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منایشگاه آثار دکرت افشین خداشناس در خانه فرهنگ گیالن

ترانههای منجمد
«خانه فرهنگ گیالن» در محله قدیمی ساغریسازان رشت روز جمعه  7آبان یک بار دیگر پذیرای آثار هنری یکی
از پزشکان گیالنی بود .اینبار دکتر افشین خداشناس ،همکار هنرمند و هنرشناس ما که نوشتههایش را از جمله در
مقوله جذاب «هنر و پزشکی» بارها در «پزشکان گیل» خواندهاید« .ترانههای منجمد» عنوان دستساختههای او بود عمدت ًا
از فلز (پیچ و مهره و میخ و )...و گاه سنگ و چوب؛ آثاری که حاصل نگاه حساس و هنرمندانه افشین و جستجوی زیبایی
و معنا و زندگی در بیجانترین اشکال پیرامون بود .یادداشت افشین برای افتتاحیه این نمایشگاه را با هم میخوانیم .برای
دیدن آثار بیشتری از این مجموعه به سایت «پزشکان گیل» ( )pezeshkangil.com/?p=6158سر بزنید!
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از روزی که بهیاد دارم همیشه شیفته هزارتوی
هنر و علم بود هام .این هر دو ،همچون دو بال،
مرا به سرزمینهایی بردهاند که کشف و شهودشان
تجربههایی کمهمتا از شور و سرمستی بههمراه
داشته است .علم مرا به طبابت رهنمون شد و هنر
به سازههای سنگآهنین و کارتون.
و اما درباره هنر ساز ههای فلزی یا به گفته
فرنگیها «متال آرت» :همیشه در پیچ و میخ ،فنر
و مهره و واشرها و هزاران قطعه نو و کهنه فلزی
و همچنین دنیای هزاررنگ پررمز و راز سنگها...
زیبایی درونزادی فرای نقش طبیعی یا کاربرد یشان
میدیدم و در ذهن بهدنبال سازوکاری بودم تا آنها

را به دنیای سحرانگیز هنر دعوت کنم و این مجموعه
تالشی در راه تجسد روح این ایده خام است.
آن دوایر متحدالمرکز حلزو نوار که چون گردابی
در نوک پیچ محو میشود؛ آن حلقههای زرین و
سیمین ریز و درشت واشرها -انگار حلقههای
زحل در منظومه خورشیدی؛ آن رنگ و بافت فاخر
و سخت آهن و مس و برنج که در کشاکش با انبر
و سیمچین و ...انگار در یک دگردیسی شگفت به
تکامل و تعالی میرسد؛ آن رنگ و بافت اصیل
خرد هسنگها که همچون همتایان فلز یشان از
بطن طبیعت به زندگی راه یافته است؛ و همچنین
مسلسل...
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القصه این آثار تلفیقی است اصالت ًا از خردهریزهای
فلزی ابزار یراق و سنگ ...در دو رویکرد انتزاعی
و غیرانتزاعی .گرچه گهگاه همزاد سو مشان ،چوب،
را به این بزم شورانگیز فراخواندهام .با این شرح که
در این نمایشگاه دو سرفصل دکوراتیو (جانوران و
قالیچه و گلیمواره و )...و اساطیر یونان را -که اگر
روزگار رخصت دهد ادامه خواهد یافت -شاهد بوده
یا خواهید بود .تاکید بر اینکه تا آنجا که مقدور
بوده در چالشی سخت این اجزا را تغییر شکل ندادهام
تا شکلی کلی را سروسامان دهم بلکه با تجمیع و
تشکل تکتک آ نها هر بار پازلی بینقشه را آغاز
کرده و به انجام رساندهام؛ نوعی احترام به فردیت
همگام با احترام به جمعیت.
و اما چرا «ترانههای منجمد»؟ این فقره برمیگردد
به د لمشغولی و دلدادگی ذاتی من به مجموعهای
متشخص از مولفههای فاخر زمستان و شب و
موسیقی و تنهایی و کهنالگوی غالب روانشناختیام.
سخن کوتاه که به گفته موالنا شاید همان به که «شرح
این هجران و این خون جگر ،این زمان بگذار تا وقت
دگر» .دوصد درود!
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سوزن دوخت
دکتر محمدحسن هدایتی اُمامی

نمیدانم به «سوزن دوخت» که با آن برگهای آزمایش
را دسته میکنند و تحویل بیمار میدهند ،توجه کردهاید
یا نه .یکی از دردسرهای طبابت ست.
یکی با سوزنی نازک باال و باالی چپ یا راست را بههم
وصل میکند؛ یکی دیگر با سوزنی کت و کلفت .یکی
خوب دقت میکند ،طوری که همه بستههای آزمایش
بیماران مختلف یکسان است؛ یکی دیگر دو سه تا سوزن،
به باالی صفحه ،در محل دلبهخواه خود ،روی تاریخ یا
نام بیمار یا بخشی از آزمایش میزند و معلوم است که
خواندن این برگها چقدر مشکل است .گاهی برای دیدن
همه نکات آزمایش ،برگها پاره میشود.
یکی دیگر بهطرف چپ یا راست یک تا چند سوزن
میزند .اولین برگ را که در پوشش آزمایشها گذاشت،

برگهای دیگر که ظاهرا ً بهتدریج از راه میرسند با یک
یا دو سوزن دیگر به برگ اولیه اضافه میشود .آخر کار
یک دسته آزمایش ،هفت هشت تا سوزن دارد.
خیلی از پزشکان ،بایگانی خود را دیجیتال کردهاند.
برگهای آزمایشها را اسکن میکنند .با این سوزنها،
اسکن به کاری دشوار و خطرناک تبدیل میشود .بیرون
آوردن این سوزنها از برگهای آزمایشها ،خود دردسری
بزرگ است .سوزن میپرد .به سر و صورت منشی ،پزشک
یا بیماران و همراهانش میخورد .گاهی هم میافتد به
داخل کیبورد و در البهالی دکمهها گم میشود.
برای بیرون کشیدن کمخطر این سوزنها ،از انبر سیمبر
مخصوص سیمهای مسی تا دو میلیمتری استفاده میکنم.
انگشت را روی سوزن میگذارم تا نپرد .یک آهنربا هم
دارم برای جمعآوری آنها از روی میز.
از ترس ویروسهای نوظهور ،سوزنهای تهگرد کنار
رفت .شاید با رواج بایگانی دیجیتال ،این سوزنها هم
کنار گذاشته شود .همان کلیپسهای پالستیکی باید
مناسبتر باشد.

---------------------دکتر محمدحسن هدایتی اُمامی
متخصص داخلی -غدد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،گلسار ،بلوار سمیه ،ساختمان پارس کلینیک،
تلفن۳۳۱۱۱۲۲۸ :
Email: hedayati1947@yahoo.com
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بهیاد دکرت امیرهوشنگ مرادی

آمده بود راه پدرش را ادامه بدهد
دکتر فرزاد فرقان

دکتر امیرهوشنگ مرادی همکار عزیزم که برای چهار دوره
رییس هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی فومن و شفت بود،
در نهایت بهت و ناباوری از میان ما رفت .او یکی از بهترین
و شریفترین انسانهایی بود که من میشناختم و خصایل
یک انسان با اصالت و با اخالق را داشت.
امیرهوشنگ در  6سالگی پدرش را از دست داد .پدرش،
دکتر هوشنگ مرادی ،طبیب بود و در شهر فومن مطب
داشت .پس از فوت پدرش ،با خانواده به الهیجان بازگشتند و

امیرهوشنگ در جمع پزشکان فومن

در  18سالگی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پذیرفته شد.
در تهران با همکالسیاش خانم دکتر مژگان مظفری
ازدواج کرد که حاصل آن سه دختر به نامهای سوگند،
پیوند و نیکا بود.
امیر در سال  1374بهعنوان پزشک وارد شهر فومن شد.
او با این هدف به فومن آمد تا بتواند خاطرات پدرش را
زنده کند و بهراستی که به هدفش رسید ،زیرا همچون او
بسیار اخالقمدار و نیکرفتار بود.
از روزی که وارد شهر شد ،همه به هم
میگفتند «پسر دکتر مرادی دکتر شده و به
فومن برگشته است!» این سابقه خانوادگی
باعث شد مردم شهر فومن استقبال بسیار
خوبی از او کنند و از همان آغاز او را با
احترام و توجه بپذیرند.
نسبت به بیماران بسیار با عطوفت
و مسو و لیتپذ یر بو د و همین
مسوولیتپذیری را در کارهای صنفی هم
داشت .حدودا ً  16سال در نظام پزشکی
در کنار هم بودیم و در خیلی از زمینهها با
هم برنامهریزی و تصمیمگیری میکردیم.
در بحرانهایی که در خصوص مسایل

پیام تسلیت انجمن پزشکان عمومی ایران

دکتر امیرهوشنگ مرادی ،عضو پیشین هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی و نظام پزشکی فومن و شفت
و شورای هماهنگی انجمنهای پزشکان عمومی ایران و دستیار داخلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،در
یک سانحه تاسفبار جادهای درگذشت.
دکتر مرادی همچنانکه در زندگی فردی و حرفهای خود پزشکی بسیار حاذق ،مردمدوست ،خوشرو و
با دانش پزشکی و عمومی باال بود ،زندگی اجتماعی و صنفی پرثمری هم داشت .دو دهه حضور پربارش
در نهادهای پزشکی استان و شورای هماهنگی انجمنهای پزشکان عمومی کشور ،خاطراتی سرشار از
مسوولیتپذیری ،کارآمدی و درستکاری در ذهن همکارانش بهجا گذاشته است.
درگذشت این همکار ارجمند را به خانواده و دوستداران بهویژه همسر محترمشان سرکار خانم دکتر
مظفری و همچنین جامعه پزشکی استان گیالن تسلیت میگوییم.
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هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران

نامهای به امیرهوشنگ

امیر عزیز سالم!
مطمئنم از این پس تو را بسیار بهیاد خواهم آورد و از خاطراتی که
با تو داشتم ،سخن خواهم گفت.
از روزهایی در بیست سال قبل سخن خواهم گفت که همه پزشکان
فومن و شفت را جمع میکردیم و به ماسوله میرفتیم و دور هم
میگفتیم و میخندیدیم .هر بار که این دورهمی را راه میانداختیم
یک عده به ما اضافه میشدند .چهقدر کار خوبی بود ،چهقدر سبب
همبستگی همکاران شده بود و چهقدر اختالفات و سوءتفاهمها آنجا
برطرف میشد.
به تو میگفتم «آخر چرا به فومن آمدی؟ همان الهیجان میماندی،
خیلی هم معروف میشدی!» که میگفتی «بهخاطر پدرم آمدم .او کارش را اینجا نیمهتمام گذاشته بود و من
باید آن را تمام میکردم».
همیشه عکس قشنگ سیاه و سفید قابگرفته پدرت روی میز مطب بود تا به تو یادآوری کند که به مردم درست
خدمت کن! تو همانی شدی که آرزوی هر پدر و مادری بود :باصداقت و باشرف ،بااخالق و خوشگفتار و نیکرفتار.
روزی یکی از کارکنان مطبت به من گفت« :دکتر مرادی هیچوقت از من نخواست حتی یک لیوان آب برایش
ببرم .ما شرمنده میشدیم میدیدیم خودش از سر میزش بلند میشد و کارهایش را انجام میداد».
امیر جان ،همیشه به تو میگفتم بیمارهای تو خیلی خاص هستند .هر وقت نبودی ،میآمدند پیش من و از تو
بسیار با احترام حرف میزدند و هیچکس را بهجز تو قبول نداشتند.
یاد دارم مسافرت که میرفتی ،اسامی و مشکالت بیمارهای بدحالت را به من میدادی که اگر مشکلی داشتند و
آمدند پیش من ،سابقه بیماریشان را بدانم.
امیر جان! ما چهار دوره ،حدودا ً  16سال ،با هم در نظام پزشکی بودیم .خیلی همراه و همفکر خوبی بودی .در
این مدت من از تو بهجز محبت و احترام و متانت ندیدم.
هر چهار سال موقع انتخابات که میشد ،میگفتی برویم از همکاران بخواهیم که کاندیدا شوند تا بتوانیم از ظرفیت
همه استفاده کنیم .جذب حداکثری در ذاتت بود .موقع انتخاب پزشک نمونه بسیار اصرار داشتی که از پزشکان
بیرون از هیات مدیره انتخاب کنیم.
میدانم از این به بعد خیلی دلم برایت تنگ خواهد شد و راهی نداریم جز ادامه دادن...
نظام پزشکی و همکاران گروه پزشکی ایجاد میشد،
بسیار هوشمندانه برخورد میکرد و برای من همواره یک
تکیهگاه بود.
طی سالهای همراهی با امیر هیچگاه ندیدم که برای
خوشایند کسی یا جریانی از اصول خودش دست بردارد،
ولی در عینحال باعث رنجش کسی هم نمیشد .آسانگیر
و مهربان بود .نه بیحرمتی و عیبجویی میکرد و نه در
مدح کسی مبالغه میکرد .در بیان عقایدش بسیار آزاده بود.
بسیار اهل مطالعه بود .اطالعات تاریخی زیادی داشت و
بهویژه مطالعات بسیار زیادی در زمینه تاریخ ادیان داشت.
به موسیقی هم بسیار عالقهمند بود.
دو سال قبل ،پس از حضور فعال و توانمندش در

دوره ژنتیک ،تمایل به ادامه تحصیل پیدا کرد .در سال
 94در اولین حضورش در امتحان دستیاری ،در تخصص
بیماریهای داخلی پذیرفته شد و با انگیزه فراوان بعد
مسافت را قبول کرد و رفت.
ظهر پنجشنبه  22مهر آخرین شب کشیک سال اول را
که تمام کرد ،برای دیدار خانواده بهسمت رشت میآمد
که در مسیر جاده تالش ،اتومبیلش از مسیر منحرف شد و
پس از تصادف با دیواره پل ،بهعلت ضربه شدید و ترومای
غیرنافذ به شکم ،دچار کاهش سطح هوشیاری شد .پس
از رسیدن به بیمارستان تالش و سپس بیمارستان آریا در
رشت و عمل جراحی برداشتن طحال و ترمیم کبد ،دچار
ایست قلبی شد و دیگر برنگشت...
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بهیاد دکرت امیرهوشنگ مرادی

نیکنام ،نیکنهاد و نیکرفتار
دکتر مهیار منجمی

به ُجستجوی تو
بر درگاه ِ کوه میگریم،
در آستانهی دریا و علف.

□
نامت سپیدهدمیست که بر پیشانی ِ آسمان میگذرد
ــ متبرک باد نامِ تو! ــ

به ُجستجوی تو
در معب ِر بادها میگریم
در چارراه ِ فصول،
ِ
چارچوب شکستهی پنجرهیی
در
که آسما ِن ابرآلوده را
قابی کهنه میگیرد.
..........
به انتظارِ تصوی ِر تو
این دفت ِر خالی
تا چند
تا چند
ورق خواهد خورد؟
□
جریا ِن باد را پذیرفتن
و عشق را
که خواه ِر مرگ است .ــ

و ما همچنان
دوره میکنیم
شب را و روز را
1
هنوز را...
چند هفته گذشت؛ هفتههایی که انگار به درازای تمام
سالهای آشناییمان طول کشیده است .گویا زمان زیر
بار سنگینی اندوهمان دچار سکون و ایستایی شده باشد...
به پشتسر نگاه میکنم .از روزی که خود را شناختم،
او را کنار خود داشتم .تمام کودکانههایم کنار او سروده
شد .سالهای نوجوانی و جوانیام با او تا امروز کشیده
شد .چقدر خاطره ...هرچه ورق میزنم و دوره میکنم
به آخر نمیرسد این دفتر خاطرات...
مرور این لحظهها و مهربانیها بهیادم میآورد که
سالهای سال بود که او نهتنها دوست و یار دبستانیام
و نه همکار سالهای جوانیام بلکه برادری بود مهربان

و جاودانگی
رازش را
با تو در میان نهاد.
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ِ
هیات گنجی درآمدی:
پس به
بایسته و آزانگیز
گنجی از آندست
ِ
تملک خاک را و دیاران را
که
از اینسان
		
دلپذیر کرده است!
			
