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 1مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليجفارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2عضو گروه آيندهنگاري ،نظريهپردازي و رصد کالن سالمت ،فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران
(دريافت مقاله -39/11/12 :پذيرش مقاله)39/11/11 :

بيولوژي سينتتيک يک رشتة دانشي نوين است که با خلق يک ميكروارگانيسم مصنوعي توسط کريگ ونتر که داراي حداقل ژنوم کمينه
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ميان ماشين هاي بيولوژيک و جهان زنده شده است .اين نوشتار ،ضمن تجزيه و تحليل نقادانه به چشماندازهاي فلسفي دربارة طراحي
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مزیتهای کاربردی در گسترة پزشکی فراهم کرده است
ونتر1

به صورت یک رشته تعریف شده است که طراحی و

میکروارگانیسم مصنوعی که دارای ژنوم کمینه 2به

مهندسی قطعات ،ادوات و سامانههای بر پایة بیولوژی

گونهای بوده تا حداقل بتواند زنده بماند ،مباحث

را هدف قرار داده است ( .)1این شاخه از دانش ،بسیار

بیولوژی سینتتیک به گسترههای نقد فلسفی ورود کرده

نوین میباشد که مراحل رشد چشمگیری را در گذر

است ( .)4از آنجا که حوزة نفوذ بیولوژی سینتتیک و

بوده و توجه شگرفی را از پژوهشگران ،سیاستگذاران

چتر گستردة آن از بیولوژی ملکولی و مهندسی ژنتیک

و عموم مردم را به خود جلب نموده است زیرا دارای

بسیار فراتر است و با توسعه و کاربرد مدلهای

این پتانسیل است که روابط ما را با جهان زنده به شکل

سینتتیک ،محاسبهای و ریاضیاتی در پاسخ به مسائل

فزایندهای دچار تحول نموده و به ما این توان را خواهد

پیچیده و چالشهای موجود در علوم زیستی سروکار

داد که موجودات زنده را دستکاری نماییم (.)2

دارد ،گسترههای نوین کشف نشدهای را برای تجزیه و

از این رو ،این دانش یک گسترة بسیار هیجانانگیز و رو

تحلیل فلسفی پیش روی فیلسوفان میگشاید و با طرح

به تکامل است که طراحی (یا باز طراحی) و ساختن

کردن مدلهای محاسباتی چند مقیاسی و اشکال صناعی

مسیرهای زیستی مصنوعی نوین ،ارگانیسمها و ساخت

حیات ،به روابط میان سامانههای مصنوعی و زیستی

ادوات و دستگاههای بیولوژیک را مورد توجه خود قرار

چنگ میاندازد (5و .)6بدین سان ،شاید هیچگاه در طول

داده است .زیرا به کارگیری اصول مهندسی در اجزاء

تاریخ حیات فرهنگی و علمی بشر ،این گونه بیولوژی

بیولوژیک ،این اجازه را به ما میدهد که فعالیت سلولها

به مباحث فلسفی پیوند نخورده باشد .هدف از این

را مورد پویش ،تغییر و دستکاری قرار دهیم .از این رو،

نوشتار ،طرح نمودن سئواالت فلسفیای است که با

جعبه ابزار بیولوژی سینتتیک شامل عملکردهای

پیشرفتهای دو دهة اخیر در گستره دانش بیولوژی

مهندسی و بیولوژیک است که به دستکاری ملکولی،

سینتتیک ،روی داده است.

آنالیز دادههای ژرف و الگوریتمهای رایانهای میپردازد.

خلق دانش در بيولوژي سينتتيک

ادوات و سامانههای زیستی به چالشهای پرفشار بشر
کنونی در گسترههای سالمت ،تولید غذا و محیط
زیست ،بپردازد (.)3
هر چند که بیولوژی سینتتیک برای دانشمندان هم چون
زرادخانهای است که ابزارهای نوین را جهت تغییر

فیزیک نظری در پیش از مرگ خود در سال  ،1811در
گوشه ای از تخته سیاه خود درکالتک ( )Caltechچنین
نوشت  ":آنچه که من نتوانم خلق کنم ،درک نمیکنم".
این نوشته بسیار مورد ارجاع فیلسوفان بیولوژی سینتتیک
قرارگرفت .ریشههای چنین اندیشهای را میتوان در
گفتارهای توماس آکویناس ،3فرانسیس بیکن ،4گیام
Craig Venter
Minimal Genume
Thomas of Aquinas
Francis Bacon
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کارآمد و فرادقیق عملکردهای ملکولی سلولها با

ریچارد فاینمن ( )Richard Feynmanبرنده جایزه نوبل
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بیولوژی سینتتیک ،در گزارش آکادمی سلطنتی مهندسی

امّا با پیشگامی کریگ

بدین سان ،بیولوژی سینتتیک میتواند با خلق قطعات،

در خلق یک

فلسفة بيولوژي سينتتيک9 /
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باتیستاویکو ،5یافت .آکویناس چنین بیان میکند که خدا

تئوری ریسمانها در فیزیک و شاید اشارهای بوده است

به حق میداند جهان چیست زیرا او آن را خلق کرده و

به تجربة کشف اخیر او از کشف و نشان دادن علت

فقط کسی از چیزی میداند که آن را خلق کرده باشد.

حادثة شاتل فضایی چالنجر .در هر صورت ،شاید بتوان

بیکن نیز قدرت کنترل یا ساخت اشیاء را یک شاخص

این دیدگاهها را چنین سرشته نمود ()7؛ " اهمیتی ندارد

دانش قلمداد میکند (چنین است که هم اکنون آنچه به

که چقدر مدلها یا تئوریهای پیشبینی کننده و

عنوان"دانش قدرت است" را در پیوست به او میدانند).

اکتشافی ما خوب باشند ،اینها برای "درک کردن" کافی

ویکو ،فیلسوف ایتالیایی نیز در این باره چنین گفته است:

نیستند مگر آنکه شرط دیگری نیز برآورده شود .این

" حقیقت و ساختن ،دوسویة یکدیگر هستند".

شرط الزم آن است که با کمک این مدلها یا تئوریها،

آشکار نیست که چرا فاینمن چنین شرط الزمی را

کسی بتواند در ذهن دیگری ،یا در آزمایشگاه ،فرایند یا

برای"درک کردن و دانستن"یعنی"خلق کردن" بیان

پدیدة مورد سئوال را خلق کند" (.)7

کرده است .شاید این گفتار اعتراضی بوده است به
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شکل  )1ریچارد فاینمن ( )Richard Feynmanبرنده جایزه نوبل فیزیک نظری در پیش از مرگ خود در سال  ،1811در گوشه ای از تخته سیاه خود
درکالتک ( )Caltechچنین نوشت  ":آنچه که من نتوانم خلق کنم ،درک نمیکنم" .

