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 ۹۲/۸۰/۹۸۲۲         دیپلوم انجینرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 بیولوژی انتحار
 

 تأثیر انداز است سلوک خود کشیدر  ،ها نو ژ   ارببین تجمتقال رات أث
 

که شده است . نشان داده دست بزنند خود کشیتا به  ،استندخطر مواجه به بیشتر  ،بعضی انسان ها از نظر شرایط ارثی

 .تحت تأثیر قرار می دهند ،نمایندمی پشتیبانی را انتحار یک که خود را  سلوک طرق ،ن های معینژ  
 

 نریوبچاپ زوریخ; نویسنده: فابیٌـنی ه ، ۹۲/۸۰/۹۸۲۲ؤرخ ت مروزنامٔه ا ن سـ ت سـ  

 

 
 باال می شود تا یک مرد را از انتحار باز دارد لـپـ  یک یک پولیس در امریکا به 

 

به صورت جهان شمول ساالنه یک ملیون نفر به انتحار دست می برند. در تقریبا ً همه کشور های انکشاف یافته 

از مهمترین عوامل مرگ قرار دارد. از شمال  Top Ten  خودکشی نسبت به تلفات حوادث ترافیکی بیشتر بوده و در

انتحار تعداد استونیا و فنلند از بیشترین  ،لیتوانیا خود کشی رو به تقلیل می باشد:تعداد شرق اروپا به جنوب غرب آن 

اتریش)اطریش( و آلمان با ساالنه  ،اسپانیه و یونان کمترین آنرا نشان می دهند. سویس ،در حالیکه ایتالیا ،شاکی بوده

سراغ عوامل به دهه به این سو علما  ۲هزار نفر نفوس در وسط قرار دارند. ار  ۲۸۸انتحار در  ۲و  ،۲۱ ،۲۱

جواب سؤالی می باشند که چرا انسان ها دست به خود کشی می زنند. این سؤال  تدریافکشی بوده و به خودبیولوژیکی 

  .می کند آنها رهنمایی مغلق و فعل و انفعال  ،را در پیی محیط زیست و ژ ن آنها

 

 فامیل های مواجه به خطر

خطرهای همواره نشان می دهند که ژ ن ها در  اطفال دوگانگی وگرفته می شوند فرزندی در مورد اطفال که به مطالعات 

شایع ساخته است که ملیون نفر  ۲۲در را  کشی نقش عمده دارند. مؤسسٔه  کارلونسکی در سویدن به تازگی مطالعات  خود

به انتحار   مرتبهیک نیز در حیات  ،خطر بیشتر مواجه اند یک ملیون انسان انتحار کننده به دو چند    بنا بر آن اطفال

 به چند خطر ۲۱ به دوگانگیهای یک تخمه الیخواهر و برادر  ،خطر چندسه به  آنهاخواهر و برادر ;دست ببرند

خطر خودکشی  ،برخالف در صورتیکه یک طفل دریک فامیل انتحار کننده به فرزندی گرفته شود خودکشی مواجه اند.

 وی بسیار کمتر است.

 

مواد قاصد  ،مؤثر بوده ،در رهائی یابی از استرس با تلقین ،در ارتباط قرار می گیرند سلوک خودکشیبا اکثر ژ ن ها که 

روتونین" به گفتٔه محقق  ،"گابا" و "گلوتاما" تنظیم نموده یا در نموی اعصاب شریک استند. لیکن ،مغز را مانند "س 

یک شبکٔه مغلق و متضمن فعل رد بلکه ژ ن خودکشی وجود ندا ،میرمن "دونتا واسرمن" از مؤسسٔه کارولینسکا ،انتحار

یک مطالعٔه که  ،در چه معیاری قرار دارد ارتقاء این که ریسک خود کشی را ارتقاء می بخشد.جود است موو انفعال ژ ن 

