زیر شرکت میکند:
مورفولوژی حاشــیه بال حشــره ،ریخت شناســی صفحه
بالک حشــره ،حرکــت میکروتوبو لهــا ،تنظیم انتقاالت،
تکامل صفحــه بال ،تکامــل هالتر ،ریختشناســی با ل،
خصوصیــات شــکل انتهایی با لها ،تنظیم تکثیر ســلولی
و تنظیم تسلســل بوســیله چرخه ســلولی .برای این ژن
 400الل گزار ششــده کــه فنوتیپ آن بــه صورت 44
شکل خاص ظاهر میشود [.]14
جهش ژن Vestigial
جهــش در این ژن باعث میشــود که با لها نســبت به
گونه وحشــی کوچکتر و چروکیده شــوند ،بــه گونهای
که حشــره دیگــر قادر به پرواز نیســت و تنها در محیط
آزمایشــگاهی زنده میماند (تصویر .)13

تصویر ( :)13جهش یافته وســتیجیال در مگس سرکه.

ساختارژنVermilion
این ژن با نماد  vنشان داده میشود و روی کروموزوم  Xقرار دارد.
ترادف آن به صورت  X:10818023. 10819671اســت .وظیفه
مولکولــی آن به صورت فعالیت تریپتوفان  2و  3-ردوکتازی بیان
میشــود .در برخی عملکردهای بیولوژیکی شــرکت میکند که
عبارتند از :فعالیت بیوسنتتیکی رنگدانه کروم ،رنگدانههای چشم
مرکب و کاتابولیز تریپتوفان.
برای این ژن  730الل گزارش شده است که فنوتیپهای این اللها
در رنگدانه سلول ،گرانولهای رنگدانه چشم حشره و چشم ظاهر
میشود [.]14
جهش ژنVermilion
جهش در این ژن باعث میشود که رنگ چشمهای مرکب قرمز براق تا
نارنجیشود(تصویر.)14

تصویر ( :)14جهش یافته ورمیلیون در مگس ســرکه-
رنگ چشــم به قرمز براق یا نارنجی می گراید.
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ساختار ژن Sepia
ژن  Sepiaبا نماد  Seنشان داده میشود و روی کروموزوم  3Lقرار
گرفته است .ترادف آن به صورت  L:8513652.8514596است.
وظایف مولکولی آن به صورت فعالیت پریمیدودیازپین سنتتازی و
انتقال گلوتاتیون و فعالیت گلوتاتوین دهیدروژنازی ،انتقال گروههای
گوگرددار و فعالیت همودایمریزاســیون پروتئینها میباشد .در
فرآیندهای بیولوژیکی زیر شرکت میکند:
فرآیندهایبیوسنتتیک،فرآیندهایبیوسنتتیکرنگدانههایچشم،
پاسخ دفاعی ،فرآیندهای متابولیکی اکسیژن ،واکنش به سموم و
داروها.
برای ایــن ژن  22الل گزارش شــده که فنوتیپ ایــن اللها در
رنگدانههای سلول ظاهر میشود [.]14

اندامها ،تنظیم فرآیندهای بیولوژیکی ،پیا م سلول به سلول ،پاسخ
دفاعی ،تنظیم منفی فرآیندهای بیوسنتتیک سلولی ،فرآیندهای
بیوسنتتیک پپتیدهای غی ر ریبوزومی ،رفتار تحریکی.
بــرای این ژن  44الل گزارش شــده که فنوتیــپ این اللها در
ل سیناپسی ،سوراخ تنفسی الرو
کوتیکول حشره بالغ ،بال ،وزیکو 
و شبکیه چشم ظاهر میشود [11و.]14
جهش ژن Ebony
جهش در این ژن باعث میشود که تمام رنگ بال و رگبالها و در
مواقع شدید کل بدن به رنگ سیاه درآید (تصویر .)16

جهش ژن Sepia
جهش در این ژن باعث میشود که چشمها به رنگ قهوهای تیره
درآیند که به مرور زمان تیرهتر میشوند (تصویر .)15

تصویر (  :)15جهش یافته سپیا در مگس سرکه که چشم ها به
رنگ قهوه ای در می آیند.
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ساختار ژن Ebony
ژن  Ebonyبا نماد  eنشــان داده میشــود و روی کروموزوم 3R
قرار گرفته است .ترادف آن به صورت R:17055552.17062900
اســت .وظایف مولکولی آن به صورت فعالیت بتا آنالین دوپامین
ســنتتازی و لیگازی و باند کننده کوفاکتور میباشــد .این ژن در
فرآیندهای بیولوژیکی گفته شــده با  12روش خاص شرکت می
کند که در زیر آمده است:
سیناپسهای انتقالی ،گسترش ساختارهای آناتومی ،ریتم شبانه
روزی ،تجمع رنگدانه در بافتها درطی تکامل ،فرآیند سوخت و ساز

تصویر( :)16جهش یافته ابونی در مگس ســرکه که کل
بدن به رنگ ســیاه می گراید.

ساختار ژن )BarH1) Bar
ایــن ژن با نماد  )B-H1) Bنشــان داده میشــود و روی
کرومــوزوم  Xقــرار گرفته اســت .تــرادف آن به صورت
 X:17291534. 17297312اســت .وظایــف مولکولــی
آن عبارتانــد از :عامل رونویســی  RNAپلیمراز IIویژه،
عامل رونویســی و اتصال بــه ترادف خاصی از  DNAو در
فرآیندهای بیولوژیکی زیر شــرکت میکند:
تعیین مرز اندام حســی ،تکامل و سازماندهی گرانو لهای
رنگدانه چشــم ،مورفولوژی خار ،مورفولــوژی صفحههای
چشــم مرکب ،صفحه انتهایی پا ،تنظیــم انتقا لها ،تمایز
سلول گیرنده نور چشم مرکب.
برای این ژن  8الل گزارش شــده است که فنوتیپ آن به
صورت  21شکل خاص ظاهر میشود [13و.]14

یافته اســتفاده میشــود؛ در صورتی که الل جهش یافته
غالب باشــد ،از حرف بزرگ و در صورتــی که الل جهش
یافته مغلوب باشــد ،از حرف کوچک اســتفاده میشــود.
برای مثال رنگ چشــم ســفید ، Eye white ،نسبت به الل
وحشــی رنگ چشم قرمز ،مغلوب اســت .برای نام گذاری
الل مســبب رنگ چشم سفید ،از حرف  wکوچک استفاده
میکنیم .الل نوع وحشــی را با یک +مشخص میکنیم .در
برخی موارد ،به جای اندیس  ،+از یک عالمت  +به تنهایی
و بدون نوشــتن حرف اول نام الل جهش یافته اســتفاده
میکنیــم .اللی را که نســبت به تمامی الــل های جهش
یافته مغلوب باشــد را برای انتخاب نــام الل بر میگزینیم
(تصویر.)18

جهش ژن Bar
جهش در این ژن موجب میشــود فرم چشمهای مرکب از
حالت گرد به لوبیایی تــا میلهای تغییر کند (تصویر .)17

تصویر( :)17جهش یافته چشــم بار در مگس سرکه که
تغییر فرم چشــم ها به حالت لوبیایی و کشیده دیده می
شود.
در نام گذاری مگس ســرکه ،الل ها از روی فرم مغلوب نام
گذاری میشوند .دراین روش ،از حرف اول نام الل جهش

تصویر ( :)18مقایســه مگس وحشی با مگس موتانت
دارای چشم سفید.
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آشناییباتکنیکهایعلومزیستی
(اصول کار و کاربرد دستگاه اتوکالو)

مریم رضایی گزیک ( دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی تکوین جانوری ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
(زیر نظر دکتر سعید عطایی کچویی ،دکترای ایمونولوژی ،موسسه سرم سازی و واکسن سازی رازی)
آدرس مکاتباتstd_rezaeigazik@khu.ac.ir :

چکیده
روش های مختلفی برای استریلیزاسیون وجود دارد از جمله روش استفاده از بخار یا اتوکالو کردن که به عنوان بهترین و قابل اعتماد ترین
روش استریلیزاســیون در نظر گرفته شده است .مدل امروزی اتوکالو در دهه ی  1880توسط  Charles Chamberlandتکمیل شد .این
دستگاه با ایجاد بخار تحت فشار که دمای باالیی دارد موجب مرگ میکروارگانیسم ها می شود و این کار را از طریق انعقاد پروتئین های
ضروری انجام می دهد .در واقع گرما عامل استریل کننده است .حرکت ارتعاشی هر یک از مولکول های درون میکروارگانیسم به قدری
زیاد می شود که پیوند های هیدروژنی موجود در پروتئین ها را می شکند .نهایتا در اثر ازدیاد صدمات غیر قابل برگشتی که به فعالیت های
متابولیکی میکروارگانیسم وارد می شود؛ مرگ رخ می دهد .اتو کالو ها امروزه در طرح ها و مدل های مختلف ساخته می شوند اما اساس
کار تمام آن ها یکی است .نکات زیادی حین استفاده از این دستگاه وجود دارد که در طول این متن سعی شده به آن اشاره شود مخصوصا
رعایت نکات ایمنی حین استفاده از این دستگاه که فشار و دمای باالیی دارد بسیار ضروری است.

واژگان کلیدی :اتوکالو ،استریلیزاسیون ،سترون سازی
مقدمه
روش های مختلفی برای استریلیزاسیون (سترون سازي) وجود
دارد؛ از جمله روش اســتفاده از بخار (گرمــای مرطوب) ،روش
اســتفاده از هوای خشک (گرمای خشــک) ،اتیلناکساید ،روش
پالســما و دیگر روش های غیر رســمی .اما در این میان روش
استفاده از بخار(اتوکالو) به دلیل مزیت های فراوان خود به عنوان
بهترین و قابل اعتماد ترین روش استریلیزاسیون در نظر گرفته
شده است و بر سایر روش ها ترجیح داده می شود .اتو کالو از دو
کلمه  Autoبه معنای خود و  Claviseکه به معنای کلیدی است
که به صورت خود کار خاموش می شود تشکیل شده است.
تاریخچه
تاریخچه پاکسازی بوسیله حرارت به  1450سال قبل از میالد
برمی گردد .حضرت موسی در کتاب  Leviticusو در بخش دوم
آن درباره پاکســازی مواد با آتش و آب جوش مطالبی نوشــته
اســت .پس از آن تاریخ نشــان می دهد بقراط حدود  460سال
قبــل از میالد با ریختن آب جوش بر روی وســایل جراحی ،آن
ها را تمیز می کرده اســت .در دوران مدرن میکروبیولوژی یکی
از پیشگامان اولیه در امر استریلیزاسیون Lazzaro Spallanzani
( )1799-1729زیست شناس ایتالیایی بود .او کشف کرد که 30

دقیقه زمان الزم است تا باکتری های درون بطری شیشه ای مهر
و موم شــده ،با حرارت دادن آن کشته شوند .پس از آن پاستور
نشــان داد یک محیط استریل تا زمانی که با میکروارگانیسم ها
آلوده نشود ســترون باقی می ماند و آلودگی ها خود به خود به
وجود نمی آیند .او معتقد بود که حرارت دادن یکی از مناســب
ترین روش ها برای استریلیزاســیون است .با این حال جوشاندن
دردمای  100درجه ســانتی گراد موجب استریلیزاسیون کامل
نمیشود ،چرا که بسیاری از اسپور ها دراین دما می توانند زنده
باقی بمانند .نقطه جوش آب هنگامی که در آب تحت فشــار باال
قرار گیرد ،باال میرود .در یک محفظه ای که فشار در آن  15پوند
بر اینچ مربع باشــد ،آب در  121درجه سانتیگراد به جوش می
آید .این درجه حرارت تمام انواع موجودات زنده را در  15دقیقه
یا کمتر می کشد .اما به خاطر داشته باشید آنچه مهم است طول
مدت زمانی اســت که تمام مایع درون اتــوکالو در این دما قرار
داشته باشد ،نه میانگین دمای درون اتوکالو .این شرایط  15پوند
فشار به مدت  15دقیقه برای حجم های کم مایع به عنوان شرایط
استاندارد شناخته شده است [1و.]2
مدل هــای امروزی اتوکالو در دهه ی  1880توســط Charles
 Chamberlandتکمیل شد .جالب است که دستگاه بخار پز که
نمونه ی اولیه ای از اتوکالو است ،در سال  1681به وسیله Denis
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 Papinکه یک فیزیک دان و یکی از مخترعان ماشــین بخار بود
ابداع شد؛ با این حال این دســتگاه تا زمان کار Chamberland
با هدف آشــپزی اســتفاده می شــد .در نهایت اولین سیستم
استریلیزاسیون با بخار با هدف استفاده در پزشکی در سال 1889
به صورت تجاری تولید شد (تصاویر1و.]2[)2

تصویر ( ،Charls Chamberland :)2در دهه 1880مدل امروزی
اتوکالو را تکمیل کرد.

تصویر ( :)1بخار پز  ،Papinاین دستگاه که اساس و پایه آن
شبیه اتوکالو است ،اولین بار در سال  1681به وسیله Denis
 Papinکه یک فیزیک دان و یکی از مخترعان ماشین بخار بود
ابداع شد .با این حال این دستگاه تا زمان کار  Chamberlandبا
هدف آشپزی استفاده می شد.
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اساس کار اتوکالو
چرا اتوکالو استریل کننده ای موثر است؟
اتوکالو مانند یک زود پز اســت که از فشار بسیار باالیی استفاده
می کند .این دستگاه از بخار تحت فشار به عنوان عامل استریل
کننده استفاده می کند .فشار باال موجب می شود که دمای بخار
و در نتیجه قدرت کشندگی آن بسیار باال برود .مقدار زیادی گرما
نیاز اســت تا صرف گرمای نهان تبخیر شود .گرمای نهان تبخیر
یعنی مقدار گرمایی که برای تبدیل آب جوش به بخار الزم است.
این مقدار گرما در مقایســه با مقدار گرمایی که صرف داغ شدن
آب می شــود بسیار بیشتر اســت .برای مثال حدود  80کالری
انرژی نیاز است تا یک لیتر آب به جوش آید اما برای تبدیل آب
درحال جوش به بخار  540کالری نیاز است؛ بنابراین بخار 100
درجه ســانتیگراد بیش از هفت برابر گرمای بیشتری نسبت به
آب در حال جوش دارد .بخار همچنین قادر اســت که به اشیای
با دمای ســرد تر نفوذ کند به این دلیل که زمانی که بخار با یک
سطح سرد تماس پیدا می کند ،به سرعت متراکم شده و به آب
تبدیل می شود .این باعث می شود فشار  1870برابر کاهش پیدا
کند و فشار منفی در نقطه تراکم ایجاد شود و مقدار بیشتری بخار

به این ســمت کشیده شود .این کار تا زمانی که دمای آن سطح
به دمای بخار برسد ادامه پیدا می کند و باالخره تمام سطوح به
دمای تعادلی که بخار اشباع دارد می رسند [2و.]3
محیط درونی اتوکالو حتما باید اشــباع از بخار آب شــود و این
مسأله برای اســتریل شدن بسیار حیاتی است .توانایی هوا برای
انتقال گرما مستقیما به میزان رطوبت موجود بستگی دارد .هر چه
بخار بیشتری وجود داشته باشد گرمای بیشتری می تواند منتقل
شود؛ بنابراین بخار یکی از موثر ترین انتقال دهندگان گرما است.
بخار موجب کشته شدن سلول های زنده و انعقاد پروتئین ها می
شود .برای مثال وقتی در خانه گوشت می پزید ،اگر کمی آب در
ته ظرف بریزید همه جای گوشت به صورت یکنواخت ترد خواهد
شد ولی اگر نریزید این اتفاق نمی افتد؛ هرچند دما و زمان مورد
استفاده در این دو حالت یکسان است اما نتیجه متفاوت می شود.
حال همین شرایط در اتوکالو حاکم است اما یک عامل فشار نیز
به آن اضافه شده است.
مرگ میکروارگانیسم ها چگونه اتفاق می افتد؟
تصور می شود که گرمای مرطوب موجب مرگ میکروارگانیسم ها
می شود و این کار را از طریق انعقاد پروتئین های ضروری انجام
می دهد .در واقع گرما عامل استریل کننده است .حرکت ارتعاشی
هر یک از مولکول های درون میکروارگانیسم در اثر گرما به قدری
زیاد می شود که پیوند های هیدروژنی موجود در پروتئین ها را
می شــکند .نهایتا در اثر ازدیاد صدمات غیر قابل برگشتی که به
فعالیت های متابولیکی میکروارگانیسم وارد می شود؛ مرگ رخ
می دهد [.]2
سرعت مرگ و میر میکروارگانیسم ها به تراکم آن ها و همچنین
نسبت دما به زمان بستگی دارد .به مدت زمانی که یک جمعیت
خاص از میکروارگانیسم ها بر اثر گرما می میرند Thermal death
 timeیــا زمان مرگ گرمایی ( )TDTمی گویند که با زمان و دما
رابطه دارد .افزایش دما منجر به کاهشTDTشــده و کاهش دما
منجر به افزایش آن می شود.
زمان اتوکالو شــدن از هنگامی شروع می شود که فشار و دمای
اتوکالو به حد اســتاندارد یعنی دمای 121درجه سانتی گراد یا
 250درجه فارنهایت و فشار  psi15رسیده باشد.
نحوه کار دستگاه اتوکالو
تصویر شماره  ،3نحوه کار دستگاه اتوکالو را نشان می دهد .بخار
وارد محفظه  Jacketمی شود ،سپس فشرده می شود و از سمت
عقب پشــت صفحه  Baffleوارد یک محفظه که وسایل اتوکالو
شدنی در آن قرار دارد می شود .بخار از سمت باال و پایین جریان
پیدا کرده و کل محفظه را پر می کند .یک تنظیم کننده فشار،

فشار محفظه را در حالت مینیمم  psi15نگه می دارد .این مقدار
فشــار ،فشار مورد نیاز برای رســیدن بخار به دمای  121درجه
سانتی گراد است .برای جلوگیری از افزایش بیش از حد فشار یک
سوپاپ اطمینان هم تعبیه شده است .شرایط داخل آن به صورت
ترموســتاتیکی کنترل می شود .هنگامی که دمای بخار تا 121
درجه سانتی گراد باال برود تایمر شروع به کار می کند و به اندازه
زمان داده شده به دستگاه این شرایط را حفظ می کند [2و.]4
پس از بستن درب اتوکالو مقداری هوا در محفظه باقی می ماند
که باید حذف شود .این تخلیه از سمت پایین از طریق دریچه ای
صورت می گیرد .علت این امر آن است که هوای گرم در مقایسه
با بخار به مدت زمان بیشتری برای استریل کردن نیاز دارد .برای
مثال بخار در دمای  134درجه ســانتی گراد به سه دقیقه وقت
برای استریل کردن مواد نیاز دارد درحالی که هوای خشک 160
درجه سانتی گراد درهمان شــرایط به دو ساعت وقت نیاز دارد
(تصویر 5[ )3و.]6

تصویر ( :)3شکل شماتیک دســتگاه اتوکالو .بخار آب از طریق
دریچه ای وارد می شود و هوای درون آن از دریچه دیگری خارج
می شود .فشار و دمای داخل توسط تنظیم کنندهای تنظیم می
شود.
انواع اتوکالو
اتــوکالو ها امروزه در طرح ها و مدل های مختلف ســاخته می
شــوند .درب بعضی از آن ها از باال باز می شوند اما بعضی دیگر
درب شــان از روبه رو باز می شــوند که این نوع می تواند بسیار
بزرگ باشد و بار زیادی را در خود جای دهد [ .]7اتوکالو ها به را
بر اساس اینکه چند محفظه دارند و همچنین نحوه خروج بخار به
چند گروه تقسیم می کنند که در زیر آورده شده است:
Downward Displacement (Gravity displacement -1
)autoclaves
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این نوع اتوکالو ها به این دلیل به این نام نامگذاری شــده اند که
در اثر نیروی گرانش هوای درون محفظه استریلیزاسیون جابه جا
شــده و به سمت پایین می آید .هنگامی که المنت درون مخزن
آب محفظه شــروع به کار می کند ،آب را تبخیر می کند .از آن
جا که بخار آب نســبت به هوا سبک تر است ،به سمت باال رفته
و هوای درون محفظه استریلیزاسیون را مجبور به پایین آمدن و
در نهایت خروج از طریق ســوراخ تخلیه می نماید .هنگامی که
دمای درون محفظه به اندازه کافی باال رفت ،این سوراخ به صورت
اتوماتیک بسته می شود و فرایند استریلیزاسیون شروع می شود
(تصویر .]8[ )4

دستگاه ها هنگامی که درب محفظه استریلیزاسیون بسته است،
یک پمپ خــاء ،هوای درون آن را حذف می کند .بخار در یک
محفظه دیگر به طور جداگانه ایجاد می شود .هنگامی که هوا به
طور کامل از محفظه استریلیزاسیون حذف شد ،بخار به آن وارد
می شــود .این دستگاه گرچه استریل سازی را با تضمین باالیی
انجام می دهد اما بسیار بزرگ و پر هزینه است [.]8
(Triple Vacuum Autoclave -4اتوکالو های خال سه گانه)
این دســتگاه مجموعه ای است شبیه به اتوکالو های مدل جابه
جایی فشــار منفی ،با این تفاوت که یک پمپ خالء برای حذف
هوای درون محفظه اســتریل سازی وجود دارد .بخار در محفظه
جداگانه یا همان محفظه ایجاد می شود .هنگام شروع به کار ابتدا
هوای درون محفظه و ســپس یک پالس بخار توسط پمپ خال
خارج می شود .این کار سه بار صورت میگیرد و به همین دلیل
به نام خالء سه گانه نامیده شده است .این نوع اتوکالو برای همه
انواع ابزارها مناسب بوده و بسیار متنوع است [.]8
 -5اتوکالو های نوع  Nو :B
هر اتوکالو می تواند در یکی از انواع  Nو یا  Bدسته بندی شود.
نوع  Nاز سیستم خالء برای حذف هوای درون سیستم استفاده
نمی کند ،در حالی که نوع  Bدارای یک پمپ خالء است .اتوکالو
های نوع  Nبرای انواع خاصی از جمله وسایل جامد و ابزار بدون
پوشش مناسب است .اتوکالو های نوع  Bبرای قطعات توخالی و
پوشانده شده می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ به این معنی که
یک وسیله را می توان برای استفاده در آینده استریل کرد [.]8
تجهیزات حفاظت شخصی:
)PPE) Personal Protection Equipments
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تصویر ( :)4اتوکالو  :Gravity displacementدر این نوع اتوکالو
هوا در اثر سنگین تر بودن از بخار آب به سمت پایین می آید و از
طریق دریچه ای در پایین خارج می شود.
Positive Pressure Displacement -2
طراحی این نوع اتوکالو نسبت به نوع قبلی پیشرفته تر است .در
این نوع اتوکالو ها بخار در یک محفظه جداگانه دیگر ایجاد می
شود و تا زمانی که به مقدار کافی برسد که بتواند تمام هوای درون
محفظه استریل کننده را جایگزین کند انباشته می شود .پس از
آن بخار به محفظه استریل کننده منتشر می شود و هوای درون
آن را مجبور به تخلیه از طریق ســوراخی که در محفظه استریل
وجود دارد می کند و فرایند استریلیزاسیون شروع می شود .جا
به جایی هوا در این نوع اتوکالو ها دقیق تر از نوع قبل انجام می
شود [.]8
Negative Pressure Displacement -3
این نوع اتوکالو یکی از دقیق ترین دســتگاه ها است .در این نوع

از آنجا که این دســتگاه با بخار کار می کند ،گرما و فشــار زیاد
آسیب های جدی می تواند به افرادی که با آن کار می کنند وارد
کند .بنابراین شخصی که با این دستگاه کار می کند باید تجهیزات
محافظتی کافی داشته باشد .ضمنا بسیاری از مواد و وسایلی که
در آن قرارداده می شوند آلوده به مواد عفونی بیولوژیکی هستند.
این تجهیزات محافظتی عبارتند از:
 -1عینک محافظ چشــم و محافظ صورت که خطر سوختگی
صورت را به حداقل می رساند.
 -2دستکش التکس برای جلوگیری از تماس وسایل و مواد آلوده
بیولوژیکی به دست و دستکش کلفت بدون آزبست برای گذاشتن
و برداشتن وسایل درون اتوکالو و جهت جلوگیری از سوختگی
دست.
 -3روپوش آزمایشــگاهی با آستین بلند جهت محافظت آرنج و
ساق دست [.]9

چه موادی را می توان اتوکالو کرد؟
 -1مواد کشت و محلول های آلوده،
 -2پلیت های کشت و انواع وسایل جراحی،
 -3موا د جامد آلوده با عوامل بیولوژیک نظیر دســتکش ،پتری
دیش ،اپندورف ،تیپ ها و دستمال توالت،
 -4وسایلی نظیر عینک و تجهیزات مورد استفاده (تصویر .)5
مواد عفونی باید در ظروف غیر قابل نشت( )Leak proofبا برچسب
مخصوص خطر بیولوژیکی جمع آوری شوند ،سپس اتوکالو شده
و دور ریخته شوند .مایعاتی که احتماال عفونی هستند را می توان
اتوکالو نموده و ســپس در سیستم فاضالب ریخت یا به نسبت
یک به ده با وایتکس یا ترکیبات ضد عفونی کننده مناسب دیگر
مخلوط کرد و سپس در سیستم فاضالب دفع نمود.

تصویر ( :)5انواع وسایل قابل اتوکالو .وسایل جراحی ،وسایل
شیشه ای ،رک ها و زباله ها که درون کیسه های مخصوص
بسته بندی شده اند.
چه موادی را نمی توان اتوکالو کرد؟
مــوادی نظیر داروهای ســرطان زا ،رادیوایزوتوپها ،مواد

شــیمیایی ســمی ،مواد شــیمیایی قابل تبخیر یا هر ماده
خطرناکی که ممکن اســت در اثر حرارت تبخیر شــود و
انتشــار یابد را نمی توان اتوکالو کرد .همچنین مواد قابل
اشتعال ،واکنش پذیر خورنده ،ســمی یا مواد رادیو اکتیو
(از قبیل اتر ،کلروفرم ،فنول ها ،تری کلرو اســتیک اسید
و  )...نباید اتوکالو شــوند .ژل اتیدیــوم برماید و بعضی از
پالســتیک ها نیز قابل اتوکالو نیســتند .المپ ها ،باتری
هــا ،المپ های نئون وکلیه وســایلی که چیزی به صورت
فشــرده درون آن قرار داشــته باشــد ،قابل اتوکالو نمی
باشند [.]10
بسته بندی کردن
موفقیــت در رفع آلودگی با این روش بــه نفوذ گرما نیاز
دارد .اینکــه مواد در ابتدا چگونه آماده ســازی شــده اند
بر نتیجه تاثیر به ســزایی خواهد داشــت .حتما از پوشش
اولیــه که حــاوی مواد آلوده اســت و پوشــش ثانویه که
پوشــش اولیه را در بر می گیرد استفاده شود .ساختار این
پوشش ها بسیار مهم است .جنس آن ها باید طوری باشد
که مقاوم به گرما باشــد ،رســانایی گرمایی خوبی داشته
باشــد ،سوراخ نشود و آب به درون آن نفوذ نکند [.]9
از جملــه گزینه هایی که می توان برای این کار اســتفاده
کرد می توان به این موارد اشاره کرد:
 -1شیشه بوروســیلیکات (پیرکس) خاصیت انبساط بسیار
کمــی دارد و در نتیجــه در برابر حــرارت مقاومت باالیی
دارد،
 -2پلــی پروپیلن و پلی کربنات پالســتیک های مقاوم در
برابر گرما هستند،
 -3فوالد ضد زنگ رسانای گرمای خوبی است و در نتیجه
استریل سازی را تسهیل می کند.
 -4پلی اســتایرن و پلــی اتیلن و پلــی اتیلنی که دارای
چگالی باال اســت در برابر حرارت به انــدازه کافی مقاوم
نیستند[ .]9
نکات ایمنی و شروع کار
رعایت نکات زیر برای کار با دستگاه اتوکالو الزامی است :
• مســئوليت بــهكار انــدازی و مراقبت روزمــره اتوكالو
بايســتي به افراد آموزش ديده محول شود،
• برنامه ای براي جلوگيري از مخاطرات شــامل بازرســي
منظم محفظهها ،دربها و كنترل آنها وجود داشــته باشد،
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• بخار بايســتي اشــباع شــده و عاري از مواد شــيميايي
(ازقبيــل مهاركنندگان خوردگي) كه ميتواند به وســايل
استريل شده آسيب برساند باشد،
• هنــگام کار با اتوکالو از دســتکش مقــاوم به حرارت و
عینک محافظ استفاده شود،
• هرگز هنگام روشــن بودن دســتگاه اقدام به بار گذاری،
خارج نمودن وســایل یا تمیز کردن آن ننمایید،
• هرگز پیچ های محکم کننده درب را هنگام کار دستگاه
شل و سفت نکنید،
• مواد آلوده و وسایلی که برای اســتفاده بایستی استریل
شــوند به صورت جدا گانه اتوکالو شوند،
• بهتر اســت جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در دستگاه
اتوکالو از آب مقطر استفاده کرد،
• ســطح آب درون دســتگاه نباید از انتهــای پائین دیگ
باالتر رود،
• پیچ های درب را باید محکم بســت؛ بــرای این منظور
بایــد پیچ های روبروی هم همزمان بســته شــود تا درب
دســتگاه به طور یکنواخت محکم شــده و بخار آب از آن
خارج نشود،
• حرارت مناســب  121درجه ( 250فارنهایت ) و فشــار
مناســب  15پوند بر اینچ مربع (  )PSIمی باشد (تصاویر6
و 9،10[ )7و.]11

تصویر ( :)6ترمومتر ،دمای اســتاندارد درون اتوکالو را
نشــان می دهد .این دما  121درجه سانتی گراد یا 250
درجه فارنهایت است.

تصویر ( :)7بارو متر فشار استاندار درون اتوکالو را نشان می
دهد .این فشار psi15می باشد.
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نکات استرلیزاسیون محلول ها و مایعات
• ظرف های حاوی مایع را پر نکنید و یک ســوم آن را خالی
بگذارید تا در اثر جوش به بیرون تراوش نکنند،
• درپیچ ظرف ها را یک دور شل کنید،
• از قرار دادن اشــیا بر روی هم بپرهیزید .فاصله اشیا با هم و

با دیواره اتوکالو که حداقل باید  cm5باشد را رعایت کنید تا
بخار از البه الی آن ها جریان یابد.

باید با فاصله از هم درون اتوکالو قرار داده شــوند تا بخار از ال
به الی آن ها بتواند جریان یابد.

نکات استرلیزاسیون مواد آلوده
• مواد مصرفی آلوده به صورت جداگانه درون کیسه های قابل
اتوکالو قرار داده شــده و اتوکالو شوند .بر روی آن ها چسب
 Biohazardنصب نمایید [1و.]9
• برای اطمینان از نفوذ بخار آب به همه قسمت های کیسه ،یا
گره آن را شــل کنید و یا قبل از محکم کردن گره یک پیمانه
آب (حدود  0/3لیتر) به آن اضافه کنید [1و.]6
• زمان الزم برای استریلیزاسیون زباله  30-60دقیقه در دمای
 121درجه ســانتی گراد و یــا  15-30دقیقه در دمای 134
درجه می باشد [.]9
• بخار نمی تواند در چربی ها نفوذ کند به همین دلیل وسایل
آلوده به چربی باید از طریق دیگری استریل شوند [.]11

نحوه خاموش نمودن دستگاه
• پس از اتمام زمان الزم برای استریل کردن نمونه ها ،جهت
باز کردن درب دســتگاه ابتدا منبع حــرارت را خاموش کرده
و دریچــه خروج بخار را باز کنیــد .دریچه خروج بخار را باید
آهسته باز کرد ،مخصوصاً اگر محلول داخل اتوکالو باشد ،این
عمل خیلی به آهستگی باید انجام شود تا فشار داخل دستگاه
به صفر برســد و پس از آن درب دستگاه را باز کنید .هیچ گاه
قبل از آنکه حرارت و فشار اتوکالو به حال عادی برگشته باشد
نباید آن را باز کرد .هنــگام بازکردن دریچه خروجی اتوکالو
باید صورت خود را دور نگه داشت و دستکش حفاظتی پوشید
تا از سوختگی با بخار جلوگیری شود .پس از آنکه فشار اتاقک
اتــوکالو به صفر و دمای آن به حدود  60درجه ســانتی گراد
رســید ،کنار درب اتوکالو بمانید و آنــگاه درب را باز نمایید.
منتظر بمانید تا ظروف کمی خنک شــوند ،ســپس آن ها را
حمل کنید [6و.]11
مشــکالتی که حین کار ممکن اســت به وجــود آید و نحوه
برطرف کردن آن ها در جدول شماره 1آمده است [:]1

نکات استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندی شده
• بسته ها را با فاصله از هم و از دیواره اتوکالو قرار دهید.
• زمان الزم برای استریلیزاســیون مواد خشــک بین 25-30
دقیقه د ردمای  121درجه سانتی گراد می باشد.
• بیش از  3/4کیسه را پر نکنید.
• اشیای نوک تیز را درون کیسه قرار ندهید (تصویر.]10[ )8

جدول ( :)1مشکالت احتمالی ،علت و نحوه رفع آن ها.
تعدادی از مشکالت ،علت به وجود آورنده و نحوه برطرف
کردن آن ها در جدول زیر لیست شده اند.