فراخواند مانند آنکه اختر فیزیکدانان درک قابل قبولی

زیستشناسان نیز به نظر میرسد که با مشاهده آزمایش

از ویژگیهای فیزیکی کهکشانهای دور را بدون آنکه

به درجهای از ادراکی پیرامون سامانههای زیستی رسیده
Giambattista Vico
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برعلیة این گفتار در عالم واقع ،بیاناتی را میتوان

آنها را به صورت مادی بسازند ،بهدست آوردهاند و

/ 4طب جنوب

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

کرده باشند.

مهندسی است .هرچند که مسلماً رهیافت مهندسی در

میتوان معادلة فاینمن را اینگونه تبدیل کرد" آنچه من

شیوه عمل خلق دانش در بیولوژی سینتتیک اثر

خلق میکنم ،میتوانم درک نمایم" .

چشمگیری را دارد اما رهیافت مهندسی بر بیولوژی

از این رو توانایی خلق به نظر میآید که شرط کافی

سینتتیک به گونهای بسیار بغرنج و پیچیده اثر خود را

برای درک کردن باشد (.)7

فرود میآورد که نمیتوان در ایدهآل مهندسی "خالص"

هر چند که به این موضوع ،دوباره پس از طرح

به آن نظر انداخت.

روششناسی "درک کردن و طراحی نمودن" در بیولوژی

مجموعهای به هم پیوسته از جریانهای شیوههای عمل

سینتتیک ،باز میگردیم و از دیدگاه فلسفه آن را مورد

که متفاوت میآیند ،شیوة عمل خلق دانش در بیولوژی

موشکافی قرار میدهیم ولی این گفتار فاینمن و دیگر

سینتتیک

اومالی

فالسفه این را آشکار میسازد که باخلق کردن میتوان به

( )Maureen O'Malleyاز دانشگاه اکستر انگلستان،

ادراک و دانایی نایل شد .این سؤال اساسی از این گفتار

سه جریان شیوه عمل را در بیولوژی سینتتیک جهت

برخیزد که چه گونهایی از درک منظور است و آیا این

خلق دانش ،فهرست نموده است ( .)1نخستین جریان،

درک کردن به عنوان سنگ بنای تولید دانش تئوریک به

ساخت دستگاه برپایة 6DNAاست .در این شیوة عمل،

کار خواهد آمد؟ آیا با ساختن و خلق کردن سامانههای

بیولوژیست سینتتیک کارخود را با سنتز  DNAآغاز

بیولوژیک سینتتیک ما میتوانیم به ادراک کامل از سطح

میکند و کار را ادامه میدهد و هدف او زدودن

پیچیدگی و به معنای غایی ازحیات ،چنگ اندازیم؟

پیچیدگی از بیولوژی ،با هدف کنترل کامل بر فرایندهای

پیش از اینکه به این پرسشهای فلسفی بپردازیم الزم

زیستی است که سنتز میشوند.

است با شیوة ساختن و خلق کردن "شیوة عمل خلق

اصول حاکم بر این رهیافت متعارف سازی

دانش" در بیولوژی سینتتیک نیم نگاهی داشته باشیم تا

( )Standardizationناهمبسته کردن ()decoupling

سپس به فرایندهای پیچیدة" ادراک کردن وخلق دانایی"

و انتزاع ( )abstractionاجراء و توصیف عملکردی

از البالی فرایندهای" خلق کردن" نظر افکنیم.

است .درحقیقت ،در این جریان از شیوة عمل ،اجزاء

را

شکل

میدهد.

مائورین

متمایز از دید عملکردی که قابل تعویض میباشند را
درپناه بسیاری از اهداف ،بیولوژی سینتتیک را به صورت

یکانی ( )modularپیاده نمود .یعنی همان فرایند عملی

توانمندیهای زیستی فناورانة بیولوژی ملکولی به ویژه

که در رهیافت بنیاد  BioBrickپیگیری میشود.

در شکل ژنومیک مینگرند و از آنجا که در تکنیکها،

نمونههای عملی آن را میتوان در ساخت

جمعآوری دادهها و سونگری تحقیقاتی ،بیولوژی

 ،repressilatorکلیدهای ( )toggle switchسینتتیک،

سینتتیک از فرایندهای مهندسی سود میجوید ،پارهای

و تولید سینتتیک آرتمیسینین ( )artemisininبه عنوان

از دانشمندان را به این اشتباه انداخته است که رهیافت

داروی ضد ماالریا مشاهده کرد ( ،)5اما اینکه چقدر این
DNA-based device construction
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شيوة عمل خلق دانش در بيولوژي سينتتيک

میتوان طراحی نمود و به شیوهای قطعه قطعهای و
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باشند؛ بدون آنکه توانسته باشند این سامانهها راخلق

بیولوژی سینتتیک به سوی سامانههای زیستی ،همانند

فلسفة بيولوژي سينتتيک5 /

نبيپور

تبعیت نماید ،خود جایگاه بحثی ژرف در فلسفة

( )Mycoplasma mycoidsرا خلق کردند .اخیراً

بیولوژی سینتتک است که سپس به آن خواهیم پراخت.

دانشمندان موفق شدند که ژنوم این باکتری را به 473

دومین جریان ،مهندسی سلولی پیشران با ژنوم 7است.