سالهای دبیرستان؛ از راست :نفر دوم امیرهوشنگ ،نفر ششم من

وطنمان بدل گشته است .زین پس ،هر کجا درختی
در این خاک نشسته باشد ،عطر وجود آن یگانه را در
سایهسارش میتوان جست...
امیر عزیزم ،دوست و برادر مهربانم...
وقتی که ُعمر
پیچکوار
از دیوارِ زندگیات باال میرفت،
ِ
دست من کوتاه بود و
ِ
بخت آسمان در گرفتنت ،بلند!...
من ،امیرهوشنگ وفرزاد فرقان

و غمخوار که چه زود پرکشید و رفت .گویا دنیا برای
اینچنین نیکنام و نیکنهاد و نیکرفتار مردی بسیار
کوچک بود .گویا ظرف زمان و مکان زمین تحمل پذیرش
اینهمه بزرگی و بزرگواری را نداشت که اینچنین
زودهنگام از کنار مرزهای حیات زمینی گذشت و ما را
میان بهت بیباور نبودنش تنها گذاشت...
اینک ایستادهایم و باور داریم که کالبد عزیز و نازنینش
در رهگذار پیوستن به خاک ،به ذرهای از خاک پرشکوه

حاال هر پنجشنبه که میشود
من و گریه و
خاطرهها
جمع میشویم دورِ نبودنت!
ِ
س
س
پشت ن َف ْ
َو ن َف ْ
2
تلف میکنیم مفهومِ بودن را...
 .1احمد شاملو
 .2مینا آقازاده

درگذشت همکار عزیزمان ،رسکار
خانم دکرت مریم حجتی را که از
پزشکان فعال صنفی و مناینده
پزشکان خانواده روستایی استان
بودند ،به خانواده ،دوستداران
و جامعه پزشکی استان و کشور
تسلیت میگوییم.
ماهنامه پزشکان گیل
11

بهیاد دکرت امیرهوشنگ مرادی

چه کسی امیرهوشنگ را کشت؟
دکتر مسعود جوزی

امیرهوشنگ همکالسم بود؛ یکی از ما که در سال 1366
با هزار امید و آرزو وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران شده بودیم .او از الهیجان و من از رشت؛
طبیعی بود با هم دوست شویم؛ گرچه این دوستی به اندازه
سالها بعد که هر کدام با فعالیت در انجمن پزشکان عمومی
شهرمان دوباره بههم رسیدیم ،صمیمی و نزدیک نشد.
تا رسیدیم به تابستان  .1394در این بیست سالی
که از فارغالتحصیلیمان گذشته بود ،دوستان گیالنی
همدانشگاهی هر کدام تخصصی گرفته و جایی در داخل
یا خارج کشور مشغول بودند؛ فقط گویا من پزشک
عمومی مانده بودم و پیمان داداشزاده در کوچصفهان و
امیرهوشنگ در شفت و فومن .نتایج تخصص آن سال را
که اعالم کردند ،جالب بود :در  46سالگی ،پیمان تخصص
کودکان قبول شده بود و امیرهوشنگ داخلی.
برای دوستان امیرهوشنگ روشن بود که نیاز مالی او
ص سنگین با آن کشیکهای
را در این سن به این تخص 
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طاقتفرسا نکشانده است ،چنانکه پیمان هم الزم نبود
درمانگاهش را ول کند تا چند سال بعد که برگشت ،فقط
بیماریهای کودکان را ببیند .امیرهوشنگ و پیمان رفته
بودند تا در  50سالگی که درسشان تمام شد ،در جواب
مردم که تا میشنیدند طرف پزشک است ،میپرسیدند
«متخصص چی؟» پاسخی غیر از «پزشک عمومی» داشته
باشند .رفته بودند تا «پزشک عمومی» نمانند.
نمیدانم اگر امیرهوشنگ رنج تحصیل دوباره و سفرهای
پرخطر جادههای شمالی را بهجان نمیخرید تا کی در میان
ما میماند ،اما...
در آن شب شوم که باالخره همکارانش در اتاق عمل
بیمارستان آریا تسلیم شدند و با خبر بد بیرون آمدند ،بین
آنهمه شیون و نگاه بهتزده و قلب شکسته ،باز یکی از
همین مردم آمد از من پرسید« :دکتر بود؟» در همان حال
سر تکان دادم .ادامه داد« :متخصص چی؟» جواب دادم:
«متخصص داخلی!»

پاییز  ،1391گردهمایی نمایندگان انجمنهای پزشکان عمومی کشور در دهکده ساحلی بندر انزلی؛ از راست :دکتر مسعود جوزی،
دکتر امیرهوشنگ مرادی ،دکتر حجت سیدنژاد ،دکتر عزتاهلل گلعلیزاده

تجویز سمعک در کودکان
ادیولوژیست افشین بلندبخش

عوارض ناشی از کمشنوایی
ناشنوا را همه میشناسند و جایگاه او در اجتماع
پذیرفته شده است؛ ولی کمشنوا با باقیمانده شنوایی خود
که برای ارتباط با سایرین کافی نیست ،کمتر شناخته شده
است .کمشنوا وقتی بهعنوان مخاطب قرار میگیرد ،اغلب
شنیدههای او برای درک گفتار کافی نبوده و در این شرایط
هم خود او در رنج است و هم سایرین ممکن است نسبت
به او رفتار مطلوبی نداشته باشند.
کمشنوا اغلب میپرسد :چی گفتی؟ و مخاطب ممکن
است بگوید :چرا گوش نمیدهی ،حواست کجاست؟
و اگر فرد مودبی نباشد ،ممکن است بگوید :مگر کری،
چند دفعه بگویم.
حضور کمشنوا در جمع افرادی که از حال او باخبر
نیستد برای او مشکلساز و برای سایرین احتماالً اسباب
زحمت میشود و در نهایت وی از اجتماع دوری کرده
و بهتدریج فردی گوشهگیر و افسرده خواهد شد.
اما در کودکان ،کمشنوایی امری کام ً
ال متفاوت است.
یکی از مهمترین مشکالت ناشی از کمشنوایی کودکان،
تاثیر آن بر گفتار و زبان است .البته شایان ذکر است که
استفاده از برنامههای توانبخشی از جمله گفتاردرمانی و
تربیت شنوایی در کنار استفاده از یک وسیله کمکشنوایی

مانند سمعک ،در کاهش این اثرات و نزدیک کردن فرد
به افراد طبیعی نقش قابل مالحظهای دارد.
میزان تاثیرکمشنوایی بر گفتار و زبان بستگی به عوامل
زیر دارد:
 .1میزان کمشنوایی
 .2نوع کمشنوایی
 .3زمان شروع کمشنوایی (قبل یا بعد از سن
زبانآموزی)
 .4زمان تشخیص کمشنوایی
 .5علت افت شنوایی
 .6فرکانسهای درگیر
 .7سن تجویز وسیله کمکشنوایی
 .8استفاده مداوم از وسیله کمکشنوایی با کارکرد
مناسب
 .9وجود یا عدم وجود اختالالت همراه
 .10اقدامات توانبخشی صورتگرفته برای کودک
کمشنوا
بهطور کلی یک کودک کمشنوا در تمام جنبههای
بیانی ،درکی ،گفتاری و نوشتاری دچار تاخیر است که
با تشخیص و مداخله بههنگام و بهرهگیری از روشهای
نوین میتوان این مشکالت را تا حد زیادی کاهش داد
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و فرد کمشنوا را به یک فرد مستقل در جامعه تبدیل کرد.
نشانههای کمشنوایی
الف :نشانههای کمشنوایی در نوزادان و شیرخواران
بهتر است با اطالع از شاخصهای رشد شنیداری
نوزادان و شیرخواران ،عدم کسب این مهارتها یا
تاخیر بیش از  6ماه در کسب آنها را بهعنوان نشانههای
کمشنوایی در نظر بگیریم:
 شیرخوار از ابتدای تولد تا  3ماهگی .1شیرخوار با صدای بلند از جا میپرد یا پلک میزند.
 .2شیرخوار با صدای بلند بیدار میشود یا در هنگام
بیداری تعجب میکند و چشمانش گشاد میشود.
 .3با شنیدن صدای آشنا (مادرش) آرام میشود.
 .4نسبت به شنیدن صدا ،با خندیدن یا صدا درآوردن
پاسخ میدهد.
 شیرخوار از  4تا  6ماهگی .1چشمها یا سرش را برای جستجوی منبع صدا
میچرخاند.
 .2حتی هنگامی که شما را نمیبیند ،نسبت به صدای
شما عکسالعمل دارد.
 .3از جغجغه و اسباببازی صدادار لذت میبرد.
 .4وقتی با او صحبت میکنید به شما میخندد.
 شیرخوار از  7تا  9ماهگی .1با شنیدن اسم خودش عکسالعمل نشان میدهد.
 .2صداها را تکرار میکند.
 .3برای نیازهای مختلف خود با صداهای مختلفی
گریه میکند.
 .4به نظر میرسد که معنی کلمات ساده مثل بایبای
را میفهمد.
 شیرخوار از  10تا  12ماهگی .1نسبت به تغییر تن صدای شما عکسالعمل دارد.
 .2دستورات شما را میفهمد و انجام میدهد.
 .3اسباببازی را بدون آنکه به آن اشاره کنید به
شما میدهد.
 .4صدای ساده دیگران مثل بابا و مامان را تکرار میکند.
 .5با صدای خود توجه شما را جلب میکند.
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 کودک از  19تا  24ماهگی .1تا حدود  300کلمه را فرامیگیرد و بیان میکند.
 .2جمالت دو و سه کلمهای میگوید.
 .3به سواالت «بله» یا «نه» عکسالعمل درست دارد.
در صورتی که شیرخوار یا کودک شما نسبت به
شاخصهای فوق تاخیر (بیش از  6ماه) داشت باید
با کارشناس شنواییشناسی مشورت کرد .وجود تاخیر
نسبت به این شاخصها نشانه قطعی کمشنوایی نیست
ولی بهعنوان مورد مشکوک قلمداد شده و باید شیرخوار
یا کودک حتم ًا آزمایش شنوایی شود .حتی اگر نوزادی در
بدو تولد آزمایش شد و سالم بود ،این فهرست را همیشه
باید در نظر داشت و هر چند وقت یک بار مرور کرد تا
در صورت موارد مشکوک ،اقدامات الزم صورت پذیرد.
ب :نشانههای کمشنوایی در کودکان  2تا  7سال
 .1عدم توجه و پاسخ نسبت به صداها.
 .2عدم کسب گفتار متناسب با سن که بهاشتباه تاخیر
رشدی محاسبه میشود.
 .3فقدان واکنش نسبت به صدای بلند.
 .4عدم توانایی برای جهتیابی صدا.
 .5موقعی که کودک را از دور (اتاق دیگر) صدا میکنید
جواب نمیدهد.
 .6تمایل کودک به تکرار گفتهها و اینکه دایم ًا پس از
شنیدن کالم میگوید( :چی؟)
 .7تمایل به گوش دادن تلویزیون و موسیقی با صدای
بلند.
 .8داشتن مشکالت یادگیری و ضعف در حافظه
کوتاهمدت شنیداری.
 .9شکایت از گوشدرد یا صدای اضافه در گوش و

حتی اعالم کم شنیدن.
ً
 .10نمرات ضعیف در درس دیکته و کال ضعف
تحصیلی.
محرومیت حسی
تجویز سمعک کودکان باید قبل از  6ماهگی انجام گیرد.
به این ترتیب تا حد امکان از محرومیت حسی جلوگیری
شده و زمینه برای رشد زبان و گفتار فراهم میگردد .بهطور
کلی اهداف تجویز سمعک در کودکان با بزرگساالن تفاوت
میکند .در کودکان ،سمعک بهمنظور تسهیل یادگیری زبان
و گفتار استفاده میشود .تجویز سمعک برای نوزادان و
کودکان در سنین پایین میتواند به کیفیت زندگی کودک و
خانواده کمک کند و از طرف دیگر ،امکان استفاده حداکثر
از ساختپذیری عصبی در دستگاه شنوایی را برای یادگیری
زبان و گفتار ،در اختیار کودک قرار دهد.
تجویز سمعک باید دو گوشی باشد .البته اگر کودک
مدام یک سمعک را از گوشش بردارد یا شواهدی وجود
داشته باشد که درک گفتار کودک با یک سمعک بهتر از دو
سمعک است ،باید در تجویز دو گوش تجدید نظر کرد.
ارزیابی شنوایی
پیش از تجویز سمعک ،باید ارزیابی دقیقی از وضعیت
شنوایی کودک انجام گیرد .آستانههای شنوایی باید در هر
گوش به شکل جداگانه و تا حد امکان در فرکانسهای
مجزا توسط آزمونهایی مانند  ABRو  ASSRبهدست
آید .بهعالوه با استفاده از آزمون  OAEمیتوان عملکرد
سلولهای مویی خارجی را بررسی کرد .خوشبختانه در
سالهای اخیر در اکثر زایشگاهها و بیمارستانها بر اساس
مصوبه سازمان جهانی بهداشت ،نوزادان پس از تولد
بالفاصله تحت ارزیابی شنوایی قرار میگیرند .در کودکان
باالی  2/5سال میتوان از آزمونهای رفتاری مانند VRA
(آزمون مشوق بینایی) یا  Play Audiometryو در صورت

توانایی همکاری از آزمون  PTAنیز استفاده کرد.
مالحظات تجویز سمعک در کودکان
در تجویز و تنظیم سمعک کودکان ،هدف اصلی
شنواییشناس باید همواره این باشد که کودک بتواند در
همه موقعیتهای شنیداری مختلف (ساکت یا شلوغ) به
اصوات گفتار محاورهای هنجار یا آهسته بهشکل تکگوشی
و دو گوشی دسترسی کافی داشته باشد.
انتخاب سمعک در کودکان جزو اصلیترین و
حیاتیترین بخشهای فرایند توانبخشی در کودکان است
که این حساسیت توجه به چند حوزه را برمیانگیزد و
شنواییشناس باید تمامی این موارد را قبل از از تجویز
سمعک مد نظر قرار دهد.
در کل قبل از تجویز سمعک در کودکان باید سن کودک،
نوع کمشنوایی ،میزان کمشنوایی ،سایر کمتوانیهای همراه
با کمشنوایی ،عوامل تشخیصی ،نوع سمعک و برنامههای
مورد استفاده در سمعک را مد نظر قرار داد.
مشخصات سمعک و قالب
سمعک کودکان ،باید تا حد امکان قابل انعطاف
( )Flexibleباشد .برای مثال ،برای آنکه کودک بتواند
در محیطهای پرچالش شنیداری از سمعک خود بهخوبی
استفاده کند ،استفاده از سیستمهای افام یا وایرلس
(بیسیم) ضروری است .برای اتصال سمعک به وسایل
جانبی ،سمعک باید به مدار  Audio Inputمجهز باشد.
مزیت استفاده از سمعکهای پشتگوشی نسبت به جیبی
بهعلت عدم ایجاد نویز ناشی از برخورد میکروفون با لباس
یا بدن ،بیشتر است .در موارد امکان افزایش فیدبک (سوت)
میتوان از سمعکهای جیبی استفاده کرد.
برخی از دالیل عملی عدم تجویز سمعکهای داخل
گوشی برای کودکان عبارت است از:
 .1دشواری فیتینگ سمعک برای گوش با اندازه کوچک
 .2رشد سریع گوش خارجی در کودکان و نیاز به
تعویض پوسته (تا حدود  8سالگی)
 .3عدم پوشش کمشنواییهای عمیق
 .4آسیبپذیری بیشتر سمعکهای داخل گوشی.
برای استفاده از سمعکهای پشتگوشی و جیبی نیاز
به ساخت قالب است .استفاده از قالب نرم در کودکان،
بهدلیل ایجاد ناراحتی کمتر ،احتمال وقوع فیدبک کمتر و
نیز آسیب کمتر به گوش ،مناسبتر از قالب سخت است.
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اندازه کوچک گوش کودکان میتواند در ساخت قالب
مشکالتی ایجاد کند .قالب باید بهطور منظم پس از جدا
کردن از سمعک ،با صابون و آب نیمهگرم شستوشو داده
شود و قبل از اتصال مجدد به سمعک کام ً
ال خشک گردد.
اهداف توانبخشی
پس از طی مراحل ارزیابی و تجویز و ارایه سمعک
مناسب باید اهداف و استراتژیهای استفاده از این وسیله
دنبال شود:
 .1اهداف و استراتژیهای مناسب برای نوزادان
الف :استفاده مداوم از سمعک
ب :اطمینان از عملکرد درست سمعک
پ :دریافت حداکثر تحریک شنوایی (بدون اعوجاج)
ت :آگاهی والدین از روشهای آموزشی
ث :واکنش کودک به صدا.
 .2اهداف و استراتژیهای مناسب برای کودکان
خردسال
الف :پذیرش سمعک از جانب کودک
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ب :افزایش مهارتهای شنوایی
پ :آگاهی والدین از عملکرد درست یا نادرست
سمعک
ت :توانایی کودک در استفاده از سمعک (گذاشتن و
برداشتن سمعک ،روشن و خاموش کردن و)...
ث :توانایی کودک در استفاده از مهارتهای ارتباطی
مناسب.
 .3اهداف و استراتژیهای مناسب برای کودکان
پیش دبستانی
الف :استفاده از سمعک در شرایط مختلف (مدرسه،
تلفن ،تلویزیون و)...
ب :پذیرش استفاده از سمعک
پ :آگاهی کودک از کمشنوایی.