تصویر ( :)8نحوه بارگیری وسایل درون قفسه اتوکالو ،وسایل
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مشکل

علل پیش آمده

درب اتوکالو با اینکه -1جسمی فضا را
کامال بسته شده اما اشغال کرده است.
-2کابل ها خیلی شل
قفل نمی شود.
هستند
-3قفل خارج از تنظیم
است.

نحوه بر طرف کردن
آن
-1جسم را درآورید.
-2کابل ها را تنظیم
کنید.
-3قفل را تنظیم کنید.

موتور ثبت کننده
حرارت و دما فعال
نسیت.

-1فیوز کنترل جریان
برق پریده است.
-2موتور ثبت کننده
معیوب است.

جداره بیرونی گرم
نمی شود.

-1منبع تامین کننده -1دریچه ها را باز
نموده ،تمیز یا تعمیر
بخار و دریچه های
قطع کننده باز نیستند .کنید.
-2صافی مسدود شده -2صافی را تمیز کنید.
-3رگوالتور را تنظیم یا
است.
-3دریچه رگوالتور کار تمیز کنید.
نمی کند.

بخار ،فشار کافی
ایجاد نمی کند.

-1رگوالتور فشار کار
نمی کند.
-2دریچه بخار اتاقک
عمل نمی کند.
-3الستیک دور درب
نشت می کند.

-1فیوز را بزنید.
-2موتور را تعویض
کنید.

بندیمناسبموادووسایلدراتوکالواهمیتزیادیداشتهودراستریل
شدن مناسب آنها نقش دارد.
کنترلاستریلیزاسیونبهدوروششیمیاییوبیولوژیکیانجاممیشود:
الف) تست های شیمیایی
 -1نوار کاغذی  :TSTاین نوار سه عامل زمان ،بخار و دما را کنترل می
کند و از زرد به بنفش تغییر رنگ می دهد .در هر بار استریلیزاسیون ،می
توان از این نوار استفاده کرد.
 -2برچسب  :Sterility-Recordعالوه بر سنجش استریلیتی ،امکان
ثبت تاریخ استریلیزاسیون ،نام فرد و  ...بر روی این برچسب وجود دارد.
در هر بار استریلیزاسیون ،می توان از این نوار استفاده کرد (تصویر.)9

-1رگوالتور را تمیز یا
تعمیرکنید.
-2دریچه را تمیز یا
تعمیرکنید.
-3الستیک دور درب
را تمیز ،لغزنده و یا
تعویض کنید.

مزایایروشاستریلیزاسیونبااتوکالو
اتوکالوبهترینوسیلهبرایاستریلیزاسیوناست.اینروشقابلکنترل،
آسان،بدونباقیمانده ،قابلانبار ،معتبر،داراینشانگر(اندیکاتور)استو
در مقایسه با سایر روش ها به ابزار آالت آسییب کمتری می رساند [.]6
معایبروشاستریلیزاسیونبااتوکالو
طوالنی شدن مرحله گرمایی موجب کاهش کیفیت مواد مغذی در
محیط های کشت کمپلکس محتوی قند ،مواد معدنی و فلزی می
شود .بنابراین باید سعی شود طی زمان کوتاهتر ،ماده مورد نظر به دمای
باالتری برسد [.]10
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چگونهميتوانازاستريلشدناطمينانحاصلنمود؟
کنترلاتوکالوازنظراستریلکردنکافیموادووسایل،قسمتیازبرنامه
تضمین کیفیت و ایمنی آزمایشگاه می باشد .قرار دادن ،چیدن و بسته

تصویر ( :)9تفاوت برچسب اتوکالو شده و اتوکالونشده؛ شکل
سمت راست برچسب اتوکالو نشده را نشان می دهد که
خطوط روی آن سفید است اما در شکل سمت چپ خطوط
سیاه روی آن ظاهر شده که نشان می دهد پروسه اتوکالو به
خوبی انجام شده است.

ب) تست های بیولوژیک
 -1آمپــول هــای حــاوی اســپور باســیلوس اســتئار
ترموفیلوس( )Bacillus stearothermophilusکه باســیلی از
خانواده باســیلوس ها می باشد .آمپول حاوی اسپور باسیلوس
مذکــور به همراه دیگر مواد در اتوکالو قرار داده می شــود و
اتوکالو می گردد .ســپس آمپول مذکور را شکســته بر روی
محیط کشت تلقیح می کنند (بالدآگار) .رشد میکروب مزبور
نشانه عملکرد نامناسب و حرارت و زمان ناکافی اتوکالو کردن
می باشــد .اگر اتوکالو درســت عمل کند هیچگونه رشــدی
مشاهده نخواهد شد (تصویر .)10
 -2کشــت از محیطهای کشت تلقیح شده .محیطهای کشت
معمولی که باکتریها روی آن کشــت داده شده و رشد کرده
اند همراه ســایر مواد در اتوکالو قرار داده شده و اتوکالو می
شوند؛ سپس از محیطهای مزبور کشت مجدد انجام می شود
هر گونه رشــد میکروب نشــانه عملکرد نامناسب اتوکالو می
باشد.

بــه طور هفتگــی :آب گذرها و درزها را تمیز کنید .ســوپاپ
اطمینان را بررسی کنید.
هر ماه :آب آن را تعویض نمایید و نمایشگر های آن را کنترل
نمایید.
هر ســه ماه یک بار :داخــل و خارج دســتگاه را تمیز کنید.
قســمت بیرونی آب گذر که آب از آن جا خارج می شــود را
تمیز کنید .الســتیک دور درب اتوکالو را بررســی کنید و در
صورت نیاز تعویض نمایید.
هر شــش ماه :نگهداری ،معاینه و بازرســی تکنیکی دستگاه
توسط شرکت پشتیبان انجام پذیرد.
منابع
 )1راهنماي ايمني زيســتي آزمايشگاه ،شوراي ايمني زيستي
انستيتوپاستور ايران .تابستان .1389
2) Oomyceteworld.net/protocols/autoclave.
3) Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL). 5th Edition: http://www.cdc.gov/
OD/OHS/biosfty/bmbl5/bmbl5toc.htm.
4) WHO Biosafety Publications: http://www.who.int/
csr/resources/publications/csrpublications
5) Mboh.umsha.ac.ir/uploads/14_147_otokelav
6)Uwaterloo.ca/safety-office/sites/ca.safety-office/
files/uploads/files/guideline-for-safe-use-of-autoclaves.pdf

 )7خرمی زاده م.ر ،.فلک ر ،.مبانی و اصول مقدماتی کشــت
سلولی ،چاپ اول ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388 ،

تصویر ( :)10ویال های حاوی اسپور باسیلوس .این ویال ها
به همراه دیگر مواد در اتوکالو قرار داده می شود و اتوکالو
می گردند که طی این پروسه رنگ آن نیز عوض می شود.
سپس مقداری از آن بر روی محیط کشت تلقیح می شود
(بالدآگار).
نحوه نگهداری از دستگاه
به طور روزانه :لوازم فرعی نظیر طبقات ،رک ها و سینی ها را
با آب و صابون بشــویید .قبل از شروع به کار ،سطح آب درون
دستگاه را کنترل کنید.

8)Www.zums.ac.ir/files/health/pages/ill/azmayeshghah/establaizer
9) Rdmanagement.sbmu.ac.ir/uploads/autoclave
10) Www.wikipg.com/images/context/files
11) Web.stanford.edu/dept/EHS/prod/researchlab/bio/
docs/Autoclave_Safety

37

مطالعات بین رشته ای (روشهای درمان
آسیبهایغضروف)

فاطمه دنیادیده (دانشجوی کارشناسی ارشد زیستشناسی سلولی ومولکولی ،دانشکدۀ علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
آدرس مکاتباتdonyadideh68@yahoo.com :

چکیده
آسیبهای بافت غضروف سر استخوان ران و حفرهی لگن و زانو بسیار شایع میباشند لذا یافتن یک روش درمانی مناسب حائز اهمیت
است .روشهای بسیاری جهت درمان این آسیب ها به کار گرفته میشوند که هدف اصلی این مقاله بررسی روش ماتریکس القاء کنندهی
ســلولهای غضروفی یا  AMICمیباشــد و سایر روشها نیز مرور خواهند شد AMIC .روشی است که در آن نواقص موجود در غضروف
توسط یک آرتروسکوپ شناسایی میشوند .با ایجاد یک تراش موضعی استخوان زیر غضروف در دسترس قرار میگیرد و بین غضروف سالم
و غضروف آسیب دیده از یکدیگر تفکیک میشوند .مغز استخوان از سوراخها شروع به خونریزی می کند و سلولهای بنیادی موجود در مغز
استخوان به سلولهای غضروفی تمایز مییابندAMIC .به درون فضای مفصلی الحاق می شود تا سلولهای غضروفی تولید شوند و نواقص
موجود در غضروف ترمیم گردند .در این روش عوارض جانبی و زمان بستری شدن بیمار بسیار کم تر است و به همین دلیل میتوان گفت
شرایط مطلوبتری را نسبت به جراحی فراهم می آورد .علی رغم مزیتهای فوق الذکر ،در مورد این روش تابهحال اطالعات کلینیکی کافی
و قابلدسترس وجود ندارد؛ در نتیجه انجام این روش با محدودیتهایی روبرو میباشد.

واژگان کلیدی :میکروفراکچر ،آرتروسکوپی ،AMIC ،روشهای درمانی آسیبهای غضروف
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مقد مه
آســیبهای بافت غضروف سر اســتخوان ران و حفر هی
لگن و زانو از عوامل مهــم درد و محدودیتهای حرکتی
به شمار میآیند [ .]1این آســیبها معمو الً در اثر ضربه
و یا بیمار یهای دژنراتیو وابســته به سن ایجاد میگردند.
بــا وجود تال شهای گســترد ه جهت درمان آســیبهای
غضروفــی ،تا کنون روش کام ً
ال مناســبی بــرای ترمیم و
بازســازی بخش آســیبدیده غضروف ارائه نشــده است.
عــدم ترمیم و بازســازی غضروف به بیولــوژی ویژه این
بافت مربوط اســت .بافت غضــروف فاقد عروق و اعصاب
بوده و درنتیجه مکانیســمهای نرمال ترمیم بافت در آن
اتفــاق نمیافتد .در فرآینــد طبیعی ترمیم در بدن ،بافت
آســیبدیده از طریــق عوامل هورمونی و ســلولی که از
بخشهای مجاور به منطقه آســیب دیده وارد میشــود،
و نیــز ســلو لهای باقیمانــده در محل آســیب ،ترمیم و
بازســازی میشــود .در غضروف به دلیل تراکم ســلولی
بســیار کم و از طرفــی عدم حضور عــروق در این بافت
ترمیــم با اختالل روبرو می شــود .لــذا محققین همواره

درصدد یافتن اســتراتژی مناســب جهت درمان ضایعات
غضروفی بود هاند [.]2
کاربرد تکنیک  Microfractureاز ســال  1980میالدی
آغاز شــد؛ اما روشــی که در این مقاله بــه آن پرداخته
میشــود و بر ترکیب روش آرتروسکوپی( )Arthroscopy
و میکروفراکچر تأکید دارد ،از سال  2011مورد استفاده
قرارگرفته است و یکی از مؤسســات تحقیقاتی در ایتالیا
بــه نــام Auxologico Italiano–Polo Chirurgico
 Capitanioد رزمینــه ایــن روش تحقیقــات فراوانــی
انجــام داد ه اســت .میکروفراکچر یک روش اســتاندارد
بــرای درمــان نواقــص کوچــک غضروفــی در مفصــل
ران و زانو اســت .اســتفاده از ماتریکــس القاءکنند هی
ســلو لهای غضروفی ( Autologous Matrix-Induced
 )Chondrogenesis=AMICروشی است که در آن ،قدم
اول این اســت که میکروفراکچر (شــکا فهای کوچک) با
ماتریکس  ( Chondro Gideیک نوع صفحه ماتریکســی
متشــکل از کالژن نــوع  Iو  )IIIپر میشــود ؛ AMIC
بهطــور موفقیتآمیزی رخ می دهــد و نواقص موجود در

غضروف زانو و مفصل ران برطرف می شــوند [ .]3کالژن
نوع  Iتوانایی ســاخت فیبریل دارد و به کشــش مقاومت
نشــان میدهد و کالژن نوع  IIIنیز حفاظت ســاختمانی
در اندام های قابل اتساع را بر عهده دارد .کالژن نوع III
همــواره با کالژن نوع  Iهمراه اســت و مانند آن توانایی
ساخت فیبریل را دارد.
در قــرن حاضر ،رو شهای آرتروســکوپی با اســتفاده از
 AMICدر مفصل ران گســتر ش یافته است .آرتروسکوپی
به معنای بررسی حفر هی مفصل با یک آرتروسکوپ است.
در واقــع روش میکروفراکچر مکمل روش آرتروســکوپی
اســت .آرتروســکوپی شــرایط مطلو بتــری را نســبت
به جراحــی فراهم مــیآورد ،زیرا کمتر به بدن آســیب
میرســاند و عوارض جانبی کمتــری دارد .میکروفراکچر
درون حفر ههای موجود در استخوان اطراف غضروف نفوذ
میکند و خون و مغز اســتخوان را به درون حفر هها آزاد
میکنــد و درنتیجه غضروف ترمیم میشــود .این تکنیک
بســیار راحت اســت و میتواند حفر ههای کوچکتر از 2
ســانتی مترمربع را از بین ببرد.
 AMICممکــن اســت چندین مزیــت بــرای بیماران
داشــته باشــد؛ با  AMICهیچ ســلولی برداشت و کشت
داده نمیشــود و بنابراین  AMICبــه کمپلکس پیچیده
و تکنیکهــای پرخــرج تکثیر ســلولی نیاز نــدارد .در
ایــن روش ،عمل جراحــی بهعنوان یــک روش عملی با
حداقــل زمــان و هزینهها به انجام میرســد .در مراحل
اولیــه AMIC ،بهصــورت یک عمــل باز انجام میشــد
و پیامدهایــی نظیــر خطــر عفونــت و زمــان ریکاوری
طوالنیمدت داشــت که این مشــکالت امروزه با استفاده
از آرتروسکوپ به حداقل رسیده است .درمان آسیبهای
ران بــا آرتروســکوپی و میکروفراکچر در حــال مطالعه
اســت و اغلب توســط متخصصان بکار میرود .اســتفاده
از آن توســط درک بیشــتر از آسیبشناسی ران افزایش
یافته است؛ پیشــرفتهایی در تکنیکها و ابزارها صورت
گرفته و بیماران از نظــر فیزیکی بهبود یافته اند [.]2
تکنیک AMIC
برای درک بیشــتر مطلب ،نحو هی انجام تکنیک توســط
یک مثال پیرامون درمان نواقص مفصل ران توضیح داده
میشود:
در ابتــدا بیمار بــه پهلو روی تخت قرار داده میشــود.
مفصــل ران از طریق مدخل ســیاهرگی Trochanteric
(برجســتگیهای پهن و وســیع انتهایی اســتخوان ران)

و  Parathrochantericپروگزیمال قابل دســترس است.
مدخــل ســیاهرگ  Parathrochantericعقبــی زمانــی
کــه  Parathrochantericقدامی در دســترس نیســت،
مورداستفاده قرار میگیرد (تصویر.)1
B
C
A

تصویر ( :)1آرتروســکوپ مدخلهایی را برای مفصل ران
در دسترس قرار میدهد )A ( .مدخل Trochanteric
پروگزیمال (  )Bمدخل  Parathrochantericقدامی و
(  )Cمدخل  Parathrochantericعقبی.
کشــش طولی و عرضی صورت میگیرد و دو ســوزن به
مقیاس  15و  18ســانتیمتر بــه درون مدخلهای مهم
تحت کنترل شــدید ،فرو میروند (تصویر .)2

تصویر ( :)2نحو هی قرارگیری بیمار برای آرتروســکوپی
مفصل ران.
با کمک ســیمهای رابط ،یک آرتروســکوپ درون مدخل
 Trochantericپروگزیمال جا میگیرد و یک آرتروسکوپ
 12ســانتیمتری بــا قطــر  5میلیمتــر درون مدخــل
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 Parathrochantericقدامــی قــرار میگیــرد .ســنجش
کارائی آرتروســکوپیک با یک کاوشــگر آرتروســکوپیکی
کــه بر طبق برآمدگــی خارجی مفصل انتخاب میشــود
ســنجیده میگردد و نواقص تشخیص داده شده و توسط
یک نقشــه نشان داده میشود (تصاویر 3و .)4

جراحتهــای غضروفــی مفاصــل ران میتواند توســط
 AMICدرمان شــود .در مورد نواقص غضروفیAMIC ،
فقط حفر هی اســتخوان لگن را درمان میکند؛ درحالیکه
ســر اســتخوان ران فقط با میکروفراکچر درمان میشود.
جراحتهــای غضروفی با ایجاد تــراش ،برای در معرض
قرار دادن اســتخوان زیر غضروف درمان میشوند (تصویر
.)5

تصویر ( :)3ســوراخ کن آرتروسکوپی برای ایجاد
شکا فهای کوچک.

تصویر ( :)4نقشــهبرداری از جراحتهای غضروف مفصل
ران.
 AMICبــرای درمان حفر ههــای غضروفی نوع  IIIو
یعنــی با انداز های بین  2و  8ســانتیمتر در بیماران 18
تا  55ســاله مورد اســتفاده قرار میگیــرد .اگر نواقص
در حفر هی اســتخوان لگن و ســر اســتخوان ران باشد،
IV
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تصویر ( :)5الف) نقص غضروفی واقع بر ســطح شکمی
استابلوم ،ب) کنار زدن غضروف ( )Chondrectomy
برای در معرض قرار دادن اســتخوان زیر غضروفی.
انداز هگیری نواقص غضروفی توسط کاوشگر آرتروسکوپی
انجام میشــود .میکروفراکچر با اســتفاده از تکنیکهایی
که قب ً
ال شرح داده شــد ،انجام میگیرد و حفرات موجود
در صفحــهی اســتخوان زیر غضــروف و درنهایت جریان
خون مغز استخوان را که شــامل مخلوطی از فاکتورهای

رشــد و ســلول میباشــد و توانایی تشــکیل یک بافت
جدیــد را دارد ،درگیر میکند .توســط یک ســورا خکن،
آرتروســکوپ ســورا خهایی به شــکل  Vو با قطر  1/5تا
 2میلیمتــر ایجاد میکند (شــکل 6الــف) .در اینگونه
موارد میکروفراکچر توســط ایجاد خراش در اســتخوان
زیــر غضروف ایجاد میشــود و مغز اســتخوان که دارای
سلو لهای بنیادی خو نســاز است ،از سورا خها شروع به
خونریزی میکند (تصویر  6ب).

تصویر ( :)6الف) ایجاد ســوراخ به شکل  Vو با قطر
 1/5تا  2میلیمتر ،ب) خونریزی مغز اســتخوان از
سورا خها.
ســلو لهای بنیــادی خو نســاز در مغزاســتخوان ،خون
بندناف و خون محیطی افرادی که در آن ها فاکتور رشــد
تحریککننده گرانولوســیت (  )G-CSFو یا فاکتور رشــد
تحریککننده گرانولوســیت – مونوســیت ( )GM-CSF
تحریک شده اســت ،مستقر هســتند .یک سلول بنیادی

خو نساز میتواند ســلو لهای مشابه خود را ایجاد نماید،
یا به انواعی از ســلو لهای تخصصیافته تبدیل شود و یا
تحت مرگ برنامه ریزی شــده ی ســلول ( )Apoptosis
قرار گیرد .تعداد این ســلو لها بسیار کم است ،به طوری
کــه فراوانی آ نها در مغز اســتخوان در حدود  1ســلول
در 104ســلول اســت .مطالعات نشان داده اند که دونوع
ســلول بنیادی خون ساز وجود دارند:
 )1ســلو لهای بنیادی که قادر به نوسازی و تولید همهی
انواع سلو لها هستند.
 )2پیشســازهایی که نســبتا نابالغ بوده و به سلو لهای
بالغتر همان بافت تبدیل میشــوند.
ســلو لهای بنیادی خون ســاز مغز اســتخوان توســط
توانایــی منحصر به فرد خود برای خــود نوزایی و تمایز
به تمام ســلو لهای خونی بالغ شــناخته شده اند و واجد
خصوصیات تشــکیل کلونی میباشند .این سلو لها غنی از
سلو لهای دارای نشانگر  CD34بوده و سایر شاخصهای
دودمانی را بیان نمی کنند ،همچنین با اســتفاده از رنگ
حیاتی هوخســت  33342قابل تشخیص هستند.
امروزه بــا توجه به پتانســیل باالی ســلو لهای بنیادی
خو نســاز در تبدیل به ســلو لهای خونــی و غیرخونی
نظیر کندروســیت ها ،این ســلو لها نمایندگانی مناسب
برای درمان بســیاری ازاختالالت سیســتم خو نســاز و
سیســتم ایمنی و همچنین بیمار یهــای غیرخونی چون
آلزایمــر ،آســیبهای مغزی– نخاعــی و درمان غضروف
میباشــند .همچنین این ســلو لها کاندیدهای مناســبی
برای ژ ندرمانی ،ســلول درمانی و ترمیم بافتی میباشند
[.]2
مراقبتهای بعد از عمل
بعد از عمــل جراحی ،مراقبت از اولیــن روز با تمرینات
ایزومتریــک و ایزوتونیک ماهیچهی چهار ســر ران آغاز
میشــود .ادامهی حرکات انفعالی در حالتی که استخوان
ران زاویــهی  60درجــه دارد ،انجام میگیــرد .بیماران
در دومیــن روز بعــد از جراحی از بیمارســتان مرخص
میشــوند و فیزیوتراپی انفعالــی و فعال درحالیکه وزن
آ نها بــه مفصل وارد میشــود ،به مــدت  4هفته برای
انجــام کامل حرکات صــورت میگیرد .اگــر بیماران از
یک دوچرخهی ثابت برای انجام تمرینات خود اســتفاده
کنند یا به ورزش شــنا روی بیاورنــد میتوانند بعد از 4
هفتــه ،کارهای فیزیکی ســنگین انجــام دهند .بعد از 7
هفته ،دیگر بــه مراقبتهای طوالنیمدت نیازی نیســت
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و بیماران ممکن اســت به فعالیــت عادی خود بازگردند.
قضاوت درســت در مورد راندمان این عمل فقط بعد از 6
ماه جایز اســت و در افراد ورزشکار حداقل  1سال بعد از
جراحی اجاز هی فعالیتهای ورزشــی داده میشود [.]8
نتایج روش
تکامــل روش میکروفراکچــر و روش آرتروســکوپی بــا
اســتفاده از  AMICفوایــد بالقو های داشــته اســت که
قب ً
ال به آن اشــاره شــد .نتایج این روش بســیار مشــابه
با نتایج به دســت آمــده از روش  ACIیا Autologous
 chondrocyte implantationاســت [9و]10؛ در یــک
مطالعــهی کلینیکی که  1200بیمار مــورد مطالعه قرار
گرفتنــد ،در افراد  3-5ســال به بــاال از میزان درد 75
درصد کاســته شــده بود ،در 20درصد از آ نها از میزان
درد کاســته نشــده بود و در 5درصد نتایج خوبی کسب
نشده بود (تصویر.]8[ )7
از دالیل عدم موفقیت ایــن روش میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
 -1زمان زیادی از درد گذشته باشــد و فرد بیمار خیلی
دیر به پزشک مراجعه کند.
 -2افزایش سن
AMIC

42

تصویر ( :)7ترمیــم غضروف و از بین رفتن جراحتها.
فواید روش AMIC
 -1در این روش زمان بســتری شدن بیمار کم است.
 -2بــا صــرف هزینــهی کمتر ،بیمــار به حالــت عادی
برمیگردد.
 -3آرتروســکوپی و میکروفراکچر شــرایط مطلو بتری را
نســبت به جراحی فراهم میآورند ،زیرا آنها کمتر به بدن
آســیب میرســانند و خطر عوارض جانبی در آنها کمتر
است [.]1
 AMIC -4یک تکنیک ساده اســت که از لختهی خونی
ایجادشده در نواقص بزر گتر محافظت میکند و احتمال
ســاخت غضروف توســط ســلو لهای بنیادی مزانشیمی

مشــتق از مغز استخوان را افزایش میدهد [9و.]10
معایب روش AMIC
 .1در ایــن روش به یک جراح باتجربه و ماهر نیاز اســت
کــه بتواند بیمار را تحت مراقبتهای شــدید قرار دهد و
بهدقت شــرایط او را تحت نظر بگیرد.
 .2در مورد این روش تابهحال اطالعــات کلینیکی کافی
و قابلدســترس وجود ندارد ،درنتیجه انجام این روش با
محدودیتهایی روبرو میگردد [11و.]12
 .3غضروفــی که توســط روش میکروفراکچــر به وجود
میآیــد بهانــداز هی غضروفــی که در بــدن وجود دارد
مقاومت ندارد و ممکن اســت بهراحتی بشکند.
 .4زمانــی کــه میکروفراکچر در ترمیم غضــروف زانو به
کارمی رود باعث افزایش خشــکی زانو میشود [.]1

مکانیسم عمل آرتروسکوپی
مهمترین قســمت یک آرتروســکوپ یک لولــهی فلزی
توخالــی به اندازه تقریبی یک نی اســت (منظور نیهایی
است که برای نوشیدن مایعات از آ نها استفاده میشود).
در یــک انتهای این لولهی فلزی یک دوربین فیلمبرداری
بســیار دقیق قرار گرفتــه اســت و در درون لوله تعداد
زیادی عدســی وجود دارد .پزشــک متخصص ارتوپد ،از
طریق یک شــکاف چنــد میلیمتری در بــدن ،این لوله
را وارد فضای مفصلی کرده و ســپس تصاویر تهیه شــده
توســط دوربین به یک مانیتور با وضوح بــاال منتقل می
شــود تا پزشــک معالج بتوانــد تصاویر داخــل مفصل را
در مانتیتور مشــاهده نمایــد (تصویر .)8یــک منبع نور
پرقدرت از طریق همان لوله ،نور کافی را برای مشــاهده
داخل مفصل در اختیار پزشــک می گذارد .از طریق یک
شــکاف دیگر روی مفصل ،لوله باریک دیگری وارد مفصل
می شــود تا از طریق آن مقداری مایــع به داخل مفصل
فرســتاده شــود .هدف از این کار این است که -1 :مایع
کدر داخل مفصل خارج شــده و یک مایع شفاف و زالل
جــای آن را بگیرد تا داخل مفصل بهتر دیده شــود-2 ،
افزایــش حجم داخل مفصل اتفاق افتــد تا به این طریق
اجــزای مفصل بیشــتر از هم فاصله گرفتــه و بهتر دیده
شــوند و فضا برای حرکت آرتروسکوپ در مفصل نیز مهیا
شــود .پزشــک ارتوپد می تواند بســیاری از قسمت های
داخل مفصل را از طریق آرتروســکوپ مشــاهده نماید و
بیمار یها و ضایعات آن را تشــخیص دهد .پزشک معالج
ممکن اســت از طریق شــکاف کوچک دیگری در مفصل،

ابزارهای جراحی را به داخل آن بفرســتد و از طریق آنها
اقدام به جراحی برخی ضایعــات درون مفصلی کند .این
وســایل بســیار متنوع هســتند .بعضی از آنها مانند چاقو
جهــت بریدن به کار برده می شــوند و با بعضی دیگر که
یک ســر چرخنده دارد ،می توان قســمت هایی از بافت
هــای داخل مفصل را تراشــید .می تــوان از لیزر هم در
حین آرتروسکوپی استفاده کرد [.]13

تصویر ( :)8آرتروسکوپی زانو.
مراحل انجام آرتروسکوپی
معمــوال درمــان آرتروســکوپی به صورت یــک جراحی
ســرپایی اســت؛ یعنی بیمار مدت کوتاهی ،معموال چند
ســاعت قبل از جراحی در بیمارستان بستری شده و بعد
از آرتروســکوپی میتوانــد در همان روز از بیمارســتان
مرخص شــود .مانند هــر عمل جراحی دیگــر بیمار باید
توســط متخصص بیهوشــی تحــت بیهوشــی عمومی یا
بیحســی کمــر و یا به نــدرت بی حســی موضعی قرار
بگیــرد .پس بایــد قبل از شــروع عمل ،بیمــار حداقل
بهمدت هشــت ســاعت چیزی نخورده و نیاشامیده باشد.
برای کل آرتروســکوپی ممکن اســت چیزی حدود نیم تا
یک ســاعت زمان صرف شــود .اگر بیمــار در حین عمل
به طور کامل بیهوش نشــده باشــد ،میتوانــد از طریق
مانیتور شــاهد آرتروســکوپی باشــد .در انتهای جراحی،
وســایل خارج می شوند و شــکاف های پوستی بخیه زده
شده و پانسمان میشوند.
عوارض آرتروسکوپی
عوارض آرتروســکوپی زیاد نیســت ولی مانند هر جراحی
دیگــر احتمال عفونت ،التهــاب وریدها ،ورم و خونریزی
زیاد ،آســیب عروق و یا اعصاب وجود دارد .آرتروسکوپی
اگر به درســتی انجام شــود ،احتمال عارضه در آن کمتر
از یک درصد است.

مزایای آرتروسکوپی
اگرچه توجه به آرتروســکوپی بیشــتر به علت اســتفاده
از آن در درمــان ورزشــکاران معروف بدســت آمد ولی
درمان بــا آرتروســکوپ در بعضی بیمار یهــا می تواند
موجب ســاده شــدن عمل جراحی ،درد کمتر بیمار بعد
از جراحــی و دوران نقاهت کوتاه تر شــود .بیمار معموال
همــان روز یا روز بعد از جراحی میتواند از بیمارســتان
مرخص شــود .اغلــب اوقات بیمار می توانــد بعد از چند
روز به کار برگردد [.]13
مواردي كــه مي توان از آرتروســكوپ در درمــان آنها
استفاده كرد عبارتند از:
 ترمیم یا خارج کردن قســمتی از منیسک پاره شده، بازســازی لیگامان صلیبی جلویی که پاره شده است، خــارج کردن قســمت هایــی از غضــروف مفصلی کهآسیب دیده است،
 خــارج کردن تکه هــای غضروف یا اســتخوان که دردرون مفصل زانو رها هستند،
 خارج کردن بافت ســینوویال که ملتهب شــده اســت[.]13
سایر روش های درمان نواقص غضروف
 کاشــت غضــروف اتولــوگ ( ACI:Autologous)Chondrocyte Implantation
در زانو ،کاشــت ســلو لهای غضروفــی ،نواقص غضروفی
بزرگتــر را مداوا می کنــد .ســلو لهای غضروفی از یک
محل ســالم در بدن برداشــته شده و در محیط in vitro
قــرار میگیرند و تکثیر میشــوند؛ ســپس بــه محلول
ضریع اطراف اســتخوان یا غشــاء کالژن تزریق می شوند
(تصویــر .)9متناوبا ،ســلو لهای غضروفی ممکن اســت
درون ماتریکس کالژن کاشــته شوند که در نتیجهی آن
هریک از شکاف های درون جراحت ها برطرف میشوند.
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تصویر( :)9مراحل پیوند ســلول های غضروفی اتولوگ.
 ACIنیازمند دو جراحی اســت :آرتروسکوپی برای یافتن
محل آســیبها و گام دوم که کاشت خود سلو لها است
و اغلــب به صورت یک عمل باز انجام میشــود و بیمار با
خطر ابتال بــه عفونت و نیاز به دوره ی ریکاوری طوالنی
مدت روبرو میشــود [. ]14کاشت سلو لهای غضروف در
آزمایشــگا هها و در محیط  in vitroبه هزینه های گزافی
نیــاز دارند .با وجود اســتفاد هی فــراوان در زانو ،درمان
توســط  ACIبرای برطرف کردن آسیبهای غضروف در
ران با محدودیت روبرو اســت .میزان موفقیت این روش
در درمان نواقص غضروفی ٪85 ،بوده و غضروف ســاخته
شده تا  11سال دوام میآورد (تصویر15،16[ )10و.]17
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تصویر ( :)10بیوپســی  1ساله از کاشت غضروف اتولوگ.
 پیوند پیشسازهای غضروفی کاشــت ســلو لهای غضروفی که از خــود بیمار گرفتهمیشوند
 پیوند سلو لهای اســتخوان و غضروفی که از افرادی باشــرایط مشابه گرفته شده باشد
این ســه روش باعث افزایش عفونت می شوند و به همین
دلیل کارایی چندانی ندارند [.]6
 اســتفاده از هیدروژل برای درمان نواقص غضروف زانودر این روش ،هیدروژل که با اســتفاده از مواد زیســتی
تهیه می شــود ،مقاومت چندانی ندارد و خیلی ســریع از
بین می رود.

