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چکیده
کتابهای علمی ،از مهمترین منابع برای تحقیق و پژوهش هستند .معرفی و مرور محتوای کتابهای علمی با زمینۀ پژوهشی
میتواند چشمانداز پژوهشی قابل قبولی را به پژوهشگران عرصه علم و دانش عرضه کند .کتابی اثر پیتر والده 2در انتشارات
بینالمللی اشپرینگر در سال  ،2005منتشرشده است .پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اهمّیت مطالعات مروری در خلق و توسعه
دانش بشری بر آن است نخست به معرفی اجمالی این اثر علمی و بیان مواردی از برجستگیهای آن پرداخته و نهایتاً بهمرور
مختصری بر چهار فصل از آن کتاب ارزنده که هدف اصلی این تحقیق میباشد ،بپردازد .یافتههای این پژوهش مروری کوتاه
نشان داد :کتاب مذکور ،در پنج فصل و توسﻂ پژوهشگران مختلﻒ بهگونهای نوشته شده است که هرکدام از فصلها بهصورت
جداگانه و ﻃبق نیاز پژوهشگر قابلمطالعه باشند که این مورد یکی از برجستگیهای این اثر علمی به شمار میآید .همچنین،
سرمنشاء حیات و پیدایش آن بر روی سیاره زمین ،شکلگیری موجودات زنده از مواد غیرزنده ،سنتز پیش حیاتی و ،...از
موضوعات اصلی در حوزه تحقیقات حیات به شمار میآیند که در کتاب فوق الذکر به آنها تأکید و توجه ویژهای شده است.
واژگانکلیدی :مقاله مروری ،سیاره زمین ،پیدایش حیات ،شیمی پیش حیاتی.
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مقدمه
پرسش در مورد چگونگی خلقت نخستین موجودات زنده از بنیادیترین سؤاالتی است که ذهن بشر را از دیرباز به خود
مشﻐول داشته و آدمی را مبهوت کرده و آزار داده است .در ﻃول تاریﺦ پاسﺦ به این پرسش با افسانهها درهمآمیخته است .اما
خوشبختانه ﻃی چند دهۀ گذشته دانشمندان تالشهای خود را برای جواب دادن به آن آغاز کردهاند.
جواب به چنین سؤال عظیمی در حیطه یﮏ زمینه علمی واحد نیست و دانشمندانی از رشتههایی مانند زیستشناسی ،شیمی،
زمینشناسی ،ستارهشناسی ،فیزیﮏ ،ریاضی و حتی فلسﻔه در کنار یکدیگر تالش برای پاسﺦ دادن به آن را آغاز کردهاند .علومی
مانند «زیست ستارهشناسی»« ،زیستشناسی ماوراء زمینی» و «شیمی پیش حیاتی» از ادغام چندین رشته علمی و بهمنظور پاسﺦ دادن
به این سؤال ایجاد شدهاند که حیات چگونه در سیاره زمین آغاز شده است و آیا امکان ایجاد آن در خارج از کره زمین نیز وجود
دارد؟ ازاینرو ،اهمّیت یافتن پاسخی قطعی برای این سؤال از روز روشنتر است ،نهتنها آشکار میکند که ما کی و چی هستیم،
بلکه بر درک ما از جهان هستی در کل تأثیر میگذارد (مسترحمی ،1394 ،ص42.؛ والده ،2005 ،ص7.؛ وجود و همکاران،
 ،1399ص.)19.
به ﻃور کلی ،مقاالت علمی در دو دستۀ پژوهشی (اعم از بنیادی یا کاربردی ،مستخرج از یﮏ پروژۀ تحقیقاتی اصیل که
معموالً به تولید علمی منجر میشود و نیز دارای نوآوری علمی است) و مطالعاتی (بر پایۀ جابهجایی ،تلﻔیق و ترکیب دانش موجود
تهیه میشود و معموالً به روشن شدن زوایای مسئله کمﮏ میکند .از اینگونه مقاالت میتوان به مقاالت مروری ،تدوینی،
ترجمهای و تحلیلی اشاره کرد) دستهبندی میشوند (حافظ نیا ،1385 ،ص302 .و .)303از ﻃرفی ،ادبیات علمی سودمند حاصل از
مطالعات پژوهشگران مختلﻒ که هرروز با ایستادن بر دوش یافتههای پیش در حال گسترش است ،از عمده دست آوردهای جامعه
علمی به شمار میآید .این انباشت دانش برای پیشرفت هر حوزۀ دانشی ،بسیار مهم بوده و در قالب پژوهشهای مروری (دادهها
و یافتههای ارائهشده در منابع علمی را بازبینی و ارزیابی میکند) قابلبررسی میباشد (شهسواری و علم الهدی ،1398 ،ص.