ژن کاهش دهند به گونهای که میتواند هنوز زنده مانده

در این شیوة عمل برای خلق داشتن ،بیولوژیست

و تولید مثل کند .در آیندهای نزدیک شاهد دستکاری و

سینتتیک در راستا قراردادن و یکانی کردن

کنترل عملکردی ژنومهای گونههای پیچیدهتر همچون

( )modularizingژنوم از طریق آنالیز ژنوم کمیته (مینی

مخمرها و جلبکها خواهیم بود (.)5

مال) ،1سنتز ژنوم کامل و پیوند ژنومهای تغییریافته یا

سومین جریان خلق دانش ،بر خلق پیش سلول

"بیگانه " به سلولها تمرکز دارد .پژوهندگان در این

( )protocellبا استفاده از میسلها (،)micelles

شیوه عمل ،ژنوم را به صورت مدول (یکان) قابل

خودهمآوری ( )self-assemblyلیپیدی و وزیکلهای

سادهسازی و قابل جایگزین میپندارند که فرایندهای

باریبوزوم ،تمرکز دارد .هدف بیولوژیستهای سینتتیک

سلولی را هدایت کرده و فقط به سادگی نیاز است که

در این شیوة عمل ،ساخت سلولهای کمینه

یک پیوند برقرار نمود تا به شاسی سلولی

( )minimal cellsاست که به سلولهای زنده در

( )cell chassisاتصال یابد ( .)1ازاین رو ،تفاوت این

بسیاری از جهات اساسی ،قرابت دارند ( .)1از آنجا که

شیوة عمل با شیوة جریان اول آن است که در شیوة اول

پژوهندگان این شیوة عمل تالش دارند تا پیچیدگی

برمدوالریتی (یکانی کردن) تمرکز دارد ولی در این

حیات را تقلیل دهند و به سلول زنده به شکل ساده،

شیوه بر عملکرد نمودن ژنوم کامل یا سلول کامل تمرکز

نزدیکی بیابند ،شاید بتوانند به پرسشهای فلسفی بنیادین

مییابد .برای بهدست آوردن عملکرد در این شیوه الزم

مانند آنکه باالخره حیات چیست نیز بپردازند .آنها برای

است که ژنومهای تغییریافته و یا بیگانه به سلول شاسی

پاسخ دادن به این پرسش به ساخت و دستکاری

پیوند یافته تا عملکردهای جدیدی بهدست آید و

وزیکلهایی دست زدهاند که با سلولهای آغازین شباهت

همچنین با سنتز ژنوم کمینه نیز سروکار دارد .مفهوم

دارند .آنها همچنین از طریق شبیهسازی رایانه ای پیشرفته

ژنوم کمینه بر این ایده است که ارگانیسمهای موجود

شبکههای تنظیم ژنی ،به این موضوع میپردازند.

دارای ژنومهایی هستند که پیچیدهتر از آن است که برای

دانشمندان ممکن است به شیوههای دیگر و سادهتر به

عملکردهای پایه جهت بقاء و تولید مثل نیاز دارند.

خلق اشکال حیات سینتتیکی نایل شوند و از این رو

اولین مدل سلول کامل در بیولوژی سینتتیک ،پاتوژن

گسترة پژوهشی آنها با پروژهایی که در جریان دوم خلق

ژنیتالیوم

دانش (مهندسی سلول برپایة ژنوم) حاکم است و به

جهت

نیازمندیهای کمینه برای سامانههای زیستی جهت

میکروبی

انسانی

میکوپالسما

()Mycoplasm genitalium

بود

که

پژوهشهای ژنوم کمینه مورد استفاده قرار گرفت .در

عملکرد ،بقاء و تولید مثل میپردازد ،پیوند بیابد (.)5

سال  ،2212دانشمندان پژوهشگاه کریگ ونتر
genome-driven cell engineering
minimal genome analysis
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همسان با وجود پیچیدگیهای زیستی بوده و از آنها

از باکتری از همین جنس به نام مایکوپالسمامیکوئیدس
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متعارف سازی و ساخت قطعات قابل تعویض بتواند

( ،)Craig Venterیک ژنوم سینتتیک از گونهای دیگر

/ 9طب جنوب

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

پیادهسازی اهداف خود در طراحی سامانهها و

( 8)Kludgingرا دارد .رهیافت سوم بیولوژی سینتتیک

دستگاههای بیولوژیک بهره میبرد .نخستین رهیافت

در طراحی یا کالجینگ به صورت سرهمبندی کردن رو

مهندسی روبه جلو ( )Forward engineeringاست که

به جلو یا معکوس 12نیز توصیف شده است .در رهیافت

اشاره به طراحی سیستمها با عملکردهای نوین دارد که

کالجینگ ،دستیابی به عملکرد خاص بیشتر از مسیر

این عمل را با پرداختن به مدل سطح باالی موجود (برای

منطقی به آن عملکرد مد نظر است .در کالجینگ ،اصالً

مثال کد یا سلول زندة موجود) ،انجام میدهد .مهندسی

اشکال وجود ندارد که چقدر فرایند رسیدن به عمل کرد

رو به جلو یا باز مهندسی ( )re-engineeringمیتواند

خاص ناهنجار و یا چقدر روابط میان بعضی از اجزاء

به سامانههای پیچیدهتر منتهی شود؛ البته ساده سازی نیز

تشکیل دهنده و مداربندی بودهاند (.)1

ممکن است از طریق پیاده زبان کدگذاری انتزاعی یا از

در حقیقت ،در کالجینگ ،تجزیه و ساخت مدوالر به

طریق رهیافتی استقرایی یا سیمکشی کردن مجدد

صورت سیکلهای تکرار شونده تا رسیدن به راه

( )rewiringمدارهای ژنتیکی ،دنبال شود .در مهندسی

حلهای مرحلهای و تدریجی ،ادامه مییابد و

معکوس ( )reverse engineeringکه دومین رهیافت

فرضیههای طراحی حاکم بر ساخت سامانههای

در سینتتیک بیولوژی است و اشاره به هدفی است که

سینتتیک به صورت مداوم مورد ارزیابی قرار میگیرند

درک عملکرد یک سیستم را از طریق رفتن به سوی عقب

( .)5از این رو ،این رهیافت ،یک فرایند مؤثر و بسیار

توسط بررسی سامانة موجود در متن را جستجو مینماید.

خالقانه است (.)1

جستجو برای موتیفها (نقش مکرر) شبکه

شاید چنین به نظر آید که رهیافت کالجینگ در بیولوژی

( ،)network motifsمثالی است که بیولوژیستهای

یک پراگماتیسم آزمون و خطا است که از اصول طراحی

سینتتیک در پی معکوس کردن ساختار یک سامانه جهت

منطقی که ساخت سامانهها و دستگاههای بیولوژیک را

درک توانمندیهای عملکردی آن هستند .در حقیقت در

بر پایة شواهد ،تئوری و نقشه پیگیری میکند ،به دور

مهندسی معکوس ،پژوهندگان اغلب در جستجوی آن

باشد و بیشتر خوی ومنش سرهمبندی بیمنطقی و کور

هستند که سیمای ژنریک طراحی سیستم یا اصول طراحی

را داشته باشد .اما اینگونه نیست ،زیرا آزمون و خطا در

( )desing principlesرا شناسایی کرده و در ساخت

کالجینگ و پیگیری کردن فرایند تکرار شوندة

سامانههای جدید به کار ببرند .شناخت اصول طراحی

سازگارمندی و تنظیم کردن سامانهها و دستگاههای

بیولوژیک میتواند درک روابط ساختار -عملکرد را در

بیولوژیک ساخته شده در طی این فرایندهای تکرار

سامانههای گوناگون افزایش دهد (.)5

شونده ،میتواند خود به صورت راهبردهای طراحی

این را باید به یاد داشته باشیم که هر چند بیولوژی

قلمداد شوند که در فقدان اطالعات پیرامون جزئیات

سینتتیک از رهیافتهای مهندسی رو به جلو و معکوس

مکانیکی ،میتواند از محدودیتهای دانشی عبور نموده

(با پروتکل طراحی ثابت) یا طراحی منطقی

و مدلهای (یکانها) پا برجایی را خلق کند ( .)7از این
Klumsy,Lame, ugly, dvmb, good enough
reverse and forward tinkering
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بیولوژی سینتتیک از سه رهیافت مکمل همدیگر برای