در مــواردی که ضایعات غضروف وســیع بــوده و یا در
مواردی کــه تنظیم دقیــق کارکرد مفصــل زانو اهمیت
زیادی دارد (مانند ورزشکاران حرفه ای) و یا در مواردی
که پزشــک تشخیص دهد ،زانو نیاز به عمل جراحی دارد
تا توســط آن بتوان وضعیت غضروف آســیب دیده را تا
حــد امکان به قبل از آســیب برگرداند .ایــن نوع اعمال
جراحی به دو دســته تقسیم میشوند:
 -1جراحیهای ترمیمی ( ) Reparative Surgery
 -2جراحیهای بازسازی ( )Restorative Surgery
جراحیهای ترمیمی
در ایــن روش بــدن تحریک میشــود تا رونــد ترمیمی
را در محــل ضایعــه انجام دهــد .این رونــد گرچه نام
درمــان ترمیمی دارد ولی بافت جدیــدی که بدن بجای
غضــروف و در جهت ترمیــم ضایعه میســازد ،غضروف
نبــوده بلکه چیزی شــبیه آن و از جنــس فیبروکارتیالژ
(  )Fibrocartilageاســت .معمو لتریــن ایــن روش ها
عبارتند از:
الــف -برطــرف کــردن آســیب توســط آرتروســکوپ
(  :)Arthroscopic Debridementدر این روش جراح به
کمــک آرتروســکوپ لبههای نامنظم غضــروف در ناحیه
آســیب دیده و همچنیــن غضرو فهای آزاد درون مفصل
را برمــیدارد .گاهی بــه این نوع درمان کندروپالســتی
(  )Chondroplastyهــم میگویند .ایــن روش میتواند
بعضــی از عالئم بیماری را تا چند ســال از بین برده و یا
آنهــا را کاهش دهد ،پس نوعی درمان موقتی اســت .از
این روش بیشــتر در مواردی استفاده میشود که وسعت
ضایعه آنقدر بزرگ اســت که قابل ترمیم نیست و یا بیمار
مســن بوده و برنامه این اســت که در آینده تحت عمل
جراحــی تعویض مفصل زانو قرار بگیــرد .میزان موفقیت
این روش بین  50تا  ٪65اســت (تصویر.]18[ )11

تصویر ( :)11برداشــتن غضروف آزاد مفصل.

( Abrasion

ب -آرتروپالســتی بــا روش خراشــیدن
 :)Arthroplastyدر ایــن روش درمانــی ،پزشــک جراح
با اســتفاده از آرتروســکوپ سطح اســتخوانی که بدون
غضروف شده اســت را میخراشــد .به این ترتیب سطح
اســتخوان شروع به خونریزی کرده و بهدنبال فعال شدن
رونــد ترمیم ،یک الیــه از بافت ترمیمــی فیبروکارتیالژ
روی اســتخوان را میپوشــاند .ایــن بافت گرچــه مانند
غضروف نیســت ولی از اســتخوان نرم تر بوده و تا حدی
مــی تواند یک الیــه محافظ را بر روی اســتخوان ایجاد
کنــد .این روش هم موقتی اســت و ممکن اســت نتواند
تمام عالئم بیماری را از بین برده و یا ممکن اســت عالئم
و مشــکالت بیماری بعد از مدتی برگردد (تصویر.)12

بعضــی از بیمــاران بعدها از همین محــل دهنده ،دچار
مشــکالتی شوند .از این روش بیشــتر در درمان بیماری
استئوکندریت دیسکان زانو استفاده میشود (تصویر.)13

تصویر ( :)13مراحــل پیوند غضروف خود فرد در محل
آسیب.

تصویر ( )A :)12اســتخوان با استفاده از یک مته و یا
آرتروسکوپ ســاییده میشود؛  )Bترمیم غضروف بعد از
 5ماه.
جراحیهای بازسازی
در این رو شها ،غضروف جدیدی در ناحیه آســیب دیده
گذاشــته میشــود .معمو لترین رو شهای مورد استفاده
عبارتند از:
الف -پیوند پریوســت و پــری کندرال( Periosteal and
 :)Perichondral Graftingدر این روش الیه پریوســت
و پــری کندر که بر روی غضروف قــرار دارد را به محل
ضایعــه پیوند میزنند تــا در زیر آنها غضــروف طبیعی
تولید شود.
ب -پیونــد اســتخوانی-غضروفی از خــود شــخص
( :)Osteochondral Allograft
در این روش جراحی ،یک تکه یا تکه هایی از اســتخوان
همــراه با غضروف روی آن از زانوی فرد بیمار برداشــت
شــده و در محلی که ضایعه وجود دارد گذاشته میشود.
این تکه حاوی اســتخوان و غضروف را از جایی از مفصل
زانــو برمی دارند که نبود آن مشــکل زیــادی برای این
عضــو ایجاد نکند (معمــوال از باال و کنار زانو که فشــار
وزن بر روی آن کمتر اســت) .با این حال ممکن اســت

ج -پیوند اســتخوانی-غضروفی از شخص دیگر
(  :)Osteochondral Allograftاین روش هم مانند روش
قبل اســت با این تفاوت کــه تکه اســتخوانی -غضروفی
بزرگــی بجــای اینکه از زانــوی خود فرد گرفته شــود از
مفصل یک فرد متوفی تهیه میشــود .این تکه توسط پیچ
یا خارهای ظریفی به اســتخوان خود بیمار متصل میشود.
از این روش بیشتر در درمان استئوکندریت دیسکانهایی
که درمانهــای قبلی در مورد آنها موفق نبوده اســتفاده
میشود (تصویر17[ )14و.]19

تصویر ( :)14پیوند غضروف فرد دیگر به محل آســیب.
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مسیرهای مولکولی سرطان پروستات
فرزانه رستمی (دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی تکوینی جانوری ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی)
آدرس مکاتباتfarzanehrostami69@gmail.com :

چکیده
سرطان پروستات از جمله سرطان های شایعی است که تاثیر زیادی بر میزان مرگ و میر مردان دارد .با وجود تالش های مبنی بر ارائه
نمایی از مکانیسم سرطان پروستات ،تغییرات ژنتیکی و روندهای بیولوژیکی مرتبط با پیشرفت بیماری تا حدودی ناشناخته است .هدف
این تحقیق بررسی مطالعات مرتبط با آغاز و پیشرفت سرطان پروستات در ارتباط با همبستگی خانوادگی این بیماری ،اختالالت ژنتیکی
حاصل از سرطان پروستات و داده های نوین زیست شناختی مولکولی آن است .سرطان پروستات نیز مانند دیگر سرطان ها از انباشته شدن
تغییرات ژنتیکی در یک سلول ایجاد میشود و سلول را به صورت یک تومور بدخیم در میآورد .ژن های خاص و تغییرات ژنتیکی در ایجاد
و پیشروی این بیماری دخیل هستند .مسیر سیگنالی پذیرنده آندروژن نقش مهمی در ابتال به سرطان پروستات ایفا میکند ،همچنین
این مسیر در پیشروی بیماری مستقل از آندروژن موثر است ،زیرا مانع پاسخگویی بدن به درمان های بدون هورمون میشود .شناخت بهتر
رویدادهای مولکولی موثر بر پیشروی سرطان پروستات به کشف داروهای جدید و ارائه درمان هایی موثر و همچنین پیشنهاد روش هایی
در مورد این بیماری خواهد شد.

واژگان کلیدی :سرطان پروستات ،مسیر های مولکولی ،پروستات
مقد مه
آناتومی و بافت شناســی پروستات
غده پروســتات در مردان یک بافت بــه اندازه یک گردو
در اطراف میــز راه و در پایین مثانه می باشــد که اجزا
مهــم مایع منــی را تولید می کند .گرچه پروســتات در
بزرگســال فاقد ساختار لوبولی متمایزی میباشد ،اما مک
نیل (  )1969-1988( )McNealپروســتات انســان را
دارای یک ســاختار منطقه ای مرتبــط با ناحیه مرکزی-
انتقالــی اطراف میــزراه و پیرامونی همراه با اســترومای
خارجی رشــته ای عضالنی توصیف میکند .جالب اســت
که ناحیه ی پیرامونی خارجی بیشــترین حجم را اشغال
کرده و اکثر کارســینوم های پروستات را در بر میگیرد.
هایپرپــازی خوش خیم پروســتات (Benign prostatic
 )hyperplasia=BPHکــه یک وضعیت خــوش خیم در
مردان مسن است ،ناشــی از ناحیه انتقالی میباشد [.]1
برخالف پروســتات انسان ،پروســتات موش از لوب های
متعددی تشــکیل شــده که دارای الگوهای متمایز شاخه
هــای مجرایی ،ظاهر بافتــی ،بیان ژن و بیــان پروتئین
ترشــحی میباشــد .این امر مربوط به لوب های شکمی،
جانبی و پشــتی میباشــد و لوبهای قدامــی با لوب های

پشــتی و جانبی اغلب به شــکل یک لوب واحد پشــتی-
جانبی ترکیب میشــوند .گرچه گاهی گفته می شــود که
لوب پشــتی-جانبی موش بیشترین شــباهت را با ناحیه
پیرامونی در انســان دارد ،هیچ توافــق همگانی در میان
آســیب شناســان جهت تایید این نتیجــه گیری بویژه از
لحاظ ســرطان پروستات وجود ندارد .با این وجود ،آنالیز
داده هــای بیــان ژن این ایده را تاییــد میکند که لوب
پشــتی-جانبی بیشترین شــباهت را با ناحیه ی پیرامونی
پروســتات انسان دارا میباشد (تصویر .]2[ )1
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اپی تلیالــی متفاوت مجرایی ،پایــه ای و نوروآندوکرین
هســتند .ســلول های اپــی تلیال مجرایــی ،یک الیه ی
پیوسته از ســلول های ســتونی دو قطبی را تشکیل می
دهند که پروتئین های ترشــحی را تولید کرده و شاخص
هایی مانند ســیتوکراتین  8و  18و نیز ســطح باالیی از
پذیرنده آندروژن(  )AR= Androgen Receptorرا نشــان
می دهد (تصویر  .)2ســلول های پایــه در زیر اپی تلیوم
مجرایــی قرار داشــته و بیان  p63و بیان ســیتوکراتین
های مولکولی ســنگین  5و  ،14را نشــان می دهند ،در
حالی کــه موجب بیــان  ARدر مقادیر پاییــن یا ناچیز
می گردند .ســلول هــای نوروآندوکرین از جمله ســلول
های نادر بــا عملکرد نامشــخص می باشــند که موجب
بیــان مارکرهــای آندوکریــن ماننــد کروموگرانین  Aو
ســیناپتوفیزین می شــوند در حالی که  ARآن ها منفی
است [.]3

تصویــر ( :)2تصویــری شــماتیک از بــرش عرضی غده
پروســتات کــه در آن ســلو لهای پایــهای ،مجرایی و
نورواندوکرین مشاهده میشوند.
تصویر ( :)1مقایسه آناتومی و ساختار بافتی در پروستات
مــوش و پروســتات انســان : A .برش ســاژیتال از غده
پروستات درانسان و  :Bتصویری جانبی از غده پروستات
مــوش .در موش ،غده پروســتات ســاختار چند گانه ای
دارد اما در انســان یک غده واحد می باشد.
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از نگاه بافت شناســی ،پروستات موش و پروستات انسان
دارای یــک اپی تلیوم شــبه الیه ای با ســه نوع ســلول

برهمکنش اپی تلیال -مزانشیم
پروســتات یک بافت اندودرمال اســت کــه طی آخرین
مرحلــهی تکوین جنین از طریق جوانــه زنی مجرایی از
اپی تلیوم ســینوس قدامی تناســلی – ادراری به وجود
مــی آید [ .]4تشــکیل پروســتات ،مســتلزم برهمکنش
متقابل بین مزانشــیم ســینوس تناســلی– اداری و اپی
تلیوم می باشــد و بــه ترکیب آندروژن بیضهای وابســته
اســت [ .]5پارامترهــای اساســی ایــن برهمکنش اپی
تلیالی -مزانشــیمی در مطالعات کالســیک بــاز ترکیب

بافت ،توســط کن (  )Kaneو همــکاران ( )1987تعریف
شــده اســت .این مطالعات نشــان داد که یک سیگنال
وابســته به  ARاز مزانشیم تناسلی -ادراری برای تشکیل
پروســتات الزم اســت .در حالــی کــه  ARدر ابتدا در
اپیتلیوم تناســلی -ادراری برای تولید اندام الزم نیست،
اما بعدا بــرای ایجاد تمایز و بیان پروتئینهای ترشــحی
الزم می باشــد .بنابراین آندروژ نها به طور غیرمســتقیم
برای تولید پروستات بر مزانشــیم ادراری -تناسلی تاثیر
میگذارند .این یافته ها بعدا توســط هدف-گیری شرطی
ژن  ARدر اپی تلیوم پروســتات تایید شــده است .اخیرا
آنالیز مولکولی شــامل چندین مسیر ســیگنالینگ تکوین
که برهمکنش اپی تلیالی -مزانشــیمی را طی تولید اندام
تحــت تاثیر قــرار می دهد از جمله ،Wnt :فاکتور رشــد
فیبروبالست (  )FGFو مســیر  Hedgehogصورت گرفته
اســت [ .]6برای مثــال لیگاندها و مهــار کنند هها برای
 Wnt/β-cateninاســتاندارد و مســیرهای غیر استاندارد
در بخــش های اپــی تلیال و مزانشــیمی طــی مراحل
اولیــه تولیــد اندام پروســتات بیان می شــوند و از بین
رفتن ســیگنال غیر اســتاندارد Wnt5aمنجر بــه نقائصی
در شــکل گیری مجرایی خواهد شــد .به عالوه ،مســیر
 FGFمخصوصاً برای تشــکیل پروســتات الزم و ضروری
است ،زیرا ســلول های جهش یافته ی بی اثر برای بیان
Fgf 10مزانشــیمی ،اکثر ا ً فاقد جوانه زنی پروســتات می
باشــند ،در حالی کــه حذف  Fgfr 2کــه گیرنده را برای
 FGF 10یا جز مشــخص  Frs 2aدر اپی تلیوم پروســتات
را کــد می کند ،منجر به نقائصی در شــکل گیری لولهها
میگــردد .ســرانجام ،مســیر ســیگنالی  Hedgehogدر
تشــکیل پروستات درگیر میباشــد ،زیرا لیگاند  Shhدر
اپی تلیوم ادراری تناســلی بیان میشــود و اجزا پایینی
 smo ، ptc 1و Gli 1در مزانشــیم ادراری تناسلی بیان می
شــود .عدم فعالیت مســیر  Shhمنجر به فقدان تشــکیل
پروســتات و یا شــاخهبندی ناقص مجرایی خواهد شــد
[.]7
مدل های بازسازی بافت
ً
بازترکیب بافت و رو شهای پیوند کلیوی که اساســا برای
بررســی برهمکنش طی تکوین اندام پروســتات به وجود
آمده اســت ،را می توان جهت تحقیق و بررسی تومور در
بافت زنده بسط و گسترش داد .رده های سلول اپیتلیالی

از پروستات انسان و موش در دســترس هستند که قادر
هستند بافت پروســتات خو شخیم را به دنبال با زترکیب
با مزانشیم ادراری-تناســلی جنین جوندگان و پیوند آن
بــه دریافت کننده هایی با نقص ایمنی ،بازســازی کنند.
با اســتفاده از این رده های سلولی ،بیا نژنی را می توان
مســتقیماً در کشــت از طریق پیش بیــان یا روش های
موثر تغییر داد و بعــد از آن آنالیز فنوتیپ های توموری
احتمالــی در اندام زنده را انجام داد .بــه همین ترتیب،
اجزا اســترومایی را نیز می توان در بــاز ترکیب بافتی با
استفاده از رده پایدار ســلول مزانشیمی ادراری -تناسلی
برای تســهیل تغییر ژنتیکی یا با استفاده از فیبروبالست
های مرتبط با کارســینوم بررسی کرد .سرانجام می توان
از روش هــای پیوند برای ارزیابی تأثیر نســبی اجزا اپی
تلیال استرومایی پروســتات برای پیشرفت سرطان و نیز
برای بررســی فنوتیپ های ســرطانی در غدد پروستات
موش استفاده کرد [.]8
مدل های مهندسی ژنتیکی
اســتفاده از مو شهای مهندســی ژنتیکی شده با ژ نهای
پیونــدی و حذفــی جهت تولید مد لهای بومی ســرطان
پروســتات یک مســیر اصلی در تحقیقات این ســرطان
ارائه داده اســت (جــدول  .)1اکثر مد لهای نســل اول
سرطان پروســتات از ژ نهای پیوندی اســتفاده کرد هاند
که انکوژ نهای ویروســی بالقوه را بیش از حد بیان نموده
و منجر به یک بیماری بســیار تهاجمی می شود ،که غالباً
می تواند منجر به ســرطان متاســتاز گردد .از جمله این
مد لها می توان به موش ( TRAMPکارســینوم غده ای
ژن پیوندی پروســتات) که حداقل محرک برای آنتی ژن
 TSV 40و آنتــی ژن  tرا حمــل می کنــد ،و مدل های
 LADYکــه از یک محرک بزرگتر اســتفاده کرده و تنها
آنتی ژن  Tرا نشــان میدهد ،اشــاره کرد .با این وجود،
مو شهای ژن پیوندی کــه آنتی ژن  TSV 40را بیش از
حد بیان مــی کند ،معمــوال دارای دوره کمون کوتاهی
بوده و ســرطان را با ویژگیهای تمایــزی نورواندوکرین
ایجــاد میکنند .بــا این وجود ،این مد لهای نســل اول
دیدگا ههــای مهم متعددی را در خصوص مکانیســمهای
ســرطان پروســتات فراهم کرده اند .نســل دوم سرطان
پروســتات از تغییرات فقدان عملکــرد در ژنهای کاندید
درگیر در تولید ســرطان پروســتات در انســان استفاده
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کرده اســت .در چند مدل معــروف از تغییرات بیاثر در
ژ نهــای مورد نظر از جمله  Nkx 3.1و  PTENاســتفاده
کرد هانــد .برای مثال ســلو لهای جهــش یافته ،PTEN
تســریع در تشــکیل آتروفی التهابی تکثیری با درجه باال
و ســرطان تهاجمی را نشــان میدهد .ســایر مدل های
مورد اســتفاده ،از حذف شرطی به واســطه ژن پیوندی
 Pb-Cre 4بهره گرفتهاند که از یک محرک اصالح شــده
(  )ARR2PBبــرای بیــان  Creدر اپیتلیوم پروســتات
اســتفاده می کند؛ گرچه مســئله احتمالی این است که
این آلل  Creنیز محرک بازترکیب در اســتروما میباشد.
محرک  Pb-Cre 4توســط بســیاری از آزمایشگا هها برای
حذف شــرطی  PTENو ســایر ژ نهای مــورد نظر مورد
اســتفاده قرار گرفته اســت .یک محرک معــروف دیگر
 Cre -Cre، Nkx 3.1میباشــد که بــاز ترکیب  Creرا به
ویــژه در اپی تلیوم پروســتات و در چندیــن بافت دیگر
طی تولید جنین نشــان میدهد .با وجود پیشــرفتهای
قابلتوجــه اخیر ،مد لهای مهندسیشــده ژنتیکی حاضر
دارای چنــد محدودیــت قابلتوجه میباشــند .اول این
که ،سیســتمهای شــرطی حــذف ژن معمــوال منجر به
حذف تولید اندام پروســتات در مراحل اولیه می شــود.
ســرانجام این که در حال حاضر ،هیچ مدلی وجود ندارد
که متاســتاز اســتخوان را که یــک محدودیت اصلی در
مطالعۀ ســرطان پیشــرفته پروستات به شــمار می آید،
به طور مشــخصی نشــان دهد .با این وجــود ،علی رغم
محدودیتهــا ،آنالیزهای موش های مهندســی شــد هی
ژنتیکی ،برای ســرطان پروســتات تا حــد زیادی موجب
افزایش درک ما از مســیرهای مولکولی آغازگر ســرطان
پروســتات ،پیشــروی و مقاومت آن شد ه است .به عالوه،
بررســی این نوع مو شها منجر به شناسایی بیومارکرهایی
شــده که میتوانند بازگشــت بیماری را پیشبینی کنند
و منابــع ارزشــمند پیــش کلینیکی را بــرای تحقیق در
مورد درما نهــا و آنالیزهای جدید عوامــل پیش گیرنده
شیمیایی فراهم کنند [.]9
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فرایندهای محرک ایجاد سرطان پروستات
تنها ریســک فاکتور مهم برای ســرطان پروستات پیری
اســت ،در حالــی که در مــردان زیر  40ســال یک در
 10000شــانس ایجاد ســرطان پروســتات وجود دارد،
این ریســک در ســن  60ســالگی به یــک در هفت می

رســد .با این وجود ،سرطان پروســتات تا حد زیادی در
میــان جمعیتهــای مختلف متغیر اســت و بیشــتر این
که ،ارتباط ســرطان پروســتات با پیری شــاید منعکس
کننــده ی تعامل درونی تاثیرات محیطــی ،فیزیولوژیکی
و مولکولی بــا نتیجههای نرمال پیری باشــد که احتما الً
اثــرات این عوامــل را شــدیدتر میکند .بــه عالوه ،در
حالیکــه پیآمدهــای دقیــق مولکولی پیــری متعلق به
سرطان پروستات توضیح داده نشــده ،مطالعات مختلفی
بــه توصیف تغییرات بیان ژنی مرتبط با پیری ،به ویژه در
استرومای پروســتاتی ،از جمله ژن های درگیر در تورم،
استرس اکســیداتیو و پیری سلولی پرداخته اند [.]10
تورم
انــواع مختلفــی از شــواهد اپیدمیولــوژی ،پاتولوژیکال
و مولکولــی این ایــده را تایید کرد هاند کــه تورم مزمن
از نظر علت با ایجاد ســرطان پروســتات مرتبط اســت.
بــرای مثــال ،برخــی تحریکات شــیمیایی پیــش بینی
کنند هی بازگشــت بیماری در ســرطان پروستات انسان
می-باشــد .بــه عــاوه ،تجویــز -1-Amino-2(PhIP
 ) b]pyridine-4,5[phenylimidazo -6 -methylمنجــر
به تــورم مزمن و ایجــاد هایپرپالزی پروســتات و PIN
 )( Prostatic intraepithelial neoplasiaدر جونــدگان
میشــود .یکی از ژ نهای که به خوبی بررســی شــده و
در حفاظت در مقابل ســرطا نز اهایی مانند  PhIPدرگیر
میباشد،GSTP1 )1 Glutathione S-transferase pi ( ،
یک عضــو از خانوادۀ  Sترانســفراز گلوتاتیون بوده و در
اکثر سرطا نهای پروستات توســط متیالسیون  DNAاز
نظر تکامل ســلو لای سرکوب میشــود .قابل-توجه است
کــه نواحی اپیتلیــوم آتروفی کانونی پروســتات را غالباً
میتوان در مردان ســالخورده در ارتبــاط با یک واکنش
توموری شناســایی کرد .این نواحی معموال افزایش تکثیر
اپیتلیــال را نشــان داده و تحت عنــوان "آتروفی تکثیر
توموری" نامیده شد هاند .نواحی PIA ) Proliferative
 ،)inflammatory atrophyنیــز غالبا در مجاورت با PIN
و کارسینوم غد های قرار داشــته و بنابراین چنین به نظر
می رســد که  PIAنیز یک آســیب اولیه برای ســرطان
پروستات نشــان میدهد .این مشــاهدات سبب افزایش
عالقــه به علــت احتمالی تورم پروســتات شــده که می
تواند شــامل اختــاالت هورمونی ماننــد تغییر در مقدار

آندروژن و اســتروژن یا عفونت توسط عوامل میکروبی یا
ویروســی ،آســیب فیزیکی و یا عوامل رژیم غذایی باشد.
در واقع ،مســتعد بودن غده پروســتات بــرای عفونت از
وقوع تورم باکتریال مزمن پروســتات شناخته شده و یک
نقــش احتمالی برای عفونت باکتریال در ایجاد ســرطان
پروســتات با شناســایی گونه های مختلــف باکتریال در
نمونه های پروســتات بررســی شــده ،نشــان داده شده
اســت .جالب اســت که یک مطالعهی جدید نشان داده،
تــورم پروســتات در مو شها میتواند منجر بــه تغییرات
بافتی یادآور  PIAانســانی و کاهش بیــان هوموپروتئین
 Nkx 3.1در رده ســلولی سرطان پروســتات انسان شود.
یک نقش برای عفونت ویروســی به عنوان عامل موثر در
تورم مزمن پروستات توســط مطالعات مربوط به سرطان
نادر ارثی پروســتات (  )HPCتأیید شــده که در ارتباط
بــا آن چندین محل مرتبــط با افزایش ریســک فامیلی
ســرطان پروســتات را شناســایی کرد هاند .از میان این
محلها HPC 1 ،با  RNaseLمرتبط اســت RNaseL .که
 RNase Lوابســته به  2-5اولیگوآدنیالت را کد میکند
یک اندوریبونوکلئاز برای  ssRNAمیباشــد که یک جزء
از واکنش اینترفرون به عفونت ویروســی است .مطالعات
دیگر نشــان داده که گونهی  R462Qاز  RNaseLکاهش
فعالیــت پروتئیــن را ایجــاد کرده و با افزایش ریســک
ســرطان پروســتات مرتبط اســت ،اگر چــه ارتباط آلل
و ســایر گونههــای  RNaseLبرای ســرطان پراکند هی
پروســتات مورد اختالف بوده اســت .قابلتوجه است که
درصد قابــل توجهی از تومورهای پروســتات از بیماران
ناقــل گونهی آلل  RNaseLگزارش شــده که حاوی یک
گامــا رتروویروس جدید تحت عنــوان ویروس زنوتروپی
لوســمی موش (  )XMRVمی باشــند ،که تقریبا در 20
درصد از نمونههای ســرطان پروســتات بیان شــده اما
ارتباطــی با وجود گونه  RNaseL R462Qندارد [.]11
سرطان پروستات
سرطان پروســتات بدخیمترین تومور شــناخته شده در
مردان و دومین عامل مرگ و میرهای ناشــی از سرطان
اســت که  25تا 30درصــد از تومورهــای تهاجمی آن،
تقریبــا  30000نفر را به طور ســاالنه در آمریکا از پای
در می آورد70-80 .درصد بیماران ابتدا به درمان بدون
وجــود آندروژن پاســخ می دهند امــا در مراحل بعدی،

ایــن تومور به یک وضعیــت صعب العــاج و تهاجمیتر
تبدیل می شــود و درمان آن دشــوارتر مــی گردد .اگر
چه میتوان بیماری موضعی را با اســتفاده از شــیو ههای
درمانــی مختلف درمان نمــود؛ رویکردهای اخیر درمانی
در زمینه مراحل پیشــرفته ســرطان پروســتات بیشــتر
تسکیندهنده هســتند تا درمانی باشند [.]12
تعیین مســیرهای مولکولی که به ایجاد و رشــد بیماری
مــی انجامد و کاربرد ریــز پروتئین هــا ،دانش ما را در
راستای مشــخصات اولیه و پیشرفته ســرطان پروستات
ارتقاء داده اند .اگر چه ســرطان پروســتات را می توان
از لحــاظ همهگیری (اپیدمولوژیکی) به اشــکال موروثی
و عوامل دیگر تقســیم بندی نمود .اما تشــخیص این دو
گروه در ســطح مولکولی امکا نپذیر نیست [.]13
ســرطان پروســتات ارثی :یک شــکل فرعی از ســرطان
پروســتات خانوادگی است که در آن الگویی ارثی از یک
ژن حســاس وجود دارد؛ اگر چه تاکنون هیچ ژن حساس
با نفوذپذیری باال در روند ایجاد ســرطان شناسایی نشده
اســت .بالعکس ،چند ژن با تاثیــرات جزئی و کلی ظاهر ا ً
در تولید سلول های ســرطانی پروستات نقش دارند .در
مردانی که از بســتگان درجه اول آنها مبتال به ســرطان
پروســتات هســتند احتمال ابتال به ایــن تومور در طول
زندگی شــان تا  2الی  3برابر افزایش می یابد و اگر یک
یا دو نفر از بســتگان درجه یک مبتال باشند این خطر 5
تا  11برابر افزایش می یابد و اگر از بســتگان درجه دوم
کســی مبتال شــود ،خطر ابتال به بیماری  8برابر نســبت
بــه مردانی کــه در تاریخچه خانوادگی موردی نداشــته
اند بیشــتر اســت .به عالوه در مردانی که از خانواده آن
ها کســی مبتال به بیماری باشــد ،ســرطان پروستات در
ســنین پایین تر رشــد خواهد کرد ( معموال  6تا  7سال
زودتر از موارد هم ســن خود) .بیــش از 42درصد خطر
ابتال به ســرطان پروستات می تواند به دلیل عوامل ارثی
باشــد .در هر  3گونه روش موروثی (از طریق کروموزوم
های غیر جنســی غالــب ،نهفته و وابســته به کروموزوم
 )Xامکان ابتال گزارش شــده اســت .مطالعات نشان می
دهد9 ،درصد از مبتالیان به ســرطان پروســتات در سن
 85ســالگی از طریق کروموزوم غیرجنســی غالب دچار
این بیماری شــده اند .مطالعات دیگــر به طور ضمنی به
نقــش دو روش نهفته و وابســته به کروموزوم  Xدر ابتال
به ســرطان پروســتات اشــاره دارند زیرا در مردانی که
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برادرشان مبتال بوده اســت احتمال ابتال بیشتر از مردان
بــا پــدران مبتال بوده اســت .از این رو ،ظاهــر ا ً بیش از
یک ژن در موروثی شــدن سرطان پروستات دخیل است.
براســاس آنالیز روابــط خانوادگی ،چند ژن حســاس به
ســرطان پروستات شناسایی شــدند که در جدول شماره
 1نشان داده شده است.
جدول ( :)1ژ نهای موروثی که در ســرطان پروســتات
دخیل اســت .براســاس آنالیز روابط خانوادگی ،چندین
ژن حساس به ســرطان پروستات شناسایی شده است.
ژن های موروثی حساس به سرطان پروستات
HPCL
PCAP
HPCS
CAPB
HPC2O
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ELAC2/HPC2
HSD3B
MSRI
NBSI
CHEK2

 HPCLیــا  : RNaseLواقــع بر کرومــوزوم .1q24-25
اولین ژن شناســایی شده در این مسیر است .ریبونوکلئاز
 RNaseLکــه  RNAســلولی و ویروســی را از بین می
بــرد ،این قابلیت را داراســت که در ابتال ویروســی یک
آپوپتــوز ایجــاد کند .تاکنون ژن  RNaseLدر بســیاری
از مطالعات ،مهم ترین ژن موروثی ســرطان پروســتات
معرفی شــده اســت اما در برخی تحقیقات ایــن یافتهها
تأیید نشده است [.]10
 :PCAPدومین ژن شناســایی شــده واقع بــر کروموزوم
 1q42.2-43است.
 :HPCSژنی وابســته به  Xو واقع بر  Xq 27-28است.
 :CAPBژن واقع بر کروموزوم  1p36اســت .به نظر می
رســد در خانواده هایی که یکی از بستگان نزدیک مبتال
بــه تومورهــای مغزی بوده انــد ،خطر ابتال به ســرطان
پروســتات باال می رود و این ژن نقش مهم در این راستا
دارد.
 :HPC2Oاین ژن بر کروموزوم  20q13قرار گرفته است؛
اگر چه به عنوان یک ژن حســاس به ســرطان پروستات
شــناخته شــد اما این نظریه مورد قبول واقع نشــد؛ اما
بــه نظر می رســد در این موقعیت ممکن اســت یک ژن
با زمینه نفوذپذیری پایین نســبت به ســرطان پروستات

