ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﺒﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ درﮐﻤﺎن
را از زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺳﻮل ﺧﺮدﻣﻨﺪی | ﺟﻤﻌﻪ ۰۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﻦ ﺟﺪﯾﺪ در زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻦ از اﯾﻦ روش
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺘﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺑﺪن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا »ﺣﺒﺎب«؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  MRIﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ دﻗﯿﻖ و واﺿﺢ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ از ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ را درک ﮐﺮد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﮏ ﻗﺪم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن
را از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺟﺰﺋﯿﺎت
ِ
ﺷﮕﺮد ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ،ﻗﺎدر ﺑﻪ درﮐﺸﺎن ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﭼﻪ دردی ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ؟
ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺠﻬﻮل و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺜﻞ دﻣﺎﻧﺲ
)زوال ﻋﻘﻞ( و اﻟﺘﻬﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ اﺗﺎق را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در و
ﭘﻨﺠﺮهاش ﻧﻘﺺ دارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ دو ﺷﯽ ،اﺗﺎق را ﻣﺜﻞ روز اول ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯿﻤﺎری و ﭘﺮوﺳﻪ درﻣﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ دارد و ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از وﯾﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺘﺮ رزﻧﺘﺎل ،ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﺮﯾﮏ در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ آﯾﻨﺪهدار ﺑﻮده و رﺷﺪ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای از ﺣﯿﺚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری دارد .او در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﺟﺬاﺑﺘﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻋﺮﺻﻪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداریﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ از
ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺑﺪن در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آﺗﯽ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺷﺘﯿﺎق دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداریﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﮐﺮاﯾﻮ-اﻟﮑﺘﺮون

ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ راه زﯾﺎدی دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ و ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎص ﺑﺮای
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺣﺒﺎﺑﯽ در اﺑﻌﺎد و ﻣﻘﯿﺎس اﺗﻤﯽ

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮاﯾﻮ-اﻟﮑﺘﺮون ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮاﯾﻮ-اﻟﮑﺘﺮون را در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن دوران
و در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪای ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮاﯾﻮ-اﻟﮑﺘﺮون ﻃﺮﻓﺪارﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ .ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻬﺘﺮ در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻗﺪرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﻢ
»ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ« رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻟﺘﺮا اچدی و
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،دﺳﺘﺎورد ﭼﻨﺪان ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺠﻬﻮل و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺜﻞ دﻣﺎﻧﺲ
)زوال ﻋﻘﻞ( و اﻟﺘﻬﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ درون
ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی درون ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و از
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎﯾﺸﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎریزا را ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ دﻗﯿﻘﺎ در ﺳﻠﻮل ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺪز ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ رزﻧﺘﺎل ﻣﺜﺎل ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ:

ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ روﯾﺪاد ارﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮاﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد دﻗﯿﻘﺎ
ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﺟﺰاﯾﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﯾﮏ ﺑﺮش از ﺳﻠﻮل زده ﻣﯽﺷﻮد و در
اداﻣﻪ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺎ وارد ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺎ اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ﺳﻠﻮل روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ
ﺑﺰرگ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.
در وﯾﺪﯾﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﺘﯽ از ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ درون ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ رﻧﮓﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دهﻫﺎ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎن روی ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮی دﯾﮕﺮ از ﯾﮏ وﯾﺮوس ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه.

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ؛ روﺷﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از وﯾﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺳﻪ ﺑﻌﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺎزه
ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن را آﻟﻮده ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در ذﻫﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺟﺮﻗﻪﻫﺎﯾﯽ زده ﺷﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ داروی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﻨﻨﺪ.

ﻟﺰﻟﯽ ﮐﺎﻟﺪر ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺮﯾﮏ در زﻣﯿﻨﻪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:

ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﺰرگ و رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر درون ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮاﯾﻮ-اﻟﮑﺘﺮون ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺑﺮش ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺑﯿﺮوﻧﯽﺷﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ آﺑﺠﮑﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ و ﮐﻠﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﮐﺎﻟﺪر ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی از داﻧﺸﻤﻨﺪان از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ در دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪاد
ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺣﺒﺎﺑﯽ اﺧﯿﺮا اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ .دوﻧﺎﻟﺪ ﺑﻨﺘﻮن ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺬاب و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ را درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و از ﺳﺎز و ﮐﺎرﺷﺎن ﺳﺮ در
ﺑﯿﺎورﯾﻢ.

ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از وﯾﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮاﯾﻮ-اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﭼﻮن در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﺮخ و
دﻧﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﻢ .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺘﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻠﻤﺎن ﺗﻐﺮ دﻫﯿﻢ .ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ در ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮد و داﺧﻞ ﺳﻠﻮل را از ﺗﻤﺎم زواﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

ﭼﺮا اﺻﻼ ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﭼﺮا از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
ﭘﯿﺶ از ُﻣﺪ ﺷﺪن ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ در ﺳﻄﺢ اﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺎﯾﻌﯽ در زﻣﺎن
ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶ از ُﻣﺪ ﺷﺪن ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ

ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ در ﺳﻄﺢ اﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ اﻧﺮژی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد و اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺜﻞ ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻟﮕﻮی ﺧﺎص دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﺑﻌﺎد اﺗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺗﮑﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و درک و ﻓﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﺪﯾﻮن ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮف و
ﺻﺤﺒﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽروح روﺑﻪرو ﺑﻮدﯾﻢ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪس ﻣﯽزدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ رخ داده و ﭼﻪ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﻪرو ﺷﺪﯾﻢ.

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮاﯾﻮ-اﻟﮑﺘﺮون ﺗﺎ  ۲.۲اﻧﮕﺴﺘﺮوم ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺮاﯾﻮ-اﻟﮑﺘﺮون ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ را در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﯾﮏ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﯾﺎ وﯾﺮوﺳﯽ را در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﻤﺪ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ آﺑﺠﮑﺖ ،ﻫﺰاران ﻋﮑﺲ از زواﯾﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
در ﺣﺒﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﺑﻌﺎد و
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ اﮔﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ و ﺗﻬﯿﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﺪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