کاربست رهیافت متضاد با طراحی منطقی به نام کالجینگ
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رهيافتهاي طراحي ( )designدر بيولوژي سينتتيک

( )rational designاستفاده میکند .اما بیشتر میل به

فلسفة بيولوژي سينتتيک1 /

نبيپور

رو ،این رهیافت هر چند که اصول منطقی مهندسی را

رهیافتی مهندسی به حیات ،آنها را به ماشینهای سادهتر،

در طراحی به کار نمیبرد ،اما خود نیز فقط یک فرایند

ترکیب یافته از مدولها ،فرو بکاهد .در مهندسی

سرهمبندی نیست و به صورت نظامندی عملکرد یک

نرمافزار ،مدوالریتی به معنای گذاشتن خط و مرز

سامانة ساخته شده را بهینه میسازد .در طی این

پیرامون مجموعهای از چیزها به گونه است که آن را از

بهینهسازی در فرایند تکرار شوندة طراحی ،پیچیدگی

مابقی سیستم جدا میسازد .آنگاه مدولهای جدا یافته

مضاعفی خلق میشود .زیرا با راهبرد منطقی جهت

از طریق تالقیهای کنترل شده ،در ارتباط قرار میگیرند.

تنظیم کردن و سازگارمندی سامانههای ساخته شدة

اما آیا این گونه نگریستن مهندسی به سامانههای زیستی،

زیستی ،آنها سامانههای بیولوژیک را تقلید میکنند .در

امکانپذیر است؟ پاسخ این پرسش را میتوان از گفتار

این پویش ،این مدولهای سنتز شده همانند جعبه ابزار،

خالقانه مارک ایساالن ( )Mark Isalanو همکاران در

در رهیافت کالچینگ ،نقش ایفا میکنند که با خلق

تجربة آنها در بیولوژی سینتتیک شبکههای باکتریایی

دانش بیشتر ،موجب خلق پیچیدگی بیشتر میشوند (.)7

یافت (.)8

به زبان دیگر ،بیولوژی سینتتیک با نمایش روابط سادة

نتایج ما بیانگر آن است که محدودسازی یک شبکه به

بسیار ،موجب خلق دانش به گونهای میشود که نه تنها

مدولهای کوچک میتواند در بعضی از موارد گمراه

پیچیدگی سامانههای زیستی را کاهش نمیدهد بلکه

کننده باشد زیرا رفتار مدولها به میزان عظیمی از مابقی

برپیچیدگی آنها نیز میافزاید.

شبکهای که آنها در آن نهفتهاند ،تأثیر میپذیرد .گرچه

همانگونه که اشاره شد ،بیولوژی سیستمی به عنوان پایة

چنین به نظر میرسد که مقولة مدوالریتی یک حکم

تئوریک جهت طراحی در بیولوژی سینتتیک ،مورد

تئوریک است که بیولوژی از آن تبعیت نمیکند (.)1

استفاده قرار میگیرد و بیولوژی سینتتیک با هدف طراحی

به زبان دیگر ،جهان طبیعی از مرزهای مدوالریتی گذر

سیستمها و دستگاههای زیستی ،از رهیافتهای مهندسی

میکند و تقریباً ناممکن است که بتوان سامانههای

معکوس یا مهندسی رو به جلو ،به شکل طراحی منطقی

زیستی را با فشار مدوالیتی ترسیم نمود .هرچند که با

و یا سرهمبندی رو به جلو یا معکوس ،بهره میبرد .اما با

مکانیستیک کردن رهیافت بیولوژی سینتتیک و به

چنین رهیافتهایی برای طراحی و یافت روابط ساختار

کارگیری کالجینگ در خلق دانش ،تالش میشود که از

عملکرد در سامانههای گوناگون و خلق دانش ،آیا امکان

فشار غیر مدوالریتی طبیعت گذر نمود ولی با شیوه و

درک غایی از زیست ،حاصل میشود؟

روش شناختی کنونی بیولوژی سینتتیک ،تقریباً محال

در نگاه نخست چنین به نظر میآید که رهیافتهای

است که بتوان پیراهن مدوالریتی را بر تن طبیعت

بیولوژی سینتتیک در آشکارسازی و شناخت سامانههای

دوخت و یا به ماهیت غیر مدوالریتی آن چنگ انداخت

زیستی اینگونه میباشد که برای فرار از بغرنجی و

و از این دیدگاه نمیتوان به ادراک غایی در جهان

پیچیدگی ،سامانهها را به مدلهای سادهتر تقلیل میدهد

زیست دست یافت .با این وجود نباید این را فراموش

و با دیدگاه مدوالریتی (یکانی) در پِی آن است که با

کنیم که مدوالر کردن طبیعت و اکتشاف رازهای آن با
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از خلق دانش به ادراک

رهیافتهای مهندسی در بیولوژی حیاتی است ،اما بیشتر
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داشتن دیدگاه مدوالر برای بدست آوردن موفقیت در

/ 1طب جنوب

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

رهیافتها ساده کردن پیچیدگی طبیعت ،تا حدی بتوان

نشان داد که موجودات و فرایندهای بیولوژیک ،حاصل

به شناخت رسید هرچند که این شناخت ادراک کامل و

تاریخ طبیعی هستند و نه طرح.

نهایی نخواهد بود و با رشد و تکامل روششناسی علم

ازاین رو ،سازههای بیولوژی سینتتیک نیز نمیتوانند از

شاید بتوان نقشه را به تدریج کامل نمود.