---------------------ادیولوژیست افشین بلندبخش
نشانی :رشت ،میدان گلسار ،کوچه عسگری ،ساختمانامآرآی،
مرکز شنواییسنجی و سمعک گلسار ،تلفن۳۳۱۱۲۰۶۸ :
Weblog: golsaraudiology.blogfa.com
Email: bolandbakhsh@yahoo.com
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باشگاه مجالت
دکتر بابک عزیز افشاری

پایش شخصیشده دیابت

یک مقاله از شماره اکتبر مجله Science Translational
 Medicineبا اشاره به محدودیتها و نواقص ناشی از
نوسانات  ،A1cروش جدیدی برای کمک به تشخیص و

پیگیری درمان دیابت پیشنهاد کرده است.
نوسانات  A1cتا  ١۵ ٪گزارش شده که میتواند تشخیص
یک فرد دیابتی را بهطور کاذب غیردیابتی یا برعکس نشان
دهد .این میزان خطا در پیگیری درمان و پیشگیری از عوارض
دیابت نیز اثر سوء خواهد داشت .علت اصلی نوسانات این
است که هموگلوبین گلیکوزیله در گلبول قرمز مقدار ثابتی
ندارد و در گلبولهای پیر بیشتر است.
در روش جدید محاسبه میانگین گلوکز موسوم به
«پایش شخصی شده دیابت» (Personalized Diabetes
 )Monitoringبا  ۵٠ ٪کاهش در میزان خطا ،نوسانات از
 ١۵ ٪به  ۵ ٪کاهش و دقت تشخیص افزایش مییابد .سه
پارامتر به کار رفته در این مطالعه شامل  ،A1cمیانگین گلوکز
بهدست آمده از مانیتورینگ شخصی و سن گلبولهای قرمز
است.
جدیدترین توصیهها در زمینه غربالگری سرطان دهانه
رحم
اخیرا ً انجمن سرطانشناسی بالینی آمریکا ( )ASCOبر
اساس جدیدترین یافتهها ،توصیههایی در زمینه غربالگری
سرطان سرویکس ارائه کرده است .بر اساس این توصیهها
که در شماره اکتبر  Journal of Global Oncologyمنتشر
شده ،آزمایش ویروس زگیل انسانی ( )HPV DNAدر همه
زنان بدون عالمت باید انجام شود.
این انجمن ،توصیههای خود را بر اساس دسترسی به
امکانات تشخیصی و درمانی ،به چهار گروه پایه ،محدود،

تقویت شده و حداکثری تقسیم کرده است.
 در شرایط امکانات حداکثری ،زنان از  ۲۵تا  ۶۵سالگیباید هر  ۵سال با  HPV DNAغربالگری شوند.
 در شرایط تقویت شده ،اگر دو نوبت غربالگری HPV DNAدر سن  ۳۰تا  ۶۵سالگی به فاصله  ۵سال منفی باشد،
فاصله غربالگری را میتوان به  ۱۰سال افزایش داد.
 در شرایط محدود ،غربالگری  HPV DNAاز سن ۳۰تا  ۴۹سالگی هر  ۱۰سال یک بار توصیه میشود.
 توصیه میشود غربالگری  HPV DNAدر شرایطپایه در همه زنان  ۳۰تا  ۴۹ساله حداقل یک بار در طول
عمر انجام شود.
بخش دیگر این توصیهها به اقدامات درمانی در
جمعیتهای مختلف ،از جمله بیماران  HIVمثبت،
میپردازد.
توصیهها در زمینه تجویز فرآورد ههای خونی
محافظهکارانهتر شده است
انجمن بانکهای خون آمریکا در جدیدترین توصیههای
خود در شماره اکتبر  ،JAMAنسبت به مواضع قبلی خود
( )۲۰۱۲محافظهکارتر شده است .توصیههای جدید بر
اساس تحلیل دادههای  ۳۱تحقیق بهدست آمده که نشان
میدهد خطمشی محافظهکارانه باعث افزایش پیامدهای
ناگوار نمیشود.
 در بالغین بستری با شرایط همودینامیک پایدار (شاملبیمارانی که وضعیت بحرانی دارند) انتقال خون فقط
هنگامی توصیه میشود که هموگلوبین به  ۷برسد (توصیه
قبلی  ۹تا .)۱۰
 در بیمارانی که تحت عمل ارتوپدی یا قلب قرارمیگیرند و مبتالیان به بیماریهای قلبی -عروقی ،آستانه
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انتقال خون  ۸است.
 با توجه به یکسان بودن نتایج  ۱۳تحقیق ،میتوانبهجای خون تازه (ذخیره زیر  ۱۰روز) از خون معمولی
( )Standard-issueاستفاده کرد.
 این توصیهها در موارد سندرم کرونری حاد،ترومبوسیتوپنی شدید و کمخونی مزمن وابسته به انتقال
خون صدق نمیکند.
ورزش در بارداری
ورزش در زنان باردار باعث افزایش خطر زایمان زودرس،
زایمان القا شده ،بیحسی اپیدورال ،اپیزیوتومی یا پارگی
پرینه نمیشود .کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCبهتازگی
ضمن اعالم این مطلب در شماره سپتامبر مجله طب
ورزشی انگلستان ،توصیههایی در زمینه ورزش در بارداری
ارایه کرده است.
 در مادرانی که در طول دوران بارداری ورزش میکنند،خطر تولد نوزاد درشت (باالی  ۴۰۰۰گرم) کاهش مییابد
اما خطر تولد نوزاد ریز (زیر  ۲۵۰۰گرم) افزایش نمییابد.
 فعالیت جسمانی در بارداری تاثیری بر مدت زمانزایمان ندارد یا آن را کاهش میدهد.
 ورزش شدید در حول و حوش زمان النهگزینی تخمو برداشتن مکرر وزنههای سنگین در سه ماهه اول بارداری،
احتماالً خطر سقط جنین را افزایش میدهد.
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جدیدترین توصیهها در زمینه پیشگیری از بیماری
قلبی -عروقی
شماره سپتامبر مجله Atherosclerosisحاوی جدیدترین
توصیههای انجمن کاردیولوژی اروپا و  ۱۰انجمن دیگر در
زمینه پیشگیری از بیماری قلبی -عروقی است:
 خطر بیماری قلبی -عروقی در فردی که کلسترولتام  ۲۷۰دارد ممکن است  ۱۰برابر کمتر از فردی باشد که
کلسترول تام  ۱۹۳دارد ،بهشرطی که اولی یک زن باشد و
دومی یک مرد سیگاری با فشار خون باال.
 ارزیابی خطر در افرادی توصیه میشود که سابقهخانوادگی بیماری قلبی عروقی زودرس ،هیپرلیپیدمی فامیلی
و عوامل خطرساز اصلی (ریسک فاکتورهای ماژور) مانند
سیگار ،فشار خون باال ،دیابت شیرین یا افزایش چربی خون
داشته باشند.
 ارزیابی خطر به شکل نظاممند (سیستماتیک) در مردانزیر  ۴۰سال یا زنان زیر  ۵۰سال بدون ریسک فاکتور توصیه

نمیشود.
 ارزیابی خطر سیستماتیک در مردان باالی  ۴۰سالو زنان باالی  ۵۰سال یا یائسه بدون ریسک فاکتور قابل
توصیه است.
 سابقه خانوادگی بیماری قلبی -عروقی زودرس درخویشاوندان درجه یک ،در مردان زیر  ۵۵سال و زنان زیر
 ۶۵سال ،خطر بیماری قلبی -عروقی را افزایش میدهد.
 سن عامل اصلی در تعیین خطر قلبی -عروقی است وبیشتر افراد در  ۶۵سالگی بهشدت پرخطر قلمداد میشوند.
 فقر ،فقدان حمایت اجتماعی ،استرس شغلی وخانوادگی ،خصومت ،افسردگی ،اضطراب و سایر اختالالت
روحی -روانی ،در افزایش خطر و پیشآگهی بیماری قلبی-
عروقی نقش دارند و فقدان موارد فوق ،خطر را کاهش داده
و پیشآگهی را بهتر میکند.
 ترک سیگار موثرترین روش پیشگیری از بیماریقلبی -عروقی از نظر هزینه -اثربخشی است.
 خطر بیماری قلبی -عروقی در افرادی که بهطورغیرفعال در معرض دود سیگار هستند حدود  %۳۰افزایش
مییابد.
 مصرف روزانه سه پیک یا بیشتر نوشیدنی الکلی ،خطربیماری قلبی -عروقی را افزایش میدهد .خطر قلبی -عروقی
در صورت مصرف روزانه یک تا دو پیک نوشیدنی الکلی
در مقایسه با عدم مصرف ،کمتر است( .هر پیک معادل 14
گرم اتانول خالص 350 ،سیسی آبجوی  %5یا  150سیسی
شراب  %12است).
 بهازای هر  %۱انرژی مصرفی ،در صورت استفاده ازچربی اشباعنشده (گیاهی) بهجای اشباعشده (حیوانی) ،خطر
قلبی -عروقی  ۲تا  ۳درصد کاهش مییابد.
 مصرف انرژی باید بهاندازهای کاهش یابد که نمایه وزنبدن ( )BMIبین  ۲۰تا  ۲۵باشد .چاقی و اضافهوزن هر دو
خطر بیماری قلبی -عروقی را افزایش میدهند.
 افزایش کلسترول  LDLخون ارتباط سببی (علت ومعلول) با تصلب شرایین (آترواسکلروز) دارد.
 کاهش کلسترول  LDLباعث کاهش حوادث قلبی-عروقی میشود.
 پایین بودن کلسترول  HDLخطر قلبی -عروقی راافزایش میدهد اما اقداماتی که باعث افزایش کلسترول
 HDLمیشوند خطر قلبی -عروقی را کاهش نمیدهند.
 تریگلیسرید باال ریسک فاکتور قطعی و مستقل بیماریقلبی -عروقی است ،اما ارتباط آن با خطر قلبی -عروقی

بسیار ضعیفتر از کلسترول باالست.
نمک چقدر مهم است؟
مقالهای در شماره اکتبر مجله کالج کاردیولوژی آمریکا
مضرات مصرف نمک را بررسی کرده است .بیش از
 ۳هزار فرد بزرگسال که در معرض ابتال به پرفشاری
( )Prehypertensiveبودند به دو گروه تقسیم شدند که
در یک گروه مصرف نمک محدود شد.
میزان مرگومیر پس از  ۲۰سال در افرادی که نمک کمتر
مصرف کردند  %۱۵کمتر بود اما بهنظر پژوهشگران ،این
کاهش فاقد اهمیت آماری است .با این حال ،هر یک گرم
افزایش دفع ادراری سدیم در شبانهروز ،خطر مرگ را %۱۲
افزایش میدهد .بنابراین مصرف غذاهای پرنمک مضر است
اما مصرف غذاهای کمنمک لزوم ًا مفید نیست.
اولین کودک با سه والد متولد شد
در شماره سپتامبر  New Scientistگزارشی در زمینه تولد
اولین کودک سهوالدی منتشر شده است .تیمی از محققین
آمریکایی با روش موسوم به انتقال دوک هسته (Spindle
 )nuclear transferموفق شدند یک زوج اردنی را در
مکزیکو صاحب یک فرزند کنند .این روش هنوز در ایاالت
متحده مجاز نیست.
مادر این کودک حامل ژن سندرم لی ()Leigh syndrome
یا «انسفالومیلوپاتی نکروزان تحت حاد شیرخواران» ،و چهار
بار سقط و تولد دو کودک معلول که فوت کردند حاصل
بارداریهای قبلی او بود .حدود یکچهارم میتوکندریهای
او حامل این جهش ژنی بود.
طی این عمل ،ابتدا هسته سلول تخم اهدایی خارج و
هسته سلول تخم مادر جایگزین آن شد .حال سلول تخم
حاوی ماده وراثتی هسته مادر و میتوکندری اهداکننده بود.
سپس اسپرم پدر این سلول را بارور کرد و تخم بارور شده
در داخل رحم مادر قرار گرفت .اولین پسربچه سهوالدی
جهان هماکنون  ۶ماهه است.
پزشکان این آزمایشها را هم درخواست نکنند
انجمن آسیبشناسی بالینی آمریکا در راستای کارزار
انتخاب عاقالنه ،در ماه سپتامبر  ۵آزمایش را به فهرست
آزمایشهایی که پزشکان بهتر است درخواست نکنند یا
کمتر درخواست کنند اضافه کرد تا تعداد این آزمایشها به
 ۱۵برسد .رووس این فهرست بهشرح زیر است:

 غربالگری از نظر کمبود ویتامین  Dدر جمعیت عادی آزمایش  HPVکمخطر آزمایشهای روتین پیش از اعمال جراحی کمخطر آزمایش متیلن سپتین  )SEPT9( ۹برای غربالگریسرطان کولون در جمعیت عادی
 آزمایش سیالن ()Bleeding time آزمایش سدیمان ()ESR آزمایش ویتامین K آزمایش تستوسترون در مردانی که عالیم کمبود آنرا ندارند
 آزمایش میوگلوبین یا  CK-MBدر تشخیص سکتهقلبی
 درخواست همزمان همه آزمایشهای تیروئید بهصورتابتدا به ساکن (برای شروع TSH ،کافی است)
 بیوپسی گره لنفی قراول ( )SLNBبرای مالنوم سطحی درخواست پانل کامل چربی برای غربالگری بیماریقلبی -عروقی (کلسترول تام ،تریگلیسرید LDL ،و HDL
اغلب کافی است)
 آزمایش آمیالز در صورت شک به پانکراتیت (لیپازکافی است)
 آزمایش سرولوژی ( H. pyloriتست مدفوع یا تستتنفس کافی است)
 پانل  FISHدر موارد شک به سندرم میلودیسپالستیک(.)MDS
گجتهای پایش ضربان قلب و تهدید جان بیماران
گجتهای دیجیتال قادر به پایش ضربان قلب شما هستند.
این میتواند یک ابزار مچی باشد که هماکنون در بسیاری از
باشگاههای بدنسازی استفاده میشود یا یک اپلیکیشن که
روی تلفن همراه شما نصب شده است .پرسش این است
که آیا استفاده از این گجتها مفید است؟ پاسخ کوتاه این
است که بستگی دارد.
ابتدا باید توجه شود آیا گجت مورد نظر به تایید مراکز
ذیصالح مانند  FDAرسیده یا نه .بیشتر این گجتها با
افزایش شدت ورزش ،دقت خود را از دست میدهند؛ در
حالی که شیوع بینظمیهای ضربان قلب با افزایش شدت
فعالیت جسمانی بیشتر میشود.
مطالعهای در شماره اکتبر  JAMA Cardiologyنشان
میدهد از بین  4گجت ساعت اپل ،فیت بیت ،بیسیس پیک و
مچبند میو آلفا ،ساعت اپل و میو آلفا بهترین عملکرد را داشتند
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(صحت  .)%91صحت دو گجت دیگر از  %80کمتر بود و
ضربان قلب را بیشتر یا کمتر از میزان واقعی نشان میدادند.
این میزان خطا در شرایط عادی چندان مشکلساز نیست،
اما برای ورزشکاران حرفهای و بیماران قلبی که تالش
میکنند ضربان قلب خود را در محدوده خاصی حفظ کنند،
میتواند زیانبار باشد .یک مورد پرونده شکایت از شرکت
فیت بیت در سال  2016طرح شده است .فیت بیت میگوید
گجتهایش ابزار پزشکی نیستند و بهتر است این افراد از
مانیتورهای پزشکی استفاده کنند که صحت بیشتری دارند.
در حال حاضر تعداد اپلیکیشنهای تلفن همراه برای
پایش ضربان قلب رو به افزایش است و چون برخالف
ابزارهای بدنسازی ،از آنها استفاده پزشکی میشود ،باید
به تایید  FDAبرسند .بیشترین توجه به فیبریالسیون دهلیزی
معطوف است .انجمن قلب آمریکا قصد دارد در آینده نزدیک
توصیههایی در زمینه استفاده از این گجتها ارایه دهد.
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دستورالعمل جدید غربالگری سرطان روده بزرگ
امروزه اغلب منابع معتبر پزشکی آزمایش خون مخفی
مدفوع را برای غربالگری سرطان کولون توصیه میکنند .در
گذشته این آزمایش بیشتر به روش شیمیایی انجام میشد که
اساس آن واکنش پروکسیداز در کنار یک معرف شیمیایی
(مانند بنزیدین ،اُ -تولوئیدین ،گایاک ،آمینوفنازون و )...و
تولید رنگ آبی ،آبی -سبز ،یا صورتی توسط آهن (موجود
در هموگلوبین) است .محدودیتهای اصلی این روش موارد
مثبت کاذب مث ً
ال ناشی از وجود آهن یا ترکیبات دیگری
که فعالیت پروکسیداز دارند در غذا (گوشت ،سبزیجات و
میوهجات) یا مصرف داروهایی که فعالیت پروکسیداز دارند
(ویتامین  ،Cکلشیسین ،ید) و نیز عدم امکان افتراق منشاء
خونریزی گوارشی است.
روش جدیدتر یعنی آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع
(  Fecal Immunochemical Testیا  )FITکه بر
اساس آنتیبادی اختصاصی ضد هموگلوبین انسان استوار
است ،امروز در حال تبدیل به روش استاندارد است .بر
اساس جدیدترین توصیههای انجمنهای سهگانه (انجمن
اندوسکوپی گوارش ،انستیتو انجمن گوارش و کالج
گوارش آمریکا) در شماره اکتبر مجله Gastrointestinal
 Endoscopyروش  FITمیتواند بهطور مستقل مبنای برنامه
غربالگری سرطان کولون قرار گیرد.
با این که کولونوسکوپی محور برنامه غربالگری سرطان
در ایاالت متحده است ،وجود روشهای متنوع غربالگری