80و .)101همچنین ،مقاالت مروری و مقاالت پژوهشی دو نوع متﻔاوت از مقاالت هستند که در ذات و ماهیت خود یعنی علمی
بودن آنها هیچگونه شﮏ و تردیدی نیست و نیز هر دو آنها مهم و دارای ارزش و اعتبار علمی میباشند( .پوردیهیمی،1391 ،
ص7 .و .)11فراتر از این ،مقاالت مروری به دلیل داشتن ظرفیت باال در تولید و توسعه دانش و نیز ارجاعات فراوان و ارزان بودن
انجام آنها ،مورد توجه ویژه پژوهشگران قرارگرفته است (سرابی ،1392 ،ص.)52 .
شهسواری و علم الهدی در پژوهشی هدف خود را به بررسی ظرفیت تحقیقات مروری در تولید دانش و مﻔهومسازی انواع
این پژوهشها و درنهایت ارائه یﮏ گونهشناسی جامع از مقاالت مروری متمرکز کردند و توانستند با استﻔاده از روش فراترکیب
نشان دهند که دامنه گسترده پژوهشهای مروری را میتوان ذیل سه معیار :دامنه ،سازماندهی و اهداف مرور ،ﻃبقهبندی کرد
(شهسواری و علم الهدی ،1398 ،ص80 .و .)101همچنین ،سرابی هدف از پژوهش خود بر اصول نگارش مقاالت مروری قرار
داد و با پرداختن به اصول نگارش این نوع مقاالت و مشکالت شایع این حیطه ،تالش کرد تا کیﻔیت آنها را ارتقا بخشیده و
الگوی مناسبی در این زمینه ارائه نماید (سرابی ،1392 ،ص.)52 .
اکنون ،پیش از مرور چهار فصل از کتاب مذکور با عنوان فارسی «شیمی پیش حیاتی از مواد دوگانه دوست ساده تا مُدلهای
پیش سلول» که هدف اصلی نوشته پیش رو میباشد ،الزم است که با در نظر گرفتن اهمّیت مطالعات مروری در خلق و توسعه
علم و دانش ،نخست در مقدمه به معرفی کوتاه این اثر علمی ارزشمند و بیان مواردی از برجستگیهای آن پرداخته و نهایتاً به
سراغ اصل مطلب ،یعنی مروری مختصر بر محتوای چهار فصل از کتاب مذکور برویم .همچنین ،از روش کتابخانهای در گردآوری
اﻃالعات مطالعه مروری حاضر ،استﻔاده شده است.

___________________________________________________________ مرور مختصری بر چهار فصل از

کتاب شیمی پیش حیاتی ...

معرفی کوتاه کتاب و بیان مواردی از برجستگیهای آن
این اثر پیتر والده را ،انتشارات بینالمللی اشپرینگر در سال  2005میالدی منتشر کرده است و نیز ترجمۀ فارسی این اثر علمی
را ،انتشارات یاوریان اردبیل در چهار فصل و  206صﻔحه در سال  ،1398منتشر نموده است .ترجمۀ کتاب مذکور با هدف ترغیب
دانشجویان و فارغالتحصیالن جوان به انجام فعالیتهای پژوهشی خود بر روی شیمی پیش حیاتی ،توسﻂ مترجمان (آرش وجود
و محمد خدادادی مقدم) به فارسی برگردانده شده است و میتواند مورد استﻔاده اساتید و دانشجویان در رشتههای شیمی و
زیستشناسی قرار گیرد .همچنین ،یکی از برجستگیهای اثر علمی مذکور آن است که کتاب در پنج فصل و توسﻂ محققین
مختلﻒ بهگونهای نوشته شده است که هرکدام از فصلها بهصورت جداگانه و ﻃبق نیاز محقق قابلمطالعه باشند .در فصل اوّل که
توسﻂ دیمر و دورکین نوشته شده است ،به روشهای سنتز مواد دوگانه دوست در زمین و محیﻂ خارج از کرۀ زمین و
خودسازماندهی آنها پرداختهشده است .فصل دوّم به سنتز بازهای هستهای ،نوکلئوتیدهاRNA ،و  DNAمیپردازد .مسیرهای
