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نقشه برداری چشم انداز ژنیتیکی مغز
با قراردادن چشم انداز ژنیتیکی مغز

دانشمندان گامی به سمت ساخت یک مدل کامپیوتری از ژنوم مغز
گرفته اند که یکی از آنها می تواند به ریشه های ژنتیک اسکیزوفرنی،
اوتیسم و سایر اختالالت کمک کند.
اسکن مغناطیسی تصویربرداری یک مغز سالم است .یک پروژه 05
میلیون دالری توسط بیش ازدوازده مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد نوعی
از  Google EarthازمغزاستCreditAlfred Pasieka / Scienc .

*****

دانشمندان طی دو دهه گذ شته ژنتیک اسکیزوفرنیا ،اوتیسم و دیگر اختالالت مغزی
را جستجو کرده اند و به دنبا ل راهی برای مقا بله با علیت یا عا مل آن هستند .اگر
ریشه های بیولوژیکی چنین بیما ری ها یی می تواند شنا سا یی شود ،درما ن ممکن
ا ست د نبال ش ود ،یا حداقل آزمایش هایی که می تواند سطح خطر فرد را نشان دهد.
در دهه«  ،»0995محققا ن بر روی ژنها تمرکز کردند که احتماال ممکن است مسئول
ناراحتی ذهنی باشند ،اما بعد از آن به موانعی چندی روبروشدند ،یعنی انتخاب ژنهای به
اصطالح نامزد تا آنکه قب ا
ال ثا بت نشده است این موانع وجود خواهد داشت .لذا درسا ل
«  ،»0555با استفا ده از تکنیک های جد ید برای نمونه برداری از کل ژنوم ،دانشمندان
در برابر بسیا ری ازموانع ا یستا دند :صدها عد د از ژن های رایج ،بعضی از خطرات
را به خود جلب ویا هم بخشی کردند ،اما هیچ زیرمجموعه ای وجود ند ا شت.
حتی با هم درنظر گرفته شد  ،که تمام آن ژن های با لقوه ای که حدود«  »065مورد
برای اسکیزوفرنی شناسا یی شده اند ،چیزی برای آزما یش اضافی برای ریسک اضا فه
ارائه نداده اند .استعداد ارثی واقعی بود؛ اما مکا نیسم پیچیده ای که تما می آ ن ژن ها
به نحوی منجربه نشا نه ها یی ما نند روانپریشا نی«بیما ری روانی»یا ما نیا«دیوانگی»
شد ،رمز و راز کا مل بود

ژن چیست؟

} ژن (به فرانسوی )Gène :واحد مولکولی وراثت از یک مولوکول زنده ا ست.
اکثر صفات محیطی اثر ترکیبی از اقدامات بسیاری از ژنها هستند.
آرایش ژنتیکی یک موجود زنده (ترکیب ژنهای آن) ،تعیین کنندهٔ مشخصات آن ،مانند
رنگ چشمهای یک جا نور یا بوی گل یک گیاه است .بیشتر ژنها اطالعات مربوط به
ساخت پروتئینها را دربر دارند و معمو اال در توالیهای مولکول دیانای( )DNAذخیره
میشوند(مانند واگن هایی یک قطار که پشت سر هم هستند) .ژنهای برخی ویروسها به
صورت آرانای()RNAذخیره میشود .برای اینکه یک ژن بتواند اثر خود را نما یا ن
سازد باید ابتدا به پروتئین ترجمه شود .ترجمه ژنها با واسطه ماکرومولکولهای دیگری

بنام آرانای ( )RNAانجام میشود .وجود واحد ارثی گسسته برای اولین بار توسط
گرگور مندل ( )2221-2211مطرح شد{. .