برای افزایش کارایی این برنامه و ارتقای مشارکت بیماران
ضروری بهنظر میرسد.
نوبت کاری طوالنیتر پزشکان ،ایمنی بیماران را
افزایش میدهد
بر اساس بخشنامه شورای اعتباربخشی برای آموزش
پزشکی و تخصصی ( )ACGMEایاالت متحده در ماه
نوامبر ،محدودیت  16ساعت برای شیفتهای کشیک
رزیدنتها و انترنها حذف خواهد شد .مقررات جدید
به پزشکان اجازه میدهد تا  28ساعت بیوقفه کار کنند.
بهنظر این شورا ،مطالعات نشان داده که ساعات کاری
طوالنیتر نهتنها مراقبت ایمنتری برای بیماران فراهم
میکند ،بلکه آموزش پزشکی را نیز با ایجاد فضای کاری
واقعگرایانهتر ارتقا میدهد .شیفتهای طوالنیتر باعث
میشود تعداد دفعات تحویل بیمار به همکاران دیگر کاهش
یابد و خطای کمتری روی دهد.
منتقدین مقررات جدید میگویند انترنها و رزیدنتهای
سال یک تحمل شیفتهای طوالنی را ندارند و خسته
میشوند .مطالعات متعدد نشان داده بیخوابی طوالنی،
عالوه بر این که برای خود پزشکان زیانبار است ،احتمال
خطا را افزایش میدهد و برای بیماران هم خطرناک است.
البته بر اساس مقررات جدید ،میانگین کار هفتگی
همچنان محدود به  80ساعت است و ساعات شیفت
برخی تخصصها مانند طب اورژانس ،بیهوشی و طب
داخلی محدودیت بیشتری دارد .سایت  ACGMEتا 45
روز آماده پذیرش نظرات و انتقادات است و پس از مدت
فوق ،این مقررات اجرایی خواهد شد.
ویکیپدیا و سالمت جهانی
یک مقاله از شماره نوامبر مجله النست به موضوع  7هزار
تولد مرده یا مردهزایی ( )Stillbirthدر روز در سراسر جهان
و نقش ویکیپدیا در کاهش این رقم پرداخته است .بیش از
 %98موارد مردهزایی مربوط به کشورهایی است که درآمد
پایین یا متوسط دارند.
اخیرا ً سازمان سالمت جهانی در جدیدترین گزارش خود
( )2016هشدار داده که با وجود تمام تالشها ،پیشرفت
در جهت توقف یا حتی کند شدن روند فوق بسیار آهسته
و ناکافی است .در این گزارش راهبردهایی برای مقابله با
چالش مردهزایی پیشنهاد شده است .یکی از راهبردهای
اصلی ،اطالعرسانی در سطح عمومی است.

ویکیپدیا صفحهای با عنوان مردهزایی دارد .اما حتی در
صفحه انگلیسی که نسبت ًا کاملتر است ،به برخی علل مهم
مردهزایی مانند ماالریا و سیفیلیس اشاره نشده یا خبری از
جزییات مهم اپیدمیولوژی مردهزایی نیست .متاسفانه این
صفحه تنها به  20زبان غیرانگلیسی (از جمله فارسی) ترجمه
شده که همگی خالصه و محدود به چند خط کلی است.
مطالب ویکیپدیا با وجود معروفیت چندان قابل اعتماد
نیست .مطالعهای در سال  2011در مجله انجمن سلطنتی
پزشکی ( )J R Soc Medنشان داد ویکیپدیا در برخی
موارد گمراهکننده است .مطالعات متعدد دیگر نشاندهنده
ناقص بودن اطالعات ویکیپدیا مث ً
ال در موضوعاتی مانند
گوارش ،کبد ،گوش و حلق و بینی و ...و نیز اطالعات
دارویی است.
این نگران کننده است چون ویکیپدیا نهتنها بزرگترین
و پرمراجعهترین منبع اطالعاتی برخط (آنالین) برای عموم
مردم در سراسر جهان است ،بلکه بهطور گسترده توسط
دانشجویان پزشکی ،پزشکان و پرسنل بهداشتی و درمانی
نیز استفاده میشود.
تصورش زیاد مشکل نیست که اولین تالش برخط یک
زن ،همسر و خانواده اش در مواجهه با مردهزایی ،اغلب
مراجعه به ویکیپدیاست .بسیاری از سیاستگذاران و
مسوولین نیز ویکیپدیاخوان هستند.
ویکیپدیا اهمیت ویژهای در کشورهای متوسط تا
کمدرآمد دارد چون اینترنت در این کشورها ُکند و گران
است .اپلیکیشنهای موبایل با امکان استفاده برونخط
(آفالین) طراحی شده تا استفاده از اطالعات پزشکی
ویکیپدیا بدون اتصال به اینترنت میسر شود .بیشتر موارد
دانلود این اپلیکیشنها از کشورهای متوسط تا کمدرآمد است.
برخی ارایهدهندگان خدمات اینترنت موبایل در این
کشورها ،برای استفاده از منابع اطالعاتی پزشکی هزینهای
از مشتری نمیگیرند و در واقع ویکیپدیای پزشکی را
بهرایگان در دسترس شهروندان فرار میدهند؛ هر چند
این روند برخالف اصل بیطرفی ( )Neutralityاینترنت
است که میگوید ارایهدهندگان باید با همه دادهها یکسان
برخورد کنند.
عالوه بر موضوع مردهزایی ،موضوعات متعدد دیگری
در ارتباط با سالمت در ویکیپدیا هست که نیاز به توجه
بیشتر دارد .ویکیپدیا بهطور بالقوه امکان تقویت و تبدیل به
ابزار کلیدی ارتقای سالمت جهانی را دارد .البته این سایت
همواره تالش کرده بهکمک پزشکان و افراد دیگری که در

زمینههای مختلف سالمت آموزش دیدهاند ،اطالعات خود
را ویرایش ،ترجمه و بهروزرسانی کند اما بهنظر محققین،
مجالت پزشکی باید پیشگام شوند و با ارایه مشوقهایی،
این روند را تسریع کنند و ارتقا دهند .نمونه آن مجله PLoS
 Computational Biologyاست که نویسندگان را تشویق
میکند تا مطالب خود را در ویکیپدیا قرار دهند.
ابزار جدید محاسبه خطر قلبی -عروقی
شماره نوامبر مجله  Circulationحاوی مطلبی درباره
روش جدید محاسبه خطر قلبی -عروقی  10ساله است
که در سال  2013از سوی انجمن قلب و کالج کاردیولوژی
آمریکا ارایه شد .میزان خطر پیش و پس از اقدامات
پیشگیریجویانه مانند مصرف آسپیرین ،داروهای ضد
فشار خون ،استاتینها یا ترک سیگار برآورد شده است.
بهنظر محققین ،ابزار جدید ( )ASCVDپیش از توصیه
همگانی باید اعتبارسنجی شود.
یکی از برنامههای اصلی نظام سالمت آمریکا پیشگیری
از یک میلیون سکته قلبی و مغزی ()Million Hearts
تا سال  2017است و انجمن قلب و کالج کاردیولوژی از
این برنامه حمایت میکنند .پارامترهایی که برای محاسبه
خطر با ابزار  ASCVDبهکار میرود شامل جنسیت ،سن،
نژاد ،کلسترول تام ،کلسترول  ،LDLکلسترول ،HDL
سابقه درمان استاتین ،فشار خون سیستولی و سابقه درمان
پرفشاری ،دیابت ،درمان آسپیرین و سیگار است.
کاهش اسید اوریک برای درمان نقرس الزم نیست
جدیدترین توصیههای کالج پزشکان آمریکا در زمینه
درمان نقرس که در شماره نوامبر Annals of Internal
 Medicineمنتشر شده ،دیگر شامل توصیه به پایین آوردن
اسید اوریک سرم به کمتر از  6میلیگرم بر دسیلیتر نیست:
 درمان مرحله حاد شامل کورتیکوستروئیدها ،داروهایضدالتهابی غیراستروئیدی و کلشیسین است.
 کلشیسین با دوز پایین (ابتدا  1/2میلیگرم و سپس 0/6میلیگرم پس از یک ساعت) به اندازه دوزهای باالتر
موثر است و عوارض کمتری دارد.
 معموالً درمان طوالنی برای کاهش اسید اوریک خونتوصیه نمیشود.
 آزمایش مایع مفصل تنها در مواردی توصیه میشودکه آسپیراسیون مفصل بدون رنجش بیمار امکانپذیر باشد،
این کار توسط یک پزشک باتجربه انجام شود و آزمایشگاه
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قادر به شناسایی کریستالهای اورات باشد.
توصیههای جدید برای کنترل عفونت زخم جراحی
و مقاومت آنتیبیوتیکی
رووس برخی از این  29توصیه که در ماه نوامبر در
خبرنامه سازمان جهانی سالمت منتشر شده بهشرح زیر
است:
 بیمارانی که جراحی میشوند باید همیشه پیش ازجراحی استحمام کنند ،اما موهای محل جراحی نباید
تراشیده شود.
 پروفیالکسی آنتیبیوتیکی نباید پس از جراحی تجویزشود و تنها باید پیش از یا حین جراحی تجویز شود.
 اجرای برنامههای کنترل شدید گلوکز خون در حینعمل جراحی در همه بیماران ،بدون توجه به سابقه دیابت،
الزامی است.
 درمان پیشگیرانه فشار منفی برای زخمهای جراحیپرخطر که بهطور اولیه بسته شدهاند ،مانند زخمهایی که
بهدلیل آسیب بافت نرم یا پوست اطراف دچار مشکل
خونرسانی هستند ،توصیه میشود.
 در همه جراحیها استفاده از نخ بخیه پوشیده ازتریکلوسان (ماده ضد باکتری و ضد قارچ) توصیه میشود.
تعداد ویزیت پیش از زایمان باید دو برابر شود
بر اساس جدیدترین توصیه سازمان جهانی سالمت
که در ماه نوامبر در خبرنامه این سازمان منتشر شد ،زنان
باردار پیش از زایمان باید دستکم  8نوبت توسط پزشک
یا ماما ویزیت شوند .این تعداد ویزیت دو برابر توصیه
پیشین این سازمان است .برخی توصیههای دیگر سالمت
جهانی بهشرح زیر است:
 اولین سونوگرافی در هفته  24بارداری برای تعیینسن بارداری و تشخیص آنومالی جنین و چندقلویی
توصیه میشود.
 مصرف آهن خوراکی ( 30تا  60میلیگرم) و اسیدفولیک ( 0/4میلیگرم) روزانه توصیه میشود.
 -تزریق واکسن کزاز در زنان باردار توصیه میشود.
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زایمان درون آب توصیه نمیشود
کالج جراحان متخصص زنان و زایمان در ماه نوامبر
اعالم کرد مرحله دوم زایمان و وضع حمل نباید درون
آب انجام شود .بهنظر این کالج شواهد کافی برای ارزیابی

فواید و خطرات غوطهور شدن در آب در این مرحله از
زایمان وجود ندارد و عوارض جدی ناشی از آن شامل
عفونت پسودومونا و لژیونال گزارش شده است.
همچنین غوطهور شدن در آب در مرحله اول زایمان
در زنان سالم با حاملگی بدون عارضه بین هفتههای  37و
 42بارداری توصیه میشود .دادههای قطعی نشان میدهد
غوطهور شدن در آب در این مرحله ،مدت زمان زایمان و
نیاز به بیحسی نخاعی را کاهش میدهد.
مراکزی که غوطهوری در آب را در مرحله دوم زایمان
و در جریان وضع حمل انجام میدهند باید به زنان اطالع
دهند که دادههای موجود درباره فواید و خطرات این کار
محدود است و همچنین نکات سختگیرانهای را در ارتباط
با نظافت استخر و کنترل عفونت رعایت کنند.
توصیههای جدید درباره تحرک در بیماران مبتال
به دیابت
انجمن دیابت آمریکا به بیماران دیابتی توصیه کرده از
نشستنهای طوالنی خودداری کنند و هر  30دقیقه دست
کم  3دقیقه بایستند ،راه بروند یا تحرک مالیم داشته باشند.
بر اساس توصیههای پیشین ،این فاصله  90دقیقه بود.
برخی رووس اولین راهنمای فعالیت جسمانی که انجمن
دیابت آمریکا در شماره نوامبر مجله Diabetes Care
منتشر کرده بهشرح زیر است:
 فعالیت جسمانی در همه مبتالیان به دیابت توصیهمیشود.
 حداقل فعالیت جسمانی در هفته  150دقیقه است. هر دو نوع حرکات مقاومتی و هوازی توصیه میشود. بیماران نباید بیش از دو روز پیاپی بیتحرک باشند. در سالمندان مبتال به دیابت توصیه میشود دو تا سهروز در هفته حرکات نرمشی یا تعادلی مانند تایچی و
یوگا انجام دهند.
 این راهنما همچنین توصیههای خاصی برای جوانان،زنان باردار ،مبتالیان به برخی عوارض دیابت و مصرف
کربوهیدرات پیش از فعالیت جسمانی دارد.