مختلﻒ احتمالی سنتز این مولکولها در کرۀ زمین اولیه توسﻂ ساالدینو ،کرستینی ،کوستانزو و دی ماورو موردبررسی قرار گرفته
است .پاسکال ،بویتیو و کومیراس در فصل سوّم روشهای سنتز -αآمینواسیدها و پلیمریزاسیون آنها و نیز شرایﻂ احتمالی ایجاد
سیستم ترجمه را در جانداران امروزی موردبررسی قرار دادهاند .در فصل چهارم به موضوع مهم کایرالیته در موجودات زنده و
منشأ آن پرداخته میشود .روشهای مختلﻒ شکست تقارن در این فصل توسﻂ وایزباخ ،الیزرویتز و الهاو موردبررسی قرار گرفته
است .درنهایت در فصل پنجم ،زاماری ،سانتوز و فرناندو حداقل نیازهای یﮏ سیستم زنده را موردبررسی قرار دادهاند .در این
فصل از محاسبات و شبیهسازی کامپیوتری و نیز آزمایشهای تجربی برای درک ساختار سادهترین موجودات زندهای که در
دوران ابتدایی حیات زمین بر روی آن ظاهر شدهاند ،استﻔاده میشود؛ ویرایش نهایی و گردآوری مطالب کتاب نیز بر عهده پیتر
والده بوده است (والده ،2005 ،ص 7.و .)8
از برجستگیهای دیگر کتاب مذکور آن است که اوالً ،از منابع زیادی در نوشتن کتاب استﻔاده گردیده است و نیز منابع
اختصاصی مربوط به هر فصل از کتاب در انتها آن فصل ،آورده شده است .دوماً ،اهمّیت وجود تصویر در آموزش و در کتاب
بهعنوان یکی از ارکان یادگیری ،بیشتر از محتوای نوشتاری کتاب نباشد ،کمتر هم نیست .ازاینرو ،ازآنجاییکه از تصاویر واضح
و گویا زیادی در فصول کتاب استﻔادهشده است .لذا این مورد مزیتی خیلی مهم برای کتاب به شمار میآید و نیز به درک و فهم
هر چهبهتر محتوای نوشتاری کتاب کمﮏ میکند .سوماً ،قسمت چکیده در آغاز هر فصل از کتاب ،اﻃالعات مختصر و مﻔیدی
از آن فصل در اختیار خواننده قرار داده میدهد .از ﻃرفی ،در پایان هر فصل از کتاب بخش نتیجهگیری یﮏ نتیجه مختصر ،مؤثر
و گویایی از کل فصل کتاب به خوانندگان ارائه میکند.
 -1مروری مختصر بر محتوای فصول کتاب
ازآنجاییکه در ترجمۀ فارسی کتاب ارزشمند فوق الذکر ،مترجمان از ترجمه فصل دوم کتاب ،صرفنظر نموده و صرف ًا اقدام
به ترجمۀ تخصصی فصول اول ،سوم ،چهارم و پنجم کتاب کردهاند .از همین رو ،در ادامه تنها به مرور مختصری بر محتوای فصول
اول ،سوم ،چهارم و پنجم کتاب پرداخته خواهد شد .بهﻃورکلی ،ضرورتی برای مرور محتوای فصل دوم کتاب دیده نمیشود.
 -1-1فصل اول کتاب
این در این فصل از کتاب ،قدیمیترین اشکال احتمالی حیات و شیمی و فیزیﮏ غشاءهای اولیه مورد مطالعه قرار گرفته است.
غشاء پالسمایی یا غشاء سلولی یﮏ غشاء زیستی میباشد که وجود آن در پیدایش حیات امری ضروری است .از ﻃرفی،
غشاءهای سلولهای امروزی از موزائیکی از پروتئینها (پلی مرهای اسیدهای آمینه میباشند که از یﮏ یا چند زنجیرۀ آمینواسید
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تشکیل شدهاند) که در یﮏ سیستم دوالیه فسﻔولیپیدی قرار دارند ،ساخته شدهاند .همچنین ،برای ساخت پروتئینها و فسﻔولیپیدهای
موجود در این غشاءها ،مسیرهای آنزیمی پیچیدهای وجود دارد که در واقع اولین اشکال حیات نمیتوانستهاند این چنین مسیرهای
آنزیمی تکامل یافتهای داشته باشند.