دانشمندان وپژوهشگران مغز اکنون با استفاده از پیشرفته ترین ابزار برای تصویر
کشی ویا عکس برداری آعاز بکارکرده اند ودریک سری یا سلسله ای ازمقاالت منتشر
شده ای «یا زده گا نه » در مجالت علمی وطبی مرتبط به کنسرسیوم افاده داده اند که
آنها تا امروزمد ل های غنی تر ودقیق تراز چشم انداز ژنیتیکی مغز را تولید ویا بوجود
آورده اند که نه تنها شا مل ژن ها ا ست بلکه تنظیم کننده های ژنی  ،داده های سلولی
واطالعات توسعوی را درسرا سر طول عمر ا نسا ن شنا سا یی کرده اند .
این کارشناسان اظهار داشتند که این کار نشان میدهد که چگونه بیالوژی یا زیست
شنا سی مغزبه چه میزان وتا چه اند ا زه بیشتربرای طبیبا ن ویا برای بیما ران ارزش
علمی وشفا هی دارد .یک پژوهشگری بنام کوین میچل دراین مورد گفت :
کوین میچل ،استا د پوهنتون علوم تربیتی و فاکولته ای طب دندان دانمارک که در این
پروژه دخیل نبود ،گفت :تالش برای جمع آوری وتجزیه و تحلیل این داده ها واقعاا قا بل
توجه است .وی اضا فه کرد که داده ها "نشان دهنده یک منبع بسیار ارزشمند ا ست ".آیا
این منبع به دانشمندان کمک می کند تا علت بیولوژیکی را تعیین کنند ،دکتر میچل هشدار
داد ،همچنا ن یک سوال تا هنوز با ز ا ست.
پروژه« » 05میلیون دالری که در سال«  »0500آغاز شده و توسط موسسه ملی
بهداشت یا صحت روا نی تامین می شود شامل بیش از ده مرکز پژوهشی وتعداد زیا دی
ازمتخصصان درزیست شنا سی سلولی ،ژنتیک و بیوانفورما تیک ،استفاده از یادگیری
پیشرفته کامپیوتری به مجموعه داده های عظیم ا ست .ا ین تالش همه جا نبه  ،نیروی
عظیم وپرتالش در،هما هنگ کردن با نکهای مغزود ا نشمندان مغز در مراکز تحقیقا تی
اصلی ،به رهبری ییل ،کوه سینا » U.C.L.A « ،ا ست .ودر پوهنتون کالیفرنیا سا ن
فرانسیسکو ا ست .
مد ل جدید بر اسا س تجزیه و تحلیل تقریباا« » 0555مغز انسا ن  ،از افراد مبتال به
مرض و بدون تشخیص ،در طول چند دهه جمع آوری شده بود .در یکی از مقاالت یک
تیم تحقیقا تی به رهبری ما رک گرستا ین ،استا د بیوانفورما تیک در فا کولته ای طب
پوهنتون ییل ،با ترکیب همه این ژنها بعنوان یک گروه ،ومحا سبه ریسک ترکیبی اضافه
شده به یک ضریب واحد آغا ز شد .این محا سبا ت به خودی خود به سختی حد س
می زند که در هنگام ارزیا بی ریسک یا خطر اضا فه شده ا ست.
دکتر  Gersteinو تیم او سپس مکان های ژنتیکی مرتبط با سایر داده های بیولوژیکی
را به هم پیوند می دهند :الگوهای بیا ن ژن از سلول های واحد یا تک تک .نسبت های
مختلف انواع سلول های مختلف را در افراد مختلف .فعالیت تکثیر و تنظیم مولکول ها،

که بیانگر ژن ها  -تبدیل به پروتئین های عملکردی ودر طول زمان ا ست نشان دادند.که
این تجزیه و تحلیل ترکیبی قدرت پیش بینی را به حدود «  »00درصد نسبت به حد س
زدن تصا دفی ،از«  »4درصد در مدل های قبلی افزایش داد .
یک طرح از مقاله دکتر گرشتین نشان دهنده شبکه نظارتی ژنی در یک سلول مغزی
خاص ا ست .حروف بیرونی کروموزوم ها را نشا ن می دهد و حروف درون آن  ،در
نوع آبی کوچک ،ژن های فعا ل در این نوع سلول را نشان می دهندCreditDaifeng .
University of Yale ،Wang & Mark Gerstein

دکتر  Gersteinگفت" :یکی از چیزهایی که واقعا در مورد بیماری های طب دماغی
جا لب ا ست این ا ست که این بیما ری بیش از بسیا ری از بیما ری های دیگر قابل
انتقال ا ست" ".اما مردم در مورد مکا نیزم های بین ژن های زیرزمینی" و عالئم ،برای
اختالالت ما نند اسکیزوفرنی و یا اوتیسم هیچ نشا نه ای ندارند" .اکنون ما شروع به پر
کردن آن هستیم ".
در گزارش دیگری ،محققان تصویری واضحتری از رشد مغز در طول عمر انسا ن
ارائه دادند.مغزبه طورپیوسته ازطریق زندگی ،به ویژه درداخل رحم وازطریق نوجوانی

