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دستاورد علمی برندگان نوبل پزشکی ۲۰۱۸
 کالس جدید درمان  سرطان

یک دانشــمند آمریکایی و یک دانشمند 
ژاپنی جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشــکی سال 
۲۰۱۸ را برای کشــف یک رویکرد انقالبی در 

درمان سرطان به دست آوردند.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، »جیمز 
آلیسون« و »تاسوکو هونجو« جایزه ۹ میلیون 
کرونی یا ۷۷۵ هزار پوندی نوبل پزشکی را در 
سال ۲۰۱۸ به دست آوردند که توسط انجمن 
نوبل در موسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد 

اعالم شد.
این دو دانشمند برای کشــف خود مبنی 
بر اینکه سیســتم ایمنی بدن را می توان برای 
حمله به سلول های ســرطانی مورد استفاده 

قرار داد، برنده جایزه شده اند.
»مکانیزم ترمز«

سیســتم ایمنی بدن معموال ســلول های 
جهش یافته را شناســایی می کند و آنها را از 
بین می برد، اما ســلول های سرطانی راه های 
پیچیده ای برای پنهان کردن خود از حمالت 
سیستم ایمنی پیدا می کنند که به آنها اجازه 

رشد و نمو می دهد.
بسیاری از انواع سرطان این کار را با استفاده 
از »مکانیزم ترمز« که سلول های ایمنی را در 

حالت بررسی نگه می دارد، انجام می دهند.
کشف این دو دانشــمند، تغییر در درمان 
ســرطان اســت و منجر به ایجاد یک کالس 
جدید از داروها شده است که با خاموش کردن 
مکانیزم ترمز کار می کنند و سلول های ایمنی 
را برای حمله به ســلول های سرطانی تهییج 

می کنند.
البتــه این داروهــا عوارض جانبــی قابل 
توجهی دارند، اما تاثیر مثبــت آنها نیز اثبات 

شده است.
به عنوان مثال این دارو در برخی موارد در 
بیمارانی که در حادترین شرایط قرار داشتند 

و تاکنون غیرقابل درمان بودند، جواب داد.
حمله به تومورها

انجمن نوبــل در بیانیه خود گفته اســت: 
پروفسور آلیسون که استاد رشته ایمنی شناسی 
در مرکز سرطان MD اندرسون دانشگاه تگزاس 
است، پروتئین شناخته شده ای را که به عنوان 
ترمز در سیســتم ایمنی بــدن عمل می کند، 
مطالعه کرده است و متوجه پتانسیل آزاد کردن 
ترمز شد که به این ترتیب، سلول های ایمنی به 
تومورها حمله می کنند. وی سپس این مفهوم 
را به روش جدیدی برای درمان بیماران توسعه 
داد. در همین حال، پروفسور هونجو که استاد 
ایمنی شناسی دانشــگاه کیوتو است، پروتئین 
دیگری را در ســلول های ایمنی کشف کرد که 
به نظر می رسد به عنوان ترمز، اما با یک مکانیزم 

متفاوت عمل می کند.
»T«؛ این سلول باورنکردنی!

آلیســون گفت: من مفتخر به دریافت این 
جایزه معتبر شده ام و به آن می بالم. این جایزه 
انگیزه خوبی برای دانشــمندان بــه منظور 

درنوردیدن مرزهای دانش است.
وی افزود: من تصمیم به مطالعه ســرطان 
نداشــتم، بلکه می خواســتم زیست شناسی 
سلول های T، این سلول های باورنکردنی که 
در بدن ما ســفر می کنند و برای حفاظت از ما 

کار می کنند را درک کنم. 
پروفسور چارلی سوانتون، پزشک کلینیک 
تحقیقات ســرطان انگلیس و دانشمند ارشد 
در موسســه فرانســیس کریک لندن گفت: 
کشف مولکول های موثر در سلول های ایمنی 
و سرطان، درک پتانسیل سیستم ایمنی بدن 
انســان برای کنترل یا حتی ریشه کن کردن 

تومورها را تغییر داده است.
وی افــزود: طــی دهه گذشــته، کارهای 
هر دوی ایــن برندگان جایزه نوبــل، منجر به 
پیشرفت کالس جدیدی از درمان های سرطان 
شده است که مدیریت تومورهای هماتولوژی و 

جامد را تغییر می دهد.
وی ادامه داد: یک دهه قبل، نوعی از سرطان 
پوســت به نام متاســتاتیک مالنوما غیرقابل 
درمان بود. امــا به لطف خدمات آلیســون و 
هونجو، بیماران مبتال به این نوع سرطان، واقعا 
امیدوار شده اند و بیش از یک سوم از بیماران، 

حائز مزایای بلند مدت و حتی درمان شده اند.
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عطیه لواسانی