منوکربوکسیلیﮏ اسیدهای دوگانه دوست که بر روی شهاب سنگهای کربن دار (شهاب سنگها ذرات و تکههای جدا شده
از أجرام آسمانی هستند که در فضا پراکندهاند و آنها به سه نوع عمده سنگی ،فلزی و سنگی فلزی تقسیم میشوند) یافت میشوند،
و احتمال سنتز آنها از مسیرهای ساده واکنشهای ژئوشیمیایی (در سادهترین شکل ژئوشیمی یا زمین شیمی را میتوان به عنوان
علمی تعریﻒ کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشکیل دهنده آن سرو کار دارد) در زمین اولیه وجود دارد ،خصوصیات فیزیکی
ال سازنده غشاءهای اولین سلولهای زنده بر روی زمین
و شیمیایی الزم جهت تبدیل شدن به غشاءهای دوالیه را دارند .این مواد احتما ً
بودهاند .عالوه بر این ،در محیﻂ زمین اولیه مخلوﻃی از انواع مولکولهای دوگانه دوست وجود داشته است که توانایی تشکیل
وزیکول (یﮏ حباب مایع در سلولها است که به ترابری و اندوختن مواد میپردازد .وزیکول دست کم از یﮏ الیۀ دوجدارۀ
فسﻔولیپیدی تشکیل شدهاست) و کپسوله کردن پلیمرهای مختلﻒ سنتز شده از ﻃریق روشهای گوناگون شیمیایی را ،داشتهاند .غشاء
این وزیکولها باید نﻔوذپذیری کنترل شدهای داشته باشد تا اجازه ورود مواد غذایی یونی و قطبی را به درون وزیکول بدهد و نیز مانع
خروج پلیمرهای موجود درون مجموعه گردد .بدین صورت ،کاتالیزورها و پلیمرهای دارنده اﻃالعات زیستی به مواد مورد نیاز جهت
رشد دسترسی پیدا میکنند .بعالوه این پلیمرها باید کنار هم با نظم ویژهای گرد آیند و میبایست از پخش شدن آنها باید جلوگیری
شود .چنین مجموعههایی میتوانند تحت تأثیر تکامل داروینی ( منظور از تکامل داروینی تبین علمی -زیستیای است که چارلز
داروین در کتاب منشاء انواع از تنوع موجودات زنده (در کرۀ زمین) ارائه کرده و سپس آن را دیگران بسﻂ و تﻔصیل دادهاند و حتی
تﻔاسیر مختلﻔی از آن عرضه داشته¬اند .درخت حیات (تﻐییرات تدریجی و تکامل زیستی) و انتخاب ﻃبیعی محور اصلی این کتاب
و نظریۀ معرفی شده در آن است) قرار گیرند ،فرآیندی که بر روی مولکولهای پراکنده در محیﻂ مایع موثر نیست .تعداد اندکی از
سیستمهای مولکولی کپسوله شده شانس برخورداری از مجموعهای از خواص را که به آنها اجازه اخذ انرژی آزاد از محیﻂ و رشد
بر اثر پلیمریزاسیون -را میدهد ،داشتهاند .واکنشهای پلیمریزاسیون الزم برای رشد این مجموعهها توسﻂ کاتالیزورهای موجود درداخل وزیکولها انجام میپذیرد و در نتیجه توسﻂ فرآیندهای ژنتیکی اولیه کنترل میشود .چنین ساختارهایی در مسیر تکاملی به
سمت ایجاد اولین حیات سلولی قرار میگیرند (درویشزاده ،1397 ،ص69-63.؛ مسترحمی ،1397 ،ص51.؛ والده ،2005 ،ص-1 .
24؛ یزدیان ،1379 ،ص 36 .و42؛ حسینی ،1394 ،ص72 .؛ مور و میسن ،1391 ،ص2 .و.)3
 -2-1فصل سوم کتاب
سنتز پیش حیاتی -αآمینو اســیدها تا سیستمهای ترجمۀ اولیه برای سنتز پپتیدها عنوان این فصل از کتاب را شامل میشود.
شیمی پیش حیاتی اسیدهای آمینه و پپتیدها از حیث بیان یﮏ زمینۀ تحقیقاتی بسیار مهمی به شمار میآید .از ﻃرفی ،پذیرش
عمومی سنتز پپتیدها به وسیله ریبوزومها بدین معنی نیست که اسیدهای آمینه در دنیای( RNAجهان مبتنی بر  RNAیا حیات بر پایه
 )RNAنقشی نداشتهاند .از این رو ،در این فصل نخست گزارشاتی که در زمینه سنتز اسیدهای آمینه موجود است ،بررسی میشود
و سپس مسیرهای سنتز پپتیدها با دقت مورد ارزیابی قرار میگیرد .بیشتر مطالعات با دیدگاه ترمودینامیکی انجام گرفته و از محتوای
انرژی آزاد پیوندهای پپتیدی و گونههای حد واسﻂ بهره میگیرد .این بررسیها اذعان میدارد که -αآمینو اسید -Nکربوکسی
ال به عنوان اولین حاملهای انرژی آزاد ،هم در سنتز پپتیدها نقش اساسی
انیدریدها ( )NCAبه عنوان منومرهای فعال شده و احتما ً
داشتهاند و هم میتوانستهاند فسﻔات معدنی و نوکلئوتیدها را برای واکنش پلیمریزاسیون فعال نمایند .در نهایت ،گذر از سنتز صرف ًا
شیمیایی به فعالسازی بیوشیمیایی اسیدهای آمینه (شامل انیدریدهای آمینواسید -فسﻔوریﮏ اسید) با فرآیندهای ریبوزومی و
غیرریبوزومی از نقطه نظر هماهنگی بین شیمی اسید آمینه و اسیدنوکلئیﮏ مورد بررسی قرار میگیرد.