فعایت پرقدرت و فراگیر تکامل که از طریق انتخاب

دوم آن که سامانههای زیستی دارای ناهماهنگی هستند

طبیعی اعمال میشود اجتناب نمایند و خود نیز به

و بیولوژیستهای سینتتیک میبایست بتوانند از پس

صورت موضوع "تنوع و تغییر " قرار میگیرند .از این

نوسانات فرایندهای درون سلولی و تنوع میان

رو ،خلق دانش بر اساس طرح بیولوژی سینتتیک در

سلولهای "یکسان "در شرایط محیط زیست "

جهان واقعی طبیعی ،بدون در نظر گرفتن نیروی

همسان" برآیند .از سوی دیگر ،این موضوع تدریجاً

پرقدرت و نرم تکامل ،بیمعنی خواهد بود و از آنجا که

پذیرفته میشود که ترکیب قطعات گوناگون با

این نیرو در گذر زمان که تعیینگر آن ما نیستیم حادث

عملکردهای شناخته شده در قالب یک سامانه ،لزوماً به

میشود ،نمیتوان پیرامون ادراک حاصل از این نیرو به

عملکرد قابل پیشبینی و افزودة سامانة جدید ،منتهی

صراحت و در حد پیشبینی پذیری آن بحث کرد .شاید

نمیشود زیرا توانمندیها و رفتارهای نوینی ممکن

گفته شود در خلق سامانههای زیستی ،بیولوژیستهای

است از چنین ترکیبات در سامانة نوین پدیدار آید (.)1

سینتتیک تنوع را کم و بیش به شکل تصادفی در چرخة

از این رو ،طرح در خلق سامانهها و دستگاههای زیستی

طراحی در نظر گرفته و رفتار سیستم حاصله را گزینش

باید از دیدگاه بیولوژیک انعطافپذیر ،پالستیک و

نموده و آن را با عملکرد مورد انتظار سازش میدهند.

پیچیده باشد تا بتواند نمایی از عملکرد سامانة زیستی

اما به یاد داشته باشیم که این فرایند به شکل بسیار

واقعی را جلوه دهد.

تسریع یافته و با منشی مقصودوار ،پیگیری میشود؛ در

نکتة سوم آنکه تفاوت ماهیتی میان سازههای بیولوژی

حالی که در طبیعت این فرایند بسیار تدریجی و پیچیده،

سینتتیک ساخته شده با اصول منطقی مهندسی ،با جهان

در طول تاریخ طبیعی ،روی میدهد و از این رو

واقعی طبیعی ،وجود دارد؛ زیرا سازههای طبیعی با

نمیتوان گفت که بیولوژی سینتتیک شبیه سازی زیستی

نیروی نرم تکامل تغییر مییابند و انتخاب طبیعی بر آنها

 Biomimeticانجام میدهد (.)7

حکم میراند.

در یک فراگرد کلی ،چنین مینماید که خلق دانش بر

این به معنای آن نیست که سامانهها و دستگاههای

پایة بیولوژی سینتتیک و سادهسازی الگوهای طبیعی

بیولوژی سینتتیک از دست انتخاب طبیعی میتوانند گریز

پیچیده به سطح مدوالر نمیتواند ما را به سرانجام ادراک

کنند بلکه به آن معنا است که قوانین و اصول پیچیدهای

غایی برساند و بیشتر چنین مینماید که این رهیافتهای

که خود نیز از انبوهای از سامانه و سیستمهای پیچیدهای

بیولوژی سینتتیک در خلق دانش بیشتر برپیچیدگی

مشرب میشوند ،به شکل تدریجی برسامانههای بسیار

جهان طبیعت میافزایند و این را بر ما هویدا میسازند

پیچیدة زیستی به گونهای عمل مینمایند که درک و
http://bpums.ac.ir
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شناخت دون پایه و نه غایی منتهی شود و شاید با این

دشوار است؛ بر این اساس بوده است که داروین به ما
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کشاندن رهیافتهای مهندسی ،میتواند حداقل به

پیشبینی پذیری آنها با سطح دانش کنونی ،برای ما بسیار

فلسفة بيولوژي سينتتيک3 /
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که سامانههای زیستی پیچیده بوده و هر قدر به آنها باز

خواهیم شد؛ زیرا ماشینها و سلولها ،دو ماهیت کامالً

هم بنگریم باز هم پیچیدهتر جلوهگر میشوند.

متفاوت از یکدیگر هستند (.)8
در فراتر از این تفاوت هستی شناسانه ،به تفاوتهای

همانگونه که در بخش پیشین اشاره شد ،با شیوة عمل

دانشمند اسپانیایی (پورکار وپریتو) میپردازیم (.)12

و رهیافتهای مورد استفاده در بیولوژی سینتتیک،

نخست آنکه به نظر نمیآید که ارگانیسمها دارای

رسیدن به ادراک کامل از سامانههای بیولوژی بسیار

ساختارهای مدوالر واقعی باشند ،اما آشکار است که

دشوار است و شاید غیر متحمل؛ در نتیجه نمیبایست

آنها

گوشی

ارگانیسم را ماشین قلمداد کرد.

( )anti-orthegonalityهستند راست گوش بودن

پیش از آنکه به تفاوتهای ماهیتی میان ارگانیسمها و

( )orthogonalityکه یکی از ارکان مهندسی صنایع

ماشینها بپردازیم ،الزم است به تفاوت کلیدی میان

است ،اشاره به استقالل رفتاری دارد .چه ساختارهای

ماشینها و ارگانیسم ،از دیدگاه فلسفة هستی ،نظر

مدوالر ،راست گوش و یا به زبان سادهتر ،قطعات،

بیفکنیم .این تفاوت کلیدی ،به این صورت است که

نمیبایست در ورای چهارچوب ارتباطی از پیش تعریف

زایندة هدفمندی ارگانیسمها ،درونی است درحالی که

شده ،بر هم کنش نشان دهند و میبایست به شیوهای

زایندة هدفمندی ماشینها ،بیرونی است؛ یعنی ماشینها

پیشبینی پذیر رفتار نمایند .در سامانههای مهندسی

طراحی گردیده و نگهداری آنها توسط طراح انجام

شده ،توان و قدرت سیستم از طریق تکرار قطعات یا

میشود در حالی که ارگانیسمها اینگونه طراحی نشدهاند

مدارها با عملکرد یکسان ،ایجاد میشود در حالی که در

دارای

ویژگی

ضد

عملکردی11

راست

و

تبهگنی،12

از اصول

است که ماشینها به عوامل بیرونی (انسانها یا

حاکم میباشند .معنای همپوشانی عملکردی را به این

ماشینهای دیگر) وابستهاند که طراحی ،ساخت و تعمیر

طریق میتوان استنباط کرد که درحالی که ماشینها به

شوند .این در حالی است که در ارگانیسمها عوامل

گونهای طراحی شدهاند که قطعات مستقل به گونهای

درونی و نه عوامل بیرونی ،ساخت و تعمیر آنها را

کنار یکدیگر قرار گیرند که میتوان هر قطعه را

هدایت میکنند .از این رو ،هر چند که ماشینها و

جایگزین کرده و یا برداشت نمود بدون اینکه اثرات

ارگانیسمها از دیدگاه ترمودینامیک ،درگاههای باز برای

عمدهای بر کل سیستم حادث شود امّا در ارگانیسمهای

ورود مواد و انرژی هستند ولی ارگانیسمها سامانههای

زنده ،قطعات از نظر عملکردی به یکدیگر چسبندگی

پیچیدهای هستند که برای "علیت موثر" به صورت بسته

جدایی ناپذیر دارند .از این رو ،بیولوژی از ماشینها (که

عمل میکنند .در هر صورت ،اگر ما تفاوت ماهوی میان

بر پایة مدوالر مهندسی شدهاند) از لحاظ مداربندی،

ماشینها و ارگانیسمها را درنظر نگیریم ،برای پیشرفت

دارای تفاوت ماهوی هستند؛ به این صورت که اجزاء

و چشمانداز بیولوژی سینتتیک با محدودیتهایی روبرو

یک سلول دارای برهم کنشهای انبوه ،تغییرپذیر و

functional overlapping
degeneracy
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و در فقدان قصد بیرونی کار میکنند .این به معنای آن

