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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه              ديپلوم انجينر کريم عطائی :ليکوال  ١٧-٠٣-٢٠١١  ني
  از مطبوعات سويس

  های معيوب هستيم» ١موتانت«ما همه 
  فردبه منحصر فرانسيس کولينس در مورد مفاد طبابت 

Francis Collins, Direktor National Institutes of Health, USA 
  

. يک واقعيت گرددفرد به  صرمنحری دوام نخواهد کرد تا طبابت ي د،امريکادرصحت  ملی ۀمؤسس مدير  باورنظر به
) سويس( فوروم اقتصاد جهانی در داوس ۀ از طرف فرانسيس کولينس در حاشي،چقدر ما به اين هدف نزديک هستيم

  .توضيح گرديد
  

   کدام اند؟ باشد، منحصر به فرد که از نظر ژنمفاد طبابت
  

 ۀذيربط مانند حالت صحی، سابقه اطالعات مکلمل را تعقيب می کند و با استفاده از هم ۀواقعيک اين طبابت  شروع 
 به صورت درست در برابر امراض وقايه گردد و در صورت  فرد تا هر،و ضع روحی و حساسيت از بعضی دواها

  .  آن به حد نهائی امکان پذير باشدۀ، تشخيص و معالجبروز مرض
  

 تيکيژن. وانند، روز بروز ازدياد می يابد که در ارتباط با امراض مختلف و اختالالت قرار گرفته می تيیتعداد ژن ها
   داشته می تواند؟ منحصر به فرد چه نوع سهم در طبابت

  
  بين  )DNA( دی ِان ِا –همين امروز شرايط تخنيکی برای شناخت  تفاوت های . اهميت ژنيتيک رو به ازدياد است

 و کدام عواقب را در فاوت ها چه معنی دارند همچنان به صورت بهتر می دانيم که اين ت. در اختيار قرار دارد،افراد
برعالوه عاليم آنرا به .  بشناسيم همراه دارند،امراض قادر می سازد تا خطرات کهرا  اين فهم ما. بر داشته می توانند

  . می تواند مفيد تمام شود)دوزاژ(دست می آريم که چه نوع دوا و به کدام معيار
  

  به صورت مشخص به چه فکر می کنيد؟
  

مثالً  .  می باشد مريضی فاميلۀ تاريخچآنچه در طبابت منحصر به فرد معلومات کافی در اختيار قرار داده می تواند،
 همين بايد به فکر آن باشيد که  ،به مريضی سرطان روده مبتال باشدشما اگر يکی از والدين و يا خواهر و برادر 

اين  در اين صورت ريسک مبتال شدن شما به . استود موجز ني محرک سرطان در وجود شما»٢ Mutatinموتاسيون«
 سالگی به ٣٠ بلکه در سن ٥٠ بايد نه در سن  توصيه اين است کهدر چنين موارد. می رسد% ٦٠مريضی به 

 های مکشوفه در روده بصورت کلی ممکن "پوليپ" زيرا به اين طريق محو .معاينات منظم روده پرداخته شود
  .خواهد بود

  

  
)رودهجدار تخريب  (دهپوليوپ در رو  

 مقدمات تومور

                                            
.انسان که در ژن وی تغيير دوام دار صورت گرفته شده باشد      ١  

..ی می باشدارثصفات اجرای تغيير دوامدار ژن که انتقال دهندۀ   ٢  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
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  خطراتۀ در بار به صورت دقيق با آن در اتکاءادر دست نيست ت" های ارثیفکتور "ۀمعلومات کافی در زمينهنوز 
آيا معروض به خطر نيست که . با آنهم معامالت با ژن اوج گرفته اند.  شود به اظهار نظر پرداخته امراض معين

  ن آزمايش های ژن را عرضه می دارند؟کمپنی های انفرادی چني
  

 and Me" ،Navigenics and DeCode ٢٣" کمپنی های آگاه از مسؤوليت مانند. نماساساً  اين انکشاف را خوب ميدامن 
در شبکه های جهانی معلومدار کمپنی های غير قابل اعتماد در . واضحاً  می گويند چه را می دانند و چه را نمی دانند

در اين عرصه مشکل بزرگ . ها خود را در امان داشته باشيم الزم است از چنين تالش. ود تالش دارندعرضه های خ
از اين . در قدم اول از يک تعداد قليل فکتور های ارثی که در امراض عمده سهم دارند، شناخت داريماين است که ما 

ريک از ما بايد خود تصميم اتخاذ و فيصله ه.  قابل اعتبار نيست بسياريتيکلحاظ ارزش پيشگوئی آزمايش های ژن
  . شده باشند ترقهـو يا معطل می شود تا اطالعات ثاز همين حاال در زمينه اقدام می کند کند که 

  
   ؟اند  ريسک های ژنيتيک نيز موجودتر از ـقـآيا مثال های دقي

  
کمياب ) تغييرژن(وتاسيون تحليل ژن، يک مبا  "٢٣andMe" اساس گذاران ۀ شوهر يک خانم از جمل وجوددر

عاليم "در .مواجه می ساخت" پارکنسن"به خطر مبتال شدن به مرض  % ٧٥را به معياروی که تشخيص گرديد 
  . ژن شناخته شده اند که از آنها چنين استدالل به عمل آمده می تواندانواع همچنان" Alzheimerdemenzالسهايمر