---------------------دکتر بابک عزیز افشاری
متخصص پاتولوژی
نشانی :تالش ،خیابان معین ،کوچهی بوعلی ،تلفن۴۴۲۴۳۴۴۷ :
Website: azizafshari.com
Email: babak_azizafshari@yahoo.com

پزشكان نامی ()47

رابرت کخ:
کاشف میکروبها
دكتر بهمن مشفقی

جنگ آلمان و فرانسه پایان یافته بود .هرچند در آغاز
جنگ نیز سن پاستور از حدود خدمت نظام وظیفه تجاوز
میکرد ،لیکن این جنگ بین دو دولت بزرگ ،ضربه
شدیدی بر وی وارد آورد.
از جانب آلمان پزشک جوانی به نام رابرت کخ
( )Robert Koch: 1843-1910بهعنوان داوطلب در
جنگ شرکت کرده بود .وی  20سال جوانتر از پاستور
بود و به خانوادهای از معدنچیان تعلق داشت .رابرت که
از آغاز جوانی گرایش قوی بهسوی پژوهشهای علمی
داشت ،در دانشگاه گوتینگن ابتدا به تحصیل ریاضیات
و علوم طبیعی پرداخته و سپس وارد دانشکده پزشکی
شده و در زمره شاگردان هنله درآمده بود.
در سال  1872که آتش جنگ بهکلی خاموش شده
بود ،کخ در شهر کوچکی به نام بومست واقع در ناحیه
ولشتاین با عنوان نماینده پزشکی شروع به خدمت کرد.
شهر مزبور بیش از چهار هزار نفر جمعیت نداشت،
لیکن پزشک تازهوارد فعالیت بسیاری یافت و وظایف
رسمی وی ایجاب میکرد که تمام دهات آن نواحی را
سرکشی کند .از همان اوقات کخ دانشور پرحرارتی بود
و آزمایشگاهی ساده و ابتدایی در اتاق خود ترتیب داده
بود .طولی نکشید که او خود را با خطری مواجه دید :در
ناحیهای که وی به کار مشغول بود ،بهطور متوالی بیماری
همهگیر تب طحال یا سیاه زخم در میان احشام پدید
میآمد و جان همه اهالی محل را نیز به خطر میانداخت
و رابرت کخ مرتب ًا از خود سوال میکرد علت این بیماری
چیست و وسیله انتقال آن کدام است؟
رابرت کخ تعداد کثیری موش مبتال به سیاه زخم را در

آزمایشگاه خود جمع آورد و خون آنها را بهطور منظم
و مکرر زیر میکروسکوپ در مقام آزمایش قرار داد و
به این نتیجه رسید که باسیلها نمو میکنند و بهصورت
رشتههایی طویل درمیآیند و آنگاه برای تکثیر خود با
قطع مورب تقسیم میشوند و نوعی تخم یا هاگ ایجاد
میکنند .هاگها شدت و قدرت خود را مدت چند سال
محفوظ نگه میدارند و اگر بتوانند با واسطه غذا یا هوا
مجددا ً در بدن حیوانی راه بیابند ،رشد میکنند و به باسیل
واقعی مبدل میشوند و مجددا ً بیماری تولید میکنند .در
نتیجه سببشناسی و چگونگی انتقال سیاه زخم بهطور
قاطع روشن شد.
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کخ برای مالقات و مشاوره با نباتشناس مشهور
ف .کوهن که بزرگترین متخصص در زیستشناسی
حیوانات تکسلولی و قارچهای میکروسکوپی بود عازم
برسالو گردید و تایید او را درباره صحت و واقعیت
مشاهدات خویش بهدست آورد.
اکتشاف رابرت کخ برای اولین بار در سال 1876
در مجله کوهن به نام «اکتشافات درباره زیست شناسی
گیاهان» انتشار یافت.
اکنون که سببشناسی سیاه زخم کام ً
ال روشن شده
بود ،دیگر زمینه کافی و مساعد برای قبول این نظر وجود
داشت که هر یک از اختاللهای عفونی بدن بهوسیله
موجود ذرهبینی خاصی حادث میگردد.
سه سال پیش از آنکه اثر کخ انتشار یابد ،یعنی سال
 ،1873اوتو اوبرمایر (  )Otto Obermeierموجود
ذرهبینی فنرمانندی از خانواده باکتریهای مارپیچی را
بهعنوان مسوول و عامل ایجاد تب راجعه کشف کرده
بود .اوبرمایر طی همان سال درنتیجه ابتال به بیماری وبا
درگذشت.
در سال  1879یعنی سه سال پس از نشر رساله کخ،
نایسر میکروب گونوکک را که عامل بیماری سوزاک بود،
یافت و سال بعد از آن ابرت و کافگی باسیل بیماری
حصبه را کشف کردند .طولی نکشید که هانسن عامل
بیماری جذام و الوران عامل بیماری ماالریا را کشف
کردند.
در این اوقات کخ در آزمایشگاه کوچک خصوصی
خود ،در شرایط بسیار دشواری بهکار میپرداخت و این
نکته ،هوشیاری حکومت آلمان را در آن زمان بهخوبی
روشن میسازد که در سال  1880رابرت کخ را به
عضویت شورای امپراتوری بهداشت برگزید .یک سال
قبل از آن تاریخ ،مایهکوبی آبله در تمام خاک امپراتوری
اجباری شده بود و شورای امپراتوری بهداشت را از این
لحاظ تاسیس کرده بودند که بر اجرای صحیح این مهم
نظارت داشته باشد.
کخ ضمن ادامه مطالعات خود متوجه شد که ضد
عفونی کردن با بخار آب ،خیلی بیشتر مورد اعتماد است؛
زیرا همراه با خود میکروبها ،تخم و تبار آنها را نیز از
میان برمیدارد .وی در  24مارس  1882جامعه فیزیولوژی
برلین را آگاه ساخت که باسیل حفرههای ریوی را که
عامل بیماری سل ریوی است ،کشف کرده است .سپس
در سال  1883عامل محرک بیماری وبا را کشف کرد و

به این نتیجه رسید که عامل بیماری وبا بهوسیله آب به
انسان منتقل میشود.
در سال  1882لوفلر باسیل بیماری مشمشه (نوعی
بیماری مشترک انسان و دام) را کشف کرد ،بولینگر و
هارتس قارچ طفیلی آکتینومیس گاوی را کشف کردند
و سال بعد از آن فهالنزن عامل سرایت بیماری باد سرخ
را پیدا کرد.
در سال  1884سوتار عامل بیماری دیفتری ،نیکوالیر
باسیل بیماری کزاز و فرانکل باسیل ذاتالریه را کشف
کردند و وایش زلبوم در سال  1887موفق به کشف عامل
بیماری همهگیر و خطرناک ورم نخاع یا مننژیت شد.
در سال  1894کیتازاتو و یرسن باسیل طاعون خیاری
را یافتند و سرانجام در سال  1897کروز و شیگا عامل
بیماری اسهال خونی را پیدا کردند .باالخره در سال
 1905شاهد کشف بزرگ شائولین یعنی عامل بیماری
سیفیلیس شدند.
کخ سالهای زیادی از عمر خود را در سفرهای
تحقیقی گذراند از جمله در قاره آفریقا و هندوستان؛
در نتیجه موفق شد بیماریهایی را که بهوسیله مگس
تسهتسه به انسان منتقل میشود ،کشف کند.
در سال  1885رابرت کخ بهعنوان استاد بهداشت و
مدیر موسسه بهداشت دانشگاه برلین انتخاب گردید ولی
در سال  1891از این مقام دست کشید و رییس موسسه
بیماریهای عفونی شد و تا زمان بازنشستگی در سال
 1904در این مقام باقی بود.
در سال  1890طی دهمین کنگره بینالمللی پزشکی در
برلین ،رابرت کخ اعالم کرد که موفق به جدا کردن مادهای
شده است که میتواند از پیشرفت و توسعه باسیل بیماری
سل جلوگیری کند .این کشف هیجان خارقالعادهای
بهوجود آورد و بیمارانی که از سل رنج میبردند از همه
نقاط جهان سرشار از امیدی تازه بهسوی برلین هجوم
آوردند که داروی جدید را مورد آزمایش قرار دهند .نام
این ماده را بعدها توبرکولین نهادند.
خالصه شده از کتاب :پزشکان نامی ،نوشتهی هنری زیگریست،
ترجمهی کوکب صورتگر ،حسن صفاری ،انتشارات امیرکبیر۱۳۶۲ ،

---------------------دکتر بهمن مشفقی
نشانی :الهیجان ،خیابان شهید کریمی ،تلفن۴۲۲۳۳۳۴۳ :
Email: vahomanmdd@yahoo.com

نگاهی متفاوت به فیلم دوزخ ()2016

یک ویروس مرگبار با چه رسعتی
میتواند جهان را فرا گیرد؟
ترجمه :دکتر بابک عزیز افشاری

«دوزخ» ( )Infernoفیلمی در سبک مهیج معمایی به
نویسندگی دیوید کپ و کارگردانی ران هاوارد است که بر
اساس رمانی با همین نام و به قلم دن براون ساخته شده است.
این فیلم دنباله فیلم «فرشتگان و شیاطین» ( )۲۰۰۹بهشمار
میرود و در آن تام هنکس یکبار دیگر در نقش پروفسور
رابرت النگدون در کنار بازیگرانی همچون فلیسیتی جونز،
بن فاستر ،عمر سی و عرفان خان ظاهر میشود.
پروفسور النگدون در این فیلم چند روز فرصت دارد
جلوی گسترش یک ویروس مرگبار را بگیرد .خوشبختانه
شاخه نظامی سازمان سالمت جهانی ( )WHOدر کنار
اوست .هر چند این یک داستان علمی -تخیلی است ،اما
پرسشهایی ناخودآگاه به ذهن بیننده خطور میکند؛ مث ً
ال کدام
خطرناکتر است :بیماریهای نوپدید یا ویروسهای ساخته
دست بشر؟ آیا سازمان سالمت جهانی شاخه نظامی دارد؟
یک ویروس مرگبار با چه سرعتی میتواند جهان را فرا گیرد؟
شاید پاسخ برخی پرسشها هرگز روشن نشود ،اما
ارین راس ( ،)Erin Rossنویسنده و برنامهساز رادیو ملی
آمریکا ،نظر دو تن از دانشمندان ویروسشناس را در این
مورد پرسیده است :آلن شملجان ()Alan Schmaljohn

		
آلن سملجان

استفن مورس

ویروسشناس و استاد ویروسشناسی و ایمنیشناسی
دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند و استفن مورس Stephen
 ،)S. Morseاپیدمیولوژیست بیماریهای عفونی از دانشکده
بهداشت دانشگاه کلمبیا.
در فیلم ،نقشه این است که یک ویروس مرگبار
ساخته دست بشر در یک کنسرت آزاد شود .قرار است
ویروس از راه هوا و از فردی به فرد دیگر پخش شود
و به همهجای جهان برسد و در کمتر از یک هفته نیمی
از جمعیت جهان را بکشد .این تا چه حد به واقعیت
نزدیک است؟
آلن :این ویروس یک مشکل گسترش دارد .گسترش
یک پاندمی در سرتاسر جهان ،حتی در مورد ویروسهایی
که بهسرعت پخش میشوند ،هفتهها یا حتی یک سال
ممکن است زمان ببرد .همچنین از دیدگاه تکاملی با یک
تناقض روبهرو هستیم .ویروسهایی که انسان را به این
سرعت میکشند ،بهسرعت پخش نمیشوند .ویروسی
که چنان شما را بیمار کند که قادر به مسافرت نباشید و
دیگران از شما دوری کنند ،بهراحتی از فردی به فرد دیگر
منتقل نمیشود.
استفن :تمام جهان در عرض  4تا  7روز؟ شک
دارم .حتی در مورد سرخک که یکی از مسریترین
ویروسهاست ،زمان بسیار بیشتری الزم است .نمیتوانم
تصور کنم چیزی در عرض یک هفته در جهان پخش
شود .اما بهنظرم در اینگونه فیلمها الزم است به همهچیز
سرعت بدهند.
آیا امکان ساختن یک ویروس فوق سرایتپذیر
وجود دارد؟
استفن :نمیدانیم چه چیزی میتواند باعث شود یک
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ویروس با چنین سرعتی پخش شود .وقتی چنین اتفاقی
بیافتد ،خواهیم دید .اما فهم آن از دیدگاه مهندسی یا ساخت
ویروس سخت است .حتی در مورد آنفلوانزا که سالهاست
درباره آن تحقیق میشود ،تصویر روشنی در دست نیست.
فرض کنیم یک ویروس مرگبار به نام برزخ داریم.
آیا فرضیهای وجود دارد که گسترش سریع آن را
توجیه کند؟
آلن :در یک کالم یک توفان بزرگ راه خوبی برای این
کار است .اول از همه ،نیاز به ویروس مناسب داریم -فرض
کنیم یک نفر چنین ویروسی ساخته باشد .بعد بستگی به
این دارد که مردم با چه سرعتی متوجه شوند و جلوی
گسترش آن را بگیرند.
استفن :اگر فرض کنیم داستان فیلم در آینده دور اتفاق
میافتد و در آن زمان بشر خواهد توانست چنین ویروسی
بسازد ،باید راهی برای گسترش سریع ویروس وجود داشته
باشد .مث ً
ال در مورد زیکا ،پشهها ویروس را بهسرعت پخش
میکنند .اما شرایط زیستمحیطی برای آن پشهها باید فراهم
باشد .برای پخش سریع این ویروس فرضی از راه هوا،
باید زمان مناسبی از سال انتخاب شود.
اگر تمام شرایط مناسب باشد چه؟
استفن :با این فرض ،چرا که نه؟ میتواند بهسرعت
پخش شود.
آیا در حال حاضر ویروسی وجود دارد که اگر پخش
شود ویرانگر باشد؟ یا ترسناکترین ویروسها هنوز
ناشناخته هستند؟
استفن :اغلب از من میپرسند بیشتر نگران کدام
بیماری نوپدید هستم .آنفلوانزا همیشه بوده و همیشه
غیرقابلپیشبینی است .آنفلوانزای  1918حدود  30تا
 50میلیون نفر را در عرض حدود یک سال از بین برد.
از آن هنگام چنین فاجعهای تکرار نشده اما همیشه نگران
هستیم تکرار شود .همچنین نگران بیماریهایی هستم
که در انزوای جنگلهای بارانی یا نواحی کوهستانی در
حالت خاموش هستند .گاهی شاهد ورود پراکنده این
بیماریها به جوامع انسانی هستیم و هنوز درباره آنها
چیز زیادی نمیدانیم .نمونهاش زیکا است که غیرمنتظره
بود .چیکونگونیا ،تب السا ،ابوال یا اچآیوی .زمانی همه
اینها ناشناخته یا نوپدید بودند.
آلن :مردم نگران بیماریهای بازپدید مانند سرخک هم
هستند چون کمتر واکسن میزنند یا نگران هستند مث ً
ال
بهدنبال یک اتفاق در یک آزمایشگاه ،آبله بازگردد .این دو

بیماری بهسرعت پخش میشوند و مرگومیر نسبت ًا باالیی
دارند .در مورد ویروسهای ناشناخته ،نگران ویروسهایی
مانند ابوال و اچآیوی هم هستیم .اینها مخزن حیوانی
دارند که این حیوانها را زیاد بیمار نمیکنند اما اگر به
انسان منتقل شوند خطرناک میشوند .بههمین دلیل است
که نگران سارس یا مِرس و ویروسهای دیگری هستیم که
هنوز ناشناختهاند .اما برخی از این ویروسهای قدرتمند
برای اینکه بتوانند قابلیت سرایت به انسان را پیدا کنند،
نیاز به تغییرات ژنتیکی بارز دارند.
شما بیشتر نگران کدام هستید :ویروسهای طبیعی یا
ویروسهای ساخته دست بشر؟
آلن :قرنهاست که نگران بیوتروریسم هستیم اما
بیوتروریستها همیشه از بیماریهای طبیعی استفاده
کردهاند.
یک مثال بزنید.
آلن :پرت کردن اجساد آلوده به طاعون به داخل
شهرهای تحت محاصره.
آیا امکان مهندسی یک ویروس مرگبار در آزمایشگاه
وجود دارد؟
آلن :پیشرفتهای اخیر این امکان را فراهم کرده که
در تئوری عوامل کشنده مختلفی ساخته شوند ،پس بهنظر
من ساخت چنین ویروسهای مرگباری توسط انسان
امکانپذیر است؛ اما این قدرت تنها در یکی دو نسل
از ویروس باقی خواهد ماند و البته برای ساخت چنین
ویروسهایی ،آزمایشگاه و آزمایش روی انسان الزم است
و این کار یک جنایت جنگی است.
استفن :بیماریها و ویروسهای زیادی در طبیعت
هست که من نگران آنها هستم .زمانی انسان خواهد
توانست کارهایی انجام دهد که بدتر از کارهای طبیعت
باشد؛ اما هنوز به آنجا نرسیدهایم.
From: goo.gl/Rkwsef

کارتونهای پزشکی
ایوان هارامیجا
دکتر حسام نوروزی

ایوان هارامیجا ( )Ivan Haramija Hansدر سال
 1946در کرواسی بهدنیا آمد .آثار او در بسیاری از
روزنامههای کرواسی و دیگر کشورها به چاپ رسیده
و برنده جوایز متعددی نیز در سطح بینالمللی است.
هارامیجا به عنوان مدرس هنر ،کاریکاتوریست،

روزنامهنگار و سردبیر در برخی از نشریات کاریکاتور
فعالیت میکند .هارامیجا کتا بهای زیادی را برای
کودکان و بزرگساالن تصویرسازی کرده است .از او
چهار کتاب کارتون نیز منتشر شده است« :انگشت در
چشم» (« ،)Finger in the eye: 1982بهداشت بهترین

27

طبابت است» ()Health is the best medicine: 1988
و «روی هدف» ()On the target: 1990؛ و نیز کتابی
با متون طنزآمیز به نام «نامههایی از گذشته» که خودش
آن را تصویرسازی کرده است.