وجود داشته باشد [.]14
 :HPC2/ELAC2بــر کروموزوم  17pقرار دارد .فرض بر
این اســت عملکرد آن بــه صورت یــک هیدرولیز فلزی
باشــد .به عنــوان یکــی از ژن های دخیل در ســرطان
پروســتات معرفی شــد اما تحقیقات بعــدی آن را تایید
نکردنــد .اخیرا ،این ژن به همراه  RNASELتاثیر جزیی
در خانواده های سرخ پوســت آمریکایی و موارد پراکنده
مبتال داشته است.
 :HSD3Bایــن ژن حســاس در منطقه  1p13کروموزوم
قرار دارد.
 :MSRIاین ژن یک گیرنده ماکروفاژی سلول های سفید
و بزرگ خون ،موثر در هضم ســلولی مولکول ها از جمله
فراورده های دیواره ســلولی باکتری ها را کد گذاری می
کنــد .نقش آن در ابتال به ســرطان پروســتات متناقض
اســت ،زیرا برخــی آن را اثبات کرده انــد و دیگران نیز
دلیلی بــر اثبات نقش آن نیافته اند.
 :NBSIاین ژن در اختالل ژنتیکی نادر انســان ،ســندرم
 ،Nijmegen breakageدخیل اســت .این سندرم با این
مشخصات شــناخته می شود :حساســیت به پرتونگاری،
ضعف ایمنی ،ناپایداری کرومــوزوم ها و احتمال ابتال به
سرطان لنفاوی.
 :Nibrinپروتئینی را کد گذاری می کندکه در پردازش
و اصــاح تجزیه نوارهــای  DNAو  Checkpointچرخه
ســلولی نقش دارد .جهــش های صــورت گرفته در این
ژن بــه افزایش جزئی خطر ابتال به ســرطان پروســتات
می انجامد.
 :CHEK2ایــن ژن یــک تنظیــم کننــده  P53در
مسیرســیگنالی آسیب است .جهش های این ژن در ارثی
بودن ســرطان پروستات نقش دارند و تا حدی خطر ابتال
بــه این بیماری را افزایش می دهد.
به دلیل میزان باالی سرطان پروســتات ،تشخیص دقیق
نمونــه های پراکنده از موروثی بودن دشــوار اســت .به
عالوه نفوذپذیری کم این ژن ها در ســرطان پروســتات
موروثی ،از این واقعیت سرچشــمه می گیرد که در تولید
سلول های ســرطانی پروســتات چند ژن دخیل هستند
که بــا فراهم شــدن زمینــه محیطی ،تغذیــه و ژنتیکی
مناســب ،تاثیر اندک این ژن را به طور متوســط افزایش
مییابد [15و16و.]17
سرطان پروســتات پراکنده :بیشتر سرطان های پروستات
از نمونــه پراکنده آن هســتند کــه مســیرهای مختلف
مولکولــی در ابتال ،گســترش و ســرعت پیشرویی این

بیمــاری در بدن را در بر می گیرد.
ژ نهای بازدارنده تومور :ژن ســالم مانع رشد سلول های
توموری می شــود .عدم عملکرد ژن سالم به دلیل جهش
یا حذف  2آلل اســت اما در ادامه تغییــرات پیراژنتیکی
ماننــد ( )aغیرفعال شــدن یک یا دو آلل توســط متیله
شــدن  DNAنواحی  CPGدر پروموتورهــای ژنی)b( ،
عملکــرد ضعیــف تنظیم کننــده (ارثــی) )c( ،به خطر
افتــادن عملکــرد در یک مــدل کلونی ،نیز ســبب عدم
عملکرد ژن سالم می شود.
از ایــن رو ،تغییــر در عملکرد نرمال ژن هــا می تواند
به دلیل جهش ،متیله شــدن پروموتــور یا تغییر فراورده
پروتئینــی باشــد .ژن هــای بازدارنده تومــور متفاوتی
شناســایی شده اند که باعث ابتال به سرطان پروستات در
فنوتیپ های مســتقل از آندروژن و یا پیشــرفت بیماری
می شوند (جدول .)2
جــدول ( :)2ژن های بازدارنده تومور کــه باعث ابتال به
سرطان پروســتات در فنوتیپ های مستقل از آندروژن و
یا پیشــرفت بیماری می شوند.
ژن های بازدارنده تومور
P53
PTEN
)CDKN1B (P27
NKX3.1
Retinoblastoma
�Glutathione S-tran
ferase

KLF6
CDKN2A
ATFB1
Annexins
MX11
GSTP1

ژن P 53
رایج ترین ژن جهش یافته در سرطان های انسان است.
به دلیل عملکــرد نرمال آن ،جلوگیری از ورود به مرحله
ســینیتیک چرخه ســلولی و ایجاد آپوپتوز در سلول در
هم ریخته (  )Disorganizedیا سلول هایی که  DNAدر
آن ها تخریب شــده اســت ،این ژن را با اصطالح نگهبان
ژنــوم ( )Guardian of genomeمی شناســد .در مراحل
اولیه ســرطان پروستات20-10 ،درصد جهش در P53
گزارش شــده است .اما در مراحل پیشرفته آن P53 ،در
42درصد موارد جهش یافته اســت و با متاستاز استخوان
و بیماری مســتقل از آندروژن در ارتباط است [.]17

ژن
حــدود 60-30درصــد تومورهای قابل ســرایت و 27-
5درصد تومورهای موضعــی به دلیل جهش های PTEN
روی می دهند PTEN .یک فســفاتاز فسفولیپید فعال را
علیــه پروتئیــن و لیپید بازدارنده تومــور کد گذاری می
کند؛ به این طریق که مانع مسـ�یر سیگنالی Phosphati� ،
 dylinositolکینــاز  Bپروتئین کیناز  3می شــود .این
مســیر در روند حیات سلولی و پیشــروی چرخه سلولی
ضروری اســت .در سلول های سالم اپی تلیالی پروستات،
ژن  PETNحضــور دارد .همچنیــن در ســلو لهایی که
نئوپالزی درون اپی تلیالی پروســتات دارند و در سرطان
پروســتات ،غلظت  PTENدر مراحل باالیــی یا با میزان
شــدت ابتال ،کاهش می یابد ،اما تغییــرات ژنتیکی رایج
در  PTENاساســاً خطر ابتال به ســرطان پروســتات را
افزایش نمی دهنــد PETN .مقادیر  CDKN1BBبعنوان
یکی دیگــر از ژ نهای بازدارنده تومور را افزایش میدهد
[.]18
PTEN

ژن )CDKN1B) P 27
ژن  P 27ژن بازدارنــده مهمی در ســرطان پروســتات
به شــمار میآید P 27 .یــک بازدارنده کیناز وابســته به
چرخه ســلولی است و مقادیر کاهش یافته آن در سرطان
پروســتات رایج اســت .این ژن بــر کروموزوم 12p12-
 13واقع شــده اســت و کمبود زنجیر ههای غیرجنســی
(  )Somatic loss of its sequencesآن در 23درصــد
ســرطان های موضعی و 47درصد ســرطان قابل سرایت
پروســتات گزارش شده است .کم شــدن غلظت  P27به
دلیل تغییرات  CDKN1Bو همانطور که قبال گفته شــد،
فقدان عملکرد  PETNاست [.]19
NKX 3.1

ژن
فراورده ژن  NKX 3.1به  DNAمتصل می شــود و مانع
از رونویسی ژن  PSAمی شــود .فقدان عملکرد یا حذف
ایــن ژن ظاهر ا ً یک رویداد اولیه در ســرطان پروســتات
اســت .این ژن در سلول های حســاس به آندروژن یافت
می شــود اما در تومورهای پروستات مستقل از آندروژن
وجود ندارد .کمبــود این ژن در افزایش غلظت  PSAدر
زمان پیشروی ســرطان پروســتات در بدن دخیل است
[.]20
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ژن رتینوبالستوما ( )Rb
ژن  Rbنقــش مهمی در مرحله  G1چرخه ســلولی ایفا
مــی کند .جهش و عــدم رونویســی پروتئین  Rbدر دو
ســرطان موضعــی بالینی و پیشــرفته آن گزارش شــده
اســت .حداقل 50درصد جهش هــای ژن  Rbدر تومور
پیشــرفته پروســتات اتفاق می افتد .ایــن ژن در تنظیم
آپوپتوز ســلول های پروســتات به خصوص در واکنش به
آندروژن ها دخیل است [.]21
ژن )GSTP1 ) Glutathione S-tranferase
ژن  GSTP1در ناحیه کروموزوم  11qواقع است و نقش
یک نگهبان ژنوم را با جلوگیری از اکســید شــدن DNA
یا آســیب الکترودوســت  DNAایفا می کند .در سرطان
پروســتات هایپرمتیله شــدن ناحیه پروموتور ،این ژن را
غیرفعــال می کند .رویداد هایپرمتیله شــدن در ســطح
گســترده ای روی می دهد و بــه این دلیل ژن GSTP1
عمــل نمی کنــد .محاســبه میــزان هایپرمتیله شــدن
 GSTP1مــی تواند به طور دقیق وجود ســرطان را حتی
در نمونــه بافت هــای کوچک و محدود شناســایی کند.
از ایــن رو ،این پدیده یک مارکر تشــخیصی قابل اعتماد
در تشــریح پروستات در غربالگری ســرطان پروستات به
شمار می آید [.]22
ژن KLF6
ژن  KLF6یک

عامل رونویســی را کد می کند که معموال
 P21را به روشی مســتقل از  P53در حد باالیی تنظیم
مــی کند و تکثیر ســلولی را کاهش می دهــد .تغییرات
ژنتیکــی مانند حــذف و فقدان عملکــرد در این ژن در
تعــداد محدودی از ســرطان های پروســتات پیشــرفته
مشاهده شده است [.]23
ژن CDKN2A
کمبود ژن CDKN2A

در نمونه بالینی سرطان پروستات
پراکنده مشاهده شده است [.]24
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ژن ATFB1
ژن  ATFB1که بر کروموزوم  16q22قرار گرفته اســت
و یــک پروتئین فعــال در چرخه ســلولی را کد گذاری
می کند در سرطان پروســتات دخیل دانسته شده است.
36درصد تومورهای آزمایش شــده جهش بدمعنی در این
ژن بــه منظور غیرفعال کردن عملکرد ژن را نشــان داده

اند AFTB1 .یک عامل رونویســی تنطیم کننده رونویسی
آلفا Fetoprotein -است [25و.]26
ژن های Annexin
ژن های  Annexinتوسط

ریز پرتوهای  cDNAشناسایی
شــدند و در رده ســلولی سرطان پروســتات تا حد کمی
تنظیم می شــوند .عملکرد آن ها حفظ هموســتاز کلسیم
و تنظیم اســکلت ســلولی و توانایی حرکت ســلول است
[.]27
ژن MX11
ژن MX11

تنظیــم کننده منفی پروتوانکوژن می باشــد
که نقش بســیار مهمی در سرطان پروستات ایفا می کند.
گزارشــات اندکی مبنی بر جهــش ژن  MX11مرتبط با
ســرطان پروستات به چاپ رسیده است.
انکوژن ها
انکــوژن ها به دلیل آســیب ژنتیکــی از پروتو انکوژن ها
مشــتق می شوند .پروتوانکوژن ها در رشد و تکثیر نرمال
سلول شــرکت میکنند .در صورت تغییر ژنتیکی (جهش،
حذف و غیره) آنها با کســب نقش جدید باعث رشــد غیر
عادی ســلول هــا و ویژگی هــای آنکوژنیک میشــوند.
آنکوژن های زیر در ســرطان پروستات نقش دارند:
جدول ( :)3آنکوژن های دخیل در ســرطان پروستات
آنکوژن های درگیردر سرطان پروستات
Hepsin
PIM1
CDKN2A
AMACR
AR

c-MYC
c-ErB2
2-BCL
PSCA
 ETV1و ERG

آنکوژن c-MYC
آنکوژن  c-MYCعضو خانواده  BHLZعوامل رونویســی
اســت و پروتئین  c-MYCرا کد گذاری مــی کند ،این

پروتئیــن باعث تکثیر و انتقال ســلولی می شــود .تکثیر
و رونویســی باالی آن در 8درصد سرطان پروستات بارز
بوده و در حدود 30درصد از ســرطان های متاســتاتیک

این رونویسی باال ارتباط چشــمگیری با تشخیص ضعیف
و نادرست طبقه آن در ســرطان پروستات پیشرفته دارد
[.]28

در بافت های سرطان پروســتات تا حد زیادی رونویسی
می شوند ،در هر دو نوع بیماری (ابتدایی و قابل سرایت)
یافت می شوند [.]33

آنکوژن c-ErB2
آنکوژن  c-ErB2به خانواده پذیرنده عامل رشــد اپیدرمی
تعلــق دارد .ژن  c-ErB2یک فســفوپروتئین را خارج از
غشــای ســلولی کد گذاری می کند .نقــش این ژن در
ســرطان پروســتات متناقض اســت .برخی از گزارشات
حاکی اســت که این ژن در ســرطان پروســتات تا حد
زیادی رونویســی می شــود و گزارشــات دیگر نشان از
افزایش رونویســی این ژن در مرحله مستقل از آندروژن
دارنــد .در مطالعاتــی نیز ،شــواهدی دال بــر تکثیر یا
رونویســی باالی این ژن ارائه نشده است [.]29

آنکوژن Hepsin
پروتئین  Hepsinیک پروتئاز ســرم غشایی است و نقش
مهمی در رشد ســلولی دارد .رونویسی پروتئین Hepsin
در ســرطان پروستات توسط ریز پرتوهای  cDNAارتباط
معکوســی با تشخیص بیماری دارد [.]34

آنکوژن BCL -2
آنکــوژن  BCL -2در

پروســتات ســالم رونویســی نمی
شود ،اما عموماً در ســرطان پروستات و دیگر سرطان ها
رونویسی می شــود .این ژن با کند کردن مسیر آپوپتوز،
حیات ســلول را ارتقا می بخشــد .ایــن ژن همچنین در
رشد سرطان پروستات مســتقل از آندروژن دخیل است
و علت آن افزایش رونویســی این ژن در مراحل پیشرفت
بیماری اســت .گفته می شــود ســازوکارهای آندروژن
از طریــق مســیرهای آپوپتــوز  BCL2عمل مــی کنند.
رونویسی باالی  BCL2در سرطان پروستات ،سلول های
تومــوری را در مقابــل آپوپتوز حفاظــت می کند [ 30و
.]31
آنکوژن PSCA
آنکــوژن  PSCAدر

80درصــد نمونــه های پروســتات،
رونویســی رو به افزایشــی دارد .رونویسی بیشتر PSCA
با افزایش میزان گلیســون (  ،)Gleasonتســریع مراحل
رشــد بیماری و مرحله مســتقل از آندروژن همراه است.
در مطالعه بر روی حیوانات ،یــک آنتی بادی تک کلونی
 ،Anti-PSCAرشــد تومور را کاهش داد و فرایند سرایت
ســرطان به قســمت های دیگر بدن را کنــد نمود و این
نتیجــه نوید بخشــی در مطالعات ایمن درمانی ســرطان
پروستات به شمار می آید [.]32
آنکوژن  ETV1و ERG
این دو ژن متعلق به عوامل رونویســی  ETSمی باشند و

آنکوژن PIM1
آنکوژن  PIM1یــک

کیناز پروتئینــی را کد گذاری می
کنــد و ریز پرتوهای  cDNAدر ســرطان پروســتات به
میزان زیــادی آن را تنظیم می کنند.
آنکوژن ) A-Methyl coenzyme A racemase) AMACR

این فرآورده ژنی در اکســیده شــدن اســیدهای چرب
دخیل اســت .مصرف آن با افزایش خطر ابتال به سرطان
پروستات همراه است .تقریبا 88درصد سرطان پروستات
میزان باالتری از آلوده کردن  AMACRنشان می دهند.
آســیب شناسان از این فراورده ژنی به صورت یک مارکر
از بافــت ســرطان پروســتات در نمونه های تشــریح با
97درصد حساســیت و 100درصد دقــت بهره می گیرند
[.]35
آنکوژن
گیرنــده آندروژن متعلق به خانواده بزرگی از گیرند ههای
هســتهای اســت .عضــوی از ژن گیرنــده هورمــون
اســتروئید-تیروئید است و یک ژن واقع در q 12-Xq 11
آن را کدگــذاری مــی کند .گیرندگان هســتهای عوامل
رونویســی قابل القای لیگاند هســتند که طیف گسترده
از هورمو نهــای قابل حل در چربــی را تغییر میدهند
که میتوان بــه هورمو نهای اســتروئید و ویتامین ،D 3
رتینوئیدهای هورمون های تیروئید اشــاره کرد .از طریق
کنش متقابل با عناصر خاص AR ،در نواحی تنظیمکننده
ژ نهای هدف ،رونویســی ژن را به طور مســتقیم تغییر
میدهد و یا به طور غیرمســتقیم مســیرهای ســیگنال
عوامل مختلف رشــد را فعال می کند .گیرنده هســته از
طریق پیوند با هورمو نهای سیتوپالســمی و واقع شدن
در خارج از هســته با ماشــین رونویسی پایه واکنش می
دهد و به این ترتیب ژ نهای هدف رونویســی می شوند.
AR
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جهشهای  ARدر ســرطان پروســتات عالج نیافته نادر
است .بسیاری از ســرطان های پروستات قابل سرایت و
مســتقل از آندروژن مقادیر باالیی از رونویســی گیرنده
هــای آندروژن نشــان می دهنــد .تاپلیــن (  )Taplinو
همکاران ،جهش های نقطه ای در ژن  ARســلول های
قابل ســرایت شناسایی کرده اند؛ جهش  CAAبه CGA
یــا  GCCبــه  ACCاز نمونه این جهش های شناســایی
شده اســت .جهش  ARبیشــتر در بیمارانی که با آنتی
آندروژ نها معالجه شــده اند اتفاق مــی افتد .طول چند
شــکلی تکرار  CAGا رتباط معکوسی با فعالیت  ARدارد.
طــول کوتاه تر  CAGبا شــدت و میزان باالی ســرایت
پذیری ســرطان پروســتات در ارتباط است .اما در یک
تحقیــق اپیدمولــوژی که توســط  Zeegerو همکارانش
صــورت گرفت ،ارتباط میان طول آلل  CAGو ســرطان
پروســتات ضعیف گزارش شد [ 36و  .]37جهش ،تکثیر
و حــذف ژن  ARو تغییرات ســاختاری پروتئین  ARدر
کاهش حساســیت بــه آندروژن دخیل هســتند .در رده
ســلولی  LNcaPاین نوع جهش ها مشــاهده می شود و
ایــن خود با ابتالی مجدد به ســرطان پروســتات همراه
است (تصویر .]38 [ )3

A : AR

تصویــر ( :)3نقش  ARدر ســرطان پروســتات.
هموســتاز هــر دو بافت اســتروما و اپیتلیــال در بافت
پروســتات طبیعی را حفظ میکند :B .آپوپتوز در سلول
های ســرطان پروستات در نبود آندروژن.
CYP 17
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این آلل آنزیم ســیتوکروم  P -450 c 17 aرا کد گذاری
می کند و در ســنتز تستوسترون نقش دارد .جهش های
این آلل در موارد ابتال پراکنده و ارثی ســرطان پروستات
مشاهده شده است [.]39

SRD5A2

در داخــل ســلول پروســتات ،تستوســترون به  5دی
هیدروتستوســترون (  )DHTتبدیــل میشــود .آنزیم 5
آلفارداکتاز واقع بر غشــای هسته ســلو لهای پروستات،
ایــن تغییر را ایجاد می کند .آلــل  SRD5A2این آنزیم
را کــد گذاری مــی کنــد DHT .آندروژن اساســی در
رشــد پروستات ســالم و هایپرپالستیک اســت .بنابراین
چندشــکلیهای آلل  SRD5A2بر فعالیت  DHTتاثیر می
گذارد .آلــل های کد گذار آنزیم هــای فعال در افزایش
ابتال به ســرطان پروستات دخیل هستند [.]40
CYP3A4
 CYP3A4فراوا نتریــن

آنزیــم  P -450در کبد انســان
که در ســوخت و ساز بســیاری از داروهای تجویزی نیز
نقش دارنــد .از طریق تغییر در میزان ســوخت و ســاز
هورمون های جنســی باعث رشــد و پیشرفت سلول های
ســرطان پستان و پروستات می شــوند .چند شکلی های
 CYP3A4خطــر ابتال به ســرطان پروســتات را افزایش
میدهند [.]41
گیرنده ویتامین ) VCR) D
گیرنــده ویتامیــن  ،Dیک گیرنــده هورمون درون ســلولی
اســت کــه باعث ایجــاد پیوند میــان ویتامیــن  Dفعال می

شــود .این ویتامین روند تکثیر ســلو لهای سرطانی را کند و
مانع از تقســیم ســلولی میشــود .با نوکلوئتید سلول واکنش
میدهــد و تاثیرات متفاوت زیســتی حاصل میشــود .میان
چند شــکلیهای شناخته شــده گونه  VORاز جمله ،Cdx2
 Fokol ، Bsml ، Apal ، Taq1و poly - Amicrosatellite
با ســرطان پروســتات ارتباط وجود دارد Fok1 .و  Apalبا
ایــن بیماری در ارتباط هســتند و  Apalکمتر در ایجاد این
بیماری دخیل است [.]42

عوامل رشد
گیرنده رشــد اپیدرمی (  )EGFRنقــش مهمی در ایجاد
و پیشــرفت بیماری ســرطان پروســتات ایفــا می کند
و میزان رونویســی بــاالی آن ،از طول عمر فــرد مبتال
مــی کاهد .ســلول های ســرطان پروســتات همزمان با
پیشــرفت این بیماری از عامل رشــد اپیدرمی به ســنتز
عامــل رشــد انتقالی آلفــا تبدیل می شــوند و این خود
دلیل رشــد اتوکرین و تکثیر نامحدود اســت .Chan J.M
اظهار می دارد ارتبــاط مثبتی میان میزان جریان IGF -
 1و خطر ابتال به ســرطان پروســتات وجود داردIL -6 .

یک ســیتوکین است که رشــد و تفکیک و آپوپتوز انواع
مختلف تومورهای بدخیم را از طریق فعال کردن STAT
یا میتوژن مسیرهای ســیگنالی کیناز پروتئین فعال شده
کنتــرل می کنــد .در بیماران مبتال به این ســرطان ،در
مرحله قابل ســرایت آن ،مقادیــر  IL -6باال می رود .به
عبارتی با طوالنی شدن مدت حضور  IL -6در بدن ،رشد
این سرطان شــتاب خواهد گرفت .عامل رشد انتقالی ،β
یک پپتید چند نقشــی اســت که تکثیر ،تفکیک و دیگر
فعالیت های بســیاری از انواع ســلول را کنترل می کند.
TGFبتا در همیاری  TGFآلفا باعث انتقال ســلول ها می
شــوند .عامل رشد آندوتلیال عروقی و  TGFبتا در ناحیه
تومــور فرایند رگ زایــی را تحریک می کنندTGF - β 1 .
بازدارنده بالقوه رشــد ســلول های اپی تلیال پروســتات
اســت و نقش نا بهنجار گیرنده نوع  1و  2آن با تهاجمی
بودن تومور در ارتباط اســت .میزان درون سلولی و سرم
 TGF-β 1در بیماران مبتال به ســرطان پروستات باال می
رود و در موارد قابل ســرایت به جایــگاه های دیگر بدن
این افزایش بیشتر است [.]43
گیرنده کیناز C-kit/tyrosin
گیرنــده کینــاز  C-kit/tyrosinفعال کننــده موثر کیناز
تیروزیــن خانــواده  Srcاســت mRNA ،و پروتئین کد
گذاری شده آن در سلو لهای سرطان پروستات رونویسی
میشــوند و میان رونویسی  tr-kitو فعالیت مسیر  Srcدر
مراحل پیشــرفت بیماری ارتباط وجود دارد.
STAT5

این ژن عامل حیات ســلو لهای ســرطان پروســتات و
فعال کننده رونویســی و انتقا لدهنده سیگنال آن هاست
و فعالیــت آن بــا میزان باالی بافت شــناختی ســرطان
پروستات در ارتباط است [.]44
اگرچــه چندیــن ژن و رویــداد فرا ژنتیکــی در ایجاد و
پیشرفت سرطان پروســتات در این مطالعه معرفی شدند
اما مطالعات بیشــتری پیرامون تشــخیص و شیوه درمان
ایــن بیماری تهاجمــی باید صورت گیــرد و باید امکانی
ایجاد شود که از بروز ســرطان پروستات پیشگیری نمود
و یا درمان هایی کارآمد ارائه شــوند کــه قطعاً تمام این
ها در ســطح مولکولی این سرطان قابل انجام خواهد بود.

57

References
1) Shen C, Shen MM. Molecular genetics of prostate cancer. Genes Dev. (2000); 14: 2410–2434.
2) Andersen RJ, Mawji NR, Wang J, Wang G,
Haile S, Myung JK, Watt K, Tam T, Yang YC, Banuelos CA. Regression of castrate-recurrent prostate cancer by a small molecule inhibitor of the
amino-terminus domain of the androgen receptor.
Cancer Cell (2010); 17: 535–546.
3) Shen C, Banach-Petrosky WA, Sun X, Economides KD, Desai N, Gregg JP, Borowsky AD,
Cardiff RD, Shen MM.Nkx3.1. Pten mutant mice
develop invasive prostate adenocarcinoma and
lymph node metastases. Cancer Res. (2003);
63:3886–3890.
4) Al Olama AA, Kote-Jarai Z, Giles GG, Guy M,
Morrison J, Severi G, Leongamornlert DA, Tymrakiewicz M, Jhavar S. Multiple loci on 8q24 associated with prostate cancer susceptibility. Nat.
Genet (2003); 41: 1058–1060.
5) Alimonti A, Nardella C, Chen Z, Clohessy JG,
Carracedo A, Trotman LC, Cheng K, Varmeh S,
Kozma SC, Thomas G,A novel type of cellular
senescence that can be enhanced in mouse models and human tumor xenografts to suppress prostate tumorigenesis. J. Clin. Invest. (2010); 120:
681–693.
6) Ambs S, Prueitt RL, Yi M, Hudson RS, Howe
TM, Petrocca F, Wallace TA, Liu CG, Volinia
S, Calin GA. Genomic profiling of microRNA
and messenger RNA reveals deregulated microRNA expression in prostate cancer. Cancer Res.
(2008); 68: 6162–6170.
7) Abdulkadir SA, Magee JA, Peters TJ, Kaleem Z, Naughton CK,Humphrey PA,Milbrandt
J.Conditional loss of Nkx3.1 in adult mice induces prostatic intraepithelial neoplasia. Mol. Cell
Biol. (2002); 22: 1495–1503.
8) Attard G, Reid AH, Olmos D, De Bono JS. An-

titumor activity with CYP17 blockade indicates
that castrationresistant prostate cancer frequently
remains hormone driven. Cancer Res. (2009); 69:
4937–4940.
9) Attard G, Swennenhuis JF, Olmos D, Reid
AH, Vickers E, A’Hern R, Levink R, Coumans F,
Moreira J, Riisnaes R .Characterization of ERG,
AR and PTEN gene status in circulating tumor
cells from patients with castration-resistant prostate cancer. Cancer Res. (2009); 69: 2912–2918.
10) Bai F, Pei XH, Pandolfi PP, Xiong Y. p18
Ink4c and Pten constrain a positive regulatory
loop between cell growth and cell cycle control.
Mol. Cell Biol. (2009); 26: 4564–4576.
11) Banach-Petrosky W, Ouyang X, Gao H, Nader
K, Ji Y, Suh N, DiPaola RS, Abate-Shen C. Vitamin D inhibits the formation of prostatic intraepithelial neoplasia in Nkx3.1; Pten mutant mice.
Clin. Cancer Res. (2006); 12: 5895–5901.
12) Karan D, Lin MF, Johansson SL, Batra SK.
Current status of the molecular genetics of human
prostatic adenocarcinomas. Int. J. Cancer (2003);
103: 285-93.
13) Jemal A, Murray T, Samuels A, Ghafoor A,
Ward E, Thun MJ. Cancer statistics. CA Cancer J
Clin (2003); 53:5-26.
14) Gittes RF. Carcinoma of the prostate. N Engl
J Med (1991); 324: 236-245.
15) Carter BS, Bova GS, Beaty TH, Steinberg
GD, Childs B, Isaacs WB. Hereditary prostate
cancer: epidemiologic and clinical features. J
Urol (1993); 150: 797-802.
16) Hughes C, Murphy A, Martin C, Sheils O,
O’Leary J. Molecular pathology of prostate cancer. J Clin Pathol (2005); 58: 673-84.
17) Narod SA, Dupont A, Cusan L, Diamond P,
Gomez JL, Suburu R. The impact of family history on early detection of prostate cancer. Nat Med
(1995); 1: 99-101.
18) Banach-Petrosky W, Ouyang X, Gao H, Na-

58

59

der K, Ji Y, Suh N, DiPaola RS, Abate-Shen C.
Vitamin D inhibits the formation of prostatic
intraepithelial neoplasia in Nkx3.1;Pten mutant
mice. Clin. Cancer Res. (2006); 12: 5895–5901.
19) Banach-Petrosky W, Jessen WJ, Ouyang X,
Gao H, Rao J, Quinn J, Aronow BJ, Abate-Shen
C. Prolonged exposure to reduced levels of androgen accelerates prostate cancer progression in
Nkx3.1; Pten mutant mice. Cancer Res. (2007);
67: 9089–9096.
20) Bardia A, Platz EA, Yegnasubramanian S,
De Marzo AM, Nelson WG. Anti-inflammatory
drugs, antioxidants, and prostate cancer prevention. Curr. Opin. Pharmacol. 9: 419–426.
21) Bavik C, Coleman I, Dean JP, Knudsen B,
Plymate S, Nelson PS. The gene expression program of prostate fibroblast senescence modulates
neoplastic epithelial cell proliferation through
paracrine mechanisms. Cancer Res. (2006); 66:
794–802.
22) Steinberg GD, Carter BS, Beaty TH, Childs
B, Walsh PC. Family history and the risk of prostate cancer. Prostate (1990); 17: 337-347.
23) Berman DM, Desai N,Wang X, Karhadkar
SS, Reynon M, Abate- Shen C, Beachy PA, Shen
MM. Roles for Hedgehog signaling in androgen
production and prostate ductal morphogenesis.
Dev. Biol. (2004); 267: 387–398.
24) Bertram J, Peacock JW, Fazli L, Mui AL,
Chung SW, Cox ME, Monia B, Gleave ME, Ong
CJ. Loss of PTEN is associated with progression
to androgen independence. Prostate (2006); 66:
895–902.
25) Gronberg H, Damber L, Damber JE. Familial
prostate cancer in Sweden. A nationwide register
cohort study. Cancer (1996); 77:138-143.
26) Carter BS, Beaty TH, Steinberg GD, Childs
B, Walsh PC. Mendelian inheritance of familial prostate cancer. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A
(1992); 89: 3367-3371.

27) Brooke GN, Parker MG, Bevan CL. Mechanisms of androgen receptor activation in advanced
prostate cancer: Differential co activator recruitment and gene expression. Oncogene (2008); 27:
2941–2950.
28) Bratt O. Hereditary prostate cancer: clinical
aspects. J Urol (2002); 168: 906-913.
29) Capasso LL. Antiquity of cancer. Int. J. Cancer (2005); 113: 2–13.
30) Carpten J, Nupponen N, Isaacs S, Sood R,
Robbins C, Xu J, Faruque M, Moses T, Ewing C,
Gillanders E. Germline mutations in the ribonuclease L gene in families showing linkage with
HPC1. Nat. Genet. (2005); 30: 181–184.
31) Demuth I, Frappart PO, Hildebrand G,
Melchers A, Lobitz S, Stockl L. An inducible null
mutant murine model of Nijmegen breakage syndrome proves the essential function of NBS1 in
chromosomal stability and cell viability. Hum.
Mol. Genet. (2004); 13: 2385-2397.
32) Cybulski C, Gorski B, Debniak T, Gliniewicz
B, Mierzejewski M, Masojc B. NBS1 is a prostate
cancer susceptibility gene. Cancer Res. (2004);
64: 1215-1219.
33) Carver BS, Tran J, Gopalan A, Chen Z, Shaikh S, Carracedo A, Alimonti A, Nardella C, Varmeh S, Scardino PT. Aberrant ERG expression
cooperates with loss of PTEN to promote cancer
progression in the prostate. Nat. Genet. (2009);
41: 619–624.
34) Hebbring SJ, Fredriksson H, White KA,
Maier C, Ewing C, McDonnell SK. Role of the
Nijmegen breakage syndrome 1 gene in familial
and sporadic prostate cancer. Cancer Epidemiol
BiomarkersPrev (2006); 15: 935-938.
35) Chen Z, Trotman LC, Shaffer D, Lin HK, Dotan ZA, Niki M, Koutcher JA, Scher HI, Ludwig
T, Gerald W. Crucial role of p53-dependent cellular senescence in suppression of Pten-deficient
tumorigenesis. Nature (2005); 436: 725–730.