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قابل ذکر است ،به دلیل وابستگی شیمی پیش حیاتی اسیدهای آمینه و پپتیدها به دنیای  ،RNAبیشتر پیشرفتها در این زمینه در
دهه اخیر حاصل شده است .نظریههای جدیدی در این زمینه ارائه شده است که به مسیرهای سنتزی احتمالی جدید برای اسیدهای
ال از تکامل
آمینه و پپتیدها و واکنشهای شبه متابولیسم این مولکولها منجر میشود .با توجه به اینکه ﻃبق آخرین یافتهها ،حیات احتما ً
همزمان پپتیدها و اسیدهای نوکلوئیﮏ به وجود آمده است ،مطالعات گستردهای برای درک ساخت همزمان منومرها و فعالسازی
آنها و نیز آزادسازی انرژی در این سیستمها الزم است .واکنشهای گزینشی و دارای بازده باال در سیستمهای دارای ساختار
فرامولکولی مشاهده شده است که نشان میدهد کاتالیزورهای دارای ساختار فرامولکولی قدمهای اولیه برای رسیدن به سیستمهای
آنزیمی امروزی بودهاند .همچنین ،یکی از مهمترین نظریهها که در این فصل بررسی میشود ،نقش NCAها در شیمی اسیدهای
آمینه میباشد که توسﻂ دادههای ترمودینامیکی در مورد رفتار ویژه آنها به عنوان منومر پپتیدها پشتیبانی میشد .همچنین ،بحث
دیگری که در مورد NCAها انجام میگیرد ،نقش احتمالی این مولکولها در انتقال انرژی و فعالسازی فسﻔات معدنی و نوکلئوتیدها
است .برهمکنش بین NCAها با فسﻔات یا نوکلئوتیدها این فکر را تقویت میکند که دنیای پروتئین-اسید نوکلوئیﮏ جدید،
بازماندهای از دنیای باستان است .این یافتهها با نظریه دنیای پپتید RNA-و پیدایش زود هنگام فرآیند ترجمه سازگار است .این
نظریات و همچنین نقش ریبونوکلئوتیدها در پیدایش حیات موضوع تحقیقات آینده خواهد بود .لذا ،با این چنین بررسیهایی ممکن
است محدودیتهای نظریه دنیای  RNAبیشتر درک شود (والده ،2005 ،ص115-70 .؛ بِنر ،کیم و بایوندی ،2019 ،ص.)84.
 -1-3فصل چهارم کتاب
شکست تقارن از ﻃریق خود سازمان دهی ،واکنشپذیری و تقویت کایرالیته در شرایﻂ غیر زیستی عنوان این فصل از کتاب
میباشد.
نظریههای حیات اولیه پیشنهاد میکند که کایرالیته (مولکول کایرال مولکولی است که دارای مرکز فعال نوری بوده و میتواند
نور پالریزه را منحرف نماید .مولکولهای سازنده بدن جانداران -قندها و اسیدهای آمینه -کایرال میباشند) در ﻃبیعت قبل از پیدایش
اولین سلول زنده -با فرآیندهای علت و معلولی یا با تصادف محض -به وجود آمده است .در این فصل از کتاب آزمایشاتی که امکان
شکست تصادفی تقارن آینهای را ﻃی فرآیندهای اتوکاتالیزوری مانند خودسازمان دهی خوشههای مولکولی و بلورهای دو و سه
بعدی ،کاتالیزورهای آلی-فلزی ،درشت مولکولها و صﻔحات و مارپیچهای مولکولی بررسی میکنند ،شرح داده میشود .با شروع
از پدیدههای تصادفی ،مشاهده میشود که شکست تقارن به یکی از قدمهای اساسی در خود تکثیری مولکولها تبدیل میگردد .در
بررسی عمومی سیستمهای ﻃبیعی مشخص میشود که افت و خیزهای اندکی در غلظت دو اِناتیومر در این سیستمها در حالت
راسمیﮏ وجود دارد .در نتیجه ،اثرات سینتیکی غیر خطی که توسﻂ خود سازمان دهی دیاستریوایزومرهای (به ایزومرهای فضایی
یﮏ مولکول -دارای بیش از یﮏ مرکز کایرال -که تصویر آینهای هم نباشند ،دیاستریوایزومر گﻔته میشود) درشت مولکول ایجاد
میگردد ،باعث بروز خواص فیزیکی و شیمیایی متﻔاوتی میشود.