---------------------دکتر حسام نوروزی
Email: hesam_noroozi@yahoo.com
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نوبل ادبیات ۲۰۱6

خواننده یا شاعر؟
دکتر علیرضا آبیز

30

جایزه نوبل ادبی امسال همچون سال پیش شگفتی
آفرید .در سال  ۲۰۱۵بزرگترین جایزه ادبی جهان به
سوتالنا آلکسیویچ ،روزنامهنگاری اهل بالروس ،تعلق
گرفت که نه شاعر بود و نه داستاننویس ،بلکه مجموعه
عظیمی از حکایتهای مستند درباره رخدادهای اجتماعی
نظیر نقش زنان در جنگ جهانی دوم ،فاجعه چرنوبیل و
فروپاشی اتحاد شوروی نوشته بود .شهرت برنده نوبل
ادبی امسال نیز بیش از آنکه در شعر یا داستان باشد ،در
موسیقی و ترانهسرایی و آوازخوانی است .باب دیلن،
موسیقیدان پرآوازه آمریکایی ،برنده نوبل ادبی ۲۰۱۶
شد .آکادمی سوئد او را یکی از شاعران بزرگ در شعر
انگلیسیزبان نامید و خلق بیان شاعرانه نو در دل سنت
عظیم ترانهسرایی آمریکا را دلیل اعطای جایزه به وی

اعالم کرد.
ربرت الن زیمرمان مشهور به باب دیلن در  ۲۴می
 ۱۹۴۱در ایالت مینهسوتای آمریکا و در خانوادهای از طبقه
متوسط و یهودی بهدنیا آمد .در نوجوانی جذب موسیقی
شد و از  ۱۹سالگی -پس از یک سال تحصیل در دانشگاه
مینهسوتا -ترک تحصیل کرد و تماموقت به موسیقی،
ادبیات و هنر پرداخت .در سبکهای متنوعی از موسیقی
فولک گرفته تا بلوز و راک آثار ستایشانگیزی آفرید
و یکی از محبوبترین و پرفروشترین موسیقیدانان
دوران است.
آنچه عالوه بر هنر موسیقی به شهرت عالمگیر او
کمک کرد موضعگیریهای سیاسی و اجتماعی او بهویژه
در دهه شصت میالدی بود .او ترانههایی برای جنبش

 13اكتبر 2016
جايزهي نوبل ادبیات در سال  2016اهدا میشود به:
باب دیلن ()Bob Dylan
بهپاس خلق بیان شاعرانه نو در دل سنت عظیم ترانهسرایی آمریکا.
حقوق مدنی و جنبش ضدجنگ سرود و با کمک کسانی
چون جون بائز موفق شد شهرتی فراتر از یک ترانهسرا
و خنیاگر کسب کند .دیلن بهتعبیری ترانهخوان اعتراض
و صدای نسل خود بود .اقتدار اخالقی و سازشناپذیری
جایگاه برجسته او را در میان طرفدارانش تثبیت کرد.
وی در طول بیش از پنجاه سال کار مداوم شمار زیادی
آلبوم و آهنگ منتشر کرده است .در اواخر دهه هفتاد
به مسیحیت گروید و آوازهای مذهبی خواند ولی در
سالهای بعد از مسیحیت فاصله گرفت و به ریشههای
یهودی خود برگشت .این رخدادهای فکری نیز در جلب
توجه جهانی به او بیتاثیر نبوده است.
دستاوردهای دیلن در عرصه موسیقی بینظیر است و
دریافت دوازده جایزه گرمی نشان غیرقابل انکاری بر این
مدعاست .او جوایز گلدن گلوب و آکادمی (اسکار) را
نیز دریافت کرده ،شش مجموعه نقاشی و طراحی منتشر
کرده و نمایشگاههای متعددی از آثار هنری خود برپا کرده
است .جایزه پولیتزر سال  ۲۰۰۸نیز تاثیر عمیق وی بر
موسیقی عامهپسند و فرهنگ آمریکایی -بهواسطه سرایش

ترانههایی با قدرت شاعرانه فوق العاده را به رسمیت
شناخت .بهعبارتی وی به چندین هنر آراسته است.
متن منتشرشده ترانههای دیلن ،کتاب رطیل
( )Tarantulaو کتاب زندگینامه خودنوشت او با نام
شرح ایام ( )Chroniclesمجموعه آثار ادبی باب دیلن
هستند .رطیل کتاب ویژهای است که میتوان آن را نوعی
رمان تجربهگرا یا شعر منثور دانست .متنی سرشار از شور
و فوران خالقیت .نویسنده -شاعر گویی در هجوم انبوه
تصاویر و اشتیاق آفرینش معلق است .این کتابی است به
سبک جریان سیال ذهن که بر تداعی معنا مبتنی است و
نوعی نزدیکی ذهنی و اندیشگی با شاعران نسل بیت را
افشا میکند .در عینحال از تصویرگرایی سوررئالیستی
و هرج و مرج دادائیستی هم بیبهره نیست .این کتاب
در سالهای  ۱۹۶۵و  ۱۹۶۶نوشته شد و در زمان انتشار
رسمی ( )۱۹۷۱توجه چندانی برنیانگیخت .در اوایل قرن
حاضر این کتاب مورد توجه قرارگرفت و به چند زبان
هم ترجمه شد .ترانههای دیلن در سراسر عالم طرفدار
دارد و آلبومهایش همیشه پرفروش بودهاند .وی چندین
سال است که در یک تور موسیقی دایمی بهسر میبرد و
بیوقفه در نقاط مختلف جهان کنسرت برگزار میکند.
جایزه نوبل ادبی همواره مورد مناقشات و اختالف
نظرهای فراوانی بوده است .عدهای عملکرد اینجایزه را
سیاسی ارزیابی میکنند .اعطای جایزه به یک ترانهسرا
در سال جاری هم اختالف نظرهای زیادی برانگیخته
است .موافقان باب دیلن را هنرمندی برجسته و شاعری
بزرگ و مبارز میدانند و معترضین نیز بر این عقیدهاند
که ترانههایی که بهشکل موسیقی ارایه شده و در واقع
جزیی از اثر موسیقی هستند ،نباید جداگانه بررسی شوند.
این افراد معتقدند این ترانهها در همان قالب اصلی که
ارایه شدهاند (موسیقی) باید مورد قضاوت واقع شوند و
جایزه ادبیات را باید به کسانی داد که شهرتشان حاصل
کار ادبیشان است نه هنرهای دیگر.
اما واکنش این برنده مشهور شاید جالبترین بخش
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باب دیلن
متولد  24می  ،1941دلوث
( ،)Duluthمینهسوتا ،آمریکا

ماجرا باشد .از روز اعالم نتایج نوبل تا چند روز بعد باب
دیلن به تماسها و پیامهای آکادمی نوبل هیچ پاسخی
نداد و هیچ واکنشی هم نسبت به این جایزه از وی دیده
نشد .این بیاعتنایی نیز دودستگی آفرید .طرفدارانش آن
را نشانه بیاعتنایی او به نهادهای رسمی و بینیازی او از
هر نوع جایزه میدانند کما اینکه لئونارد کوهن ،خواننده و
ترانهسرای مشهور و دوست باب دیلن ،گفته است« :اعطای
نوبل به باب دیلن مثل سنجاق کردن مدالی بر سینه اورست
است!» مخالفان هم وی را به نخوت و غرور و خودبینی
متهم میکنند .هر چند او پس از دو هفته باالخره سکوتش
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را شکست و در پاسخ به تماس تلفنی سارا دانیوس ،دبیر
دایمی آکادمی سوئدی ،پاسخ داد کسب این افتخار مایه
مباهات اوست و خبر جایزه نوبل واقعا ً زبانش را بند آورده
است! دیلن همچنین در گفتوگو با «دیلی تلگراف» تاکید
کرد که در صورت امکان ،مسلم ًا در مراسم دریافت جایزه
نوبل شرکت خواهد کرد.

---------------------دکتر علیرضا آبیز
شاعر ،دکترای ادبیات خالق از انگلستان
Email: alirezaabiz@gmail.com

نوبل پزشکی یا فیزیولوژی 2016

ساز و کار خودخواری
دکتر رقیه حجفروش

برنده جایزه نوبل امسال مکانیسمهای زمینهای اتوفاژی را
که یک روند تخریب و بازیافت اجزای سلولی است ،کشف
کرده و روشن ساخته است .واژه «اتوفاژی» از دو لغت یونانی
 Autoبهمعنی «خود» و  Phageinبهمعنی «خوردن» ساخته
شده است و معنی «خودخواری» را به ذهن میآورد.
این مفهوم در دهه  1960پدیدار شد؛ زمانی که پژوهشگران
برای اولین بار مشاهده کردند که سلول میتواند اجزای خود
را تخریب کند؛ به این شکل که آنها را در پوستهای محصور
کرده ،وزیکولهای ساک مانند تشکیل میدهد؛ سپس آنها
را به بخشهای بازیافت که لیزوزیم نامیده میشوند ،منتقل
میکند تا تخریب شوند .سالها اطالعات کمی درباره این
پدیده وجود داشت تا مجموعهای از تجارب درخشان در
اوایل دهه  1990توسط یویشینوری اوسومی انجام گرفت .او
از مخمر نان برای شناسایی ژنهای ضروری برای اتوفاژی
استفاده کرد؛ سپس در ادامه ،مکانیسمهای زمینهای اتوفاژی
در مخمر را روشن کرد و تشکیالت پیشرفته مشابه موجود

در سلولهای ما را نشان داد.
کشفهای اوسومی منجر شد به ایجاد مدلی جدید در فهم
ما از اینکه چگونه سلول محتویات خود را بازیافت میکند.
کشفیات او مسیر فهم اهمیت بنیادین اتوفاژی در بسیاری از
روندهای فیزیولوژیک (همانند سازگاری با گرسنگی یا پاسخ
به عفونت) را گشود .جهش در ژنهای اتوفاژی میتواند سبب
بیماری شود و روند اتوفاژی در برخی شرایط ،از جمله سرطان
یا بیماریهای نورولوژیک ،نقش دارد.
تخریب ،عملکردی اساسی در بسیاری از سلولهای زنده
در اواسط دهه  1950دانشمندان یک قسمت جدید
تخصصیافته در سلول مشاهده کردند و آن را «ارگانل»
(اندامک) نامیدند که حاوی آنزیمهایی بود که پروتئین،
کربوهیدرات و چربیها را هضم میکرد .این بخش که
اکنون «لیزوزیم» نامیده میشود ،کارگاه تخریب محتویات
سلولی است .دانشمند بلژیکی کریستین دیدوو (Christian
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 3اکتبر 2016
مجمع نوبل موسس ه کارولینسکا امروز تصمیم گرفته است جایزه
نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال  2015را تقدیم کند به:
یوشینوری اوسومی ()Yoshinori Ohsumi
بهپاس کشف مکانیسمهای اتوفاژی.
 )de Duveبهپاس کشف لیزوزیم ،برنده نوبل پزشکی یا
فیزیولوژی در سال  1974شد .مشاهدات جدید در دهه 1960
نشان داد که بخش زیادی از محتویات سلول میتواند داخل
یک لیزوزیم یافت شود؛ بنابراین آشکار شد که سلول راهبردی
برای انتقال محمولههای بزرگ به لیزوزیم دارد .تحلیلهای
بیوشیمیایی و میکروسکوپی بیشتر ،یک نوع جدید حمل و
نقل «سلولی -وزیکولی» بار به لیزوزیمها برای تخریب را
آشکار کرد (تصویر  .)1دیدوو کلمه اتوفاژی یا خودخواری
را برای توصیف این روند ابداع کرد و وزیکولهای جدید
«اتوفاگوزوم» نامیده شدند.
طی دهههای  1970و  1980پژوهشگران بر سیستم دیگری
متمرکز شدند که برای تخریب پروتئینها استفاده میشد ،یعنی
«پروتئازوم» .در پی این تحقیقات سه دانشمند جایزه نوبل
شیمی سال  2004را برای کشف تخریب پروتئین با واسطه
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«یوبیکوئیتین» دریافت کردند؛ پروتئازومی که بهطور موثری
پروتئینها را یکبهیک تخریب میکرد .اما مکانیسم این راکه
چگونه سلول از دست مجموعههای پروتئینی بزرگتر خالص
میشود و با یک اندامک کهنه و فرسوده چه میکند ،توضیح
نمیداد .آیا روند اتوفاژی میتوانست پاسخ این سوال را بدهد
و اگر چنین است با چه مکانیسمی؟
یک آزمایش پیشرو
اوسومی در حوزههای مختلفی از پژوهش فعال بود اما
بهمحض آغاز فعالیت در آزمایشگاه خود در سال ،1988
تالشش را بر تخریب پروتئینها در واکوئولها ،اندامکی که
معادل همان لیزوزوم در سلولهای انسانی است ،متمرکز کرد.
سلولهای مخمر برای مطالعه نسبت ًا سادهتر بودند و بههمین
دلیل غالب ًا بهعنوان مدلی برای سلولهای انسانی مورد استفاده

تصویر  .1اتوفاگوزوم :سلولهای ما بخشهای تخصصیافته مختلفی دارند .لیزوزیم یکی از این بخشها را تشکیل
میدهد و حاوی آنزیمهایی برای هضم اجزای سلولی است .یک نوع جدید وزیکول که اتوفاگوزوم نامیده میشود،
داخل سلول مشاهده شده است .وقتی اتوفاگوزوم شکل میگیرد ،اجزای سلولی مثل پروتئینهای خرابشده یا ارگانل
را میبلعد؛ سپس به لیزوزیم ملحق شده و آنجا محتویات آن ،به بخشهای کوچکتر تشکیلدهندهشان تجزیه میشود.
این روند مواد مغذی برای سلول و قطعات ساختمانی برای ترمیم مجدد تولید میکند.

یوشینوری اوسومی
متولد  ،1945فوکواوکا ،ژاپن
محل اشتغال در زمان اهدای
جایزه :موسسه فنآوری توکیو ،ژاپن

قرار میگرفتند.
مخمرها بهویژه برای شناسایی ژنهایی که در مجموعه
مسیرهای سلولی مه م هستند ،مفیدند .اما اوسومی با یک
ک بودند
چالش بزرگ روبهرو شد؛ سلولهای مخمر کوچ 
و ساختمانهای درونی آنها بهآسانی در زیر میکروسکوپ
تشخیص داده نمیشد؛ بنابراین او مطمئن نبود که آیا اتوفاژی
اص ً
ال در این ارگانیسم وجود دارد یا خیر .وی استدالل کرد
که اگر بتواند روند تخریب در واکوئولها را زمانی که پروسه
اتوفاژی فعال باشد قطع کند ،آنگاه اتوفاگوزومها باید در
داخل واکوئول جمع شده ،زیر میکروسکوپ قابل دیدن شوند.
بنابراین مخمرهای جهشیافتهای کشت داد که فاقد آنزیمهای
تخریب واکوئولی بودند و همزمان اتوفاژی را با گرسنه نگه
داشتن سلولها تحریک کرد .نتایج مجابکننده بود! در طول
ت واکوئولها با وزیکولهای کوچکی که تخریب
چند ساع 
نشده بودند ،پر شد (تصویر  .)2وزیکولها اتوفاگوروم بودند

و آزمایش اوسومی ثابت کرد که اتوفاژی در سلولهای مخمر
وجود دارد .اما حتی از این مهمتر ،این بود که او حاال روشی
داشت تا ژنهای کلیدی درگیر در این روند را شناسایی و
مشخص کند .این کار یک پیشرفت غیرمنتظره بود و اوسومی
آن را در سال  1992منتشر کرد.
ژنهای اتوفاژی کشف شدند
اوسومی سپس فواید گونههای مخمر مهندسی شده خود را
که در آن اتوفاگوزومها در زمان گرسنگی تجمع پیدا میکردند،
بهدست آورد؛ وقتی ژنهای مهم اتوفاژی غیرفعال شده باشد،
این تجمعات نباید رخ دهد .اوسومی سلولهای مخمر را در
معرض مواد شیمیایی که بهطور تصادفی موتاسیونهایی در
ژنها ایجاد میکرد ،گذاشت و سپس اتوفاژی را القا کرد .روش
او جواب داد! در طول یک سال پس از کشف اتوفاژی در
مخمر ،او اولین ژنهای ضروری اتوفاژی را یافت .در سری

تصویر  .2مخمر :در مخمر (سمت چپ) بخش بزرگی وجود دارد که واکوئول نامیده میشود و معادل لیزوزوم در
سلولهای پستانداران است .اوسومی مخمرهای فاقد آنزیمهای تخریبکننده واکوئولی ایجاد کرد .وقتی این سلولهای
مخمر ،گرسنه نگه داشتهشدند ،اتوفاگوزومها بهسرعت داخل واکوئولها تجمع پیدا میکرد (قطعه میانی) .آزمایش
او نشان داد که اتوفاژی در مخمر وجود دارد .بهعنوان قدم بعدی ،اوسومی هزاران مخمر جهشیافته (سمت راست)
را مطالعه و  15ژن ضروری برای اتوفاژی را شناسایی کرد.
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تصویر  .3مراحل تشکیل اتوفاگوزوم :اوسومی کارکرد پروتئینهایی را که توسط ژنهای کلیدی اتوفاژی کددار
شده بودند ،مطالعه کرد .او نشان داد که چگونه استرس سبب آغاز اتوفاژی میشود و با چه مکانیسمی پروتئینها و
مجموعههای پروتئینی مراحل مجزای تشکیل اتوفاگوزوم را پیش میبرند.