36) Wang SI, Parsons R, Ittmann M. Homozygous
deletion of the PTEN tumor suppressor gene in a
subset of prostate adenocarcinomas. Clin Cancer
Res (1998); 4: 811-815.
37) Kibel AS, Faith DA, Bova GS, Isaacs WB.
Loss of heterozygosity at 12P12-13 in primary
and metastatic prostate adenocarcinoma. JUrol
(2000); 164:192-196.
38) Millar DS, Ow KK, Paul CL, Russell PJ, Molloy PL, Clark SJ. Detailed methylation analysis
of the glutathione S-transferase pi (GSTP1) gene
in prostate cancer. Oncogene (1999); 18: 13131324.
39) Saffran DC, Raitano AB, Hubert RS, Witte
ON, Reiter RE, Jakobovits A. Anti-PSCA mAbs
inhibit tumor growth and metastasis formation
and prolong the survival of mice bearing human
prostate cancer xenografts. Proc. Natl. Acad. Sci.
U.S.A (2001); 98: 2658-2663.
40) Chen ML, Xu PZ, Peng XD, Chen WS, Guzman G, Yang X, Di Cristofano A, Pandolfi PP,
Hay N. The deficiency of Akt1 is sufficient to
suppress tumor development in Pten+/_mice.
Genes Dev. (2006.); 20: 1569–1574.
41) Chin L, Tam A, Pomerantz J, Wong M, Holash
J, Bardeesy N, Shen Q, O’Hagan R, Pantginis J,
Zhou H. Essential role for oncogenic Ras in tumour maintenance. Nature (1999); 400: 468–472.
42) Clark J, Merson S, Jhavar S, Flohr P, Edwards
S, Foster CS, Eeles R, Martin FL, Phillips DH,
Crundwell M. Diversity of TMPRSS2-ERG fusion transcripts in the human prostate. Oncogene
(2007); 26: 2667–2673.
43) Shand RL, Gelmann EP. Molecular biology of
prostate-cancer pathogenesis. Curr. Opin. Urol.
(2006); 16:123-131.
44) Dehm SM, Schmidt LJ, Heemers HV, Vessella RL, Tindall DJ. Splicing of a novel androgen
receptor exon generates a constitutively active
androgen receptor that mediates prostate can-

cer therapy resistance. Cancer Res. (2008); 68:
5469–5477.

60

اثرات مصرف داروهای ضدافسردگی
در دوران حاملگی
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چکیده
ً
ً
اخیرا مصرف داروها در طی حاملگی ،مخصوصا استفاده از داروهای اعصاب و ضدافسردگی شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است .در گذشته،
بررسی ها نشان داده بود که داروهای اعصاب یک گروه نسبتاً ایمن از داروها هستند که در دوران حاملگی مصرف می شوند .حقیقت گیج
کننده در این زمینه این است که باوجود اینکه اغلب شواهد موجود احتمال خطرناک بودن داروهای اعصاب را برای مادران باردار و فرزندان
آنها تأیید کرده است ،اما بسیاری از محققین هنوز کام ً
ال نپذیرفته اند که این مواد مضر هستند و بایستی مصرف آنها منع شود .بسیاری از
حاالت روانپریشی ممکن است نیازمند دارودرمانی در دوره بارداری باشد اما افسردگی و اضطراب در بسیاری از موارد به دارودرمانی نیاز
ندارند .داروهای ضدافسردگی و بنزودیازپین ها به عنوان تنها داروهای در دسترس برای خانم های بارداری است که از افسردگی و اضطراب
رنج می برند ،اما آنچه مسلم است این است که معموال افسردگی و اضطراب در بارداری در اکثر مواقع بدون درمان دارویی قابل کنترل است.

واژگان کلیدی :داروهای اعصاب ،افسردگی ،اضطراب ،بارداری
مقد مه
شــواهد اخیر دو دســته مهم و اصلی از داروهای اعصاب
تجویز شــده یعنی ضد افســردگی هــا و بنزودیازپین را
شناســایی کرده اســت که مصرف آنها در بارداری ایمن
نیست [ .]1در ســال  2004مدیریت اجرایی غذا و دارو
جهانی هشــدار داد که اســتفاده از ضدافســردگی ها در
سه ماهه آخر بارداری ممکن اســت باعث بروز مشکالت
جدی در جنین و به دنبال آن نوزاد متولد شــده شــود
که باعث بستری شــدن های طوالنی مدت ،حمایت های
تنفســی و تغذیه آ نها از طریق لوله شود.
در اکتبــر و دســامبر 2005دیده شــد که اســتفاده از
پاروکستین(پاکســیل) در اوایــل بارداری ممکن اســت
باعث ناهنجاری های شــدید شــود .بررســی ها نشــان
داد که درمان افســردگی با اســتفاده از مهارکننده های
انتخابــی بازجذب مجدد ســروتونین(  )SSRIsدر دوران
حاملگی منجر به افزایش شــش برابری در هایپرتانسیون
ریــوی مزمن (  )PPHNدر نوزادان تازه متولد شــده می
شود.
در یک بررسی انجام شده در سا لهای  1998-2001در
مورد مقایســه ی نوزادان قــرار گرفته در معرض SSRIs

با نوزادان متولد شــده از مادران افســرده ،دیده شد که
در گروه اول نوزادان متولد شــده دارای وزن به نســبت
کمتــر و مدت زمان حاملگی کمتــر بودند ،بطوریکه اکثر
نــوزادان در کمتر از  37هفته متولد شــده بودند ،اغلب
دارای ناهنجار یهای تنفســی در بدو تولد بودند ،معموال
ســقط می شدند و گاهی دارای مشــکل در غذا خوردن
بودنــد44 .درصد افزایــش در ناهنجاری هــا و بدخیمی
های شــدید در نوزادانی که مادران آنها در طی دوره ی
اول حاملگی  SSRIsمصرف کرده بودند وجود داشــت و
100درصد افزایش در چنین نواقصی در مصرف آ نها در
سه ماهه ی دوم و ســوم حاملگی مشاهده گردید.
از ســال  ،1984بنزودیازپیــن هــا در لیســت داروهای
خطرناک در ایالت متحده قرار گرفتند و توصیه شــد که
از آ نها تنها به مدت چند هفته اســتفاده شود .این دسته
از داروهــا به میزان زیــادی در دوران حاملگی خطرناک
هســتند که از ایــن جمله ضدافســردگی پاروکســتین
(  )Paxilمی باشد.
مطالعات نشــان داده است که کودکانی که قبل از تولد و
در دوران جنینی در معــرض بنزودیازپین ها قرار گرفته
بودند عوارضی نظیر وزن پایین در زمان تولد ،مشــکالت
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تنفســی ،ماهیچه های نرم ،دمای نامتعــادل بدن ،تغییر
در ضربــان و عملکرد قلب و ســنجش  EEGتغییر یافته،
ســندرم قطع تنفس ،مرگ ناگهانی ،ناهنجاری ،مشکالت
رشد و نموی داشتند.
بنزودیازپین ها با بروز ناهنجاری ها در ارتباط هســتند،
اما آیا وجود اســترس به خودی خود باعث ســقط جنین
نمی شود؟
شــواهد بســیاری تأیید کرده اســت که بنزودیازپین ها،
تراتوژن های انســانی هســتند .این داروهــا باعث بروز
بســیاری از ناهنجاری های بدخیم می شــود .در ســال
 2005مطالعه ای در زمینه ی ارتباط اســترس با ســقط
جنین صورت گرفت و مشــخص شــد که استرس موجب
ســقط جنین نمی شــود ،اگرچه مقادیر باالی کورتیزول
ها در ماه اول حاملگی با ســقط جنین در ارتباط اســت.
بنابرایــن دالیل کافــی مبنی براینکه اســترس در دوره
بارداری بایســتی شدید ا ً درمان شــود تاحدی که ممکن
است باعث ســقط شــود وجود ندارد ،درحالیکه درمان
اســترس با بنزودیازپین ها دارای خطرات بسیاری برای
جنین می باشد.
در ســال  1998یک گروه از داروشناســان کانادایی که
در زمینه ی بنزودیازپین ها تحقیق می کردند ،مشــاهده
کردنــد که این دارو برای نوزادان کام ً
ال هم بی عیب نمی
باشد .آ نها بیان داشــتند که این دارو معموال باعث بروز
شــکاف کام در جنین می شــود ولی نمی توان آن را به
عنوان تراتوژن مهم انســانی در نظر گرفت؛ پس ســوالی
که مطرح می شــود این است که قوی ترین تراتوژن های
انسانی(  )Majorکدام هســتند؟ آیا تراتوژن های ضعیف
انســانی(  )Minorرا میتــوان جهت درمــان در دوران
بارداری مورد استفاده قرار داد؟
در هیچ موردی از عوارض مربوط به اثر داروها ،شــکاف
کام را بــه عنــوان یک ناهنجــاری شــدید و بدخیم در
نظــر نمــی گیرند اما با وجــود اینکه آن را مــی توان با
اولتراســوند شناســایی کرد اما هیچ روش درمانی برای
مهار آن در بارداری وجود ندارد.
اثرات طوالنی مدت اســتفاده از بنزودیازپین در بارداری
بــه انــدازه کافی مورد بررســی قــرار نگرفته اســت اما
بســیاری از مطالعات اثــرات کوتاه ،متوســط و طوالنی
مــدت بنزودیازپین ها را در انســان ،علــی الخصوص در
افراد مسن تأیید کرده است.
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یشــنهادی در زمینــه اســتفاده از داروهــای
ضدافسردگی و بنزودیازپین ها
اگرچه در درمان مشــکالت عصبی اســتفاده از داروهای
ضدافسردگی موثر اســت ،اما به میزان موثرتری آموزش
روش های کنترل بیماری توســط خود بیماران به منظور
تعدیــل حالت افســردگی کارســاز اســت .روان درمانی
هماننــد دارودرمانــی در درمان اختــاالت عصبی موثر
می باشــد .راهکار دیگر مصرف غذاهای مناسب همچون
اســیدهای چرب امگا 3-با زنجیــره ی بلند و ورزش می
باشد.
شــواهد نشــان داده اســت در دوران بارداری به منظور
درمــان ناهنجاری های عصبی ،روان درمانی را بایســتی
نســبت به دارودرمانی ترجیح داد چــون درمان دارویی
اختــاالت عصبی معمو الً بــرای جنین مضر می باشــد.
در بســیاری از موارد ،داروهای ضدافســردگی و اعصاب
ضررهای بیشتری نســبت به باقی ماندن حالت افسردگی
یا استرس دارند [.]2
اختالل حاد افســردگی (  )MDDو عالیم افسردگی بطور
معمــول در بــارداری دیده می شــود و همچنین مربوط
به بــاروری و تغییر و تحوالت و عــوارض هنگام تولد در
جنین می باشــد .بررســی ها نشان داده است که حاالت
افســردگی موجب تغییر در رشد و نمو جنین و به تأخیر
انداختن رشــد آن می شــود .از طرفی درمان افسردگی
در زمان بارداری توصیه نمی شــود ،همچنین  Cohenو
همکارانش نشــان دادند که در بیش از 80درصد زنان در
صورتــی که درمان دارویی در طی حاملگــی بطور ممتد
صورت نگیرد حاالت افســردگی مجددا بروز می کنند.
بررســی ها در زمینه ی اســتفاده از ضدافسردگی ها در
حاملگی پیشــنهاد می کند که ضدافســردگی های تری
ســیکلیک و مهارکننده هــای انتخابــی بازجذب مجدد
ســروتونین (  )SSRIsبا بروز آنومالی های حاد به میزان
1-3درصد مربوط می باشد .اگرچه که تعدادی از بررسی
ها نشــان داده است که اســتفاده از  SSRIsباعث وضع
حمل زودرس ،محدود شــدن رشــد جنین و ناهنجاری
های خفیف می شــود .اســتفاده قبل از تولد از SSRIs
موجب بــروز کج خلقــی ،افزایش تن صــدا و اختالالت
خواب و اشتها در کودک می شود.
در یــک بررســی ،مقایســه ای بین زنان باردار ســالم و
افســرده که تا زمــان زایمان از داروهای ضدافســردگی
اســتفاده می کردند صورت گرفــت .در این مطالعه دیده
شــد که اکثر زنان اســتفاده کننده از این داروهای ضد

افســردگی ،علــی رغم اینکــه همچنــان در طی مصرف
عالیم افســردگی را داشــتند ولی باز به مصرف آن ادامه
مــی دادند و این امر احتماال به دلیل این بوده اســت که
میــزان دوز مصرفــی پایین تر از دوز بهینــه ی درمانی
بــوده اســت.پس دوز مصرفــی به منظــور کاهش عالیم
افســردگی در بارداری حائز اهمیت است.
افســردگی در بین زنان در ســنین تولد کــودک معموال
شــایع است ،بطوریکه معمو الً 10درصد از زنان در دوران
بارداری افســردگی را تجربه می کنند .گزارشــات حاکی
از بــروز عالیم قطــع تنفس در نوزاد تازه متولد شــده و
دیگر نواقص پیش از تولد در نوزدانی اســت که در دوران
جنینــی در معرض داروهای ضدافســردگی و مهارکننده
هــای انتخابی بازجذب مجدد ســروتونین (  )SSRIsقرار
گرفته اند و افزایش میزان این نواقص به نســبت مصرف
این داروها در طی بارداری گزارش شــده است .مطالعات
اخیر افزایش خطر بروز هایپرتانســیون حاد ریوی ،تشنج،
تولــد پیش از موعد و ســقط جنین را در جنین هایی که
در معرض  SSRIsقرار گرفته اند ،گزارش کرده اســت.
ارتباط بین استفاده از پاروکستین در دوران جنینی ،یک
 SSRIکه بطور گسترده تجویز می شود ،و بروز ناهنجاری
های حــاد نظیر ناهنجاری های قلبی و آمفالوســل دیده
شــده است .اســتفاده از  SSRIsدر اواخر بارداری باعث
افزایش ســه برابری در ایجاد ســندروم رفتاری در نوزاد
تــازه متولد شــده ( )Neonatal behavioral syndrome
می شــود که در این ســندرم عالئمی از این قبیل دیده
می شــود :عصبی شــدن (  ،)Jitterinessتنفس شــدید
(  ،)Tachypneaکاهــش قندخــون ( ،)Hypoglycemia
ضربــان قلب ضعیــف ،اختالالت تنفســی ،نقص در گریه
کــردن یا عــدم توانایی گریه کردن و ســیر نشــدن در
هنگام غــذا خوردن که این عالیــم معموال در 30درصد
از نوزادانــی که در معرض این دارو قــرار گرفته اند بروز
میکند [.]3
مهارکننــده هــای انتخابی بازجذب مجدد ســروتونین و
نوراپــی نفریــن ( )SSRIs-SNRIsاز طریــق مهارکردن
بازجــذب مجدد ســروتونین و نوراپی نفریــن در نواحی
از مغــز که در تنظیم حــاالت خلق و خوی فرد اثر دارند
عمل می کنند .این دســته از داروها نســبت به داروهای
ضدافســردگی تری ســیکلیک برتری دارند ،به این دلیل
کــه داروهــای ضدافســردگی تریســیکلیک موجب بروز
اثرات مخرب بیشــتری نظیر اختــال در عملکرد طبیعی

قلب در صورت مصرف دوزهای باالی آن می شــوند.
همــراه با مولکول های کوچــک طبیعی ،تمامی SSRIs-
 SNRIsنیز در انســان قابلیت عبور از جفت را دارند .این
امر اغلب باعث می شــود که اکثر محققین اثرات ســوئی
را برای مصرف این داروها در نظــر بگیرند باوجود اینکه
اغلــب داروهایی که بطور کلینیکــی تجویز و مصرف می
شــوند معموال از جفت عبور می کنند و فقط تعداد کمی
از آنها دارای اثرات مخرب هســتند.
داده هــای اخیر حاکی از جلوگیــری از مصرف داروهای
ضدافســردگی به میزان 3-8درصد در آمریکا می باشــد.
همچنیــن کاهش مصرف این دارهــا در طی بارداری در
مقایســه با دوران پیش از بارداری گزارش شده است.
میزان ایمن بودن و یا خطــر مصرف داروهای ضد
افسردگی برای جنین
با گذشــت بیش از دو دهه بعد از ورود داروی فلوکستین
بــه بازار و تجویــز و مصرف آن ،مطالعــات در زمینه ی
ناهنجاری های ریخت زایی و رفتارهای عصبی در انســان
نتوانســته بودند خطــرات بــروز ناهنجار یها در صورت
مصرف داروها و نســل جدید این داروها همچون SSRIs
و  SNRIsرا مشــخص ســازند .مطالعات اولیه نشان داده
بود که این داروها برای جنین خطرســاز نیستند تا جایی
که گفته شــد این داروها را نمی توان در دسته تراتوژن
های اصلی انســانی قرار داد .این بررسی ها ادامه داشت
تــا زمانیکه افزایش 1.5برابری در بــروز ناهنجاری های
قلبــی عروقی همچون نقائــص دیواره بطنی قلب ( )VSD
و دیــواره دهلیــزی در بین کودکانی کــه در رحم مادر
در معــرض داروی پاروکســتین قرار گرفتــه بودند دیده
شــد .این امر باعث شــد تا در مصــرف آن و میزان دوز
مصرفــی ایــن دارو جوانب احتیاط رعایت شــود .کاهش
مصرف این دارو به این دلیل توصیه شــد تا از خطر بروز
هایپرتانســیون حاد ریوی در نوزادان تازه متولد شــده و
یا ســندرم قطع تنفس کاسته شود.
با گذشــت بیش از  6سال پس از این زمان ،اثرات مخرب
مصرف  SSRIsدر بروز نواقص قلبی عموما  VSDsگزارش
شــد .در  2010یک بررســی گزارش کرد کــه مجموعه
ای از نواقــص قلبــی در صورت مصرف پاروکســتین در
ســه ماهه اول بارداری بروز می کند.بررســی ها نشــان
داده اســت که مصــرف SSRIدر دوران بــارداری باعث
بــروز افزایش خطر نســبی ابتال بــه PPHN (Persistent
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 )PulmonaryHypertension of the Newbornمی شود
که یک این یافته در حیوانات آزمایشــگاهی نیز به اثبات
رســیده اســت .آنچه مهم اســت اینکه  PPHNمنجر به
5-10درصــد مرگ و میــر به علت آنومالــی های جدی
قلبی ،فتق دیافراگمی و آسپیراســیون مکونیوم می شود.
اگرچــه  Chamberو همکاران نشــان دادند که SSRI
موجب بــروز  PPHNتنها در  1کــودک از  100کودک
قرار گرفته در معرض این دارو می شــود.

تغییــرات فارماکودینامیــک و فارماکوکینتیک القا شــده
در بارداری
در اواخــر بارداری ،وزن بدن افزایش مــی یابد که بطور
موثــری دوز اثربخش داروهای ضد افســردگی را کاهش
می دهد .مهــم اینکه ،فعالیت چندین آنزیم ســیتوکروم
افزایــش می یابــد که عمدتــا شــامل  CYP4503A4و
 2D6 CYP450می باشــد که متابولیســم اکثر  SSRIsو
 SNRIsرا کاتالیز می کند.

(Poor Neonatal Adaptation Syndromeســندرم
سازگاری ناچیز نوزاد تازه متولد شده)
افراد بزرگســالی که بطــور ناگهانی درمــان با  SSRIیا
 SNRIرا قطع می کنند درجات متنوعی از ســندرم قطع
(  )Withdrawal syndromeرا نشــان داده اند که عالیم
آن نظیــر تشــنج ،اضطراب ،اختالل در خواب ،رعشــه و
حمالت ناگهانی عصبی می باشــد .نوزادانی که در اواخر
دوران بــارداری در معرض  SSRIیــا  SNRIقرار گرفته
اند ،بــه میزان 10-30درصد به این ســندروم مبتال می
شــوند .اگرچه در اغلب موارد اکثر عالیم این ســندروم
در صورت مصــرف اپیوئیدها ،بنزودیازپینــو اتانول بروز
می کند ،اما در برخی مــوارد مصرف  SSRIموجب بروز
اختالالت تنفســی می شــود که در اینصــورت مراقبت
های تنفســی کوتاه مدت الزم می باشد که این مورد تنها
در مصرف  SSRIیا  SNRIدیده می شود.

خطرات عدم درمان افسردگی در دوران بارداری
افســردگی کنترل نشــده در طی دوران حاملگی میزان
خطر ســقط ،تولــد پیش از موعــد و ناگهانــی جنین و
تولد نــوزادی با وزن کم را افزایش مــی دهد .زنانی که
درمان با داروهای ضد افســردگی به علت ترس از اثرات
تراتوژنیــک بودن آن قطع می کنند میزان بســیار باالیی
از حاالت مرضی و بستری شــدن در بیمارستان را نشان
می دهند [.]4

( Long-term neurobehavioral effectsپی
آمدهای رفتاری عصبی طوالنی مدت)
 SSRIs-SNRIsممکن اســت بر رشــد و نمو نرمال مغز
جنین نیز تأثیرگذار باشــند ،بدیــن دلیل که این داروها
در سطح و هماهنگ با نوروترانســمیترهای مرکزی عمل
مــی کنند .تعداد نســبتاً کمی از بررســی هــا تغییرات
رفتــاری و عصبــی را به دنبال اســتفاده درون رحمی از
 SSRI-SNRIمورد مطالعه قرار داده اند .در اغلب موارد
نواقصی در رفتارهای شــناختی و یادگیری در این افراد
گزارش شــده اســت Nulman .و همکاران اخیر ا ً در یک
بررســی مقایســه ای بین تأثیرات افسردگی در کودکانی
که در دوران جنینی در معرض ونالفاکســین قرار گرفته
بودند بــا موارد مشــابهی که در معرض ایــن دارو قرار
نگرفته بودند انجام داد و مشــاهده کردنــد که هیچگونه
اختالف و تفاوتــی در اعمال شــناخت عصبی یا رفتاری
دیده نشد.

اثرات مصرف کوکائین و آمفتامین ها بر زنان باردار
برخي انــواع آمفتامينهــا داراي مصارف طبي هســتند
وتحت نظارت كامل پزشك درمواردي چون افسردگيها،
اختــاالت پرتحركــي كمتوجهــي كــودكان وحملههاي
خواب مورداســتفاده قــرار ميگيرنــد .آمفتامينها اغلب
بــراي بهبــود كارآيي وايجاد حالت سرخوشــي توســط
دانشآموزان ،دانشــجويان و رانندگان مورد ســوءمصرف
قــرار ميگيرند .ازجمله نا مهاي رايج آن ميتوان به آيس
(  / )ICEاسپيد (  / )SPEEDميتسيبوشي ( )Mitsibushi
وتركيبــي ازآمفتامينهــاي جايگزين بــه نام MDMA
تحت نام  Ecstasyاشاره كرد.
در دو دهه ی اخیر مشــخص شده که جفت ،هدف اصلی
و مســتقیم اثر این داروها است .جفت ناقل نوراپی نفرین
را بیان می کند ،یعنی همان ناقلی که مســئول بازجذب
نوراپی نفرین در سیســتم عصبی ســمپاتیک می باشــد.
جفــت به عالوه ناقل ســروتونین را نیز بیان می کند ،که
یک هدف بــرای کوکائین و آمفتامین ها می باشــد .این
دو ناقــل در بخش ســن سیتیوتروفوبالســت جفت واقع
شــده اند و عمدتا در قسمت مادری غشای لبه ی بروسی
بیان می شــوند ،پس در تماس مستقیم با خون مادر قرار
دارنــد .بنابراین هنگامیکه خانمــی در دوران حاملگی از
ایــن داروها اســتفاده کند ،داروها موجــب بلوکه کردن
عملکــرد ناقــل نوراپی نفرین و ســروتونین در جفت می

شــود ،پس می توان گفت که جفت یک تارگت مســتقیم
عمل کوکائین و آمفتامین ها می باشــد (تصویر .)1

تصویر ( :)1اعمال فیزیولوژیک ناقل ســروتونین (مربع)
و ناقل نوراپی نفرین (دایره) در تروفوبالســت جفتی
انسان.
جریان خــون جفتی در بخش مادری آن بســیار ویژه و
بی نظیر اســت ،زیرا فاقد شــبکه مویرگی می باشد .سن
ســیتیو تروفوبالســت در خون مادری بطــوری غوطه ور
مستقر شده است که هیچ ســلول اندوتلیالی در بین آنها
وجــود ندارد .ایــن وضعیت را می توان مشــابه با حالت
خونریزی (همــوراژی) در نظر گرفت .آرتریول های رحم
خون را بــه جفت وارد کرده و ونولهــای رحمی خون را
از جفت خــارج می کنند .کرک ها یــا ویلی های جفتی
در تمــاس مســتقیم با خون قرار می گیرنــد .مزیت این
سیســتم ،یعنی عدم وجود ســد اندوتلیالی این است که
انتقال مواد غذایی و اکســیژن از مــادر به جنین به دلیل
فقدان وجود یک الیه ســلولی اضافــی بین خون مادر و
سن سیتیوتروفوبالســت با کارآمدی بیشتری صورت می
گیرد.
از مضــرات این سیســتم این اســت که مشــابه با حالت
هموراژی ممکن اســت خطر فعال شــدن پالکت ها و به
دنبال آن شــکل گیری لخته افزایش یابد .اگرچه مشخص
اســت که در بارداری نرمال هیچگاه لخته شدن در جفت

رخ نمی دهد که به علت وجود مکانیســم هایی است که
در جفت وجود دارند و از فعال شــدن پالکتها و شــکل
گیــری لخته جلوگیــری می کنند .علــی رغم وجود این
مکانیســم پیشــگیری ،همچنان انتظار مــی رود که این
پالکــت ها تا حدودی در فضای بین پرزها در جفت فعال
شــوند .فعال شــدن پالکت ها با آزاد شدن ســروتونین
همراه اســت .از آنجایی که ســروتونین بطور بالقوه یک
منقبــض کننده عروقــی و همچنین یــک تحریک کننده
ی انقباض رحمی اســت ،پس ســروتونین بایســتی بطور
موثری از فضای بین پرزی برداشــته شــود تا از عملکرد
آن بر عروق و ماهیچه رحمــی ممانعت به عمل آید.
ناقل ســروتونین بیان شــده در غشــای حاشیه دار سین
سیتیوترفوبالســت احتمــاال در این فرآیند شــرکت می
کند .ناقل ســروتونین مســئول پاکسازی ســروتونین از
فضای سیناپســی نورون های ســروتونرژیک می باشــد.
ایــن ناقل بســیار فعال بوده و بوســیله ی ســه نیروی
اصلی تقویت شــده و عمل مــی کند :یک گرادیان ،+Na
یــک گرادیان  -CLو یک گرادیــان  .+Kاز ویژگی های
فعال این سیســتم ناقل این اســت که بطور مناسبی در
پا کســازی فضای بین پرزی از سروتونین وازواکتیو عمل
می کند.
نکتــه قابــل توجه این اســت که تشــابه آشــکاری بین
اعمال فیزیولوژیکی ناقل ســروتونین در سیســتم عصبی
ســروتونرژیک و جفت وجــود دارد .در سیســتم عصبی
ســروتونرژیک ،نورون هــای پیش سیناپســی ،زمانیکه
فعال می شــوند ،ســروتونین را به درون ســیناپس آزاد
کرده تــا موجب تســهیل در انتقال ســیگنال به نورون
های پس سیناپســی شوند .زمانیکه ســیگنال از نورون
پیش سیناپســی به پس سیناپســی منتقل شد ،عملکرد
ســروتونین به پایان میرســد .اینجا محلی اســت که در
حقیقــت ناقــل ســروتونین نقش اصلی خــود را ایفا می
کند .ناقل ســروتونین در غشای پالســمایی نورون های
پیش سیناپســی بیان شــده و عمل این ناقل ،پاکســازی
سروتونین از سیناپس اســت تا جایی-که نقل و انتقاالت
نورونی به پایان برســد (تصویر .)2
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تصویر( :)2عملکردهای ناقل ســروتونین و نوراپی نفرین
در سیســتم عصبی A: .ناقل سروتونین؛  :Bناقل نوراپی
نفر ین .
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فضــای پرزی بین مادر و جفت نیز مشــابه با ســیناپس
عمــل می کنــد .پالکت های خون مــادری درون جفت
که به علت فقدان اندوتلیوم تا اندازه ای فعال شــده اند،
ســروتونین را در فضای بین پرزی آزاد می کنند ،اما این
سروتونین چنا نچه پاکســازی نشود اثرات زیان باری بر
نقل و انتقاالت جفتی خواهد داشــت .بهرحال از عملکرد
سروتونین به دلیل وجود ناقل ســروتونین جفتی و نقش
موثر آن در برداشــت ســروتونین ممانعت بــه عمل می
آید .در ســین سیتیوتروفوبالست ،ســروتونین به وسیله
ی مونوآمین اکســیداز ،آنزیمی که بــه میزان فراوان در
جفت وجــود دارد ،متابولیزه می شــود .بنابراین ســین
سیتیوتروفوبالســت همچون یک ســینک برای سروتونین
عمل می کند .چنا نچه این عمل به وســیله ی کوکائین
و آمفتامیــن ها بلوکه شــود ،ســروتونین در فضای بین
پــرزی جمع شــده و منجر به انقباض رحمــی و انقباض
عروقی می شــود .پس مــی توان نتیجــه گرفت که این
داروهــا منجر بــه زایمان زودرس ،کاهــش جریان خون
جفتی و به دنبال آن کاهش رشــد و عقب ماندگی ذهنی
می شود.
کوکائیــن و آمفتامین ها دارای اثرات مهــاری بر ناقلین
ســروتونین و نوراپی نفرین کــه در جفت عمل می کنند،
می باشــند و موجــب بلوکه کــردن عمــل انتقالی این
ناقل ها می شــوند .ناقل ســروتونین به میزان بیشــتری
توســط کوکائین بلوکه می شــود و این درحالی-اســت
کــه ناقل نوراپی نفرین بیشــتر بوســیله ی آمفتامین ها

بلوکه می شــود .پس می توان انتظار داشــت که عملکرد
ناقلیــن ســروتونین و نوراپی نفرین در جفــت به میزان
چشــمگیری در زنانــی کــه در طــب بــارداری خود از
کوکائین و آمفتامین ها اســتفاده مــی کنند ،تحت تأثیر
قــرار گیرد.کوکائین عملکرد ناقلین ســروتونین و نوراپی
نفریــن را بلوکه می کند و بنابرایــن توانایی این ناقل ها
در برداشــت ســروتونین و نوراپی نفریــن از فضای بین
پرزی را مختل می کند.
از طرف دیگر ،آمفتامین ها با ســروتونین و نوراپی نفرین
بر ســر انتقال از طریــق این دو ناقل رقابــت می کنند،
بنابراین بطور رقابتی موجب مهار پا کســازی سروتونین
و نوراپــی نفرین از فضای بین پرزی می شــوند .باوجود
اینکــه روش برهمکنش کوکائیــن و آمفتامین ها با ناقل
های ســروتونین و نوراپی نفرین متفاوت است ،اما نتیجه
ی نهایی مشــابه اســت و آن اینکه :برداشــت سروتونین
و نوراپــی نفرین بوســیله ی ناقل ها توســط این داروها
مهار می شــود که منجر به افزایش حضــور این منقبض
کننــدگان عروقــی و مونوآمین های منقبــض کننده ی
رحمی در فضای بین پرزی می شــود.
جفت انســانی همچنین دو هدف دیگر نیز برای کوکائین
بیــان می کند؛ این اهداف ناقــل مونوآمین خارج نورونی
هســتند کــه تحــت عنــوان Organic Cation =OCT3
 Transporter3و Sigma Receptor 1 =σR1خوانــده می
شــوند OCT3 .در غشــای پایه ی ســمت جنینی ســن
سیتیوتروفوبالســت بیان می شــود .عملکرد فیزیولوژیکی
این ناقــل و ارتباط آن با بیولــوژی جفتی درحال حاضر
ناشــناخته اســت .زمانیکه عملکرد ناقل  OCT3توســط
کوکائیــن مهــار می شــود ،غلطت هــای نســبتاً باالیی
از این دارو الزم اســت تــا موجب مهار چشــمگیر ناقل
گردد .بنابراین کامال مشــخص نیســت که آیــا این ناقل
در عملکردهای فارماکولوژیکــی کوکائین در جفت نقش
بــارزی را ایفا می کند یا خیر.
 σR1ناقــل نیســت اما نقــش مهمی را در ســیگنالینگ
ســلولی ایفا مــی کنــد .بطــور ابتدایی در ســاختمان
غشاهای درون ســلولی خصوصاً در شــبکه آندوپالسمی
مســتقر شده اســت .نکته ی مهم در مورد آن این است
که پروژســترون به عنوان یک لیگانــد اندوژن برای این
رســپتور بکار می رود .کوکائین با رسپتور در غلظت های
مناســب فارماکولوژیکــی برهمکنش می کنــد .بنابراین
احتمــال می رود که عملکرد رســپتور در جفت تا اندازه
ی زیــادی در زنانی کــه در طی حاملگی ســوء مصرف