بیولوژی ،همپوشانی
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بيولوژي در برابر ماشين

بنیادین میان ماشینها و ارگانیسمها ،از دیدگاه دو
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غیرنقشه واری دارند که در سامانههای مهندسی

نوترکیبی ،رانش ژنتیکی ،15انتقال ژنی افقی و به ویژه

نمیتوان چنین مداربندی را یافت نمود.

موتاسیونها ،در دستکاری غیرمستقیم مداوم آرایه

از این رو ،ارگانیسمها و بیولوژی از اصول طراحی

ژنتیکی گونهها مشارکت مینمایند .این تغییرات و تنوع

منطقی ،ترکیب ادوات متعارف ،مدوالرو قطعات راست

ژنتیکی به تنوع فنوتیپی و در نهایت انتخاب طبیعی

گوشه با رفتار پیشبینی پذیر (که در مهندسی میبینیم)،

پیوستگی مییابد .چنین ظهور تنوعی در طراحی منطقی

تبعیت میکنند .نکتة دوم ،وجود پیچیدگی در فراغ از

ماشینی امکانناپذیراست و این فقط در جهان طبیعی

حالت متعارف ،13در ارگانیسمها است.

است که چنین ویژگیای ظهور مییابد .نکتة چهارم
متن16

وجود تعداد انبوه از گونههای زنده در روی زمین و

ارگانیسمهای دستکاری شده در شرایط مصنوعی

تنوع بسیار باالی ژنتیکی در بین خودگونهها و سویهها

آزمایشکاهی با کنترل مواد رشد و برهم کنشهای

و تبادالت مواد ژنتیکی میان ارگانیسمها (مانند انتقال

محدود اکولوژیکی طراحی میشوند در حالی که

ژنی افقی) موجب شده است که بروز رفتار متعارف در

ارگانیسمهای طبیعی در محیط و متن بیرونی پیچیدهای

ارگانسیمها زیر سئوال باشد .از سوی دیگر رفتار هر

زندگی و بر هم کنش میکنند که مدل سازی این شرایط

قطعه نیز در ارگانیسمهای گوناگون (یا الینهای

اکوسیستمی واقعی در شرایط آزمایشگاهی ناممکن

سلولی) اغلب بسیار متفاوت است که در تضاد با تعریف

است و در این شرایط پیچیدة زمینهای با فشارهای

بودن حالت متعارف و استاندارد قرار میگیرد .از این

اکولوژیک پیچیده در مسیر تکامل قرار میگیرند و این

رو ،برعکس ماشینها که از قطعات قابل تعویض و قابل

درحالی است که ارگانیسمهای سینتتیک در محیط

تعمیر ساخته شدهاند ،سلولها طراحی نشدهاند بلکه

زیست کنترل شده سادهتر طراحی میگردند و بیشک

تکامل مییابند و در مسیر تکامل است که قطعهای که

به دلیل نداشتن توان برهمکنش و مکانیسمهای پیچیده

میبایست رفتار متعارف خود را نشان دهد به گونهای

درونی در ارگانیسمها ،آنها نمیتوانند رفتارهای برهم

مورد باز کاربرد در ارگانیسم قرارمیگیرد که دیگر رفتار

کنشهای پیچیده همچون ارگانیسم واقعی را از خود

متعارف عام خود را نشان نمیدهد.

نشان دهند (.)12

بر پایة چنین ویژگیای ،تفاوت سوم میان ارگانیسمها و

با وجودی که ارگانیسمها و سلولها ،ماشین نیستند ولی

ماشینها پدید میآید :یعنی وجود تنوع درونی 14که

نباید این نکته را فراموش کرد که میتوان آنها را

ویژگی اصلی حیات است که تمایل دارد تغییر و تنوع

مهندسی نمود و به گونهای آنها را دستکاری کرد که

را به عرصة ظهور برساند .بدین گونه است که تولید

حداقل پارهای از فرضیات مهندسی را برآورده سازند؛

مثل ،فرایند ساخت نمونة مشابه ازارگانیسم است و نه

مانند آنچه با دستکاریهای مهندسی ژنتیکی،

یکسان از آن.

میکروبها را به ماشینهای زیستی ()bio-machines
standard-free complexity
intrinsic variation
genetic drift
context dependence
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برعکس سیستمهای عامل بیولوژیک بسیار باال است و

و جهان برون ارگانیسمها نهفته است .ماشینها و یا حتی
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تعداد سیستم عامل در انفورماتیک بسیار پایین است.

تفاوت بین ارگانیسمها و ماشینها در وابستگی به

فلسفة بيولوژي سينتتيک11 /

نبيپور
13

باشیم که با این دستکاریها باز این ارگانیسمها را

درک هستهای بیولوژی سینتتیک در مفهوم " ژنوم مینی

نمیتوان ماشینهای زیستی نامید زیرا از اصــول

مال " نهفته است.

پیشبینی پذیری و ناهمبسـتگی سازی ()decoupling

ژنوم کمینه ،مجموعهای حداقل ناچیز از ژنهایی است

پیروی نمیکنند (.)12

که اجازه زیست سلول را فراهم میآورد و به این

اکنون این پرسش فلسفی برجسته میشود که آیا میتوان

مجموعة ژنی میتوان ژنهای مورد عالقه را افزود و

در بیولوژی سینتتیک ماشینهای زیستی را خلق کرد که

آنگاه به یک شاسی ( )chassisپیوند زد .در حقیقت،

از اصول مهندسی پیروی کنند .آیا ما دوران طالیی را

ژنوم کمینه شامل سادهترین اجزاء ممکن است که

تجربه خواهیم کرد که اصول طراحی منتطقی با

موجب بقاء تولید مثل ،پا برجا بودن و تکامل ارگانیسم

سرهمبندی ( )tinkeringاز طریق تکاملی با یکدیگر

میشود ( .)7این ویژگیهای منحصربفرد ارگانیسمهای

ممزوج شوند و موجودات صناعی با ویژگیهای

زنده با واژة اتوپوئسیس 22از آن یاد میکند .شاید برترین

انعطافپذیر به گونهای که بتوانند در محیط و متن

هدفی که در بیولوژی سینتتیک دنبال میشود خلق

پیچیدة بیرونی با برهم کنش ،بقا یافته و تکامل پذیرند،

سلولهای انسان ساختی باشند که بتوانند ویژگیهای

پدیدار شوند.