ایدز، در اذهان عمومی، تداعی گر 
بیماری درمان ناپذیر است. ویروس 
»اچ.آی.وی«، احتمــاال می توانــد 
خود را به عنوانی غیر از یک ویروس 
مهلک، معرفی کند و همین ویژگی 
مرموز، این قــدرت را به آن می دهد 
که در سیســتم ایمنی بدن اختالل 

جدی ایجاد کند.
هیچ یک از تالش هــای صورت 
گرفته برای درمان ایدز، تاکنون به 
نتیجه ای قطعی نرســیده است اما 
هر از چندگاهی، خبری از موفقیت 
محققان در مبارزه بــا این ویروس 
منتشر می شــود که بارقه های امید 
را بــرای مبتالیان بــه آن زنده نگه 

می دارد.
اخیرا گزارشــی منتشر شده که 
حاکی از گام مهم دانشــمندان در 
مهار عملکرد ویروس »اچ.آی.وی« 

است.  
براساس یک مطالعه جدید، یک 
درمان آنتی بــادی جدید می تواند 
به مدت یک ماه سبب پنهان شدن 
ویروس »اچ.آی.وی« شــده و این 
ویــروس را مدیریت کنــد. با این 
وجود، همچنان بایــد پذیرفت که 
این روش نیــز، به معنــای درمان 
قطعی نیســت. در واقــع تاکنون 
هیچگونه درمان قطعــی برای این 
بیماری به اثبات نرســیده اســت و 
صرفا می توان از طریق داروهای ضد 
رتروویروسی)ART(  این بیماری 

را مدیریت کرد.
»اچ.آی.وی«، چیست؟

تخصــص »اچ.آی.وی«، ایجاد 
اختالل در ساختار ایمنی بدن ست. 
در واقع نامگذاری آن نیز برگرفته از 
همین مفهوم است. عبارت »نقص 
ایمنی انسانی« که مختصرا »اچ .آی .

وی« نامیده می شود نوعی ویروس 
آهسته گستر و عامل بیماری »ایدز« 
اســت.  اچ .آی .وی بــه یاخته های 
حیاتــی دســتگاه ایمنی بــدن از 
جمله لنفوســیت تی کمک کننده 
) T+CD4 ( درشــت خوارها و 
یاخته های دندانه ای حمله می کند.

اچ .آی .وی ویروســی اســت که 
با مختل کــردن کارکــرد و ویران 
کردن گونه ای از یاخته های مسئول 
هماهنگی ایمنی، منجــر به نقص 
دستگاه ایمنی بدن انسان می شود 

که به آن ایدز می گویند.
زمان بندی گسترش بیماری

 در بدن
رفتــار »اچ.آی.وی«، کامــال 
مرموزانه اســت به نحوی که برخی 
اوقات احساس می شود با موجودی 

هوشمند طرف هستیم. ایدز خیلی 
دیر، آمدنــش را خبــر می دهد! از 
زمــان ورود اچ .آی .وی بــه بدن تا 
بروز ایدز ممکن اســت بیــن ۶ ماه 
تا ۱۰ سال یا بیشــتر به درازا بکشد. 
در این مــدت گرچه فــرد به ظاهر 
تندرست به نظر می رسد، ولی ممکن 
است ویروس از او به دیگران سرایت 
کند. مشکل این است که اگر بیمار 
طبق روال داروهای خود را مصرف 
نکند، ویــروس دوباره بــه فعالیت 
خود ادامــه خواهــد داد و منجر به 
ایجاد مشکالت بهداشتی و افزایش 
احتمال گســترش آن بــه دیگران 

خواهد شد.
»راه درمان« 
یا  »راه کنترل«

در حال حاضر هیــچ نوع درمان 
یا واکسن مؤثری برای این بیماری 
ســاخته نشده اســت و معالجه آن، 
شــامل درمان از طریــق مقابله با 
بازگشت ویروس HAART  است 
که صرفا روند پیشــروی بیماری را 

کند می کند. همه ساله صدها هزار 
نفر در کشــورهای با درآمد پایین 
یا متوســط مبتال به ایــن بیماری 
می شــوند و درمان این بیماری در 
بسیاری موارد شــامل درمان های 
پیشگیرانه و مداوم برای عفونت های 

مترصد است.
در عین حــال در هفتــه جاری 
گزارش شده است که آزمایش های 
بالینی جدید پژوهشگران »دانشگاه 
راکفلر« در انســان نشان داده است 

که داروهای مبتنی بر دو آنتی بادی 
که به طور طبیعــی در بدن بعضی 
افراد یافت می شــود، می تواند طی 
یک ماه، ویروس اچ.آی.وی را پنهان 