کوکائین داشــته اند ،مختل شود [.]5
ارتباط بین ناقل ســروتونین و ناقل نوراپی نفرین
در جفت با ناقــل جفتی کوکائین و آمفتامین
کوکائین چربی دوســت بوده و بنابرایــن می تواند بدون
وجــود هیچ ناقل اختصاصی به راحتی از عرض غشــاهای
زیســتی غنی از لیپید عبور کنــد .کوکائین با جایگا ههای
فعــال ناقل ســروتونین و ناقل نوراپی نفریــن برهمکنش
کــرده و بنابراین از نقل و انتقــال این دو ماده از طریق
ناقل های خــود ممانعت به عمل می آورد.
چندین بررسی نشــان داده اند که کوکائین تمایل نسبتا
باالیــی به اتصال به ناقــل ســروتونین دارد .بنابراین ،با
وجود اینکه ناقل ســروتونین و نوراپی نفرین بطور رقابتی
به وســیله ی کوکائین مهار می شــود امــا کوکائین یک
سوبســترای قابــل انتقال برای این ناقل ها نمی باشــد و
ایــن دارو تنها به عنــوان بلوکه کننــده ی ناقل ها عمل
می کند.
حضــور کوکائیــن در خون مادری از ورود ســروتونین و
نوراپــی نفرین به درون ســن سیتیوتروفوبالســت جفتی
جلوگیری کرده وبه دنبال آن از پا کسازی این مونوآمین
هــای وازواکتیو از فضــای بین پرزی ممانعــت به عمل
می آورد .درمقابــل ،آمفتامین ها به عنوان سوبســترای
رقابتــی برای این دو ناقل به کار می رونــد .آمفتامین و
متافتامیــن با ســروتونین و نوراپی نفرین بر ســر اتصال
به جایــگاه فعال ناقل های ویژه ی خــود رقابت کرده و
از انتقال آنها به ســن سیتیوتروفوبالســت جلوگیری می
کننــد .آمفتامین ها به جای سوبســتراهای مونوآمین از
طریق ناقل ها به ســلول جفتی وارد می شــوند .بنابراین
ناقلیــن ســروتونین و نوراپــی نفرین جفتــی ورود فعال
آمفتامیــن ها به درون جفــت را میانجی گری می کنند.
تصور بر این اســت که  OCT3در غشــای پایه ی سمت
جنینی ســن سیتیوتروفوبالســت حضور داشته و موجب
تســهیل انتقــال آمفتامین ها از جفت بــه درون جریان
خون جنین می شود.
اســتفاده از داروهــای ضدافســردگی در دوران
بارداری و اثرات آن بر ساختمان و عملکرد جفت
انواع بســیاری از داروهای ضدافسردگی وجود دارند که
بــا بلوکه کــردن عملکرد ناقل های ســروتونین و نوراپی
نفریــن موجب بروز اثرات فارماکولوژیکی در انســان می
شوند .این داروها عبارتند از:

مهارکننــده هــای انتخابــی بازجــذب مجــدد
ســروتونین(  )SSRIsمثل Prozac(Fluoxetine)، Paxil
 ( Paroxetine)، Zoloft ( Sertralineو ) Celexa
)Citalopram

مهارکننــده های بازجــذب مجدد ســروتونین و نوراپی
نفرین (  )SNRIsمثل ( )Venlafaxine Effexor
ضدافســردگی های تری سیکلیک نظیر
( )Desipramine Norpraminو ( Imipramine
 )Tofranilنیــز عملکــرد ناقل های ســروتونین و نوراپی
نفرین را بلوکه می کنند.
از آنجایــی که این داروهــا به میزان وســیعی به منظور
درمان افسردگی توســط خانم های باردار به مصرف می
رســند و با توجه بــه اینکه عملکرد ایــن داروها بر ناقل
های ســروتونین و نوراپی نفرین جفتی مشــابه با عملکرد
کوکائین و آمفتامین هاســت پس بایســتی انتظار داشت
کــه اثرات آنها بر عملکرد جفت و رشــد و نمو جنین نیز
مشــابه باشد .عقب ماندگی رشــد درون رحمی و زایمان
پیش از موعد را می توان بــه عنوان پی آمدهای مصرف
ضدافســردگی ها در طی بارداری دانست.
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چکیده:
یكی از نقاط غیر معمول برای النهگزینی ،لولههای رحم هستند .تخمك لقاح یافته در هر بخشی از لولههای رحمی میتواند النهگزینی كند.
این نوع حاملگی در بیشتر موارد خود را با عالئم درد لگنی و شكمی نشان میدهد .حاملگی خارج رحمی وضعیتی شایع و گاهی مرگبار
است و تقریباً می توان گفت که از هر  80مورد حاملگی یکی از آنها خارج رحمی است .خطرات ناشی از حاملگی خارج رحمی برای مادر
باردار از خطر حاملگیهای معمولی یا حتی حاملگیهایی كه منجر به سقط جنین میشود ،بیشتر است .بنابراین ،تشخیص زودرس این
نوع حاملگی میزان سالمت مادر و احتمال حفظ قدرت باروری وی را افزایش میدهد.
شایعترین علت حاملگی خارج رحمی ،تخریب لوله رحمی و ایجاد انسداد یا تنگی لوله است ،همچنین احتمال دارد مشکل در دیواره های
لوله وجود داشته باشد که نتواند مانند حالت طبیعی منقبض شده و تخم بارور را به داخل رحم به حرکت درآورد .تشخیص سریع در درمان
حاملگی خارج رحمی اهمیت زیادی دارد و نوع درمان ،بسته به اندازه و محل بارداری خارج رحمی و تمایل فرد برای بارداری مجدد متفاوت
اســت .در مراحل اولیه می توان با تجویز دارو ،تخم بارور شــده را حل کرد تا توسط بدن باز جذب گردد ،اما اگر زمان بیشتری از حاملگی
گذشته باشد الزم است جراحی انجام گیرد.
واژگان کلیدی .بارداری ،خارج رحمی ،النه گزینی.
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مقد مه
جنین انســان به طور طبیعی در الیه داخلی رحم یعنی
اندومتــر النه گزینــی میكند .هر گاه ایــن النه گزینی
در هــر محــل دیگری غیــر از این مكان صــورت گیرد
حاملگی نابه جا ( )Ectopic Pregnancy: EPمحســوب
میشــود .این مشــكل در هر ســنی ،از بلوغ تا یائسگی
دیده میشــود اما چهل درصد موارد آن ،در زنان  20تا
 29ســاله رخ میدهد .خطرات ناشــی از حاملگی خارج
رحمی برای مادر باردار از خطــر حاملگی های معمولی
یا حتــی حاملگــی هایــی كه منجــر به ســقط جنین
میشــود ،بیشتر اســت .بنابراین ،تشخیص زودرس این
نوع حاملگی میزان ســامت مادر و احتمال حفظ قدرت
بــاروری وی را افزایش میدهد .حاملگــی های نابه جا
بیشــتر از همه در لولههای رحمی ،ســپس در تخمدان،
شــكم و دهانه رحــم رخ میدهند؛ هر چنــد كه موارد
نــادری از این نوع حاملگی در ســایر قســمتهای بدن
نظیر طحال مشــاهده شده است (شکل .]1[ )1

شــکل  -1نمایی از حاملگی نابه جا در لولههای
ر حمی
عوامــل مختلفی میتوانند در ایجاد حاملگیهای نابه جا
دخیل باشــند؛ مواردی چون عفونتهای لوله رحمی كه

باعــث تنگی لوله رحمی و كاهش حركت مژ ههای مخاط
رحمی میشوند ،چســبندگیهای اطراف لوله رحمی به
دنبال عفونت بعد از زایمان یا ســقط ،آپاندیست و سایر
عواملی كه باعث تنگ شــدن لوله رحمی میشوند و نیز
ســزارین كه باعث افزایش احتمــال حاملگی نابهجا در
زایما نهای بعدی میشــود .پس از یك بار حاملگی نابه
جا احتمــال حاملگی نابه جــای بعدی  7تا  15درصد
اســت .همچنین ،مصرف قر صهای جلوگیری از بارداری
نوع پروژســترونی ،اســتفاده از آی یو دی ،اســتعمال
دخانیــات ،برخی از تومورهای رحمــی نظیر لیومیو مها،
جراحــی قبلی لگن یا شــكم نیز از عواملی هســتند كه
درصد شــیوع حاملگی خارج رحمی را افزایش میدهند.
از مــوارد جالب توجه دیگر ،بروز بیشــتر این عارضه در
زنان غیر ســفید پوست نســبت به زنان سفید پوست در
تمام گرو ههای سنی است [.]1
گستردگی و شیوع:
النــه گزینی در خــارج از حفره رحم حالتی اســت که
شــدیدا مادر را به مخاطره افکنــده و با ادامه بارداری
مغایــرت دارد .اگر النــه گزینی نابجا ســبب تهاجم در
جدار عروق یا آســیب عضو ،خصوصــا لوله های رحمی
که جهت اســتقرار جنین در حال رشــد مناسب نیست،
شــود ،خونریــزی خطرناکی روی خواهــد داد .حاملگی
نابجــا بــه تنهایی بر شــیوع حاملگی تاثیــر دارد چون
باعث کاهش بــاروری و افزایش احتمال بــروز حاملگی
نابجــا خواهد شــد .در طی ســالهای اخیــر ،عمدتا به
علــت افزایش شــیوع بیماریهــای التهابی لگن ( Pelvic
 ،)inflammatory disease :PIDمیــزان بــروز حاملگی
نابجــا در حال افزایش می باشــد .شــیوع حاملگی نابجا
در آمریکا افزایش یافته و از  4 /5در هر  1000حاملگی
در سال  ، 1970به  16/8هر حاملگی در  1989رسیده
اســت .درصد  EPحدود 2درصد کل حاملگی ها تخمین
زده شــده است که به نظر می رســد بیش از اینها باشد
چراکــه بیمارانــی که بــه مراکز خصوصــی مراجعه می
کنند در این آمار در نظر گرفته نشــده اند.
حداقــل  2دلیــل برای افزایش آشــکار در شــیوع EP
وجود دارد :اول به علت افزایش شــیوع فاکتورهای خطر
برای  EPو دوم ،ظهور تســت های حاملگی حســاس و
اولتراســاند ترانس واژینال که تشــخیص زودتر را مهیا

مــی کنــد و  EPهایی را که ممکن اســت در گذشــته
بطور خودبخود پیش از تشــخیص برطرف می شــدند را
شناســایی می کند .جالب توجه است که امروزه کاهش
مرگ و میر ناشــی از  EPها را شــاهد هستیم .بین سال
های  1979الی 13 ،1986درصــد مرگ و میر مادران
در نتیجــه  EPبود اما تا  ، 1992این میزان به 9درصد
کاهش یافت .هنوز  EPاولیــن علت مرگ و میر مادران
در ســه ماهه اول بارداری اســت کــه 90درصد آن در
نتیجه خونریزی می باشــد [.]1
شیوع موقعیت:
 EPالنــه گزینی یــک تخمک بارور شــده در بیرون از
جســم رحمی اســت .جنین ممکن اســت در هر مکانی
از دســتگاه تناســلی و لگن کاشــته شود .شــایع ترین
محل بــرای النه گزینــی نابجا ،لوله های فالوپ اســت
(98/3درصــد از  EPها) که 79/6درصــد آن در بخش
آمپــول12/3 ،درصــد در ایســتموس6/2 ،درصــد در
پایانــه فیمبریایــی و 1/9درصــد باقیمانــده در ناحیه
بینابینــی صورت می گیرد .النــه گزینی نابجا در خارج
از لولــه های فالوپ نادر اســت؛ فقط 1 /4درصد  EPها
حاملگی های شــکمی هســتند0/15 ،درصد تخمدانی و
0/15درصد ســرویکال (شــکل  .)2در خانمهایی که با
روش هــای کمکی باروری حامله شــده اند (  ،)ARTبه
طــرز قابل توجهــی میــزان حاملگی نابجــا غیرلوله ای
افزایــش می یابد ،خصوصــا حاملگی توام که یکی داخل
رحم و دیگری نابجا است [.]2

شــکل  -2نواحی مختلف النه گزینی نابجا

69

نتیجــه حاملگی لوله ای ممکن اســت یکی از این
سه حالت باشد:
.1پارگی لولــه با خونریزی داخل صفاق؛
.2ســقط لولــه ای (به عنــوان مثال خــروج حاملگی از
انتهاهای شــرابه ها با خونریزی یا بدون خونریزی)؛
.3ســقط لولــه ای با کاشــت بعدی در یک ســاختمان
داخل صفاقی.
بیمــاران با حاملگی خارج رحمی نــه تنها احتمال مرگ
فوری و عوارض ســریع از دســت دادن خون و آســیب
آناتومیک را دارند بلکه کاهش چشــمگیری در بچه دار
شــدن بعدی خواهند داشــت .در حقیقت کمتر از 1 /2
درصد از این مادران زایمــان و تولد نوزاد را تجربه می
کنند [ .]2
( Pathogenesis and

پاتوژنز و فاکتورهای خطــر
:)Risk Factors
 EPاغلــب به همــراه فاکتورهای خطر منجر به آســیب
لولــه ای و انتقــال نادرســت جنیــن اســت .مهمترین
فاکتورهــای خطــر منتهی بــه حاملگی نابجــا در ادامه
ذکر شده اند.
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•آسیب /عفونت لوله ای:
بیمــاران با ســابقه یک  EPقبلــی 6-8 ،برابر بیشــتر
احتمــال تجربــه یــک  EPدیگــر را دارنــد .مطالعات
کلینیکی بیشــتر نشــان داده که 8 -14درصد بیماران،
بیــش از یــک  EPرا تجربه کــرده اند .ایــن مطالعات
همچنیــن حاکــی از این مســدله بودند کــه بیماران با
ســابقه جراحی لوله ای ،نســبت باالتــری از  EPرا به
خــود اختصاص میدهند .پاتولــوژی لوله ای گاه نتیجه
یک عامل عفونی اســت .بیماران با ســابقه عفونت های
لگنی شــامل  Gonorrheaو  Chlamydiosisو بیماری
های التهابــی ،در صد باالیی حاملگــی نابجا را خواهند
داشــت .میزان  EPدر زنــان با عفونت یــا التهاب لوله
های فالوپ مشــاهده شده با الپاروســکوپی در مقایسه
با زنــان با لوله های نرمال4 ،درصــد بود .عفونت های
لگنی باعث افزایش انســدادهای لوله ای می شــوند ،که
به میزان 12/8درصــد پس از یک آلودگی35/5 ،درصد
پــس از  2آلودگی ،و 75درصــد در بیماران با  3بار یا

بیشــتر آلودگی افزایش را نشان می دهد [.]3
•:)Salpingitis Isthmica Nodosa (SIN
 SINیک ضخیم شــدگی آناتومیک بخش پروکســیمال
لولــه های فالــوپ با چندیــن زایده لومنی اســت .این
بیماری لوله ای ،شــیوع  EPرا تا 52درصد افزایش می
دهد [ .]3
•:)Diethylstilbestrol (DES
 DESیک داروی ســنتتیک غیر استروییدی با عملکردی
مشابه اســتروژن است که در ســال  1938سنتز شد و
تا  1971بعنوان داروی آگونیســت استروژن تجویز می
شــد اما نهایتا مشخص شد این دارو یک تراتوژن است.
ارائــه  in uteroاین دارو مورفولوژی لوله فالوپ را تغییر
می دهد ،بافت فیمبریال از بین رفته یا کم می شــود و
طول و قطر دهانــه داخلی لوله کاهش می یابد .آناتومی
غیرطبیعــی لوله ،میزان وقــوع  EPرا افزایش می دهد
[ .]3
•مصرف سیگار:
بیمارانــی که ســیگار اســتعمال می کنند در ریســک
باالیــی از  EPهســتند .تصور ارتباط بین  EPو ســیگار
مشــکل است .داده های بدست آمده نشا ندهنده آسیب
ایمنی در افراد ســیگاری می باشــد که منجر به عفونت
های لگنی و یا تغییر در تحرک لوله ای اســت [.]3
•:Vaginal Douching
داچینــگ اصوال به معنی شستشــوی با فشــار زیاد آب
به منظــور ضدعفونی می باشــد .در گذشــته داچینگ
واژنــی برای رفــع آلودگی و عفونت بــکار می-رفت اما
امــروزه می دانیم این روش برعکــس احتمال عفونت را
افزایــش می دهد چراکه  pHطبیعی این ناحیه را بر هم
می زنــد و آن را تبدیل به محیط مناســبی برای ایجاد
آلودگی میکند .بیماران با ســابقه داچینگ ،اغلب دچار
عفونت های لگنی بیشــتر و آســیب لوله ای متعاقب آن
می شــوند .بنابراین داچینگ واژنی از فاکتورهای خطر
برای  EPمحسوب می شود [ .]3

•روش های جلوگیری از بارداری ( )Contraception
:
از جمله روش های جلوگیری از حاملگیIntrauterine ،
 devicesیــا  IUDsمی باشــند IUD .ها در میان روش
های جلوگیری از ضریب اطمینان باالیی برخوردارند اما
در همان میزان اندک حاملگی های ناخواســته که حتی
با وجود  IUDشــکل می گیرند ،نســبت باالیی حاملگی
نابجــا رخ می دهد ،آنچنا نکه بــا  ،IUDپیوندهای لوله
ای بطــور موثــری از حاملگــی جلوگیری مــی کند اما
اگــر حاملگــی رخ دهــد ،احتمال  EPبــاال خواهد بود.
درواقع نســبت حاملگی های ناخواســته کــه اکتوپیک
می شــوند در زنانی کــه از  IUDاســتفاده می کردند
بیشــتر از آنهایی بود که قرص هــای جلوگیری مصرف
مــی کردند .در واقع زنانی کــه از جلوگیری کننده های
خوراکی اســتفاده مــی کنند در خطــر کمتری از EP
هســتند .بطور مشــابه ،در جلوگیری کننده های سدی
( کاندوم ها ،اســپرم کش ها  ،دیافراگم ها) نیز نســبت
کمتری  EPشــکل می گیــرد .بنابرایــن  IUDها موثر ا ً
از حاملگــی جلوگیری مــی کنند اما اگــر حاملگی رخ
دهــد ،احتمال  EPباال خواهد بود .جالب این اســت که
نســبت باالیــی از  EPهای تخمدانــی در زنانی رخ می
دهد که از  IUDاســتفاده می کنند(5/5درصد در مقابل
0 /15درصد).
در نهایت ،زنانی که عفونت های جنســی ،ناباروری و یا
بیش از یک شــریک جنســی را تجربه کرده اند ،دارای
ریســک متوســطی برای  EPمی باشند .ســابقه جراحی
شــکمی یا لگنــی  ،ســیگار ،داچینگ واژنی و یا ســن
کــم در اولین ارتباط جنســی ،خطــر  EPرا تا حدودی
افزایش می دهند [.]3
عالئم و نشانه ها:
 EPهــا امــروزه می تواننــد پیــش از تکویــن عالئم،
تشــخیص داده شوند .ســه عالمت کالسیک  EPعبارتند
از( Amenorrhea :توقف دوره های قاعدگی) ،خونریزی
نامنظم واژنی و درد شــکمی خفیف که همچنان شــایع
تریــن عالئــم  EPمحســوب می شــوند .درد شــکمی
ناگهانــی ،شــدید و یکطرفه شــایع ترین شــکایت در
90-100درصد زنان با  EPاســت .درد شعاعی به سمت
بازو ،ســنکوپ و شــوک در نتیجه خونریزی داخلی در

20درصــد بیماران رخ می دهد .شــایع ترین نشــانه ها
مربوط به تســت شکمی اســت و حساس و آسیب پذیر
شــدن ناحیه شــکمی در 90درصد از بیماران دیده می
شود [.]3
( Assisted

 EPو تکنولــوژی های کمکی تولیدمثل
:)Reproductive Technology :ART
ریســک  EPدر بیماران با تجربه یــک  ،ARTبه میزان
2درصد در جمعیت عمومــی افزایش می یابد .اطالعات
در مورد  EPایجاد شــده از  ARTاز داده هایی بدســت
آمده که از مراکز تحقیقاتی جمع آوری شــده اســت .از
 1988تــا 5 ،1992درصد تا 5/7درصد تمــام حاملگی
هــای کلینیکــی حاصــل از  ،ARTنابجا بــوده اند .این
میــزان از تمام اشــکال  ،ARTشــامل IVF (in vitro
Fertilization)، GIFT (Gamete Intra Fallopian
)Transfer) ، ZIFT (Zygote Intra Fallopian Transfer
بدســت آمده است .از  1992تا  ،1994میزان  EPبرای

تک تک روش ها محاســبه شد که 4/4 -4/9درصد پس
از 3/2-4 ،IVFدرصد پس از  GIFTو 2/8-3/9درصد
پس از  ZIFTبود [.]3
انواع حاملگی نابجا:
حاملگی در لولههای رحم:
یكــی از نقاط غیر معمــول برای النهگزینــی ،لولههای
رحــم هســتند .تخمــك لقــاح یافته در هر بخشــی از
لولههــای رحمــی میتوانــد النهگزینی كنــد .این نوع
حاملگی در بیشــتر مــوارد خود را با عالئــم درد لگنی
و شــكمی نشــان میدهد .خونریزی های غیــر طبیعی
رحمــی ،عــدم قاعدگی و حساســیت شــكمی از دیگر
عالیــم این نوع حاملگــی هســتند .در حاملگی لولهای،
درد گاهــی در تمــام بخشهای شــكم و گاهی فقط در
بخش تحتانی شــكم و به صورت یك طرفه وجود دارد و
اگر خونریزی وســیع داخل شــكمی و در نهایت تحریك
دیافراگم صورت گیرد ،آنــگاه درد زیر دیافراگم یا درد
ناحیه شــانه نیز احســاس میشــود .خونریزی ناشی از
این نــوع حاملگی اصــو الً كم و به رنــگ قهو های تیره
اســت .اگر ایــن نوع حاملگــی به موقع تشــخیص داده
نشــود احتمال دارد ســبب پارگی لوله رحمی شود .در
اكثر موارد ایــن پارگی به طور خود به خود رخ میدهد
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اما ضربههای ناشــی از معاینه و غیره هم ممكن اســت
باعــث پارگی شــوند .با پاره شــدن حاملگــی لولهای،
خونریزی و به دنبال آن عالیم شــوك ایجاد میشــود و
در اكثــر موارد ،مرگ جنین هم رخ میدهد .تشــخیص
این نــوع حاملگی اصــو الً از روی عالیم بالینی ،تســت
آزمایشگاهی ،ســونوگرافی ،كورتاژ ،الپاراتومی (جراحی
شــكم و ورود به لگن) و الپاراســكوپی (مشاهده اجزای
داخل شــكمی و لگنی به وسیله دســتگاه الپاراسكوپ)
انجام میشود [.]4
حاملگی شكمی:
ً
حاملگــی های شــكمی اصو ال به دنبال پارگــی حاملگی
های لولهای ایجاد میشــوند كه در بیشتر موارد جنین
زنــده نمیماند .در حاملگی شــكمی ،جنیــن در حفره
شــكم در كنار رود هها قرار میگیــرد و بیمار از عالیمی
مثل تهوع ،اســتفراغ ،اتساع شــكم ،اسهال ،درد شكمی
و یبوســت شاكی اســت .در این حاملگی ،جنین از روی
شــكم به آســانی قابل لمــس اســت .اختصاصیترین و
دقیقترین راه تشــخیص حاملگی شــكمی MRI ،اســت
[.]4
حاملگی دهانه رحم:
در گذشــته ،حاملگی های داخل دهانه رحم بسیار نادر
بودند اما امروز به دلیل اســتفاده گسترده از رو ش های
كمك باروری نظیر لقاح آزمایشــگاهی (  )IVFشیوع آن
افزایش پیدا كرده اســت .این نــوع حاملگیها به ندرت
از هفته بیســتم بارداری عبور میكنند چرا كه اصو الً به
دلیل ایجاد عوارضــی چون خونریــزی ،خاتمه حاملگی
ضــرورت مییابــد .خونریز یهای بدون درد در بیشــتر
موارد اولیــن عالمت ایــن حاملگی هســتند و به دلیل
خطرات ناشــی از خونریزی كنترل نشده ،رو شهای غیر
جراحــی برای درمان حاملگیهای دهانه رحم اســتفاده
میشوند]4 [ .
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حاملگی تخمدانی:
النــه گزینی جنیــن داخل تخمــدان به نــدرت اتفاق
میافتــد .عالیم ایــن حاملگی شــبیه عالیــم حاملگی
لولهای اســت و تشخیص آن توســط سونوگرافی صورت
میگیــرد و درمان این حاملگی به روش جراحی اســت

[.]4
حاملگی نابجای هتروتیپیك:
هــرگاه حاملگــی لوله ای با یــك حاملگی داخل رحمی
همــراه شــود بــه آن حاملگی نابــه جــای هتروتیپیك
گویند .تشــخیص این نوع حاملگی بســیار دشــوار است
و امروز به دلیل اســتفاده فــراوان از روش های كمك
باروری ،پزشــكان با افزایش شــیوع آن مواجه شد هاند.
انواع دیگری از حاملگی هتروتیپیك گزارش شــده است
از جملــه حاملگــی هتروتیپیك دهانه رحــم و تخمدان
[.]4
حاملگی نابجای چند جنینی:
ممكن اســت دو جنین داخل یك لولــه و یا یك جنین
در یــك لوله و جنین بعدی در لوله دیگر مســبب ایجاد
حاملگــی نابجای چند جنینی شــوند كه البته این مورد
بسیار نادر است [.]4
حاملگی خــارج رحمی وضعیتی شــایع و گاهی مرگبار
اســت؛ تقریبا می توان گفت که از هر  80مورد حاملگی
یکی از آنها خارج رحمی اســت .شــاید بیــان این نکته
تکا ندهنده باشــد که در کشــوری مثل انگلستان تقریبا
 ۵زن در ســال به این علت می میرند چرا که با مشاهده
عالیم بیماری به پزشــک مراجعــه نمی کنند .اگرچه در
مقایســه با ســقط جنین ،حاملگی خــارج رحمی هنوز
نســبتا نادر اســت اما تنها کافی اســت بــه دنبال بروز
عالیم با پزشــک مشــورت شــود تا با تشــخیص سریع
و درمــان به موقــع از خطر جلوگیری گــردد .اصطالح
"نابجــا" به معنــای "خارج از جایی" اســت و حاملگی
نابجــا یعنی جنین در جایی خــارج از رحم النه گزینی
کرده اســت .از آنجایی که محل النه گزینی تخم بارور،
فضای کافی برای تغذیه و پرورش جنین ندارد ،حاملگی
خــارج رحم می تواند موجب تخریــب دیواره محل النه
گزینی و پاره شــدن یا ترکیدن آن عضو شود .متاسفانه
عالیم بــارداری خارج رحمی می تواند بســیار گوناگون
باشــد .گاهی فرد تصور می کند دچار عفونت ادراری یا
مشکالت گوارشی و مســمومیت شده است .حتی ممکن
اســت با وجود بارداری خارج رحمی ،خونریزی مشــابه
قاعدگی داشــته باشد .تشــخیص بارداری خارج رحمی

معموال مشــکل اســت چرا که عالیــم آن عالیم ابتدایی
یــک حاملگی طبیعــی هســتند نظیر تاخیــر قاعدگی،
حســاس شدن پستان ها ،تهوع و اســتفراغ ،تکرر ادرار.
اولیــن عالمت خطــر ،معمــوال درد اســت؛ دردی که
ممکن اســت در لگن ،شــکم یا حتی در شــانه و گردن
حــس شــود .اغلب زنان اظهــار می کنند کــه درد تیز
و خنجــری اســت که ممکن اســت مداوم و یــا منقطع
باشــد .این مهمترین آژیر خطر برای حاملگی اســت ،اما
عالیم دیگری هم هســتند کــه باید به آنها توجه کرد از
جملــه خونریزی غیرطبیعی واژنــی که برخالف قاعدگی
معموال تیره و آبکی اســت .سرگیجه و غش نیز به دلیل
افت فشــارخون در اثر خونریزی رخ می دهد [ .]5
بــه طور معمــول  ۴تا  ۵روز طول می کشــد تا تخمک
بارور شــده مســیر لولــه رحمی از تخمــدان تا رحم را
طــی کند و حدود  ۶تــا  ۷روز بعد از لقاح در رحم النه
گزینــی کند .شــایعترین علت حاملگی خــارج رحمی،
تخریب لوله رحمی و ایجاد انســداد یا تنگی لوله اســت.
همچنین احتمال دارد مشکل در دیواره های لوله وجود
داشــته باشــد که نتواند ماننــد حالت طبیعــی منقبض
شــده و تخم بارور را به داخــل رحم به حرکت درآورد.
در شــرایطی مثل آپاندیســیت و عفونت هــای لگن نیز
پیــچ خوردگی لوله یا چســبندگی ،موجــب تاخیر عبور
تخــم از لوله و النه گزینی آن میشــود .پــس هر علتی
که موجــب کندی حرکت تخم بارور در مســیر خود به
ســمت رحم شود می تواند موجب بارداری خارج رحمی
شــود .عفونت یا التهاب لوله در اثر بیماری های التهابی
لگن ،اندومتریوز (رشــد بافت رحــم در جایی خارج از
رحــم) و بافت زخمی که در اثر جراحــی های قبلی در
شــکم ایجاد شــده هم می تواند موجب بارداری خارج
رحمی شود [.]5
خطر بارداری خارج رحمی در زنان  ۵۳تا  ۴۴ســاله ای
که دچار بیمــاری التهابی لگــن ،حاملگی خارج رحمی
قبلی ،مشــکالت نازایی (از جملــه اندومتریوز) بوده اند
یا ســابقه جراحی شکم دارند و یا داروی محرک تخمک
گــذاری (در درمان نازایــی) مصرف می کنند ،بیشــتر
اســت .بعضی از روش های جلوگیــری از بارداری مانند
آی.یــو.دی و قرص های خوراکی که فقط پروژســترون
دارنــد (مینیپیل) و قرصی کــه صبح روز بعد از مقاربت
مصــرف میشــود نیز مــی توانند میزان بــروز بارداری