به ﻃور کلی ،در غیاب مدارک فسیلی ،بسیار مشکل یا در واقع غیر ممکن است که درباره پرسش تاریخی «چگونه و به چه
ﻃریقی هموکایرالیته (یکسان بودن ایزومرهای نوری که در موجودات زنده دیده میشود) آغاز شد؟ » بحث کرد .در نتیجه ،فقﻂ
میتوان دالیل معقول و ممکن را در باره مراحل شیمی راسمیﮏ به بیوشیمی کایرال مورد بحث قرار داد .از ﻃرفی ،نظریههای اولیه
در مورد شکست تقارن تصادفی در شرایﻂ پیش حیاتی نسبت ًا موفق بودهاند و توانستهاند پدیدههای کاتالیزوری نامتقارن و پلیمریزاسیون
کایرال را توضیح دهند .قدم اول که در تمام این نظریهها مشترک است ،خود سازمان دهی مولکولهای کایرال یا غیر کایرال به
صورت ساختارهای فرامولکولی نامتقارن میباشد که خواص فیزیکی و شیمیایی متﻔاوتی از خود بروز میدهند.
قابل ذکر است ،در دنیای واقعی ترکیبات راسمیﮏ وجود ندارند و مقدار دو ایزومر چپ گرد و راست گرد نمیتواند دقیق ًا
یکسان باشد .محاسبات نشان میدهد که در مخلوط راسمیﮏ مقدار هر یﮏ از ایزومرها میتواند تا حدود  1012مولکول بر مول ماده
افت و خیز داشته باشد .چنین افت و خیزهایی میتواند با مکانیسم سوآی عدم تقارن را در محصوالت ایجاد نماید .چنین افت و
ال میتواند کایرالیته را در بلورها نیز القا نماید ولی از نظر تجربی هنوز به تایید نرسیده است .در برخی
خیزهای کوچکی احتما ً
آزمایشات که برای سنتز نامتقارن «کامل» ﻃراحی شده است ،اثرات تقویتی بر روی کایرالیته مشاهده میگردد ولی هنوز مشخص
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نیست که این اثرات به خاﻃر وجود افت و خیز در غلظت ایزومرهای نوری در ترکیب راسمیﮏ است و یا به وجود افزودنیهای
کایرال در محیﻂ مربوط میباشد .همچنین ،پیشنهاد شده است که بر همکنشهای ضعیﻒ بین مولکولی نیز توانایی تبدیل مخلوطهای
راسمیﮏ به مولکولهای کایرال را دارد .البته برآورد دقیق از نقش این برهمکنشها در واکنش شیمیایی ممکن نیست ،زیرا این نیروها
میتوانند تا حدود  106مولکول بر مول در کایرالیته موثر باشند .این تأثیر یﮏ میلیون برابر کمتر از نقش افت و خیزهای مولکولی در
ایجاد کایرالیته است.
روشهای کارآمد برای ایجاد و تقویت هموکایرالیته در پلی پپتیدهای حاصل از مخلوطهای راسمیﮏ یا غیر راسمیﮏ اسیدهای
آمینه ایجاد شده است .در این روشها از مولکول الگو یا سایر روشهای مشابه استﻔاده میشود .الیگوپپتیدهای هموکایرال به عنوان
ابزاری برای سنتز نامتقارن مورد استﻔاده قرار میگیرند .این مولکولها در ﻃول واکنش هم میتوانند هموکایرالیته خود را تقویت
نمایند و هم توانایی انتقال این خاصیت را به مولکولهای دختر -حاصل از همانندسازی خود -دارند .مطالعات تکمیلی برای بررسی
ایجاد هموکایرالیته در قندها و اسیدهای نوکلئیﮏ مورد نیاز میباشد .در این زمینه گزارشاتی اخیر ًا توسﻂ جویس و همکاراش ارائه
شده است که ﻃی آن ایجاد بلورهای کایرال ریبوز از مخلوط قندها مورد بررسی قرار گرفته است.
در نهایت ،کشﻒ احتمالی مواد کایرال و حیات اولیه در کیهان میتواند باعث روشنتر شدن جواب این پرسش گردد که
شکست پیوسته تقارن در اوایل عمر زمین چگونه رخ داده است (والده ،1399 ،ص105.؛ شکروی ،1385 ،ص78-73.؛
نوریبکیکمارعلیا ،قراری ،و فرجزاده ،1393 ،ص9-7.؛ پراس ،1396 ،ص36-34.؛ اسپرینکستین و جویس ،2004 ،ص-9583.