 نشان می دهد. ،نفر مریض دیپرسیون انجام داده است ۹۸۸۸با  ،مؤسسٔه ماکس پالنک برای روان شناسی در میونیخ 

 ۲خطر خود کشی را به  ،ه در رهبری نموی اعصاب شریک استکدر یک ژ ن   (NTRK2) ژن کوچکنوع اجتماع سه 
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همچنان انسان های سالم این سه بدیل را  ،می گوید ،همکار مطالعه ،مرتبه بلند می برد. میرمن "الیزابت بیندر" ۱الی 

 .گرددخطر متذکره مؤثر و اقع نمی ،شوده پیش نشدید مانند دیپریسیون یک واقعٔه درخود دارند ولی در صورتیکه 

 

 

 مهر شناخت می زنند ژ ن ها به تجارب 

رهبری می گردد.  تو سط محیط زیست نیز  ،سلوک ما تأثیر انداز استدر و  می گیردمهر شناخت یک ژ ن  آیا و چطور

یک استعداد معین ارثی تصادم کند؟ و چه واقع خواهد شد اگر تجارب مثال ً آسیب رسیدگی یا سترس روانی اجتماعی با 

 ـ ر اهمیت یک واقعٔه حیاتی را تغییر می دهد؟چطور یک استعداد ارثی احساس پ

 

ساختار کمیاویی یک یاری جست. ا پیگینوم عبارت از  Epigenetic نیتیکباید از ا پي ژ برای به دست آوردن جواب ها

به طور مثال ذریعٔه  ،سترسسگرت یا   ،یط زیست مانند غذااست که ژ ن را به صورت کل احاطه می کند. تأثیرات مح

. این ا پیگینوم را تغییر می دهد ،")تنظیم اتومها به صورت ساده در کمیای عضوی(Methylgroup"گروپ متیول  رسوب

کز به قرار توضیحات "گوستافوتوریکی" از مر تنوع مراقبت دارند تا ژ ن های معین فعال یا غیر فعال ساخته شوند.

یک میکانیزمی است که اعضا را اجازه می دهد تا به  ،مطالعات خودکشی در پوهنتون "مک گیلگ در مونترال کانادا

مطالعات رو به ازدیاد نشان می دهند که وقایع در  د.نصورت انعطاف پذیر با شرایط مختلف محیط زیست تطابق یاب

 -سلوکدر تحت تأثیر قرار می گیرند که  یژ ن ها ،نیتیکا پیژ اتطفولیت مانند سوء استفادٔه جنسی از طریق تغییر

 حیوانات دیده شد. نسبت به . نشانه های اولی این میکانیزم در مطالعات  دنمؤثر می باش خودکشی همچنان در سلوک

 

 کمیای فروگذاشت

پوهنتون االباما در "تنیا روت" و همکاران اش از طرف  ازیک تحقیق که دوسال قبل توجه را به خود جلب کرد 

با  تقلیل بخشیده و آنها رابرای کورموش های بار دار را سازی خانه تیم محققین مواد  به عمل آمده است. ،امریکا

دچار گردیده  سترس. کورموش ماده که با این عمل به رعادی به زندگی مشکل مواجه نمودمحیط غییک کشانیدن به 

. محقیقن به این نتیجه رسیدند که در می لیسید و غیر مرتب شیر می داد آنها را کمتر ،توجه نداشت به چوچه هایش ،بود

نسبت به گروپ قابل مقایسه که تحت شرایط مساعد تر  ،BDNFاین چوچه های کورموش ژ ن عامل نموی اعصاب بنام 

خود کشی در رابطه قرار می گرفت. تقلیل با بلند رفتن ریسک  BDNF ،در مطالعات قبلی .بود کمتر فعال ،نمو می کرد

این  ")عبارت است از تغییر کمیاوی مادٔه ارثی یک حجره( تیول شدندر تجربٔه "تنیاروت" با ارتقاء "میافتن فعالیت ژ ن 

