اﯾﻦ ﺣﻠﺰون درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺳﺮ ،ﯾﮏ ﺑﺪن ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯽﺳﺎزد ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ،دوﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﭘﺎ ﯾﺎ دم آنﻫﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺠﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻠﺰون درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻠﺰونﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺳﺮ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮ ،ﮐﻞ ﺑﺪن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان » «Nara Women’s Universityدر ژاﭘﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﻠﺰون درﯾﺎﯾﯽ »ﮐﯿﺴﻪزﺑﺎﻧﺎن« را

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﺎﻣﻞ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻠﺰونﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮای
ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮورش ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﺑﺪون ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ »اﺗﻮﺗﻮﻣﯽ« ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ارادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی
اﻏﻠﺐ ﺑﺨﺶ ﺟﺪا ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ارﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ» ،ﺳﺎﯾﺎﮐﺎ ﻣﯿﺘﻮه« ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ
ﺷﺪن ،ﺑﻤﯿﺮد:

»ﻣﺎ از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﭘﺲ از اﺗﻮﺗﻮﻣﯽ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪﯾﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺪون ﯾﮏ ﻗﻠﺐ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻤﯿﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاد و ﺳﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺪن
ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد«.
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان روی آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن و ﺳﺮ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ،زﺧﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏ اداﻣﻪ داد .در
ﻃﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺳﺮ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺣﻠﺰونﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﺸﺎن را اﺣﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺪنﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺮای
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻟﻤﺲ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ،
ﯾﮏ ﺣﻠﺰون درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻮان ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺳﻦ ﯾﮏ ﺣﻠﺰون
درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺲ از  ۱۰روز از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردی ،ﻫﻨﻮز ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی درﺑﺎره آن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻄﻮر
دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﺎ ﻣﺎده
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﮔﺮدن ﺷﮏ دارﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ
ارﮔﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻫﻨﻮز ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه و
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﯾﻨﺪه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