  
   که عالج آنها ممکن به نظر نمی رسد؟چقدر اهميت دارد شناخت ريسک امراض

  
استقبال می کند زيرا وی تنظيم بهتر حيات خود را اتخاذ کرده تشخيص از اين  "٢٣andMe "–شوهر خانم اساسگذار 

احساس از اين لحاظ ضرور است فهميده شود که .  عمل کنندخونسردانهکمتر  ممکن ديگران در زمينه. می تواند
 خوف  ها بعضی. تأثيرگذار می باشدهچه انداز تا ،قرار می گيردآزمايش که تحت  در هر فرد مرض خطر شخضی از
ما فراموش نکنيم که  و. انسان ها را می تواند افسرده خاطر و مأيوس سازد ،آزمايشکه نتايج غير مساعد دارند از اين

  . معيوب هستيم"موتانت های"همه 
  

 رفع و يا به تأخير انداخته می ، انسانتند که با تغيير عادت در زندگیاز جانب ديگر همچنان بسياری امراضی هس
 با ريسک بيشتر چنين خود نشان خواهد داد اگر رالیم چه عکس الع" ژنۀ کنند آزمايش"  آيا فهميده می شود که.شوند

  يک مرض روبرو گردد؟
  

کشف ريسک بيشتر مرض ) نويسنده(برمن .  تواند نمی شدهاين سؤال در قدم اول به صورت درست جواب داده
بخورم و وزن خود را کم غذا  )صحی(گذار بود که زيادتر سپورت کنم، کمتر به اين صورت تأثير) ديابيتيس(شکر
ولی تشويق درست وقتی دست داد . طبيعی است که من طرز زندگی خود را قبل از آن هم می توانستم تغيير دهم. کنم

  .مد آزمايش ژن باخبر گرديۀکه از نتيج
  
 منحصر به فرد سخن درميان ۀموضوع از چه قرار خواهد اگر از معالج. حال صرف در مورد وقايه سخن گفتيمتا

  . متحدالشکل است اکثر امراض کمافی السابقۀ طريق معالجباشد؟ ليکن
  

دوای است ضد ،  Clopidogrelبه طور مثال . ولی اين نوع برخورد با امراض معلوم است هميشه مفيد تمام نشود
م اياينز" کم بسيارمقدارما  ۀ سوم حص،طبق معلومات تازه. فروش داردزياد  در شراين قلب که "لخطه شدن خون"

enzym"  جگر برای فعال شدنClopidogrel از اين جاست که از گرفتن اين دوا بسيار . داريم از آنچه ضرورت است
برای هرشخص به يک اندازه مفيد  هتوصيه شداکثراً    مختلفِ ۀادوي همچنان ديگر.  به عمل آمده می تواندهکم استفاد

  .دنتمام نمی شو
  

آيا می .  اختالفات مولکولی ژنيتيک اسباب آنها باشند بسياربا هم تفاوت ندارند می توانندامراضی که فکر می شود 
  شود از اين آگاهی برای عالج استفاده به عمل آيد؟

  
ادويه ای در اختيار قرار دارد ) تومورشناسی" (اونکولوژی"امروز در حتی به طور مثال .   بهتر،بله، هرچه بيشتر

يک از جمله می توان به طور مثال از  . سازند بی اثر می"٣رموليکوال"که حجره های سرطان را با صفات خاص 
 ضد سرطان شش که تشخيص شده باشد  يک ديگر ازو )Trastuzumab(سرطان سينه "در برابر " دافع وجود"
)Gefitinib(، آگاهی داشته ی در حجرات سرطان"موليکوالر" از جريان وقايع که ما به هر معيار.  می توان نام برد 

                                            
  ٣ بسيار کوچک"ذرات" و يا در سطح "مولکولی"واقعه در سطح  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا
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 -اطلس"از عاليم عمده در اين مورد . ادويه ای منحصر به فرد بيشتر می گرددباشيم به همان پيمانه شمار اين چنين 
  . آيدکه تازه به وجود آمده است، به دست می" درج ژن های سرطانی
برای اين منظور مواد . که چطور غده های خبيثه به وجود می آيندکند اين پروژه بايد توضيح « : يادداشت ريداکسيون

  ». هزار غده های مختلف سرطانی تحت مطالعه قرار می گيرند٢٠ارثی 
  

فروش از يک دوا برده نظر صنعت توليد ادويه در مورد طبابت منحصر به فرد کدام است؟ ولی انتظار تسخير بازار 
  .نمی شود

  
توليد مواد که زود به شهرت برسد و مارکت را در ند که زمان ه ابسياری کمپنی های ادويه در اين ضمن درک کرد

 اکثر ادويه جات که منحصربه فرد نمی باشند، شناخته شده اند و .گذشته است ،"Blockbuster بالک بستر"تسلط گيرد
 و به آن اقدام  شده شناخته منحصر به فردۀاست که اهداف معالجاين از اين به بعد مهم . ستندني" پاتنت"در قيد کنترول 

  .همکار باشندباهم  ، می کنند را مرض توليد کنندگانن ادويه و آنانيکه تشخيصدر آينده بايدبا اين ملحوظ . گردد
  

 نپايا
  

  
  

 
  