کند.
 )antibody(پادتن یا آنتی بادی
، نوعی پروتئین است که در دستگاه 
ایمنی بدن، در پاســخ بــه حضور 
آنتی ژن خاصی، تولید می شود و در 
خون به گردش درمی آید یا در محل 
تولیــد باقی می ماند تــا به آنتی ژن 
)معموال اجســام بیگانــه همچون 
باکتری و ویروس و گاهی نیز حتی 
بافت طبیعی بدن یا یک ماده غذایی( 

حمله ور شود و آن را بی  زیان سازد.
پژوهشگران ابتدا با بررسی اینکه 
چگونه بعضــی افراد مبتــال به این 
ویروس به نظر خوب می رسند، موفق 
به شناسایی این آنتی بادی ها شدند. 
پژوهشگران دو نوع آنتی بادی به نام  
3BNC۱۱۷  و ۱۰-۱۰۷4 را در 
این افراد شناسایی کردند که سبب 
می شوند سیستم ایمنی بدن با هدف 
قرار دادن پروتئین های خاصی روی 
سطح ویروس از خود در برابر عفونت 

این ویروس محافظت کند.
به منظــور تقلید از اثــرات این 
آنتی بادی هــا، داروهایــی بــه نام 
)bNAbs(  در گذشته توسعه یافته 
بودند اما اثربخشی آنها نسبتا کوتاه 
بود. با این حال پیشــتر، این داروها 
تنها بــرای یک آنتی بادی توســعه 
داده شده بودند. اکنون پژوهشگران 
دانشــگاه راکفلر در حال طراحی و 
توســعه داروهای bNAb هستند 
کــه ترکیبــی از 3BNC۱۱۷  و 
۱۰-۱۰۷4 است و داروهای مذکور 

عملکرد متفاوتی در بدن دارند.
ی  یش هــا ما ز آ ز  ا پــس 
موفقیت آمیزی کــه روی حیوانات 
انجام شــد اکنــون پژوهشــگران 
آزمایشات بالینی انســانی را شروع 
کرده اند و در نخستین آزمایش، ۹ فرد 
مبتال به ویروس »اچ. آی. وی« را که 
بدن آنها نســبت به هر دو آنتی بادی 
مستعد بود، مورد بررسی قرار دادند. 
این بیماران طی آزمایش ها، مصرف 
داروهای ضد رتروویروســی خود را 
متوقف کردند و به جای آن سه هفته 
در میان داروهــای bNAbs به آنها 

تزریق می شد.
ایــن درمــان جدید بــه مدت 
۲۱ هفته به طور متوســط ســبب 
ســرکوب ویروس اچ.آی.وی شد و 
در موثرترین مــوارد، درمان مذکور 
سبب سرکوب این ویروس به مدت 
بیش از شــش ماه در دو بیمار شد 
و دوره آزمایشــی بدون گســترش 
مجدد این ویروس به پایان رســید. 
به گفته پژوهشگران، این ویروس، 
مقاومتــی دربرابر درمــان در هیچ 
بیماری نشان نداد و بدترین عوارض 
جانبی آن، خستگی خفیف بود. در 
آزمایش دوم، پژوهشگران آزمایش 
مشــابه را روی هفت بیمار مبتال به 

»ویروس خونی اچ.آی.وی« انجام 
دادند و دریافتند که بر خالف گروه 
اول، ویروس هنوز فعاالنه در جریان 

خون گردش می کند.
ویرمیــا یــا ویروس خونــی در 
پزشکی وضعیتی اســت که در آن 
ویروس هــا وارد جریان های خونی 
شده و در نتیجه به سایر قسمت های 
بدن دسترسی خواهند داشت. این 
وضعیت، مشــابه باکترمیا است که 
در آن باکتــری وارد جریان خونی 
می شــود. اما درمــان bNAb در 
اینجا نیــز عمل کــرد و ویروس به 
مدت حدود سه ماه تحت کنترل نگه 
داشته شــد و هیچ مقاومتی هم در 

برابر داروها نشان نداد.
با اینکه آزمایش ها موفقیت آمیز 
بود اما همچنان پژوهشگران بر این 
باورند که این آنتی بادی های خاص 
بر روی تمــام رفتارهــای ویروس 
اچ. آی. وی تاثیــر گذار نیســتند و 
همچنان در حال انجام آزمایش های 