اتوپوئسیس یعنی تولید مثل ،خود سازمانی و خود ابقایی

به زبان دیگر ،آیا میتوان پیشبینی نمود که در آینده

را از خود نشان دهند .اما پیش از اینکه انسان به این

زیستمندان ماشین مانند داشته باشیم که از قوانین

هدف برسد ،بسیاری از موانع میبایست برداشته شوند.

مهندسی تبعیت نمایند.

در هر صورت ،این هدف در بطن خود یک واقعگرایی

در هر صورت ،پیشرفتهای چشمگیر در بیولوژی

را نهفته دارد و چندین گروه پژوهشی در پی آن هستند،

سینتتیک موجب شدهاند که مفاهیم ارگانیسمهای

مانند پروژة تکامل سلول مصنوعی قابل برنامهریز

سینتتیک 17و ماشینهای زنده 11که به عنوان موجودات

( 21.)PACEکه توسط اتحادیه اروپا سرمایهگذاری شده

هیبرید قلمداد میشوند ،ظهور یافته و رهیافت برای

است (.)12

درک این موجودات موجب شده است که در درک ما

در رهیافت سنتز پیش سلولها (پروتئوسل) 22،هدف

از ارگانیسمها و ماشینها ،اثر گذارد و این پرسش که

ساخت دستی از مواد شیمیایی شبیه به حیات به شکل

آیا جهان زنده به صورت بنیادین از جهان غیرزنده که

سامانة سلول مصنوعی است که میتواند ویژگیهای

در فلسفة طبیعی همیشه وجود داشته است ،به صورت

اتوپوئسیس را از خود نشان دهد .در حقیقت ،رهیافت

بسیار آتشین ،دوباره مطرح گردد (.)11

سلول کمینه یا پروتئوسل شامل تعداد مینی مال در ژنها
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تولید کنندة دارو تبدیل میکنیم .اما باز به یاد داشته

زيست کمينه (ميني مال)

است که میتوانند مورد نسخهبرداری و ترجمان به

synthetic organisms
living machines
Minimal life
autopoiesis
Programmable Artificial cell Evolution
Protocell
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پروتئینهای بسیار ضروری برای حیات شوند.
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تنها حامل اطالعات ژنتیکی قابل تکثیر باشد بلکه

زیستی از غیر زنده ،نایل شویم.

عملکرد کاتالیتیک به صورت ریبوزومی را نیز به

بیولوژیستهای سیستمی که در بحثهای ویژگیهای

سرانجام برساند .هرچند که تاکنون چنین پیش

حیات ،وارد شدهاند ،بربینشهای فالسفة کالسیک

سلولهایی که بتوانند خود تکثیر بوده و تکاملپذیر

پافشاری دارند ،برای مثال ،بحثهای ارسطو و کانت

باشند و خود ابقایی را از خود نشان دهند ،ساخته

پیرامون آنکه آیا مفهوم کنونی از علیت میتواند به اندازة

نشدهاند اما نمونههایی اولیه ساخته شده یا شبیهسازی

کافی آشکار نماید که چگونه جزء و کل در سامانههای

شدهاند (.)11

زیستی در روابط علت و معلولی معکوس قرار

در هر صورت ،ساخت با پیش سلول ها،

میگیرند؟ منابع الهام دیگر برای بیولوژیستهای

بیولوژیستهای سینتتیک در پی آن هستند که بسیاری

سینتتیک را میتوان در تئوری روزن

از پرسشهای فلسفی پیرامون آنکه حیات چیست و

( )Rosen's Formalizationاز سامانههای متابولیسم

چگونه منشاء میگیرد و تکامل میپذیرد را پاسخ دهند.

– ترمیم ،23تئوری سیستمی عمومی (ریاضی) و تئوری

نخست ،برای ساخت پیش سلول ،الزم است که درون

دستهای ( )category theoryیافت.

داره (محفظه) ،متابولیسم و اطالعات ،یکپارچه شوند.

در تئوریهای سامانهها و سازمانی ،به نقشهای

برای درون داره ،از وزیکولها ( )vesiclesاستفاده

عملکردی درون داره (محفظه) ،اتونومی و علیت

میشود که بسیار با جدارة سلولی مشابهت دارند و از

فرایندها در خود ابقایی در نمونههای زیست کمینه

لیپید دوجداره ساخته شدهاند .متابولیسم شامل تبدیل

اشاره شده است و بر روی پژوهش ،جهت یافت اصول

انرژی بوده که کاتالیز درون سلولی را هدایت مینماید

عمومی (اصول سازماندهی) 24به جای اصول

طراحی25،

و اطالعات نیز توسط ژنوم فراهم میشود .با وجود

تأکید ورزیده شده است .در حقیقت ،برای درک

پیشرفتهای شگرف در این سه بخش ،اما

سامانههای زیستی ،رهیافت تئوری سیستمی ،در ابعاد

یکپارچهسازی آنها به ویژه در بخش تقسیم سلولی ،با

ژرف آن ،بیش از رهیافتهای سیبرنتیکی ،نیاز است .در

چالشهای ستگری روبرو است تا بر آنها ،پیروزی

همین جا است که از دید روششناسی فلسفی این

حاصل نشود ،ساخت سلول صناعی ،امکانناپذیر است.

پرسش برمیخیزد که آیا ما به چهارچوب ریاضی یا

چنانچه ،این موانع در آینده زدوده شوند ،ساخت

رسمی دیگری در بیولوژی نیاز داریم که با آنچه در

ارگانیسم سینتتیک ،دور از تصور نخواهد بود ( .)11در

مهندسی و فیزیک است ،متفاوت خواهد بود؟

این هنگامه است که ما میتوانیم از بسیاری از فرایندها

نکته قابل بحث فلسفی دیگر پیرامون ویژگیهای

و پدیدههایی که در پیش از خلق حیات روی دادند،

بنیادین حیات ،نقش نسبی اتونومی ،بازبودن و همکاری

آگاهی بیابیم .در چنین هنگامه است که مفاهیم حیات و

در سامانههای زیستی است .تاکنون ،پژوهشهای
metabolism-repair systems
Organizing principles
design principles
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از سوی دیگر ،این قابل قبول است که سلول مینی مال