سازگا ری دارد یا ازطریق «زند گی مجد د» ،تولید ژنتیک سلولی و ژنتیکی همیشه
در تبد یل وتغیر بوده که از ابزار علمی مد رن خسته شده ا ست.
یک تیم تحقیقاتی تحت هدایت نناد سستن ،یکی ازدانشمندان مغزدر ییل( ،)yaleسلولها
را ازنمونه های بافت از« » 31محل درمغزده ها تن ازافراد سنین مختلف مورد بررسی
قرار داد .مغزها بعد از مرگ جمع آوری شد مغزهای که درحدود نیمی از افرادی بود
که با اختالل دماغی تشخیص داده شده بودند »31 «.ناحیه مغز به حوزه هایی مانند قشر
پیشا نی ،مبتال به مشکالت اسکیزوفرنی یا اختالل دوقطبی بود .
این تیم تغییرات در فعا لیت ژن ها و سایر فرایندهای مولکولی در آن سلول ها را دنبال
می کردند ،وبه د نبا ل الگوهایی بودند که با اسکیزوفرنی ،اختالل دوقطبی یا اوتیسم
مرتبط با شد.این شبکه شبکه ای از ژن های فعال در انواع سلول های خاص  -ژن هایی
که ظاهرابا یکد یگرارتباط دارند آنها را شنا سا یی کردند ودرمورد مرحله ای از زندگی
که اختالالت ناشی ازمرض شروع می شود.کا رعقب مانده ،محققا ن می توانند الگوی
شبکه را به نوع خا ص سلولی ،فعا لیتهای بیولوژیکی و زما ن بندی ردیا بی کند ،مثل
اینکه با زسا زی چگونگی و موقع صحنه جرم صورت میگرد.
دکتر سستا ن گفت" :داشتن این بینش به ما کمک می کند تا برخی ازدالیل بالقوه وآنچه
که آنها برای اختالالت عصبی -روان شناختی ایجا د می کنند ،ایجاد کنیم و فرضیه های
جد ید و قا بل آزمون را ایجاد کنیم".
نتیجه همه این کار ،یک مدل کامپیوتری برای ژنومیک مغز است که دانشمندان می
توانند آن را جستجو کنند  -یک پایگاه داده مشابه  Google Earthکه نمودارهای آدرس
های ژنتیکی خاص در مغز را نشا ن می دهد و نشان می دهد که فرایندهای ژنتیکی و
بیولوژیکی در آن فعا ل هستند و در چه نقطه ای در امتداد ودر طول بلوغ.
دکتر  ،Matthew Stateرئیس بخش طب روانی پوهنتون کا لیفرنیا سا ن فرانسیسکو،
و همکا ر دردو مقا له منتشر شده ،گفت" :اسا سا آنچه که این مقا له انجام می دهد ،چشم
انداز سلولی و مولکولی را در یک وضوح قرار داده ا ست که هرگز قبال وجود نداشت.
من آن رابه عنوان کارپا یه ای اصلی ویا سرمایه گذاری می دانم که درارائه به ما زمینه
های بسیا رثروتمند برای ایجا د فرضیه های جد ید ومطا لعه این اختالالت را کشود
در حال حا ضر ،این فرضیه ها بی شکل هستند .بعضی از کا رشنا سا ن اظهار داشتند
که برای هماهنگی وخیره کننده شد ن علم برروی صفحه نما یش ،راه زیادی برای پیش

بردن هرگونه با زده عملی وجود دارد.
ما می دانیم که اگر«  »311اسکیزوفرنی را در یک مؤسسه تحقیقاتی مسیحی قرار
دهید .اسکنر( ، )MIRشما ممکن ا ست به دنبا ل «  »311شرایط مختلف ژنتیکی" ،
قسمیکه دکتر میچل گفته است  .او همچنین گفت" :همین امر برای تجزیه و تحلیل بیا ن
ژن در مغز آ نها صا د ق ا ست ".او می گوید که ریشه های ژنتیکی و مولکولی بسیا ر
متنوع ا ست ،لذا در نتیجه مطا لعه مغز در این سطح ممکن نیست که در نها یت برای
درک این اختالالت مفید با شد .پس زما ن وعلم دراینمورد چیزی یشتر خواهد گفت .
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