خارج رحمی را باال ببرند .تشــخیص ســریع در درمان
حاملگی خــارج رحمی اهمیت زیادی دارد .اگر آزمایش
ادرار حاملگی مثبت شــود احتماال آزمایش خون از نظر
ســطح هورمون  HCGانجام می شود .اگر سطح HCG
کمتر از میــزان انتظار در هر مرحله از حاملگی باشــد،
پزشــک یک قدم دیگر به تشخیص بارداری خارج رحمی
نزدیک شده اســت .معاینه لگنی و سپس تصویربرداری
به روش ســونوگرافی از روش های دیگری هســتند که
به کار گرفته می شــود .ســونوگرافی نشــان خواهد داد
که آیا رحم جنین در حال رشــد را در برگرفته یا اینکه
توده در جای دیگری از شــکم قــرار دارد .البته ممکن
است ســونوگرافی نتواند همه حاملگی های خارج رحمی
را تشــخیص دهد .حتــی با بهترین تجهیزات ،مشــاهده
حاملگــی پیش از  ۶هفته ،دشــوار اســت ،بنابراین در
صورت عدم تشخیص ،الزم اســت بیمار تحت نظر باشد
و هر چند روز یکبار ســطح  HCGاو بررســی شود تا
وقتی که بتوان از ســونوگرافی استفاده کرد [ .]5
درمان دارویی یا جراحی؟
نــوع درمان ،بســته به انــدازه و محل بــارداری خارج
رحمی و تمایل فرد برای بارداری مجدد متفاوت اســت.
در مراحــل اولیه می توان با داروی متوتروکســات تخم
بارور شده را حل کرد تا توسط بدن باز جذب گردد .اما
اگر زمان بیشــتری از حاملگی گذشــته باشد الزم است
جراحی انجــام گیرد .بعد از جراحی الزم اســت میزان
 HCGخــون تا زمان به صفر رســیدن یعنــی  ۲۱هفته
بعــد ،اندازه گیری شــود .طبق نتایج بدســت آمده ۵۶
درصد زنان طــی  ۸۱ماه بعد از این بیمــاری ،حاملگی
طبیعی خواهند داشــت که این میزان تا سال های بعد،
بیشــتر هم خواهد شــد .نکته قابل توجه این اســت که
بعد از بارداری خارج رحمی ،ســه ماه زمان الزم اســت
تا وضعیت جســمی فرد بــرای بــارداری طبیعی کامال
بهبود پیدا کند .تغذیه مناســب شامل مصرف سبزیجات
تازه و ورزش ســبک ،بدن را در رسیدن به این آمادگی
یــاری می دهند .قطع ســیگار و الــکل و گاهی مصرف
اســیدفولیک نیز بــرای آمادگی بدن توصیه می شــود
[.]6
جراحی می تواند به صورت الپاراســکوپی یا الپاراتومی
(بــاز کردن شــکم) صورت گیــرد .اگر بتــوان این نوع
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حاملگــی را در مراحــل اولیــه تشــخیص داد و اندازه
ی آن زیــر  4ســانتیمتر باشــد ،می تــوان از جراحی
الپاراســکوپی اســتفاده کرد .در تکنیک الپاراســکوپی
بدون بــاز کردن شــکم و تنها با چند ســوراخ کوچک
جراحــی انجام می شــود و مزیتی که نســبت به روش
الپاراتومــی دارد این اســت که میــزان خونریزی کمتر
بــوده و احتمال چســبندگی های پــس از عمل کاهش
مــی یابــد و همچنین به دلیل کمتر بــودن زمان عمل،
کوتــاه بودن مدت اقامت در بیمارســتان ،کاهش نیاز به
داروهــای ضد درد ،دوره نقاهت کمتــر و کاهش هزینه
درمــان معموال بیمــاران رضایت بیشــتری از این عمل
دارند؛ ولی در صورتی که جنین بزر گ شــده باشد و از
زمان حاملگی مدت بیشــتری گذشته باشــد یا چنانچه
در لوله رحمی پارگی دیده شــود باید جراحی به روش
الپاراتومی استفاده کرد [.]6
تکرار حاملگی خارج رحمی:
اگر فرد جزو کسانی باشــد که در معرض خطر بارداری
خــارج رحمی اســت قبــل از حاملگی باید با پزشــک
مشــورت کند .گاهی الزم است ســطح هورمون HCG
خــون از روز دهم حاملگی ثبت و ســونوگرافی در هفته
ششــم حاملگــی بــرای اطمینــان از پیشــرفت طبیعی
بــارداری انجام گیرد .بســیاری از زنان مــی توانند بعد
از یک حاملگی خــارج رحمی ،حاملگی طبیعی داشــته
باشــند و هرگــز نباید نگــران تکرار این نــوع حاملگی
باشــند .پزشــکان توصیه می کنند کــه بعد از بارداری
خارج رحمی تــا  3ماه بارداری بعدی بــه تعویق بیفتد
تا وضعیت جســمی برای بارداری طبیعــی کامال بهبود
پیــدا کند .آمارهــا حاکی از آن هســتند که  60درصد
ایــن زنان طی  18ماه بعد از بیمــاری ،حاملگی طبیعی
خواهند داشت [.]6
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یافته هــای بالینی در حاملگی لوله ای:
یافتــه های معاینات بالینی از یــک معاینه کامال طبیعی
در مراحــل اولیه یــک حاملگی نابجای پاره نشــده ،تا
شــوک هیپوولمیک و شــکم درد حــاد در موارد پارگی
حاملگی نابجا متغیر اســت .اکثر زنان ســالم در ســنین
باروری قــادر به جبــران درجــات خفیف تا متوســط
خونریزی هســتند بطوریکه کاهش فشار خون و افزایش

نبــض غالبا در خونریزی های شــدید ایجاد می شــود.
5درصــد بیماران دچار شــوک هیپوولمیک می شــوند،
هرچنــد که خونریزی در 85درصد موارد عامل اصلی در
مرگ های حاملگی نابجا اســت .وجود تــب غیرمعمول
اســت ،هرچند افزایش خفیفی در درجه حرارت بدن در
پاســخ به خون داخل صفاق ممکن اســت موجود باشد.
درجه حرارت باالتر از  38درجه ســانتیگراد می تواند
وجــود یک عفونــت را در بیمار مطرح نماید .اتســاع و
حساســیت شکم ،سختی جدار شــکم یا کاهش صداهای
روده در موارد خونریزی داخل شــکمی دیده می شود.
حساســیت شکم متغیر بوده و در 50-90درصد بیماران
دارای حاملگــی نابجا وجود دارد .حساســیت در حرکت
ســرویکس در اثر تحریک داخل صفاق ایجاد شــده و به
طور شــایعی دیده می شود .توده آدنکس در حدود 1 /3
مــوارد وجود دارد اما فقدان آن احتمــال حاملگی نابجا
را رد نمــی کند .رحم در ســه ماهه اول ممکن اســت
بزرگ و نرم شــود ،بطوریکه یــک حاملگی داخل رحمی
را تقلیــد نماید .معاینه ممکن اســت یک ســرویکس باز
با خــون یا بافت دســیدوآ را نشــان دهد و بــا تهدید
به ســقط و/یا سقط خودبخودی اشــتباه شود .تشخیص
زودرس و صحیــح حاملگــی نابجا جهــت کاهش خطر
عوارض جدی یــا مرگ بیماران ضروری اســت .حدودا
در نیمــی از مرگ های ناشــی از حاملگــی نابجا تاخیر
درمانی بــه علت تشــخیص دیررس یا نادرســت وجود
دارد .در تشــخیص افتراقی هر زنی در سنین باروری که
از نظر جنســی فعال اســت و با درد ،خونریزی نامنظم،
و یــا قطع قاعدگی مراجعه می کنــد ،باید حاملگی نابجا
در راس تشــخیص ها مطرح شود .ســایر تشخیص های
افتراقی شــامل عوارض حاملگی داخــل رحمی (تهدید
به ســقط ،ســقط فراموش شده ،ســقط کامل یا ناقص)
بیمــاری های ژنیکولوژیــک و غیر مامائی (ســالپینژیت
حاد و مزمن ،پارگی کیســت فولیکولر یا کیســت جسم
زرد ،اندومتریــوز یــا چرخش آدنکــس) و بیماری های
غیر ژنیکولوژیک (مثل گاســتروآنتریت و آپاندیســیت)
هستند [ .]7
خصوصیات ســیتوژنتیکی حاملگی نابجا:
نقــش فاکتورهــای مــادری از جملــه عفونــت لگنی،
اســتعمال ســیگار و غیــره در باال اشــاره شــد .اصوال

فاکتورهای خطر مادری تاکنون به گســتردگی بررســی
شــده اند امــا تحقیقــات بســیار کمی بــر فاکتورهای
جنینــی صــورت گرفته اســت .در تئوری ،یــک جنین
غیرطبیعی می تواند علتی برای النه گزینی نابجا باشــد
که در نتیجــه مهاجرت با تاخیر بوقوع بپیوندد .در میان
ایــن فاکتورها ،ناهنجاری های کروموزومی هســتند که
در حقیقــت در درصــد متفاوتی از  EPها یافت شــده
انــد .جالب توجه این اســت که نســبت هــای متغیری
از ناهنجــاری هــای کروموزومی گزارش شــده اســت.
در مطالعه ای که در ســال  1996انجام شــده اســت،
فرکانــس ناهنجاری هــای کروموزومــی در  EPها در
مقایســه با حاملگی های داخل رحمی طبیعی بررســی
شــد .در این پژوهــش 30 ،بیمار برطبق یــک پروتکل
تشــخیصی دقیــق بر پایــه نتایــج تلفیقی ســونوگرافی
ترانــس واژینــال و مقادیــر  ،hCGبررســی گردیــد و
بیماران با  EPمشــکوک مورد مطالعــه قرار گرفتند .در
طــول یــک دوره  12ماهه ،تمام  EPهای خارج شــده
بــا جراحی از لحــاظ ســیتوژنتیکی آنالیز شــدند .تمام
بافت های خارج شــده به یک ظرف شیشــه ای استریل
بــا محیط کشــت  Hanksغنی شــده با پنی ســیلین/
استرپتومایســین و هپارین منتقل شــدند .نمونه ها ثبت
شــدند و بررســی های هیســتولوژیک به انجام رسید.
کاریوتایپینــگ در  22مــورد از  EP 30موفقیت آمیز
بود .ســن متوسط مادر در گروه  32 /5 ،EPسال (-39
 )25بود و ســن متوســط حاملگی  8هفته بود .در گروه
 EP 22کاریوتایپ شــده ،فقط یک مجموعه کروموزومی
غیرطبیعی ،یــک تریپلوییدی ( )XXX ,69یافت شــد.
ایــن  EPدر یک زن  30ســاله با  IUDمشــاهده و در
هفتــه  13حاملگی تشــخیص داده شــد .در واقع داده
های بدســت آمده از این مطالعه بیانگر این مطلب است
که نســبت ناهنجاری های کروموزومی در حاملگی های
نابجا کم اســت و اصو الً انحرافات کروموزومی ،در آسیب
شناســی  EPبی اهمیت هستند [ .]8
نقــش ماکروفاژها در حاملگی نابجا لوله ای:
 EPیک واقعه خطرناک در زندگی و باروری است که در
1 /3-2درصد کل حاملگی های گزارش شــده در جهان
غرب رخ مــی دهد .عم ً
ال هیچ شــاهدی از  EPلوله ای
در موجودی بجز انســان وجود نــدارد و مطالعات عملی

بــر دالیل اصلی ،کم و جزئی هســتند .آنالیز فاکتورهای
خطر برای شناســایی عوامــل انتقــال اویداکتی ناقص
و بالطبــع ابقــای جنیــن در لولــه فالوپ انجام شــده
اســت و مشخص شــده که اجزای ســیگار باعث کاهش
فرکانــس ضربان مــژه ای و میزان برداشــت کمپلکس
ائوســیت-کومولوس در اویداکت هامســتر در شرایط in
 vitroمیشــود .اما باقــی ماندن در اویداکــت منجر به
 EPدر مــوش ها نمی شــود؛ حتی اگر بالستوسیســت
های گرفتار شــده از لحــاظ مرفولوژیک نرمال باشــند
و آنهــا در انتقال به رحــم های گیرنده بــاردار کاذب
النــه گزینی می کنند .این مشــاهدات نشــان می دهد
که باید تفاوت های دیگری در اویداکت انســان باشــد
کــه اجازه النــه گزینی را مــی دهد .تفــاوت هایی که
در مدل هــای حیوانی مطالعه شــده وجود ندارد .برای
نگاه بــه تفاوت های ممکــن منجر بــه  ،EPلوله را در
حالــت نابجا بــا حالت نرمال و با اســترومای اندومتری
مقایســه شــد .بخش اســترومای اندومتر انسان هم در
طول ســیکل قاعدگی و هــم در حاملگی مطالعه شــد.
در کنار فیبروبالســت ها ،لوکوســیت ها کسر مهمی از
ســلول های دســیدوآیی را نشــان دادند .در سه ماهه
اول حاملگی30 ،درصد ســلول ها در استرومای دسیدوآ
لوکوســیت ها بودند که 20-30درصــد آنها ماکروفاژها
بودند .کمک اصلی در عبور و نفوذ لوکوســیت ،ســلول
های کشــنده طبیعــی  +56 CDهســتند که بیش از
70درصد جمعیت لوکوســیتی در دســیدوآی سه ماهه
اول به حســاب می آیند .در  ، EPالگوهای گســتردگی
ماکروفاژها T ،ســل ها و  Bســل های یافت شــده در
مکا نهــای النه گزینی لوله ای مشــابه ایــن الگوها در
مــکان های النه گزینی داخل رحمی نرمال بود .در ،EP
ماکروفاژها و لنفوســیت های  Tزیرجمعیت لوکوسیتی
غالــب را هم در مکان النــه گزینی لولــه ای و هم در
موکــوس لوله ای دور از مکان النه گزینی تشــکیل می
دهند اما ســلول های  +56 CDهرگــز در موکوس لوله
ای خضور ندارند؛ گرچه آنها همیشــه در کسر بزرگی در
بافت دســیدوآیی داخل رحمی حاضر هســتند .در طول
ســیکل قاعدگی طبیعی ،در موکوس لوله ای در مقایسه
بــا دیوار لوله ای دور از مکان النــه گزینی در  EPلوله
ای ،مشــخصاً لوکوســیتهای کمتری یافت می شــوند.
تراکــم ماکروفاژها در  EPبیش از دو برابر اســت و این
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ویژگی مســئول اصلی برای تفاوت در تعداد لوکوســیت
ها است (.)9
آیا این یافته نشــانه ای از حضــور ماکروفاژها در تکوین
 EPمی باشد؟ برای تســت این فرضیه ،نقش این سلول
ها در تولیدمثل را مرور می کنیم .به اثرات اعمال شــده
بر ماکروفاژها توســط ســایتوکین هایــی همچون LIF،
 ،TGF-β ،1-CSFکه بــرای بــازده تولیدمثلی ضروری
هســتند ،توجه خاصی مبذول شــده اســت .اینترلوکین
(  ، 11 )ILدیگــر ســایتوکین شــناخته شــده غیرقابل
اغماض بــرای تولیدمثل ،مــی تواند همچنیــن فعالیت
ماکروفــاژ را تنظیــم کند و در  EPبیان می شــود .اما
دانــش امــروز بر عملکــرد آن در النه گزینــی فقط در
ســطح مقدماتی اســت .ماکروفاژها نقش های بازآرایش
بافت و نقش هــای تنظیم ایمنی در مســیر تولید مثلی
دارنــد .فاکتورهای خطــر  EPمی تواننــد برنامه های
بازیابی و/یا تمایــز را تغییر دهند و مدرکی ارائه خواهد
شــد که ماکروفاژها برای حداقل یک نقش سببی جزئی
و شــاید مهم در تکوین  EPکاندیداهای جذابی هستند
[.]9
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نقش ماکروفاژها در تولید مثل:
ماکروفاژها ســلول های فرعی مهمــی برای عملکردهای
تولیدمثلــی هســتند و به وفــور در مســیر تولیدمثلی
هــم نــر و هم مــاده یافت مــی شــوند .در تخمدان و
بیضــه ،ماکروفاژهــا در قرابت نزدیکی با ســلول های
اســتروییدوژنیک هســتند .آنهــا در بافــت بینابینــی
تخمدانــی حضــور دارند اما بــه جــز در فولیکول های
آترتیــک ،جایی کــه مهاجــرت ماکروفاژ ممکن اســت
در تخریــب فولیکــول مــرده شــرکت کنــد.در بخش
ســلول زاینده راه ندارند .در طول تکوین اووســیت در
مو شها  ،ر تها و انســان ،ماکروفاژها در الیه های تک
فولیکــول بازیابی می شــوندو بنابراین درســت پیش از
اووالســیون بسیار فراوان هســتند .ماکروفاژها همچنین
ترجیحــاً در ســطح کورتیــکال فولیکول هــای پیش از
تخمکگذاری مســتقر هســتند ،جایی که می توانند در
پروسه گسســتگی فولیکول عمل کنند و بطور بالقوه در
بازآرایــش بافت در پس از تخمــک گذاری و در تبدیل
فولیکــول پاره شــده به یک کورپوس لوتئوم مشــارکت
داشــته باشــند .ماکروفاژهــا در تنظیم اســتروییدوژنز

شــرکت می کننــد ،آنچنانکه آزمایشــات موید افزایش
ترشح پروژســترون توسط سلول های گرانولوزا و لوتئال
به دنبال همکشــتی آنها با ماکروفاژها بوده اند [.]10
بیــان  )1 Cannabinoid receptor type( CB1در
حاملگی خارج رحمی:
بیــان  CB1در لوله فالوپ و دســیدوآی زنان دچار EP
کاهــش مییابد .ابقای جنین در لوله فالوپ ( Fallopian
 )tube :FTمنجر به  EPمیشــود .در مو شها ،خاموشی
ژنتیکی /فارماکولوژیک رسپتور ،)Cannabinoid (Cnr1
کدکننــده  ،CB1منجر به ابقــای جنینها در اویداکت
میشــود .نقش  Endocannabinoidهــا در النهگزینی
لولهای در انســان مشخص نیســت .بیوپسی های زمان
بندی شــده از  FTدر زنــان مختلف صــورت گرفت و
بیوپســی هــای اندومتــری و گردش خــون از زنانی با
تجربــه جراحی بــرای  EPجمــع آوری گردید .در FT
نرمــال mRNA CB1 ،در فــاز لوتئــال در مقایســه با
فولیکــوالر بیشــتر بود و پروتئیــن  CB1در عضله صاف
دیــواره و عــروق اندوتلیــال ،و اپیتلیــوم لومینال FT
حضور داشــت .در  FTزنان با  ،EPبیــان  CB1کاهش
یافــت و بیان  mRNA CB1همچنیــن بطور معنیداری
در اندومتــر زنــان  EPکمتر از حالت نرمــال بود .بیان
 ،mRNA CB1در  FTانســانی تنوع زمانی نشان دادکه
احتمــاال با میزان پروژســترون تنظیم میشــودCB1 .
 mRNAهــم در  FTو هــم در اندومتــر زنــان  EPدر
سطوح پایین بیان میشــود .فرض کنیم که سیگنالینگ
 Endocannabinoidغیرطبیعــی در  FTانســان EP ،را
ناشــی می شــود .بعالوه ،یافته های مــا از کاهش بیان
 mRNAبــه همراه مشــارکت ممکن بیــن ژنوتیپ های
پلــی مرفیســم ژن  CNR1و  ، EPیــک علــت ژنتیکی
محتمل برای  EPپیشــنهاد می کند کــه تضمین کننده
همانندســازی در یک مجموعه بزرگی از نمونه هاســت
[.]11
مطالعــات در مو شها نشــان داده اســت کــه عملکرد
ناقــص سیســتم  Endocannabinoidدر اویداکت منجر
به ابقای جنین میشــود و ممکن اســت علــت حاملگی
لولهای در زنان باشــد .هم  Cannabinoidهای اگزوژن
و هــم انــدوژن از طریــق رســپتورهای کانابینوئیدی
جفتشــده با -Gپروتئیــن (  )CB2,CB1عمل میکنند،
اما مکانیســم دقیقی کــه از طریق آن اثرات با محدوده

وســیع آنها میانجیگری میشــود هنوز مورد بررســی
اســت .با وجود ایــن ،در اویداکت موش یــک حالت به
دقــت تنظیمشــده  Endocannabinoidوساطتشــده
بــا  ،CB1انتقــال اویداکتــی نرمال جنینهــا را تنظیم
میکند .انتقــال جنین با موجــی از حرکت عضله صاف
اویداکت کنتر لشده با سیســتم عصبی سمپاتیک همراه
اســت .تحریک رســپتورهای AR) -2 adrenergicβ -2
( βبــه انبســاط عضلــه صــاف و تحریک رســپتورهای
 (AR)α-1 adrenergicα -1به انقبــاض آن میانجامد
که به موجی از انبســاط و انقباض منجر میشــود .قرار
گرفتن اویداکتها در معرض یک آگونیســت  ARα -1و
یا یک آنتاگونیســت  ،ARβ -2باعث میشود جنینها در
اویداکــت باقی بماننــد .بیان  CB1با  Arα -1و Arβ -2
کولوکالیزه شــده است ،و پایانههای عصبی اویداکتی در
مو شهــای  -/-CB1رهاســازی نوراپینفرین را افزایش
داد هاند .مشــاهدات نشــان میدهــد که ســیگنالینگ
 Endocannabinoidمیانجیگر یشــده بــا  CB1از نظر
عملکردی با ســیگنالینگ آدرنرژیک جفت می شــود و
به نظر میرســد کــه در نبود  CB1عضلــه اویداکتی به
شــکل غالبی در یک فــاز انقباض میمانــد .در حقیقت
ســیگنالینگ  Endocannabinoidدر النهگزینــی نرمال
و دیگر وقایع حاملگی دارای اهمیت میباشــد [.]12
بیان اینترلوکین: )11 -IL ( 11 -
النــه گزینی جنین و دســیدوآلیزه شــدن متعاقب آن،
تهاجم تروفوبالســتی و تشــکیل یک جفــت عملکردی،
بــرای برقــراری و حفــظ بــاروری ضــروری اســت.
مشخص شــده اســت که ســیگنالینگ اینترلوکین11-
برای دســیدوآلیزه شــدن مناســب و کافــی و تهاجم
تروفوبالســتی در موش ها مورد نیاز می باشد .نقص در
ســیگنالینگ اینترلوکین 11-در موش ها به پیشــروی
بیش از حد تروفوبالســت و حذف جنینــی می انجامد.
موقعیــت پاتولوژیــک حاملگی لوله ای انســان ،با حالت
پاتولوژیــک موش هــای  -/-11Rα-ILدر نشــانه ها و
عالئم مشــابه است .بیان  11-ILرا در مکان النه گزینی
 EPلوله ای در ســه ماهــه اول و دوم ،با حاملگی داخل
رحمی نرمال و با اندومتر با ســیکل نرمال مقایســه شد.
بیان  11-mRNA ILو  11Rα-ILبا  RT-PCRبصورت
نیمــه کمی آنالیز و بیان پروتئین با وســترن بالتینگ و

 IHCردیابی شــد 11Rα-IL .در همه نمونه های بافتی
آنالیزشــده بیان می شــد 11-IL .در طی فاز فولیکولی
و لوتئــال اولیه ســیکل بطور غالب و برجســته ای بیان
مــی شــد .در حاملگی داخــل رحمــی ( intrauterine
 ،)pregnancy :IPبیان  11-ILدر طول ســه ماهه اول
به پیک رســیده ،از آغاز ســه ماهه دوم بــه بعد کاهش
یافت .در ســقطهای لوله ای ،بیان  11-ILدر مقایسه با
 EPو  IPکم می شــود .سلول های اپی تلیالی اندومتری
و دســیدوآیی پرایمری کشت داده شــده جهت تنظیم
هورمونی  11 -ILاز طریــق  ELISAو  RT-PCRآنالیز
شدند [.]12
بیــان  11-ILبــا اســتروژن افزایش و با پروژســترون
کاهش مــی یابد .در مجموع ،نتایج نشــان داده اند که
در انســان ،ســیگنالینگ  11 -ILبطــور معنی داری در
تنظیــم تهاجــم تروفوبالســتی دخالــت دارد؛ بطوریکه
در موارد ســقط ،ســیگنالینگ ناکافی  11-ILمی تواند
به عــدم تنظیــم تهاجــم تروفوبالســتی بیانجامد .النه
گزینــی موفق بالستوسیســت و تهاجم متعاقب ســلول
های تروفوبالســتی جنینی نیاز بــه یک زنجیره به دقت
تنظیم شــده از ســیگنال های برقرارشــده بین مادر و
جنیــن دارد .موش های فاقــد ژن  ،11Rα-ILنابارور و
یــا با قدرت بــاروری کم می باشــند چرا کــه به علت
دسیدوآلیزاســیون ناقص منجر به تهاجم تروفوبالســتی
قوی تر و نهایتا حذف نکروتیک جنین می شــوند [.]12
اینترلوکیــن ،11-ســیتوکینی با نقشهــای متفاوت در
بافتهــای مختلف میباشــد .این فاکتــور ،نقش مهمی
در بازســازی بافتی ،هماتوپوئز ،و التهاب بر عهده دارد.
در مــوش ،اینترلوکیــن 11-از پــس زدن بافت پس از
پیونــد مغــز اســتخوان جلوگیری میکنــد 11-IL .از
مولکو لهای ضــروری برای النهگزینی و آغــاز حاملگی
اســت و اختالالت هموزیگــوت ژن کدکننده 11Ra-IL
منجر به ناباروری میشــود .زیــر واحد ویژه 11Ra-IL
در طــول حاملگــی نرمال در موش بیان میشــود-IL .
 11در مــوش بعنــوان تنظیمکننده مولکولــی تکثیر و
تمایز دســیدوآیی عمــل میکند .ســیگنالینگ 11-IL
برای دســیدوآلیزه شــدن و تهاجم تروفوبالستی مناسب
در موش ضروری اســت و نقص در آن منجر به افزایش
تهاجم تروفوبالســتی و آسیب جنینی میشود .مو شهای
فاقد ژن ســالم برای  ،11Ra -ILبعلت دسیدوآلیزه شدن
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ناقص نابارور هســتند .مطالعات کاربردی بیشــتر درباره
 11-ILبیانگــر تاثیــر کاهــش و افزایــش آن در ایجاد
مشــکالتی نظیر  EPمیباشد [.]12
نقش مهارگر پروتئاز لوکوسیت ترشحی ( :)SLPI
نقش سیســتم ایمنی ذاتی در النه گزینی لوله ای هنوز
تعریف نشــده باقی مانده اســت .در مطالعه ای بیان دو
واســطه گر کلیدی ایمنی ذاتی یعنی SLPI (secretory
 )leucocyte protease inhibitorو  ،Elafinدر دسیدوآی
رحمی زنان با حاملگی داخل رحمی و لوله ای مقایســه
شــد .دســیدوآی رحم از زنان  18-45ســاله با تجربه
خاتمــه با جراحی حاملگی ( ،)7=nتیمار جراحی ســقط
خودبخودی ( )6=nو حاملگــی اکتوپیک ( )10=nجمع
آوری شــد .با اســتفاده از  RT-PCRو  ،IHCالگوهای
بیــان  mRNAو پروتئیــن  SLPIو  Elafinمقلیســه
شــدند .بیان  mRNA SLPIمرتبط بطــور معنی داری
در دســیدوآی زنان با حاملگی اکتوپیک در مقایســه با
ســقط خودبخودی بیشــتر بود ،درحالیکه تفاوت معنی
داری در بیــان  Elafin mRNAوجــود نداشــت .بیان
پروتئیــن  SLPIو  Elafinدر جمعیتهای لوکوســیتی
دســیدوآیی و اپی تلیوم نشان داده شدند .تفاوت کیفی
آشــکاری در ســطوح بیــان پروتئیــن  SLPIو Elafin
یا گســتردگی آنها در دســیدوآی رحم زنــان با خاتمه
حاملگی ،ســقط خودبخودی یــا حاملگی اکتوپیک وجود
نداشــت .به این ترتیب ،تفاوت هــای جدیدی در بیان
ژنی دســیدوآی رحمــی حاملگی اکتوپیک در مقایســه
با ســقط خودبخودی نشــان داده شــد که به اطالعات
و دانســته های کنونی از مکانیســم های درگیر در النه
گزینی خــارج رحمی می افزایــد .در حقیقت می توان
نتیجــه گرفت کــه بیــان تغییریافته  SLPIمــی تواند
نتیجه و یا علت حاملگی اکتوپیک باشــد [.]13
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نقش تروفینین ( :)Trophinin Ligation
فعالیــت ســلول تروفوبالســت در النــه گزینــی جنین
انســان ،با حضور تروفینین مرتبط اســت .تروفکتودرم،
چســبندگی بالستوسیســت بــه اپــی تلیــوم رحــم را
میانجیگری می کند .رشد ســریع جنین و تهاجم بافت
مادری ،بیانگر فعالیت القاشــده با چســبندگی سلولهای
جنینــی مــی باشــد .الحــاق تروفینین (یــک مولکول

چســبندگی ســلولی هموفیلیک بیانشــده بر سلول های
تروفوبالســتی) ،فسفریالســیون تیروزین را در ســلول
هــای تروفوبالســتی القا مــی کند .فسفریالســیون می
توانــد در ســلو لهای تروفکتودرم با اتصال ســلو لهای
بیانگــر تروفینین یا آنتی بادی هــای آنتی تروفینین القا
شــود .فسفریالســیون تیروزین وابســته به تروفینین با
ســازمان یافتگی مجدد اکتین همراه اســت .در مطالعه
ای همچنیــن پپتیدهــای متصل شــونده بــه تروفینین
را از ذخایــر فاژی جــدا کردند .ایــن پپتیدهــا توالی
توافقــی  GWRQرا نشــان دادنــد و به نظر می رســد
اثرات چســبندگی ســلولی بــا واســطه تروفینین را باز
بیــان کننــد .با اتصال یــک پپتید  ،GWRQســلولهای
تروفوبالست بســیار تکثیری و تحریک شدند [.]14
ســلول های تروفوبالست ،رســپتورهای خانواده ErbB
را بیــان کرده ،بــه  EGFو فاکتور رشــد شــبه EGF
متصل شــونده بــه هپارین(  )HB-EGFمتصل شــدند،
امــا فسفریالســیون رســپتور خانــواده  ErbBدر این
ســلو لها نیازمند  GWRQمی باشد .در غیاب ،GWRQ
تروفینیــن بــا پروتئیــن سیتوپالســمی  Bystinکه به
 ErbB4متصــل مــی شــود و اتوفسفریالســیون آن را
بــاک می کنــد برهمکنش مــی کند .در ســلول های
تروفوبالســتی انســان ،پپتیــد  GWRQتروفینین را از
 Bystinجدا می کند و  ErbB4فعال می شــود .کشــت
بالستوسیســت های میمون در حضور این پپتید ،تعداد
و فعالیت ســلول های تروفکتــودرم را افزایش داد .این
نتایج بیان می دارند که چســبندگی سلول ها با واسطه
تروفینیــن ،بعنوان یک ســوئیچ مولکولی بــرای فعالیت
تروفکتودرم در النه گزینــی جنین عمل می کند [.]15
نقش سیگنالینگ :Wnt
در طول حاملگی پســتانداران نشــان داده شــده است
کــه کیفیت النه گزینی جنین اســت کــه کیفیت آینده
حاملگــی و تکویــن درســت جنین را تعییــن می کند.
یافته های اخیر نشــان می دهند که تفاوت در سیگنال
دهی  ،Wntنقش هــای متفاوتی از آن را در طی وقایع
النــه گزینی به دنبال دارد .علیرغم پیشــرفت های اخیر
در آشکارســازی نقش پروتئین های  Wntدر وقایع النه
گزینــی ،ارتباطات گســترده بین ســیگنالینگ  Wntو
دیگــر مولکــول های مربوط بــه النه گزینــی بویژه در
محتویــات مدل هــای حیوانی نیازمند مطالعات بیشــتر
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Clin. Endocrinol. Metab. (2008) 93: 2375–2382.
7) Virk J, Zhang J, Olsen J. Medical Abortion
and the Risk of Subsequent Adverse Pregnancy
Outcomes. N. Engl. J. Med. (2007) 357: 648-53.
8) Goddijn M, Veen F, Schuring-BIom GS. Cytogenetic characteristics of ectopic pregnancy.
Hum. Reprod . (1996) 11:2769-2771.
9) Tonello A, Poli G. Tubal ectopic pregnancy:
macrophages under the microscope. Hum. Reprod. (2007) 22:2577–2584.
10) Horne AW, Stock SJ, King AE. Innate immunity and disorders of the female reproductive
tract. Reproduction. (2008) 135: 739–749.
11) Horne AW, Phillips JA III, Kane N. CB1
Expression Is Attenuated in Fallopian Tube and
Decidua of Women with Ectopic Pregnancy.
(2008) PLoS ONE 3: e3969.
12) Rango UV, Alfer J, Kertschanska S. Interleukin-11 expression: its significance in eutopic
and ectopic human implantation. Molecular Human Reproduction (2004) 10: 783–792.
13) Dalgetty DM, Sallenave JM, Critchley HOD.
Altered secretory leukocyte protease inhibitor
expression in the uterine decidua of tubal compared with intrauterine pregnancy. Human Reproduction (2008) 23: 1485–1490.
14) Hess AP, Hamilton AE, Talbi S. Decidual
Stromal Cell Response to Paracrine Signals
from the Trophoblast: Amplification of Immune
and Angiogenic Modulators. Biology of Reproduction (2007) 76: 102–117.
15) Paria BC, Ma W, Tan J. Cellular and molecular responses of the uterus to embryo implantation can be elicited by locally applied growth
factors. (2001) PNAS 98: 1047-1052.
16) Chen Q, Zhang Y, Lu J. Embryo-uterine
cross-talk during implantation: the role of Wnt
signaling. Molec Hum. Reprod. (2009) 15: 215221.