بعدی مطالعات پربار اوسومی ،پروتئینهای کدشده توسط این
ژنها عم ً
ال مشخص شد .نتایج نشان داد که اتوفاژی توسط
آبشاری از پروتئینها و مجموعههای پروتئینی که هر کدام
مرحله مشخصی از ابتدا تا تشکیل اتوفاگوزومها را تنظیم
میکنند ،صورت میگیرد (تصویر .)3
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اتوفاژی ،مکانیسمی ضروری در سلولهای ما
پس از شناسایی دستگاه اتوفاژی در مخمر ،یک پرسش
کلیدی باقی ماند؛ آیا مکانیسم معادلی برای کنترل این روند در
سایر ارگانیسمها وجود دارد؟ بهزودی آشکار شد که حقیقت ًا
مکانیسمهای یکسانی در سلولهای ما کار میکند .ابزارهای
پژوهشی مورد نیاز برای تحقیق در اهمیت اتوفاژی در انسانها
امروزه در دسترس هستند.
با سپاس از اوسومی و سایر دنبالکنندگان گامهای او،
امروزه میدانیم که اتوفاژی کارکردهای مهم فیزیولوژیک را در
جایی که اجزای سلولی نیاز به تخریب و بازیافت دارند ،کنترل
میکند .اتوفاژی بهسرعت میتواند برای انرژی سلول ،سوخت
و برای تجدید اجزای سلولی ،قطعات ساختمانی فراهم آورد؛
بنابراین برای پاسخ سلول به گرسنگی و سایر انواع استرس
ضروری است .پس از عفونت ،اتوفاژی میتواند باکتریها و
ک کند .اتوفاژی در نمو
ویروسهای مهاجم داخل سلول را پا 
جنین و تفکیک و تبدیل سلولی نقش دارد .سلولها همچنین از
اتوفاژی برای پاکسازی پروتئینهای تخریب شده و اندامکها
و نیز مکانیسم کنترل کیفیت که برای تداخل با عوارض منفی
پیری حیاتی است ،استفاده میکنند.

اختالل در اتوفاژی به بیماری پارکینسون ،دیابت نوع دوم و
سایر اختالالتی که در پیری رخ میدهد ،ربط داده شده است.
جهش در ژنهای اتوفاژی میتواند منجر به بیماری ژنتیکی
شود .اختالل در دستگاه اتوفاژی به سرطان نیز مرتبط است .در
حال حاضر تحقیقات جدی برای ساختن داروهایی که بتواند
اتوفاژی را در بیماریهای مختلف هدف قرار دارد ،ادامه دارد.
مدت  50سال است که اتوفاژی شناخته شده اما اهمیت
اساسی آن در فیزیولوژی و پزشکی فقط پس از تحقیقات
تغییر مدل یوشینوری اوسومی در سالهای دهه  1990شناخته
شد .بنابراین نوبل فیزیولوژی یا پزشکی امسال به او اهدا شد.
یوشینوری اوسومی در سال  1945در فوکواوکای ژاپن
متولد شد .او  Ph.Dخود را از دانشگاه توکیو دریافت کرد و
پس از گذراندن سه سال در دانشگاه راکفلر نیویورک در امریکا،
به دانشگاه توکیو بازگشت و از سال  1988گروه تحقیقاتی
خود را بنیان گذاشت .او از سال  2009تاکنون استاد موسسه
فنآوری توکیو است.
کمیته نوبل که جایزه نوبل در فیزیولوژی یا پزشکی را به او
اهدا میکند ،متشکل از  50پروفسور در موسسه کارولینسکا
است.

Ref: nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/
laureates/2016/press.html

---------------------دکتر رقیه حجفروش
پزشک عمومی
Email: dr.hajf@gmail.com

نوبل شیمی 2016

تحقق رویای ریچارد فاینمن
فرانک مجیدی

«ماشینی هزاران برابر باریکتر از ضخامت یک تار مو»،
عنوان موجزی بیانگر سالها تالش ژانپییر ساواژ ،سر
ِجی .فریزر استودارت و برنارد فرینگا است .اما اساس ًا
چطور ممکن است بتوان مولکولها را بهقصد ایجاد یک
ماشین ،بههم مرتبط ساخت و ابزارهایی مانند باالبرهای
کوچک و موتورها را بهوجود آورد؟
پیش از پاسخ به این سواالت ،شایسته است دههها
بهعقب بازگردیم ،به زمانی که یکی از جسورترین
دانشمندان قرن بیستم میالدی ،یعنی ریچارد فاینمن ،در
سال  1950به فکر گسترش دنیای نانوتکنولوژی افتاد.
دههها بعد ،در سال  ،1984طی یک سخنرانی او دیدگاهش
را با سایر دانشمندان در میان گذاشت .رویای او ساخت
ماشینهایی با بخشهای متحرک بسیار کوچک بود .او باور
داشت که ساخت ماشینهایی با ابعاد نانو واقع ًا میتواند
امکانپذیر شود ،چرا که اصوالً تاژکهای باکتری که با
چرخش خود میتوانند باکتری را به پیش ببرند ،نمونهای

با میلیونها سال سابقه حیات در طبیعت است .اما آیا
انسان با علم خود ،قادر به ساخت نسخهای مصنوعی بر
این اساس خواهد بود؟
یکی از نخستین روشهایی که برای ساخت این نوع
ماشینها پیشنهاد شد ،ساخت دستهای کوچکی بود که
آنها هم بتوانند بهنوبه خود ،دستهای کوچکتری بسازند
و این روند تا آنجا ادامه یابد که به دستهایی با ابعاد بسیار
کوچک منجر شود .البته این پروژه رویاپردازانه ،خیلی زود
هم به شکست انجامید.
استراتژی بعدی که فاینمن هم به آن اعتقاد داشت ،این
بود که با مواد مختلفی مانند سیلیکون که روی یک سطح
اسپری شده ،الیهای از اتمها روی الیه دیگر نشاندهشود
و برخی از الیهها حل گردند و جابهجا شوند که در نهایت
به الیههای متحرکی منجر شود که با جریان الکتریکی قابل
کنترل هستند .فاینمن باور داشت که این فرآیند میتواند
برای ساخت شاتر در دوربینهای کوچک ،کاربرد یابد.

37

 5اکتبر 2016
آکادمی سلطنتی علوم سوئد تصمیم گرفته است جایزهی نوبل
شیمی سال  2015را تقدیم کند به:
ژانپییر ساواژ ()Jean-Pierre Sauvage
سر جی .فریزر استودارت ()Sir J. Fraser Stoddart
و برنارد ال .فرینگا ()Bernard L. Feringa
بهپاس طراحی و ساخت ماشینهای مولکولی.
فاینمن رویای ساخت همه انواع ماشینهای متداول را
در ابعاد مولکولی داشت و با سخنرانی شورانگیز این اشتیاق
را به همکاران دانشمند خود نیز منتقل کرد .اما او وقتی این
ایده را در سال  1984مطرح میکرد ،نمیدانست گروهی
از دانشمندان به شیوهای متفاوت ،آغازگر این رویا شدهاند.
ژانپییر ساواژ
در نیمه قرن بیستم ،شیمیدا نها بهدنبال ساخت
مولکولهایی بسیار پیشرفته بودند که در نهایت منجر به
ساخت زنجیرههای مولکولی شوند که به شکل حلقوی با
هم مرتبط گردند .در حالت عادی ،پیوندهای کوواالنسی
میتوانند چنین امری را محقق سازند ،اما دانشمندان بهدنبال
ایجاد پیوندهای مکانیکی برای ساخت این حلقهها بودند .تا
دهههای  1950و  1960گروههای انگشتشماری توانسته
بودند تیوبهایی مولکولی را بر این مبنا طراحی کنند و
برای همین ،امید به امکان بهکارگیری این نوع تیوبها
و تکرار موفقیت ،رو به کاهش نهاد .اما در سال 1983
ناگهان تغییری ایجاد شد؛ آن هم بر مبنای یک یون ساده
مس و توسط یکی از برندگان نوبل شیمی امسال ،یعنی
ژان پییر ساواژ .گروه او موفق شدند مولکول را تحت
کنترل خود ایجاد کنند.
ساواژ روی فتوشیمی کار میکرد که به بهینهسازی
کمپلکسهای مولکولی برای جذب انرژی اشعههای
خورشیدی و استفاده از آن در واکنشهای شیمی میپردازد.
در حالی که ساواژ مشغول طراحی یک کمپلکس فعال
فتوشیمیایی بود ،متوجه شد که ساختار مولکول به
زنجیرهای شباهت دارد که در اطراف یون مس که بخش
مرکزی را تشکیل میداد ،حالتی درهمتنیده ایجاد کردهاند.
گروه تحقیقاتی او با استفاده از این مدل ،یک مولکول
حلقوی و یک مولکول هاللیشکل را در اطراف یون مس
طراحی کرد که نقش آن یون ،ایجاد نیروی منسجمی برای
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پابرجا نگاه داشتن ساختار مولکول بود .در بخش بعدی کار،
توسط بخش هاللیشکل ،یک جوشخوردگی با مولکول
ثالث ایجاد میشد که تشکیل یک حلقه میداد و به ساخت
اولین پیوند از یک زنجیره میانجامید .در نهایت یون مس
را از ساختار این محصول خارج میکردند.
اما در شیمی ،در کنار ارزش کاربردی محصول ،بازدهی
هم موضوع بسیار حایز اهمیتی است ،یعنی اینکه چه
مقدار محصول از ماده اولیه ساخته شدهاست؟ بهخاطر
بهکارگیری یون مس ،گروه ساواژ موفق شدند بازده 42
درصد را گزارش کنند که با توجه به پیچیدگی پروژه،
مقداری معقول بود .کار ساواژ پیشرفتی در علم شیمی
توپولوژیک هم محسوب میشد .در شیمی توپولوژیک
اغلب از یونهای فلزی استفاده میشود تا ارتباط مولکولها
در ساختار کمپلکس باقی بماند و ساختارهای پیچیدهتری
ایجاد شود.
اما داستان موتور مولکولی چطور آغاز شد؟ ساواژ فهمید
زنجیرههای مولکولی (کاتنانها) میتوانند نخستین گام در
ساخت ماشینهای مولکولی باشند .مگر نه اینکه تعریف
ابتدایی ماشین ،ساختاری با اجزای مختلف است که بتوانند
مرتبط با یکدیگر ،حرکت و عمل کنند؟ و حاال این دو
حلقه بههم پیوسته ،این شرایط را محقق کرده بودند .گروه
ساواژ در سال  ،1994حلقهای مولکولی را طراحی کرد که
بهصورت کنترلشده ،با افزایش انرژی دور حلقهای دیگر
میچرخید و این در حقیقت ،نخستین ماشین مولکولی بود
که پایه بیولوژیکی هم نداشت.
سر ِجی .فریزر استودارت
ِ
اما اجازه دهید حاال سراغ داستان جالب جی .فریزر
ِ
استودارت اسکاتلندی در دوران کودکی
استودارت برویم.
وسایلی مانند کامپیوتر و تلویزیون در اختیار نداشت
و وقتش را با ساخت وسایل چوبیای که با اره مویی

برنارد ال .فرینگا

متولد  18می  ،1951بارگر-
کومپاسکیوام ،هلند
محل اشتغال در زمان بردن جایزه:
دانشگاه گرونیگن ،گرونیگن ،هلند

ژانپییر ساواژ

متولد  21اکتبر  ،1944پاریس،
فرانسه
محل اشتغال در زمان بردن جایزه:
دانشگاه استراسبورگ ،استراسبورگ،
فرانسه

میساخت ،میگذراند .اتفاق ًا در مقام شیمیدان ،سرگرمی
دوره کودکی به او کمک کرد تا اَشکال هندسی و چگونگی
ارتباط دادنشان با یکدیگر را بهتر درک کند.
در سال  1991گروه او یک حلقه گشوده با کمبود
الکترون و همینطور میله مولکولی بلندی که در دو ناحیه،
سرشار از الکترون بود ،ساخت .این مولکولها در یک
محلول ،ایجاد حلقهای روی یک محور کردند .در مرحله
بعد ابتدای حلقه روی محور بسته شد .به این ترتیب،
مولکولی حلقوی که به یک حلقه متصل بود و روتاکسان
نام داشت ،ساختهشد .بازده این محصول باال بود و ساخت
آن را توجیهپذیر میکرد.
استودارت از آزادی حلقه برای حرکت روی محور
استفاده کرد و توانست با افزایش دما ،آن را روی میله
جلو و عقب ببرد .یعنی این حلقه دارای کمبود الکترون،
میتوانست بین دو ناحیه سرشار از الکترون حرکت کند.
در سال  1994او توانست حرکت حلقه روی میله را بهدقت
کنترل کند .از همان سال گروه تحقیقاتی او از روتاکسانها
برای ساخت ماشینهای مولکولی مختلفی استفاده کردند
که میتوانست خود را تا ارتفاع  0/7نانومتر از یک سطح
باالتر ببرد و حتی در سال  2005کاربردهایی در ساخت
ماهیچه مصنوعی بیابد .روتاکسان در چیپهای کامپیوتری
با ظرفیت  20 KBهم کاربرد پیدا کرد .در ابعاد مورد انتظار

سر جی .فریزر استودارت

متو لد  2 4 :می ،1 9 2 4
ادینبورگ ،بریتانیا
محل اشتغال در زمان بردن جایزه:
دانشگاه نورث وسترن ،اوانستون،
ایلینویز ،امریکا

از کامپیوترهای امروزی ،این مقدار البته ناچیز به نظر
میرسد ،اما در ابعاد مولکولی ،این مقدار اعجابآور است.
ساواژ نیز به کار روی بهبود عملکرد روتاکسانها مشغول
شده بود .آنها مولکولهای حلقوی را ب ه هم متصل کردند
که حالت االستیسیته داشتند و یادآور رشتههای عضالت
بودند .همچنین گروه او از این حلقهها ابزاری ساختند که
میتوانست به موتوری متصل شود و حلقه روتاکسان ،در
جهت عکس موتور میچرخید.
برنارد فرینگا
ساخت موتورهایی که بهصورت مداوم در یک مسیر
بچرخد ،هدفی مهم در رشته مهندسی مولکولی بود که
نخستین بار توسط برنارد فرینگا محقق شد .در سال
 1999گروه او اولین موتور مولکولی را ساخت که شرط
گفتهشده را داشت .در شرایط عادی ،مولکول متحرک به
جهات مختلفی حرکت میکند ،برای مثال مدام به چپ و
راست میرود .اما فرینگا موفق به ساخت مولکولی شد که
تنها در یک مسیر حرکت میکرد .این مولکول از بخشی
ساخته شدهبود که میتوانست به دو تیغه چرخان متصل
شود .به این ترتیب ،دو ساختار مسطح شیمیایی با پیوندی
دوگانه بین دو اتم کربن ،بههم متصل میشدند و گروه
متیل نیز به هر تیغه گردان متصل میگردید و در نتیجه
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مولکول در یک جهت شروع به حرکت میکرد .با تابش
روی این ساختار ،چرخشی  180درجهای ایجاد میشد و
در مسیر ،شروع به حرکت میکرد و با تابش بعدی ،تیغه
چرخان تغییر جهت  180درجهای بعدی را متحمل میشد
و این روند آنقدر ادامه پیدا میکرد که مسیر توسط این
ساختار ،طی شود .سرعت حرکت این ساختار در طول
تحقیقات او ،بهتدریج بهبود یافت .در سال  2011گروه
او نانو اتومبیلی چهارچرخه ساختند که در حقیقت ،یک
شاسی بود که به  4موتور بهعنوان چرخ ،متصل شدهبود.
وقتی موتورها میچرخیدند ،این نانو اتومبیل روی یک
سطح به پیش میرفت.
گروه او از این موتور برای حرکت سیلندری شیشهای به
طول  28میکرومتر استفاده کرد که 10هزار برابر بزرگتر
از موتور استفاده شده بود .آنها موتورها را وارد یک
کریستال مایع کردند و با چرخش آنها ،ساختار کریستال
مایع دستخوش تغییر شد و سیلندر شیشهای همجهت
با چرخش موتورها ،شروع به حرکت کرد.
تالشی در جهت تغییر جهان
امروزه دانشمندان از تالشهای این سه محقق در
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زمینههای مختلفی استفاده میکنند .مث ً
ال ساخت رباتهای
مولکولی که آمینواسیدها را به هم متصل میسازد و بر
پایه روتاکسان ساخته شده یا موتور مولکولی که میتواند
از پلیمرها شبکهای پیچیده ایجاد کند و انرژی درون این
ساختار محبوس شود و بهنوعی مانند باتری عمل کند.
حاال بعد از دههها تالش ،این سه دانشمند به مدد جایزه
معتبر نوبل ،بهتر به جهان معرفی شدهاند .اما حقیقت این
است که در جهان ،چه در ابعاد میکرو و چه در مقیاس
ماکرو ،اجزا و اشخاصی تغییر را ایجاد میکنند که خارج از
قواعد معمول مورد انتظار و عرف اجتماعی عمل میکنند؛
کسانی که به ماجراها ،جور دیگری مینگرند و جسارتش
را دارند که ایده و نگاهشان را عملی سازند .تغییر هیچگاه
خودبهخود ایجاد نشده ،همیشه بهدست آمده و سپاسگزاریم
که همیشه افرادی هستند که این حقیقت را بارها و بارها
به اثبات میرسانند!
---------------------فرانک مجیدی
کارشناس ارشد شیمی معدنی
Website: 1pezeshk.com
Email: faranakmajidi@gmail.com

نوبل فيزيك 2016

نوبل به مواد عجیب

نوبل فیزیک  ۲۰۱۶به سه فیزیکدان بریتانیاییتبار اهدا شد .دیوید تولز ،دانکن هالدان و مایکل کاسترلیتز

بهخاطر کشف آنها در زمینه حالتهای عجیب مواد

جایزه  ۸میلیون کرونی نوبل را با یکدیگر تقسیم کردند.