9578؛ والده ،2005 ،ص159-124 .؛ موریس ،1398 ،ص27.و28و.)45
 -1-4فصل پنجم کتاب
در این فصل از کتاب حداقل نیازها و پتانسیلهای تکاملی پیش سلولهای ساده اولیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ایده پیش سلولهای ساده اولیه دارای ارزش نظری و کاربردی فراوانی است .بر اساس نظریه کموتون (بر ﻃبق مدل کموتون،
حیات ساده را به شکل یﮏ ابر سیستم شیمیایی شامل سه زیر سیستم تعریﻒ میکنیم .این سه زیر سیستم عبارتند از شبکهای از
واکنشها -متابولیسم ،-تکثیر با استﻔاده از مولکول الگو و مرز جدا کننده سیستم و محیﻂ) که توسﻂ تیبور گانتی در سال 1971
توسعه یافته است ،پیش سلولها را به عنوان سیستمی در نظر میگیریم که توانایی انجام فعالیتهای مشابه سلولهای زنده واقعی
را دارد .چنین سیستمی باید متشکل از شبکهای از واکنشهای شیمیایی به نام پیش متابولیسم باشد که نقش تهیه مواد اولیه برای
ادامه کار پیش سلول را بر عهده دارد .وظیﻔه دیگر پیش متابولیسم آزادسازی انرژی موجود در مواد غذایی و تخلیه زائدات از
پیش سلول به بیرون میباشد .از دیگر بخشهای ضروری یﮏ پیش سلول سیستم ژنتیﮏ دارای قابلیت پلیمریزاسیون با استﻔاده از
مولکول الگو میباشد که توانایی خود تکثیری و حﻔظ اﻃالعات مولکول اولیه را در مولکولهای دختر دارا باشد .بخش سوم
ضروری برای پیش سلول اولیه غشاء دوالیه لیپیدی میباشد که محیﻂ داخل و خارج پیش سلول را از هم جدا میسازد و درشت
مولکولهای ضروری را از پخش شدن در محیﻂ خارج مصون نگه میدارد (والده ،1399 ،ص151 .و .)154هر سه زیر سیستم
اشاره شده دارای خاصیت اتوکاتالیزوری (ویژگی که ﻃی آن یﮏ مولکول سنتز مولکولی شبیه خود را با استﻔاده از مواد اولیه
موجود در محیﻂ کاتالیز مینماید .سیستمهای تکثیر شونده باید دارای خاصیت اتوکاتالیزوری باشند) میباشند (همان،1399 ،
ص .)105 .کل پیش سلول نیز واجد خاصیت اتوکاتالیزوری در نظر گرفته میشود -به چنین سیستمی کموتون گﻔته میشود-
کموتون میتواند ساختار منظم فضایی داشته باشد و این نظم را به هنگام همانندسازی به سیستمهای دختر انتقال دهد .سیستمهای
شبه بیولوژیکی متﻔاوتی میتوانند با ترکیب دو زیر سیستم از سه زیر سیستم اشاره شده در اینبخش به وجود آیند (همان،1399 ،
ص151 .و.)152
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قابل ذکر است ،در این فصل از کتاب تحقیقات چندساله اَخیر در مورد پیش سلولها و حیات ساده ابتدایی شرح داده شده
است .البته ریشههای این نظریه به بیش از سی سال قبل بر میگردد .این زمینه رابطه دو سویه تئوری و تجربه را به خوبی نشان
میدهد .مدلهای تئوری ،سیستمهای دینامیکی محتمل را توصیﻒ میکنند و آزمایشات تجربی این نظریهها را به محﮏ میکشند؛
بعضی از آنها را رد مینمایند و برای برخی ،دیدگاههای وسیع و جدید باز میکنند.
بیشتر مطالعات تجربی به بررسی سیستمهای سادهتر از موجودات زنده امروزی میپردازند .هنوز هر سه زیرسیستم کموتون
متابولیسم ،همانندسازی از روی مولکول الگو و غشاء -به ﻃور همزمان مورد بررسی قرار نگرفته است و اکثر مطالعات بر رویغشاء یا همانندسازی پلیمرهای الگو متمرکز است .بررسی متابولیسم به نظر بسیار مشکل میرسد زیرا هنوز به درستی نمیدانیم که
چگونه میتوان بدون استﻔاده از آنزیم مقدار مناسبی از محصوالت و حدواسﻂها را به وجود آورد .مطالعاتی که اخیراً مورد توجه
گروههای تحقیقاتی قرار گرفته است ،بررسی همزمان متابولیسم و سیستمهای غشایی با مرکزیت چرخه فورموس (نخستین بار در
سال  ،1861شیمیدان روس ،الکساندر میخائیلوویچ باتِلروف متوجه تشکیل مواد قندی ﻃی واکنش فرمالدهید با یﮏ ترکیب قلیایی
ضعیﻒ شد و واکنش فورموس معروف به واکنش باتِلروف را کشﻒ کرد که این واکنش پایۀ واکنشهای شیمیایی غیر زیستی
تولید کربوهیدراتها شناخته میشود) بوده است .نمیتوان منکر شد که منشاء توارث نامحدود صﻔات از والدین به فرزندان هنوز
ناشناخته است .شاید محدود شدن چرخههای متابولیسمی درون غشاء جوابی برای این مسئله ارائه دهد .حبس شدن پلیمرها درون
وزیکولها احتماالً به همانندسازی این مولکولها بدون آنزیم کمﮏ کرده است.