بعد از زایمان به نگه بانی  سترس شده را مستقیماً ه های مادر ژ ن ها ارتباط می گیرد. در صورتیکه محققین چوچ

 .افتاد "متیول شدن" کمتر مؤثر می ،سترس می سپردندن عاری از مادرا

 

سؤال خودکشی پیشرفتی نداشته اند. گرچه موش های وجود دارند که به محققین در رسیدگی  ،با مطالعات حیوانات لیکن

ورموش ها نیز ها و ک ولی سلوک اعتیاد و دیپریسیون را می توان با موشدیده شده است عالیم شبیه آلسهایمر در آنها 

صرف انسان است که  ،گذشته از بعضی استثنأت قابل مناقشه ،در جهان حیواناتکه ظاهرا ً معلوم است اما  .تحقیق نمود

    تا اسباب ضمنی بیولوژیک  ستجوانددر جانتحار کنندگان  دست به خود کشی می زند. از این لحاظ محققین در مغز

 کشی را بیابند.خود

 

" ،)یک قسمت مغز( ژ ن های مختلف را در "هیپوکامپوس ،و همکاران اش حالت ا پی ژنیتیک "گوستافوتوریکی"

" روانی )جرائی جسد(توپسیوا"تحقیق کرده اند. همزمان محققین یک  ،که در تشکیل حافظه شرکت دارد ،انتحارکنندگان

مورد سؤال قرار  ،حارتان پس منظر عمل والدین و معلمین در بارهٔ  ،. برای این منظور معتمدینقرار دادند اجرأ تحت را

که در  فروگذاشت های ثقیلبه صورت نسبی تجاوزات جنسی و  ،گرفته و از همه بیشتر در جستجوی تجارب با خشونت

فیصد انتحار کنندگان در طفولیت به آسیب های روحی  ۲۸تا  ۱۸برآمدند. تقریبا ً  ،طفولیت متوفا به عمل آمده باشد

 فیصد می رسد. ۲۸به این باور است که در مردم عادی این رقم به کمتر از  "گوستافوتوریکی"مواجه بوده اند. 

 

در اختیار تیم محققین قرار داشت. غرض  ،قرارگرفته باشند تجاوزاینکه مورد با یا بدون  ،مغز انتحار کنندگان ۲۹

نیز در اختیار  ،لیکن نه با خودکشی ،مغز مردگان که همچنان به صورت آنی چشم از جهان پوشیده بودند ۲۹کنترول 

 ،سترس را تنظیم می کندکه فعالیت آخذٔه هورمون   NR3CIبنام  بود. توجه محقیقین به تغییرات ا پی ژنیتیک یک ژ ن

محققین "متیول شدن" بیش از حد را در  ،که در طفولیت آسیب روحی دیده بودند معطوف بود. صرف در انتحار کنندگان  

در انسان ها نشانٔه را یافتند که تجارب از طریق پروسه محققین برای بار اول  کشف کردند. ،این ژ ن ها جاه های معین

 ژ ن ها را در مغز رهبری می کنند. ،های ا پی ژنتیک
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 دو روی یک سکه

همشه « است به ارتقاء ریسک خودکشی )=(نی اجتماعی مساویااسترس رو )+(حساسیت ژنیتیک جمع» لیکن فورمول 

. "واسرمن" پارچه سترس کم نیز کافی می باشد بخواهد به حیات خود خاتمه دهدکه کسی برای می دهد. بعضا ً نتیجه ن

تحلیل کرد.  ،پسران که خواستند به خود کشی دست ببرنددارای فامیل های  در گفته می شوند SNPکه را  DNA -های

سترس ت خود کمتر به در انسان های که در حیا )سلوک نوشیدن را رهبری می کند(CRHR1 -در ژ ن SNPانواع معین 

این به دان معنی  ،"واسرمن" توضیح می دارد .ارتباط داشت ،با ریسک زیاد  دست بردن به خود کشی مواجه بودند

کسی   ،نظر به بیان "واسرمن"قویتر احساس خواهند کرد.  ،سترس قلیل را ،انسان ها نظر به حساسیت ژنیتیککه  ،است

در سال های جوانی متود های حاکمیت بر خود اگر می تواند از آن مستفید گردد  ،که این "انواع ژنیتیک" را با خود دارد

 را بآموزد.