تصویر  .1انتقال فاز
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 4اكتبر 2016
آكادمي سلطنتي علوم سوئد تصميم گرفته است جايزهي نوبل
فيزيك را در سال  2016اهدا كند نیمی به:
دیوید جی .تولز ()David J. Thouless
و نیمی به اف .دانکن ام .هالدان ()F. Duncan M. Haldane
و جی .مایکل کاسترلیتز ()J. Michael Kosterlitz
بهپاس اکتشافات نظری انتقال فاز توپولوژیک و مراحل
توپولوژیک ماده.
کارهای آنها ممکن است به ساخت مواد بهبود یافته
الکترونیکی منجر شود و همچنین یکی از راههای ساخت
کامپیوترهای ابرسریع است .این سه نفر به جمع ۲۰۰
فیزیکدان برجستهای خواهند پیوست که از سال  ۱۹۰۱تا
کنون موفق به بردن این جایزه شدهاند .به گفته مسووالن
نوبل این کشف درهایی به جهان ناشناخته بهسوی بشریت
باز خواهد کرد.
وقتی که مواد در شرایط حاد قرار میگیرند ،مانند زمانی
که بسیار سرد یا تخت هستند ،رفتارهای غیرمعمولی از
اتمها دیده میشود .این رفتار شبیه رفتاری است که مواد
در حین تغییر فاز از خود بروز میدهند؛ مانند تغییری که
در تبدیل مایع به گاز دیده میشود .به گفته پروفسور هالند،
این تحقیق سالها قبل انجام گرفته ولی بهتازگی کشفهای
زیاد جدیدی بر اساس این پژوهش انجام شده است .هر
سه برنده جایزه نوبل از ریاضیات برای توضیح پدیدههای
عجیب فیزیکی در حالتهای نادر مواد مانند ابررساناها،

ابرشارهها و الیههای مغناطیسی استفاده کردهاند.
کاسترلیتز و تولز روی پدیدههایی که برای مواد در حالت
کام ً
ال تخت رخ میدهد متمرکز بودند .مانند سطح یا درون
الیههای نازک که میتوان آنها را دوبعدی در نظر گرفت
که با تعریف معمول سهبعدی متفاوت است .هالند مواد
تکبعدی را بررسی کرد.
در بیشتر این پژوهشها از شاخهای از ریاضی استفاده
شد که به توپولوژی معروف است و به تشریح خواص
مواد در ابعاد بزرگ و کوچک میپردازد.
به گفته کمیته نوبل ،تکنولوژیهای پیشرفته امروز،
بهعنوان مثال کامپیوترها ،وابسته به توانایی ما در فهم و
کنترل ویژگیهای مواد بهکار رفته در آنهاست .برندگان
نوبل امسال در پژوهش نظری خود قواعد غیرمنتظرهای در
نحوه رفتار مواد کشف کردند که با یک مدل تثبیتشده
ریاضی به نام توپولوژی قابل بیان است .این کار راه را
برای تولید مواد جدید با ویژگیهای منحصر بهفرد باز

تصویر  .2توپولوژی :این شاخه از ریاضیات به خواصی که پلهپله
تغییر میکنند میپردازد؛ همانند تعداد سوراخها در مواد تصویرباال.
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دیوید جی .تولز
متولد  21سپتامبر ،1934
بیرسدن ،انگلستان
محل اشتغال در زمان اهدای
جایزه :دانشگاه واشنگتن ،سیاتل،
واشنگتن ،آمریکا

اف .دانکن ام .هالدان
متولد  14سپتامبر  ،1951لندن،
انگلستان
محل اشتغال در زمان اهدای
جا یز ه  :د ا نشگا ه پر ینستو ن ،
پرینستون ،نیوجرسی ،آمریکا

کرده است که برای تکنولوژیهای آینده بسیار حیاتی
است.
بخشی از این پژوهش که به اثر کوانتومی هال معروف
است کاربردهای فراوانی در دنیای امروز دارد .این اثر در
اندازهگیری دقیق بهکار میرود تا تعریف دقیقی از اهم در
مقاومتها بهدست آید .همانگونه که متر و کیلوگرم به
تعریفهای دقیقی نیاز دارند ،ریاضیات مورد استفاده در
این پژوهش منجر به تعریف دقیق در مورد واحد مقاومت
الکتریکی شده است که نهتنها در گوشیهای تلفن بلکه در
تمام آزمایشگاههای دنیا کاربرد دارد.
بسیاری از جنبههای توپولوژی هماکنون در حال

جی.مایکلکاسترلیتز
متولد  22ژوئن ،1942
آبردین ،انگلستان
محل اشتغال در زمان اهدای
جایزه :دانشگاه براون ،پروویدنس،
رود آیلند ،آمریکا

بسط و آزمایش است .بهعنوان مثال دانشمندان برای
ساخت کامپیوترهای کوانتومی که محاسبات را برخالف
کامپیوترهای معمول بر اساس قوانین کوانتومی انجام
میدهند ،از مفاهیم توپولوژی استفاده میکنند.
From: Press release of the Nobel Physics Prize for
)2016 (nobelprize.org

---------------------فدراسیون سرآمدان علمی ایران
معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری
Website: saramadan.com
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نوبل صلح 2016

نوبل برای صلحی نامتام
مهراب جوزي

کمیته نروژی جایزه نوبل صلح تصمیم گرفت تا از میان
 ۳۷۶نامزد ،جایزه نوبل صلح سال  ۲۰۱۶را بهدلیل تالش
برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با شورشیان فارک به
خوان مانوئل سانتوس ،رییسجمهور کلمبیا ،هدیه کند.
توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک پس از  ۵۰سال
جنگ و چهار سال مذاکره ،اواخر ماه سپتامبر در هاوانا،
پایتخت کوبا امضا شد .فارک با نام کامل نیروهای مسلح
انقالبی کلمبیا (Fuerzas Armadas Revolucionarias
اسلو 7 ،اكتبر 2016

 ،)de Colombia: FARCیک سازمان چریکی انقالبی
مارکسیست -لنینیستی است که دولت کلمبیا آن را گروهی
تروریستی میداند .فارک در دهه  ۱۹۶۰بهعنوان «شاخه
مسلح حزب کمونیست کلمبیا» اعالم موجودیت کرد
ولی دو دهه بعد ،پس از افشای دست داشتن این گروه
در قاچاق مواد مخدر ،رسم ًا از حزب کمونیست کلمبیا
جدا شد و بهعنوان گروهی چریکی به فعالیتهای خود
ادامه داد .مقامهای دولت کلمبیا تخمین زدهاند که سازمان

کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفته است جايزه صلح نوبل 2016
را اهدا کند به رییسجمهور کلمبیا ،خوان مانوئل سانتوس (Juan
 )Manuel Santosبهپاس تالشهای پیگیر او برای پایان دادن به
بیش از  50سال جنگ داخلی که  220هزار کلمبیایی را کشته و
شش میلیون تن را آواره کرده است.
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رائول کاسترو در وسط تصویر ،تالش میکند خوان مانوئل سانتوس و تیمولئون خیمنز ،رهبر شورشیان فارک ،را به دستدادن با یکدیگر
ترغیب کند .این عکس روز  ۲۳سپتامبر  ۲۰۱۵گرفته شده است.

فارک بیش از هشت هزار چریک در خدمت خود دارد.
در سال  ۲۰۱۲طی چندین عملیات رزمی که برخی در
خاک اکوادور انجام شد ،ارتش کلمبیا توانست با کمک
سیا مکان اختفا فرماندهان ارشد فارک را در جنگل
شناسایی کند و سپس با استفاده از سامانههای هدایت
پیشرفته آنها را بکشد .آن طور که واشنگتنپست ادعا
میکند ،سیا هزینههای مالی این عملیات را از محلی سری
تامین میکرده است .طبق گفته واشنگتنپست ،بمبهای
هوشمندی که برای کشتن فرماندهان فارک استفاده
شد ،بهنوعی رمزگذاری شده بودند که علیرغم حمل
توسط بمبافکنهای کلمبیا ،تنها تحت هدایت و کنترل
ماهوارهای نیروهای آمریکایی باشند .این عملیات پیچیده
تنها یکی از چندین عملیاتی بود که دستگاه امنیتی آمریکا
پس از  ۱۱سپتامبر بدون جلب توجه عمومی آغاز کرد.
نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا پس از کشته شدن
بسیاری از رهبران ارشد خود به مذاکرات صلح ترغیب
شدند .مذاکرات  ۲۶اوت  ۲۰۱۲در هاوانا بین دولت
کلمبیا و فارک آغاز شد و در سپتامبر  ۲۰۱۵عکسی از

نشست خوان مانوئل سانتوس و فرمانده ارشد فارک در
حین دست دادن انتشار یافت .سرانجام در  ۲۵اوت ۲۰۱۶
توافق حاصل شد و مذاکرات به پایان رسید .موافقتنامهها
حاوی بخشهایی مرتبط با اصالحات روستایی ،مشارکت
سیاسی ،آتشبس دوجانبه ،راه حل مشکل مواد مخدر و
سازوکار اجرا و ارزیابی صلح بود.
بالفاصله پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات ،زمزمههایی
درباره اهدای جایزه نوبل صلح به دو طرف مذاکره به
گوش رسید؛ اما رای منفی مردم کلمبیا به توافق صلح
باعث شد شانس کمتری برای این نامزدها در نظر گرفته
شود .ولی سرانجام کمیته نروژی تصمیم گرفت بهپاس
زحماتی که خوان مانوئل سانتوس برای پایان دادن به
جنگی با  220هزار کشته متحمل شد ،این جایزه ۹۷۰
هزار دالری را به او هدیه کنند.
---------------------مهراب جوزی
کارشناس ارشد مطالعات ترجمه
Email: mehrabjowzi@gmail.com
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نوبل اقتصاد 2016

نوبل برای قراردادها
ترجمه :محمدرضا روحاني

اقتصادهای نوین بهوسیلهی قراردادهای بیشماری به هم
پیوند خوردهاند و ابزارهای تئوریک جدیدی که هارت و
هولمستروم ارایه کردهاند در فهم ماهیت واقعی امور قراردادها
و موسسات و همچنین مخاطرات غیرمنتظرهای که بالقوه در
طراحی قراردادها وجود دارد ،بسیار ارزشمندند.
بسیاری از روابط مبتنی بر قرارداد جامعه شامل روابط
بین سهامداران و مدیران اجرایی رده باال ،شرکتهای بیمه
ت عمومی و تامینکنندگان
و صاحبان اتومبیل یا موسسا 
ً
موجودی آنهاست .از آنجا که چنین روابطی معموال موجب
تضاد منافع میشود ،قراردادها باید بهدرستی طرحریزی شود
تا شرکا بتوانند تصمیمات متقابل مفیدی اتخاذ کنند.

برندگان جوایز نوبل امسال تئوری قرارداد را ارایه
کردهاند؛ چهارچوبی جامع برای تجزیه و تحلیل موضوعات
گوناگون بسیار در طرح قرارداد از جمله عملکرد مبتنی
بر پرداخت به مدیران رده باال ،تخفیف دادن و پرداخت
مشترک در بیمه و خصوصیسازی فعالیتهای بخش
عمومی.
اواخر دهه  1970بنت هولمستروم نشان داد که یک مدیر
رده باال (بهعنوان مثال سهامدار اصلی شرکت) چگونه باید
قرارداد مطلوبی را برای یک کارگزار (مدیرعامل اجرایی)
که بخشی از فعالیتش از چشم مدیر پنهان است ،طرحریزی
کند .اصل آگاهیبخش هولمستروم دقیق ًا تعیین کرده است

 12اكتبر 2015

آکادمی علوم سوئد تصمیم گرفته است جايزهي Sveriges
 Riksbankدر علوم اقتصاد بهياد آلفرد نوبل را در سال 2015

اهدا کند به:
اولیور هارت ()Oliver Hart
و بنت هولمستروم ()Bengt Holmström
بهپاس نقششان در تئوری قرارداد.
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اولیور هارت
متولد  9اکتبر  ،1948لندن،
بریتانیا
محل اشتغال در زمان اهدای
جایزه :دانشگاه هاروارد ،کمبریج،
ماساچوست ،آمریکا
که این قرارداد چگونه باید پرداخت مزد به کارگزار را به
اطالعات مربوط به عملکردش مرتبط کند .او با استفاده از
مدل پای ه «مدیر -کارگزار» نشان داد یک قرارداد مطلوب
چگونه ریسکها را در برابر انگیزهها بهدقت محاسبه
میکند.
هولمستروم در کارهای بعدی خود این نتایج را به موارد
واقعی بیشتری عمومیت داد از جمله :زمانی که کارکنان نه
فقط با دستمزد بلکه با احتمال ارتقا پاداش داده میشوند؛
زمانی که کارگزار در کارهای بسیاری تالش میکند در
حالی که مدیر تنها بعضی از ابعاد عملکردش را میبیند؛ یا
وقتی عضوی از یک تیم از تالشهای دیگران بهرهبرداری
میکند.
اواسط دهه  1980الیور هارت به شاخهای از تئوری
قرارداد که مورد با اهمیت قراردادهای ناکامل را بررسی
میکند ،کمکهای اساسی کرد .از آنجا که برای یک
قرارداد غیرممکن است تمام عواقب احتمالی را مشخص
کند ،این شاخه از تئوری به اعمال مطلوب حق نظارت
میپردازد :کدام طرف از قرارداد و در چه شرایطی حق
تصمیمگیری دارد؟
یافتههای هارت درباره قراردادهای ناکامل پرتو تازهای
بر مالکیت و کنترل تجارت افکنده و تاثیر گستردهای بر
زمینههای متعدد اقتصاد ،علوم سیاسی و حقوق داشته

بنت هولمستروم
متولد  18آوریل ،1949
هلسینکی ،فنالند
محل اشتغال در زمان اهدای
جایزه :موسسه تکنولوژی
ماساچوست ( ،)MITکمبریج،
ماساچوست ،آمریکا
است .پژوهشهای او ما را به ابزاری تئوریک برای مطالعه
پرسشهایی از این قبیل مجهز میسازد :چه انواعی از
شرکتها میتوانند به هم بپیوندند ،تامین مالی صحیح
و توامان بدهی و دارایی خالص چگونه صورت میگیرد
و اینکه نهادهایی مثل مدارس یا زندانها باید در تملک
بخش خصوصی باشند یا عمومی.
هارت و هولمستروم از طریق مساعدتهای علمی
خود تئوری قرارداد را بهعنوان زمینهای مساعد به عرصه
پژوهشهای بنیادین ارایه کردند .طی دهههای گذشته آنان
بسیاری از کاربردهای این تئوری را بررسی کردند .تجزیه
و تحلیل آنها از روش مطلوب انعقاد قرارداد ،شالوده
هوشمندانهای برای طراحی سیاستها و موسسات در
حوزههای مختلف از وضع قانون ورشکستگی گرفته تا
تدوین نظامنامههای سیاسی پیریزی کرده است.
From: Press release of the Prize in Economic
)Sciences 2016 (nobelprize.org

---------------------محمدرضا روحاني
مدرس اقتصاد
عضو بازنشست ه هيات علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه
گيالن
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