 در موشWnt  تنها مطالعات اندکی بــر خانواده.اســت
ها انجــام گرفته که نشــاندهندۀ فنوتیپ هــای مرتبط
 این محدودیــت احتماال به علت.تولیدمثلی بودهاســت
 بودهWnt حذف گســترده ژن های مربوط بــه خانواده
 و مطالعات،اســت که به مرگ جنین منجر شده اســت
 را در النه گزینــی جنین وWnt بــر نقــش عملکــردی
 اســتفاده.دسیدوآلیزاســیون رحــم مختــل مــی کند
Cre-Loxp گســترده از مدل های موشی ترانســژنیک
می تواند اســتراتژی مناســبی برای مطالعات بیشــتر بر
 برای. در طول النه گزینی باشــدWnt نقش های ژنهای
 بســیاری ژن های تکوینی که در گذشته کمتر در،مثال
Indian Hedgehog ( دســترس و موردتوجه بودند نظیر
 به تازگی مشــخص شــده،BMP2  وHomolog) IHH
اســت که در النه گزینــی نرمال نقش اساســی برعهده
 مطالعــات بیشــتر با حــذف موقعیتــی اعضای.دارنــد
 اطالعات ارزشــمندی در جهت فهم بهتر،Wnt خانواده
 در وقایع النه گزینی بدســتWnt نقــش ســیگنالینگ
.]16[ خواهد داد
References:
1) Gibbs R, Karlan BY, Haney FA, Niggard I.
(1998) Obstetrics and Gynecology . 5th ed.
2) Beckman CRB, Ling F, Laube D. (2002) Obstetrics and Gynecology. 4th ed.
3) Bouyer J, Coste J, Shojaei T. Risk Factors for
Ectopic Pregnancy: A Comprehensive Analysis
Based on a Large Case-Control, Populationbased Study in France. Am J Epidemiol. (2003).
157:185–194.
4) Norwitz ER, Schust D, Fisher S. Implantation
and the Survival of Early Pregnancy. N Engl. J.
Med. (2001). 345:1400-1408.
5) Muto MG, O’Neill MJ, Oliva E. Case 182005: A 45-Year-Old Woman with a Painful
Mass in the Abdomen. N. Engl. J. Med. (2005)
352:2535-42.
6) Horne AW, Driesche SV, King AE. Decidualization Reduced in Tubal Ectopic Pregnancy. J.

اخبار دانشکده

برگزاری مراسم هفته پژوهش
گردآوری :فرشته درازهی (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی)
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مراســم نکوداشــت هفته پژوهش ،آیین گشــایش
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان البرز و همایش
پژوهش و فناوری اســتان به همت استانداری البرز و
با مشارکت دانشگاه های اســتان با حضور سرپرست
دانشــگاه خوارزمی ،دکتر محمدعلی ســبحاناللهی؛
مهندس سید حمید طهایی ،استاندار البرز؛ دکتر ربانی
رئیس جهاد دانشــگاهی؛ محمدجواد کولیوند نماینده
مردم کرج ،اشتهارد ،فردیس و آسارا در مجلس شورای
اسالمی؛ دکتر سراج زاده معاونت پژوهشی دانشگاه و
دبیر همایش؛ مهندس عباداله کامکار ،معاون توســعه
مدیریت و منابع انسانی اســتانداری البرز؛ مرادیپور،
مدیر استانی ستاد ملی هفته پژوهش؛ مهندس کشاورز،
معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جها د کشاورزی در
دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
در این مراســم سرپرست دانشگاه خوارزمی بیان کرد
اســتاندار البرز با ارائه طرح برگزاری نمایشــگاه هفته
پژوهش در دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه را به متن جامعه
آورد .این هفته فرصتی برای عالقمندان پژوهشــی به
تبادل اطالعات و تعامل بخش اجرایی علمی کشــور،
ارائه دســتاوردهای پژوهشگران و تبادل اطالعات بین
مردم و پژوهشــگران است .نباید بین دانشگاه و مردم
و جامعه فاصله بیفتد و باید دانشــگاه به بطن جامعه
منتقل شود؛ زیرا دانشگاه خود را از مردم جدا نمیداند
و دانشــگاهیان هر چه دارند از مردم است و در نتیجه
باید نتایج فعالیتهای دانشگاه به زندگی مردم برگردد
و باعث ارتقاء سطح زندگی مردم شود.
دکتر ســبحاناللهی بودجه و امکانات امر پژوهش در
کشــور را بسیار محدود دانســت و ادامه داد :در حال
حاضر تعداد پژوهشــگران و مراکز پژوهشــی کشور
قابل مقایسه با کشــورهای توسعه یافته نیست و باید
در این خصوص اقدامات الزم انجام شــود و رشتههای
دانشگاهی را بر اساس نیازهای جامعه تنظیم و تدوین
کنیم و مطالعات میانرشتهای را در دانشگاهها افزایش
دهیم.

سیدحمید طهایی نماینده عالی دولت در استان البرز و
رئیس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در استان گفت:
با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود در اســتان و
استعدادهای ویژه ای که در البرز به جهت برخورداری
از مراکز تحقیقاتی و پژوهشــی دارد ،میتوان امیدوار
بــود که اقتصاد دانش بنیان و فناورانه در این اســتان
گسترش و توسعه یابد .برگزاری همایش بزرگ پژوهش
و فناوری های علمی را در آغازین هفته پژوهش ،لبیک
مســئوالن استانی و روسای دانشگاه ها و مراکز علمی
و تحقیقاتی به فرمان مقام معظم رهبری در راهبردی
سازی منشور اقتصاد مقاومتی خواند.
مهندس سید حمید طهایی استاندار البرز اظهارداشت:
در شــرایط کنونی اقتصادی کشــور راهبردی سازی
منویات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی امریه
واجب و اساســی بشــمار می رود و این مهم مبنای
اقتصاد و نجات بخش در کشــور است و دولت تدبیر و
امید نیز امریه مقام معظم رهبری را در دستور کار قرار
داده و با همراهی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
در تصویب بخشــی از قوانین ،برای آینده کشــور ساز
و کارها را فراهم می ســازد .تالش ما بر این است که
آمار بیکاری را کاهش دهیم و با تأسیس مراکز دانش
بنیان که بخشی از آن نیز با حمایت های دولت یازدهم
صورت می گیرد این مهم را به انجام برســانیم .وی در
پایان از کلیه روسای دانشگاه ها ،صنعتگران ،دستگاه
های اجرایی ،ائمه معزز جماعت ،اصحاب رسانه ،صدا و
سیما ،رادیو دانش ،نمایندگان مردم استان در مجلس
شورای اسالمی قدردانی بعمل آورد.
مهندس محمدجــواد کولیوند نماینــده مردم کرج،
اشتهارد ،فردیس و آســارا در مجلس شورای اسالمی
پیشنهاد تشکیل دبیرخانه برای عملیاتی شدن پژوهش
ها را در آئین بزرگداشــت هفته پژوهــش را ارائه و از
تصویب یک درصد بودجه پژوهشی دستگاه ها اجرایی
در بودجه  94خبــر داد .وی افزود :با این اقدام امکان
همکاری دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی فراهم

می شود.
مهندس کشاورز معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت
جها د کشــاورزی با اشــاره به ظرفیت های کشاورزی
در این اســتان گفت :از دید ما اســتان البرز پایتخت
کشــاورزی کشور اســت .وجود  7موسسه تحقیقاتی
کشــور همچنین قدیمیترین دانشــگاه کشــاورزی
پایهگذار علم نوین کشاورزی در این استان سبب شده
البرز نقش تاثیرگذاری در راستای تولیدات کشاورزی
کشور داشته باشد
عباداله کامکار معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی
استانداری البرز بر ضرورت جذب بودجه های پژوهشی
از سوی دستگاه های اجرایی تأکید کرد .وی در ادامه
به ســخنان رئیس جمهوری پیرامون مسئله پژوهش
اشــاره کرد و افزود :پژوهش مقدس است و محصول
آن نیز باید مورد احترام قرار گیرد .برگزاری نمایشگاه
حاضر با مشــارکت دانشــگاه ها ،موسسات پژوهشی،
شرکت های دانش بنیان و فناور ،دستگاه های اجرایی
و بخش خصوصی با اختصاص یکصد غرفه و با حضور
 50درصــد بخش خصوصی به انجام رســید .در این
همایش دستاوردهای دانشکده علوم زیستی در غرفه
دانشگاه خوارزمی در معرض دید مدعوین و دانشجویان
قرار گرفت .برترین های این نمایشــگاه که با طراحی
دو پنل تخصصی با رویکرد کاربردی ســازی پژوهش
و تعداد هشــت کارگاه تخصصی همراه بود ،با انتخاب
 5پژوهشــگر برتر از دانشــگاه ها 3 ،پژوهشگر برتر از
دانشگاه های اجرایی و یک معلم پژوهنده و یک دانش
آموز 5 ،فن آور برتر استان و چند غرفه برتر ،در مراسم
اختتامیه مورد تجلیل قرار گرفتند.
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برگزاری مراسم تقدیر از عوامل اجرایی هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بینالمللی
زیست شناسی ایران
(فاطمه خدابنده ،کارشناس آزمایشگاه ژنتیک)

مراســم تقدیر از دانشجویان رشــته زیست شناسی که در
هجدهمین کنگره ملی زیســت شناســی ایران حضور فعال
داشــتند در روز دوشــنبه  93/12/4در ســالن شماره 1
دانشــکده علوم با حضور رییس دانشکده سرکار خانم دکتر
عریان ،دبیــر کنگره جناب آقای دکتــر نبیونی ،مدیر کل
فرهنگــی و فوق برنامه جناب آقای دکتــر محمدی ،مدیر
کل امور دانشــجویی جناب آقای دکتــر فردین امیرخانی
و مســئولین کمیته های اجرایــی کنگره برگزار گردید .در
این مراســم دکتر محمــد نبیونی و دکتر شــهربانو عریان
ضمن ارائه گزارش برگزاری موفق کنگره زیســت شناسی
در شــهریور ماه  ،1393از مســئولین محترم کمیته های
اجرایی و دانشــجویان فعال قدردانی کردنــد و تقدیرنامه
هایی به رســم یادبود تقدیم فعــاالن کمیته های اجرایی
کنگره گردید.

کمیته های اجرایی و عوامل فعال این کمیته ها به شــرح
زیر بوده است:
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کمیته دبیرخانه و روابط عمومی
سرپرست :دکتر رامین عزتی
مســئول دبیرخانه و اطالع رسانی :فاطمه خدابنده
اعضــا :دکتر ســیامک یاری ،حمیــد رنجبر ،ســید ابوذر
حســینی زاده ،حمیــد غالمی ،اکرم تایانلــو ،مریم رضایی
گزیک ،زهره قمبری ،ســعیده خشــنود ،حبیبه غفورنیان،

زهــرا حیدری ،منا مطهــری نیا ،علیرضــا صاحبی ،یونس
صاحبی،فرزانه رســتمی سراب ،محمد حســین محمدی،
فریده عراقیان ،فرانک شیاســی ارانی ،زهرا فتحی.
سایت :سید امیر محمد موسوی پور.
کمیته انتشارات
فرخ قهرمانی نژاد
سرپرست :دکتر ّ
اعضا :مریم نوروزی ،فرانک شیاســی ارانی ،آتوســا استاد
باقرکاشی ،ســوگل فریدونفر ،عطیه نژادفالطوری ،سعیده
شــیرافکن ،آرزو ابراهیمنیــا ،لطیفــه کریــم زاده باردیی،
احسان حسینی.
ویراستاران انگلیسی :دکتر ســعید آیریان ،لیال محمد پور،
فاطمه اسدنیا ،نیلوفر اخوان.
کمیته بین الملل
سرپرست :دکتر سعید آیریان
اعضا :دکتر محمد نبیونی ،دکتر شــاهرخ میرزا حســینی،
دکتر هانیه جاللی ،ســید ابوذر حسینی زاده ،دنیا حیاتی،
علیرضــا قائم مقامــی ،آذر شیخاالســامی ،پروین فکری،
پریسا مصطفایی ،مهسا حقیقی.
کمیته اسکان
سرپرست :خانم غدیره میرابوالقاسمی
اعضا :سمیه مهرعلی تبار ،شیدا دارویی ،طاهره پورمیرزایی،
ســارا عصار ،زهرا یاری ،مریم احمدیان ،ســاراآقایی ،ایرج
بهره بر ،علی قاســمی ،علی نیکخــواه ،الیکا تجمل ،حمیده
کریمی ،محمود بیدار لرد.
کمیته سالنها و هماهنگی کنفرانسها
سرپرست :دکتر دالرام اسلیمی
اعضا :عارفه صالحی ،نیلوفر شعبانی ،سیما احمدی ،مرضیه
بشیری ،ســمیه جباری خورده بالغ ،مهسا رستمی ،محدثه
قوتی
کمیته بازدیدها و امور فرهنگی ،و نمایشگاهها
سرپرست :دکتر محمد طهماسب
اعضــا :امین روائی ،یونــس صاحبی ،رقیه مصــری ،المیرا
یزدی ،زهره شجاعی ،سحر دارایی ،سمیه محمدی ،پروین
پیشوا ،شــقایق صفایی ،فرزانه شــمس ،غزال سعدی پور،

مژگان کاشــانیان ،طیبه شــریعت منــش ،فهیمه حامدی،
سید مرتضی رضوی ،زهره شجاعی ،مرضیه غفوری ،آیسان
پور افشار
کمیته حمل و نقل
سرپرست:خانم سودابه پارسا
اعضا :ســودابه جعفری ،ســپیده گلشــنی ،فاطمه کریمی،
مرجــان عادل خانی ،فیروزه کشــاورزیان ،الهه کشــاورز،
رضا فکری ،ســبحان عبدی ،فاطمه عسگر بیوکی ،مرتضی
جالبکــش ،محمدرضــا رحمانــی ،محمــد نجفیــان ،آتنا
سلیمانی ،کیمیا اکبری ،آزاده باقری.
کمیته پذیرایی و تغذیه
سرپرست :مهندس علی فرحزادی
اعضا :ابوذر حســینی زاده ،مســعود باقر پــور ،زهرا تدین،
زهرا فالحتی ،شــیرین زین الدینــی ،فاطمه زارعی ،مجید
مرنــدی کوچکی ،جابر خورنــدی ،ریحانه نقاشــیان ،ثریا
بــازی ،میترا حاتمی ،غزاله عمادیان ،خدیجه نظری ،فهیمه
ســایمیان ،مینو پرتوی نصر ،فرنــاز مقدم ،زهرا پور مقدم،
فاطمه مظاهری افتخار ،فرزانه فتاحی ،احســان اسماعیلی،
فرشــته درازهی ،طلعت ســیفی ،نــگار معصومــی ،بهادر
افتخاری ،البرز منتظمی ،طهورا نظریان ،ســپیده فرشــته،
نازنین رحیمی راد ،صبا میرزایی
کمیته پذیرش و ارزیابی
اعضــا :محبوبه بریزی ،زهرا جراح زاده ،عاطفه صادقی ،هما
فرجی ،مهســا محبوبی ،وحیده زنــده گان ،پروین مقدم،
فاطمه صادقی ،لیال امینی ،زکیه تشــکر ،فائزه عاشــوری،
نوشــین تاکی ،مهســا بیگلری ،خدیجه رمضانی ،یاســمن
نوری ،صبا مســگری ،زهرا کهن دل ،رویا نجف پور ،ملیحه
پارسا صفت ،مائده نصوحیان ،منور مهدوی
کمیته استقبال
اعضــاء  :محمدرضــا عمویی ،مســعود ســلطانی ،نازنین
مخاطب ،مهســا معتمد ،شــیوا مژده ،زهرا علی عســگری،
سپیده گل محمدی ،حمیدرضا صادقی.
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برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود توسط انجمن علمی گروه زیست شناسی
سلولی و مولکولی
گردآوری :مرضیه غفوری (دانشجوی کارشناسی علوم سلولی و مولکولی)

انجمن علمی دانشــجویی زیســت شناسی ســلولی و مولکولی
مراسم معارفه دانشجویان ورودی سال  1393را با هدف آشنایی
دانشجویان با اساتید محترم دانشکدۀ علوم زیستی در اواسط آبان
ماه برگزار نمود .این نشست با حضور ریاست دانشکدۀ علوم زیستی،
ســرکار خانم دکتر شهربانو عریان ،مدیر گروه سلولی ومولکولی،
سرکار خانم دکتر عادله دیوساالر ،مشاور انجمن علمی دانشجویی
زیست شناسی سلولی و مولکولی ،جناب آقای دکتر محمد نبیونی،
معاونت پژوهشــی دانشکده ،جناب آقای دکتر بوجار و همچنین
برخی از اساتید ،مربیان و کارشناسان آزمایشگاه و دانشجویان این
دانشــگاه برگزار شد .در ابتدای مراسم چهره ماندگار عرصه علوم
زیســتی ،خانم دکتر عریان ،ضمن عرض تبریک به دانشجویان
ورودی ،دانشــگاه خوارزمی را ازجمله پرافتخارترین دانشگاه های
کشور خواند .در ادامه ،دکتر نبیونی ضمن تقدیر از اعضای انجمن
در راستای برگزاری مراسم معارفه ،یادآور شد :افراد موفق دردوره
های کاری ،در دوران دانشــجویی خویش افرادی فعال بوده و در
فعالیتهای گروهی وجمعی شرکت کرده و تجربیات فراوانی در
این عرصه کسب نموده اند .در ادامه ایشان دانشجویان را به فعالیت
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و ثبت نام در انجمن علمی فراخوانده و تأکید کردند انجمن علمی
یک جریان دانشجویی کامال مستقل و برپایه توانمندی دانشجویان
است و در آن نه کسی رئیس است و نه مرئوس .خانم دکتر دیوساالر
در ادامه مراســم ،ضمن خیر مقدم وخــوش آمد گویی و معرفی
اساتید گروه اظهار داشت :انجمن علمی دانشجویی علوم سلولی
و مولکولی جزو انجمن های بســیار فعال دانشکدۀ علوم زیستی
است و دانشجویانی که وارد گروه سلولی و مولکولی می شوند جزء
پرتالشترین و فعال ترین دانشجویان دانشکدۀ علوم زیستی هستند
در ادامه دکتر بوجار شرکت در دوره های کارآموزی و کارگاه های
بخش کارآفرینی دانشگاه را به دانشجویان این رشته توصیه نمود.
انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی سلولی و مولکولی متشکل
از  7نفر عضو هیأت مرکزی (مرضیه غفوری ،ســامان کرمی پور،
آیسان پورافشار ،البرز منتظمی ،مسعود سلطانی ،الیکا تجمل ،بهادر
افتخاری) می باشــد که فعالیت خود را از ابتدای سال تحصیلی
 94-93آغاز کرده است.

برگزاری جلسه انجمن های علمی دانشکده علوم زیستی
اولین جلسه انجمن های چهارگانه دانشکده علوم زیستی ( علوم
جانوری ،علوم گیاهی ،علوم سلولی و مولکولی و اکولوژی و محیط
زیســت ) با حضور استادان مشــاور و دبیران انجمن ها در تاریخ
 93/11/25در سالن همایش های انجمن های علمی دانشجویی
برگزار گردید .در ابتدا دکتر محمد نبیونی اســتاد مشاور انجمن
علمی زیســت شناسی سلولی و مولکولی در خصوص لزوم تغییر
دیدگاه دانشجویان به انجمن های علمی و تشویق و ترغیب آنان
به عضویت و حضور فعال در این انجمن ها اشاره کردند .ایشان از
دبیران انجمن ها خواستند با همکاری مستمر و موثر باهم بتوانند

در جشنواره های دانشجویی حضور پررنگ و موفق تری در رقابت
با انجمن های رشــته های دیگر داشته باشند .ایشان به تأسیس
کانون کارآفرینی و تشویق دانشجویان برای ورود به این کانون و
کارآفرینی و درآمدزایی از این طریق اشــاره کردند .در این جلسه
همچنین از برگزاری دومین گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه
خوارزمی در اردیبهشت ماه سال 1394سخن به میان آمد و دبیران
انجمن ها موظف شــدند نهایت همکاری را در راستای برگزاری
هرچه باشکوه تر این مراسم داشته باشند .مقرر شد دومین جلسه
انجمن های علمی در اردیبهشت ماه سال  94برگزار گردد.
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زمینه فعالیت:
* مجموعــه ی علوم گیاهی ،علوم جانوری ،علوم
ســلولی مولکولی ،میکروبیولوژی ،محیط زیســت
و علــوم بین رشــته ای مرتبط با علوم زیســتی
(بیوانفورماتیک و)...
* انــواع حیوانــات آزمایشــگاهی (موش ،رت،
میمون ،خرگوش ،خوکچه  ،مگس ســرکه و.)...
* تاریخچه و روش کار دستگاه های آزمایشگاهی
(هود لمینار ،اتوکالو ،انکوباتور و.)...
* معرفی تکنیک ها و پروتوکل های پرکاربرد در
علوم زیســتی (االیزا ،وســترن بالتینگ ،کلونینگ
و)...
رعايت نــكات ذيل توســط نويســندگان محترم
ضرورى است:
زبان مقاله فارسى بوده و بايد روان و فاقد غلط هاى
دســتورى و اماليى باشــد و از آوردن اصطالحات
خارجى كه معادل هاى دقيق و پذيرفته شــده در
زبان فارسى دارند ،خوددارى گردد.
به منظــور تایپ واژگان فارســی از " بی نازنین
 "12و بــرای واژگان انگلیســی از Times New
 10 Romanاستفاده شود.
واژگان چکیــده /واژگان کلیدی /منابع /و عناوین
اصلی مقاله بصورت بولد نوشــته شوند.
متن چکیده و متن واژگان کلیدی بولد نباشــد.
مقاله در کاغذ  A4تنظیم گردد .حاشيه صفحات
از باال ،پایین ،چپ و راســت یک و نیم سانتی متر
و فاصله خطوط از همدیگر یک سانتی متر باشد.
شماره صفحات درج نشود.
اصول نقطه گذاری:
نقطــه پایان جمالت بالفاصله پس از آخرین کلمه
درج گردد.
 مثال مورد صحیح :آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکزتکثیر ،نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشــگاهی
در سال  1386تاسیس گردید.

* مثــال مورد غیرصحیح :آزمایشــگاه تحقیقاتی
و مرکــز تکثیــر ،نگهــداری و پــرورش حیوانات
آزمایشــگاهی در سال  1386تاسیس گردید .
کاما در جمالت بالفاصله پس از کلمه ی قبل و با
یــک فاصله از کلمه ی بعد درج گردد.
 مثال مــورد صحیــح :آزمایشــگاه تحقیقاتیو مرکــز تکثیر ،نگهــداری و پــرورش حیوانات
آزمایشگاهی در سال  1386تاسیس گردید.
* مثال مورد غیرصحیح :آزمایشــگاه تحقیقاتی
و مرکــز تکثیــر ،نگهداری و پــرورش حیوانات
آزمایشگاهی در سال  1386تاسیس گردید.
واژگان فارســی طبق اصول ادبیات فارســی ذکر
شوند.
 مثال موارد صحیح :ســلول ها ،آنها ،آزمایشگاه،می باشد ،سندرم.
* مثــال مــوارد غیرصحیــح :ســلولها ،آن ها،
ازمایشگاه ،میباشد ،سندروم.
واژگان انگلیسی به فرم صحیح و دقیق درج شوند.
 مثال موارد صحیــحin-vivo, Structure- :Based Drug Design

* مثال موارد غیرصحیحIn vivo , structure- :
based drug design

به منظور اشــاره بــه تصاویر ،از فــرم زیر تبعیت
گردد:
اســتفاده از واژه ی تصویر به جای شکل و ...
واژه ی تصویــر درون پرانتز قرار گیرد.
پرانتز اول با یک فاصله از متن جدا شــود و پرانتز
دوم بالفاصله پس از شــماره تصویر بسته گردد.
 مثــال مورد صحیــح :مرکز تکثیــر و پرورشحیوانات آزمایشــگاهی در ســال  1386تاسیس
گردید (تصویر .)1
* مثال مورد غیرصحیــح :مرکز تکثیر و پرورش
حیوانات آزمایشــگاهی در ســال  1386تاسیس
گردید(تصویر . ) 1

هنگام اســتفاده از مخفف واژگان دقت شــود در
اولین بــار حتما تمام واژگان مخفف شــده درج
گردد.
 مثال مورد صحیح :آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکزتکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی Research
)Laboratory and Animal Center (RLAC
در سال  1386تاسیس گردید (تصویر .)1
* مثــال مورد غیرصحیح :آزمایشــگاه تحقیقاتی
و مرکز تکثیــر و پرورش حیوانات آزمایشــگاهی
(  )RLACدر سال  1386تاسیس گردید (تصویر
.)1
تصاویــر بایــد دارای کیفیــت و وضــوح بــاال و
ترجیحا شــماتیک ،دارای زیر نویس و گویا باشند.
زیرنویس تصاویر از دو بخش تشــکیل می شــود:
عنوان تصویر که شــامل حداکثر ده کاراکتر است
و توضیح تصویر که حدود دو الی ســه سطر متن
تفصیلی ،گویا ،شــفاف و قابل فهم از تصویر است.
 مثــال مــورد صحیــح :تصویــر ( :)1نمایی ازبخش های مختلف سیســتم مایعات در دســتگاه
فلوســایتومتری .ســلول هــا در مایعــی که مایع
حــاوی نمونه نامیده می شــود با فشــار از میان
مایــع دیگری که مایع غالفی یــا پیرامونی نامیده
می شــودعبور می کند .با تنظیم کردن فشار مایع
نمونه با قطری به اندازه یک ســلول جریان خواهد
یافت.
* مثال مورد غیرصحیح :تصویر: ) 1شــکل فوق
نمایی از سیســتم مایعات را نشان می دهد.
منا بع
منابع در متن به ترتیب اســتفاده شماره گذاری
شده و شــماره منابع در کروشــه آورده شود .در
پایان متــن نیز منابع به همان ترتیبی که در متن
درج شده ،طبق اصول زیر تایپ گردد:
 مثال مورد صحیح :آزمایشگاه تحقیقاتی و مرکزتکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی ( )RLAC
در ســال  1386تاسیس گردید (تصویر .]5[ )1
* مثــال مورد غیرصحیح :آزمایشــگاه تحقیقاتی
و مرکز تکثیــر و پرورش حیوانات آزمایشــگاهی

( )RLACدر سال  1386تاسیس گردید (تصویر
. ]5[.)1
همه ی منابع ائم از فارســی و انگلیسی به صورت
انگلیســی تایــپ گردند .دقت شــود اصول نقطه
گذاری کنار پرانتز و کروشــه کامال رعایت گردد.
براى نــگارش منابع فارســى به زبان انگليســى،
بايد از ترجمه انگليســى كه بــراى عنوان مقاله،
نام مجله يا كتاب ... ،در قســمت هاى پشت جلد
كتــاب يا مقاله و يــا در خالصه انگليســى مقاله
وجود دارد ،استفاده شود.
رفرنس مقاله:

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK.
Regulation of nterstitial excitatory
amino acid concentrations after corti;)cal contusion injury. Brain Res (2002

رفرنس كتاب:

935(2): 40-46.

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS,
Faller MA. Medical microbiology. 4th ed.
St. Louis: Mosby (2002): 245-250.

رفرنس پايان نامه:

Eftekhari P. Comparison of Fragment
Removal and Coculture with vero
cell Monolaers on Developmentm of
Human Fragmented Embryos [Dissertation or Thesis]. Tehran. Tarbiyat
Modarres University (2004).

کیفیت مقاالت:
مقاالت دارای کیفیت علمی باال و اســتخراج یافته
از مقاالت معتبر داخلی و خارجی بوده و محتوای
علمــی آن در کامــل ترین حد مقــاالت مروری
نوشــته شود .دسته بندی مقاالت از نظر رویش به
قرار زیر می باشد:
مقاالت گــروه ضعیــف :مقاالت بصورت بســیار
ســطحی نوشته شده و از منابع غیر معتبر و سایت
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هایی با ســطح علمی پایین استفاده شده است.
 مقاالت گروه متوسط :مقاالت ادغامی از منابعمعتبر و غیر معتبر و با ســطح علمی پایین هستند
و مطالب بصورت تخصصی مطرح و تشــریح نشده
اند.
 مقاالت گروه عالی :مقاالت مجموعه مدونی ازمقــاالت معتبر داخلی و خارجــی با پایه ی علمی
قوی بوده و تدویــن و جمع بندی مطالب بصورت
ماهرانــه ای صورت گرفته اســت .در این مقاالت
اســتفاده از تصاویر گویا در جهت شــفاف نمودن
مفهوم مقاله نقش بسزایی دارند.
مجلــه علمی تخصصی رویــش منحصرا از مقاالت
گــروه عالی اســتقبال مــی کند .عــاوه بر این
نویسندگان مقاالت متوسط می توانند با همکاری
ویراســتاران علمی مجله مقاله خود را به ســطح
عالــی ارتقا داده و در رویش چاپ نمایند.
حجــم كل مقالــه به همــراه منابــع و عكس ها
محدودیتی ندارد.
الزم به ذكر اســت كه هيأت تحريريه در پذيرش،
رد يا انجام اصالحات (با هماهنگی و تأييد مولف)
و ويرايش مقاالت آزاد است.
صفحــه اول مقاله شــامل نام و نــام خانوادگی،
شــماره تماس ،پست الکترونیکی ،مقطع تحصیلی،
درج وضعیت دانشــجو یا دانش آموخته ،رشــته
تحصیلی و دانشــگاه تحصیل نویسنده می باشد.
توجه :از نويسندگان محترم تقاضا مى شود هنگام
ارســال مقاالت به نكات فوق توجــه فرماييد .در
صورت عدم رعايت هر يك از شــرايط ذكر شده،
مقاله بدون داورى عودت داده خواهد شد.
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برگزاری کارگاه کارآفرینی
در دانشکده علوم زیستی
اولین کارگاه کارآفرینی و مهارت های کســب و کار در روز شنبه ،مورخ  93/11/18با
حضور اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم زیســتی در سالن همایش های انجمن های
علمی دانشجویی برگزار گردید و آقای مهندس تیموری کارآفرین برتر کرج ضمن ابراز
خوشحالی از حضور اعضاء هیأت علمی به اهمیت کارآفرینی و لزوم برگزاری دوره های
آشنایی با کارآفرینی برای دانشگاهیان اشاره کردند.
دومین جلسه کارگاه کارآفرینی و مهارت های کسب و کار نیز در روز دوشنبه 93/11/20
با حضور کلیه اعضاء هیأت علمی دانشــکده در سالن همایش های انجمن های علمی
دانشجویی برگزار گردید .در این جلسه آقای مهندس تیموری با ارائه تجربیات خود در
این خصوص از استادان ارجمند درخواست کردند دیدگاه خود را در خصوص کارآفرینی
وسعت بخشــند و به صورت عملی وارد این حوزه گردند .اعضاء هیأت علمی دانشکده
علوم ضمن استقبال از این کارگاه ،دیدگاه ها و سواالت خود را مطرح کردند.
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Lilium ledebourii
Class
Liriotypus
Order
Liliales

سوسنچلچراغ
سوسن چلچراغ یکی از گونههای تیرۀ سوسن است که تنها گونۀ
ایرانی جنس سوسن است .این گونه تاکنون فقط در یک محل
در استان گیالن و در خارج از ایران نیز تنها در شهرستان لنکران
در جمهوری آذربایجان کشف شدهاست .این گیاه نخستین بار
در سال  ۱۳۵۴توسط گیاه شناسی فرانسوی به نام«لدر بوری»
شناخته شد و پس از معرفی این گل به دولت ایران در همان
زمان در زمره آثار زیست محیطی ملی کشور به ثبت رسید.
متأسفانه امروزه نسل این گل بخاطر عوامل مختلف در حال
انقراض است و به گفته كاشف آن لدر بوری« :این گل از تكثیر
می گریزد ».از این رو تا كنون تالش همه كسانی كه خواسته اند
آن را در مكان های دیگر پرورش دهند ،بی ثمر مانده است .به
همین علت امروزه از نژاد آن به طور كامل محافظت می شود.
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Liliaceae

Family

Lilium
Lilium ledebourii

Genus
Species