 

یک پهلوی مفید نیز  ،آیا عوامل بیولوژیک که می توانند خودکشی یا مصاب به امراض روانی را مساعد می سازند

ژ ن  این ق گفته شود هیچ ژن  وجود ندارد که ریسک خودکشی را ازدیاد بخشد بلکهاگر دقی ،"توریکی" می گوید دارند؟

در سلوک که  که به ذات خود خطر خودکشی را بلند می برند. یکی از این طرق   استند های شریک در سلوک های معین

ی بودن وقت خون گرم »،می گوید "توریکی"می باشد. )خون گرمی(  impulsivityحالت  ،مطالعات درج است یک سلسله

که اجرأت آنی را ایجاب کند. کسی که به دیپرسیون مبتال  و به فکر   باشد اگر انسان وظیفه ای داشته ،بسیار مفید است

 ،است یا خون گرم آنچه در جریان مریضی تقریبا ً در همه مبتالیان بروز می کندـ و همزمان ایمپولزیف -خود کشی باشد

  .ست می بردزودتر به عمل خودکشی د ،نسبت به شخصی که کمتر ایمپولزیف باشد

 

تمام می  مضر آن و تحت بعضی دیگر مفید ،عواملبعضی جود دارند که تحت  و یی بنا بر این شرایط حاضر ارثی

ژ ن ترانسپورت  "قصیر Allel –ژ ن "که یک نوع یافت در نیز ،الس انجلس ،از پوهنتون کالیفرنیا "شیلی تایلر". شوند

Serotonin، 5 بنام-HTTLPR ، یط حیاتی در زمان طفولیت عاری از مشکالت اگر شرا خطر دیپریسیون را بلند می برد

آسیب "از این لحاظ در عوض از ژ ن های  ،از پوهنتون بیربیک لندن ،جی بیلسکی ،اسیانکشاف دهندٔه روان شن نباشد.

انتقال دهندٔه این ژ ن ها در  سخن می گوید."  Plastizity  واضح ،وشنر" به خوشی از ژ ن های "Vulnerabilityپذیر

 متواند مفید و هم مضر تمام شود. که عکس العمل قویتر دارند ،نسبت به دیگر عوامل ،برابر محیط زیست

 

انسان ها را  تاشده می توانند ممد واقع  "خود کشی" ژنیتیک   در مورد ژنیتیک و ا پی و معلومات نتایجدر این ضمن آیا 

تحقیق در این قسمت هنوز در مراحل اولی قرار دارد. هیچ یک نباید  ،می گوید "واسرمن"از خودکشی به امان دارند؟ 

کلینیکی خود را جمع ولی در حالیکه ما نتایج جدید »  ،ژنیتیک باشد. او عالوه می کند منتظر ابزارهای ماهرانٔه ا پی

 «. ون اقدامات زیاد را در قسمت وقایه روی دست بگیریممی توانیم هم اکن ،آوری می کنیم

 

. گرددمحود  امراض روانی عالیم محققین خودکشی اتفاق نظر دارند براینکه: تا حال بهترین وقایه در این است که 

که از فعل و انفعال محیط زیست  "سکتٔه قلبی"یا  "دیابیتس"است مانند ای مریضی  ،مریضی روانی ،واسرمن می گوید

احساس  فشار به خودکشی نیز دیگرشده باشد  باشند. در صورتیکه دیپریشن مفقود و قابل عالج میشده ژن ها متأثر و 

 .نمی شود

 

 پایان

 

 

 

                                            

 
 