بیشتر هستند.
مبارزه همچنان ادامه دارد

حاال HIV  که اوایل قرن بیستم 
میالدی در غرب آفریقا جهش یافته 
و پدید آمد و تاکنون شــیوع فراوان 
یافته اســت، جامعه علمی را بیش 
از پیــش به چالش می کشــد. ایدز 
اولین بار در ســال ۱۹۸۱ توســط 
مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری 
)CDC( شــناخته شــد و از زمان 
کشف آن تا سال ۲۰۰۹، باعث مرگ 
3۰ میلیون نفر شده اســت. تا سال 
۲۰۱۰، حدوداً 34 میلیون نفر به ایدز 
مبتال بوده اند و این بیماری، به عنوان 
یبماری همه گیر و جهانی شناخته 
شده است که حوزه شیوع آن بسیار 

وسیع و در حال گسترش است. 
ایدز تأثیر بســیار زیــادی روی 
جوامع داشته اســت، چه به عنوان 
یک بیماری و چه به عنوان یک عامل 
اجتماعی؛ این مساله حساسیت ها 
برای درمان یــا هرگونه موفقیت در 
مهار و کنترل ایدز را دوچندان کرده 
است. آیا تداوم آزمایش های اخیر که 
امیدهای جدیــدی را برای مواجهه 
با این بیماری پدید آورده اســت، به 
نتیجه ای ملموس ختم خواهد شد؟

»اچ.آی.وی«، »درمان نشده« اما »قابل کنترل«

امیدهای جدید برای مهار ایدز

خبر

پژوهشگران دانشگاه واشــنگتن موفق 
شدند یک شبکه مغزی بســازند که مغز سه 
نفر را بــا یکدیگر ارتباط می دهد و این ســه 
نفر می توانند افکار مغزی خود را به یکدیگر 

ارسال کنند.
محققان دانشــگاه واشــنگتن پیشــتر 
توانســته بودند دو مغز را با یکدیگر ارتباط 
دهند و تجربه هایی را در این حوزه به دست 

آورند.
حال این محققان یک شبکه ارتباط مغزی 
به نام  BrainNet توســعه داده اند که مغز 

سه نفر را با یکدیگر مرتبط می سازد.
این سه نفر می توانند از طریق این شبکه 

افکار خود را به یکدیگر ارسال کنند.
 BrainNet  متشــکل از ترکیبــی 
از  نوارهای مغــزی )الکتروانســفالوگرام( 
اســت تا فعالیت های الکتریکی و تحریکات 

مغناطیسی مغز را ثبت کند. 
نوار مغزی ســیگنال های الکتریکی مغز 
را با اســتفاده از ۲۱ الکترود کــه به ترتیب 
 خاصــی در ســطح ســر نصب می شــوند 

ثبت می کند.

منحنی های حاصل از الکترو انسفالوگرام 
شاخص بسیار حساسی از درجه هوشیاری 
و اندازه گیری تغییرات میزان هوشیاری در 
طول دوره خواب طبیعی یا در بیماری های 

مغزی به شمار می آید.
در این شبکه مغزی تنها یک نفر می تواند 
اطالعات را هم دریافت کند و هم ارسال کند. 
دو نفر نیز می توانند افکار خود را ارسال کنند.

 ارتباط مغزی این افراد »تله پاتی« نیست 
و به یک عامل خارجی نیاز دارد.

 BrainNet  می توانــد در هــر لحظه 

تنها یک »بیت« از اطالعات را ارســال کند 
و در آینــده برای تعــداد بیشــتری از افراد 

مورداستفاده قرار گیرد.
می توان از این شبکه برای یک راه ارتباطی 

جدید اســتفاده کرد. این سیستم همچنین 
می تواند به محققان کمــک کند تا در مورد 
عملکرد درونی مغز اطالعات بیشتری کسب 

کنند.

برای اولین بار محقق شد

تبادل فکر، میان سه مغز

یک روش درمانی جدید، 
سبب سرکوب ویروس 
»اچ.آی.وی« به مدت 
بیش از شش ماه در دو 

بیمار شد و دوره آزمایشی 
بدون گسترش مجدد این 
ویروس به پایان رسید. در 
این آزمایش، این ویروس، 
مقاومتی دربرابر درمان در 

هیچ بیماری نشان نداد و 
بدترین عوارض جانبی آن، 

خستگی خفیف بود

ایدز، تأثیر بسیار زیادی بر 
روی جوامع داشته است، چه 
به عنوان یک بیماری و چه به 
عنوان یک عامل اجتماعی؛ 

این مسئله حساسیت ها 
برای درمان یا هرگونه 

موفقیت در مهار و کنترل 
ایدز را دوچندان کرده است

ایدز، خیلی دیر، آمدنش را 
خبر می دهد! از زمان ورود 

اچ .آی .وی به بدن تا بروز 
ایدز ممکن است بین ۶ ماه 
تا ۱۰ سال یا بیشتر به درازا 
بکشد. در این مدت گرچه 

فرد به ظاهر تندرست به 
نظر می رسد، ولی ممکن 

است ویروس از او به 
دیگران سرایت کند