به ﻃور کلی ،ایجاد سیستمهای زنده شیمیایی نمیتواند پاسﺦ گوی تمام سؤاالت در مورد منشاء حیات باشد ولی با دیدگاهی
خوش بینانه ،میتوان امیدوار بود که این تالشها به حل یکی از مسائل علمی مهم منجر خواهد شد.
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شکل  .1نمودار توزیع فراوانی تصاویر و اشکال و منابع و مأخذ کتاب به تﻔکیﮏ فصلها

شکل شماره  1نمودار ستونی (نردهای) را نشان میدهد که در محور عمودی آن فراوانی دادهها (تصاویر و اشکال و منابع و
مأخذ کتاب) و در محور افقی آن نام فصول کتاب (اول تا پنجم) درج شده است .مطابق این شکل فراوانی تصاویر و اشکال به
تعداد  43عدد در فصل سوم کتاب بیشترین و به تعداد  13عدد در فصل اول کتاب کمترین است که این مورد برمیگردد به تعداد
صﻔحات بیشتر و منابع و مأخذ زیاده این فصل .از ﻃرفی ،مطابق شکل شماره  1فراوانی منابع و مأخذ به تعداد  224عدد در فصل
چهارم باالترین و به تعداد  87عدد در فصل اول پایینترین است .بهﻃورکلی ،در نگارش این چهار فصل از کتاب از  683عدد
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منبع استﻔاده شده است که این مورد یکی از برجستگیهای کتاب میباشد (زاچرِ ،فدُر و زاتماری ،2011 ،ص21380.؛ والده،
 ،1399ص200.و ،201پراس ،1396 ،ص 188.و 119؛ وجود و همکاران ،1399 ،ص ،22-20.وجود و همکاران ،1400 ،ص34 .؛
عمران و همکاران ،2020 ،ص125 .؛ والده ،2005 ،ص.)208-176.
 -2بحث و نتیجهگیری
این کتاب ازجمله کتابهایی است که درزمینۀ شیمی پیش حیاتی به نگارش درآمدهاست .این کتاب حاوی مطالب علمی
و نکات بسیار ارزشمندی بوده و همین امر سبب گردیده تا این کتاب یکی از منابع نسبتاً ارزندهای برای دانش شیمی در نظر گرفته
شود .از ﻃرفی ،سرمنشاء حیات و پیدایش آن بر روی سیاره زمین ،شکلگیری موجودات زنده از مواد غیرزنده ،سنتز پیش حیاتی
و ،...از موضوعات اصلی در حوزه تحقیقات حیات به شمار میآیند که در این کتاب به آنها تأکید و توجه ویژهای شده است.
همچنین ،همانﻃور که پیشتر نیز ذکر شد این کتاب ،در پنج فصل و توسﻂ محققین مختلﻒ بهگونهای نوشته شده است که
هرکدام از فصلها بهصورت جداگانه و ﻃبق نیاز محقق قابلمطالعه باشند که این مورد یکی از برجستگیهای این اثر علمی به
شمار میآید .از سویی ،این امر باعث شده تا از منابع زیادی-در شکل شماره  1تعداد دقیق منابع هر فصل از کتاب آورده شده
است -در نگارش این کتاب استﻔاده شود که این نیز یکی از مزیتهای مهم کتاب میباشد.
از مرور مختصری بر چهار فصل از کتاب مذکور اینچنین برداشت شد که متن نوشتاری آن بسیار سلیس و روان و قابلفهم
برای خواننده نگارش شده و یکی از مزیتهای مهم آن این است که تصاویر و اشکال کتاب با نوشتار آن کامالً هماهنگ و
مرتبﻂ بوده و میتوانند در درک و فهم هر چهبهتر محتوای نوشتاری کتاب به خوانندگان کمﮏ نمایند.
سخن پایانی اینکه اوالً ،در این مرور کوشش شد تا چهار از فصل از کتاب فوق الذکر به شکل اجمالی در قالب این نوشته
معرفی گردد .دوماً ،کتاب مذکور کالً بر اساس تحقیقاتی که در خارج کشور صورت گرفته است ،نوشته شده است .از همین رو،
مطالعه ترجمه این کتاب ارزشمند که مترجمان آن را با عنوان «شیمی پیش حیاتی از مواد دوگانه دوست ساده تا مُدلهای پیش
سلول» به فارسی برگرداندهاند ،برای اساتید بزرگوار و دانشجویان توانا و پرتالش کشور ،پیش نهاد میشود .سوماً ،امید است،
خوانندگان مقاله حاضر بعد از مطالعه ترجمه کتاب مذکور انگیزه و عالقه الزم را برای پژوهشهای بیشتر در زمینۀ شیمی پیش
حیاتی به دست آورند.
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