موجودات غیر زنده ،از دیدگاه فلسفی ،معنای ژرفا خود

فلسفة بيولوژي سينتتيک19 /

نبيپور

فلسفی پیرامون منشاء حیات بر ارگانیسمهای منفرد

سلولی و توالی محیطی است که از یک سیستم به سیستم

متمرکز بوده است ،اما بینشهای برخاسته از

دیگر در تغییر است و در نتیجه بیولوژیستهای

میکروبیولوژی مدرن موجب شده است که تمرکز از

سینتتیک در حد فوریت نیاز به راهبردهایی دارند که این

ارگانیسمهای واحد به برهم کنشهای همکارانه موجود

وابستگی به محیط و متن ( )Context-dependenceرا

درکلنیهای سلولها نیز گسترش بیابد (.)5

در مدلهای زیست کمینه خود ،لحاظ نموده و تا حد

مباحث مربوط به میکروبیوم و برهم کنش میان آنها و

زیادی کنترل نمایند (.)13

ارگانیسم میزبان و چگونگی شکلگیری متابولیسم و

21

متابولیتهای وابسته به این برهم کنشها ،در سامانههای

حيات مصنوعي

پیچیدة ارگانیسم مادر ،در ترسیم شبکههای پیچیدة ملکولی

تعریف ارائه شدهای مقالة اولین کنفرانس حیات

و عملکردی در سطح پایه و پویا ،بسیار اثرگذار بودهاند.

مصنوعی پیش از آنکه توصیف یک هدف علمی باشد

پژوهش اخیر در بیولوژی سینتتیک جهت شناخت پویایی

تعریف کنندة یک گسترة نوین پژوهشی در آینده است

کلنیهای

وزیکولهای

برپایة

اولئیت

()14؛ "حیات مصنوعی مطالعة سامانههای انسان

( )Prebioticنشان داد که نفوذپذیری وزیکولها به

خود نشان میدهند و مکمل علوم بیولوژیک سنتی است

کاتالیستها و ماکروملکولها برای کلنیها ،از وزیکولهای

که بر آنالیز ارگانیسمهای زنده تمرکز دارند و تالش

منفرد ،بیشتر بوده است .در پارهای از موارد نیز کلنیها

مینماید یک رفتارهای همسان با حیات را در درون

یکدیگر را جذب نموده و به تبادل مواد پرداختند .این

رایانههای دیگر فضاهای مصنوعی سنتز نماید .با

پژوهشها و مباحث مربوط به میکروبیوم در دانش

گسترش فراتر از بنیان تجربی که بیولوژی بر آن پایه

میکروبیولوژی موجب برانگیخته شدن پرسشهای

است یعنی زندة کربنی حیات که در زمین تکامل یافته

فراوانی شده است ،برای مثال :آیا حیات از مکانیسمهای

است ،حیات مصنوعی میتواند در ترسیم تصویر

همکارانه میان سامانههای پربیوتیک برخاسته است؟ آیا
ما نیاز داریم که پیرامون فرضیات هستی شناسایی دربارة

بزرگتری از « زندگی ای که ما آن را میشناسیم» را
به صورت « زندگی ای که میتواند باشد » در مفاهیم

تفکر کنیم؟ ( .)5هر چند پاسخ به این پرسشها برای

سلولهای مصنوعی میبایست سه بخش عمدة زیر را

فالسفهای که پیرامون بیولوژی سینتتیک و بیولوژی

داشته باشند:

سیستمی به تفکر میپردازند بسیار جالب است اما این

 /1غشاءهای بیولوژیکی که به عنوان سد محافظتی عمل

بیوستگی ارگانیسم به محیط و زمینه برهم کنشهای

کرده و در همان زمان نیز اجازة ارتباط میان سلول و محیط

پیچیده موجب میشود که مدارهای بیولوژیک مهندسی

زیست را فراهم میکنند.

شده به ندرت به شیوهای که طراحی شدهاند ،کار کنند.

 /2ماشین نسخهبرداری و ترجمان که پروتئینها را براساس

زیرا عمل بخشهای ملکولی به شدت وابسته به زمینه

توالیهای ژنتیکی سنتز میکند.
unity of life
Artificial life
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اینکه چه چیز "وحدت حیات " 26را مقرر مینماید،

بیولوژی نظری سهیم شود؛ برای ایجاد حیات مصنوعی،
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( )oleate-basedغولآسا در شرایط پربیوتیک

ساخت است که رفتارهای ویژة سامانههای زیستی را از

/ 14طب جنوب

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

(کمینه) تعریف شده هستند که میتوان آنها را مهندسی

تنظم میکنند ،وجود ندارد .اما پیشرفتهای آینده موجب

کرد و تحت کنترل قرار داد .اما چند پرش ساختاری پابرجا

خواهند شد که جعبه ابزار مدوالر برای طراحی رایانهای

هستند.

سلولهای مصنوعی فراهم آورد تا کالس نوینی از

 /1چه میزان اطالعات را میتوان در درون سلولهای

سلولهای سینتتیک خلق شوند (.)15-17

مصنوعی کد کرد؟

در این پروژههای جاهطلبانه حتی میتوان از اشکال

 /2تعداد کمینه فاکتورهای مورد لزوم برای عملکرد ثابت

غیرطبیعی حیات نیز گفتگو کرد که بدین منظور،

و توانمند سلولهای مصنوعی چقدر است؟

زیستشناسان مواد ژنتیکی و اسیدهای هستهای و یا

 /3آیا سلولهای مصنوعی میتوانند به صورت مؤثر با

کدهای ژنتیکی متفاوتی را استفاده میکنند .در حقیقت ،در

محیط زیست خود در ارتباط قرار گیرند؟

این پروژههایی که آنان در پی ساخت اشکال نوین

 /4آیا سلولهای مصنوعی میتوانند تکثیر ،تقسیم و حتی

غیرطبیعی حیات هستند ،از زنجیر و قید و بند طبیعت خود

تکامل بیابند؟

را رها میسازند .هرچند  RNA ،DNAو ماشین سلولی

بیولوژیک سینتتیک ،کتابخانهای غنی از ابزارها و قطعات

به حیات طبیعی شکل توانمند و پا برجایی را دادهاند اما

سلولی را فراهم آورده است که میتوان برای ساخت این

دانشمندان بیولوژی سینتتیک در تالش هستند تا یکی یا دو

سلولها به کاربرد .پایگاه دادههای مربوط به مسیرهای

از چهارباز  DNAرا تغییر دهند و در حالی که باندهای

بیولوژیک و ابزارهای طراحی خودکار را میتوان برای

هیدروژنی گیرنده -دهنده را در ساختار حفظ میکنند،

طراحی و پیشبینی مسیرهای سلولی در درون سلولهای

سامانههای ژنتیکی مصنوعیای را بسازند که بتواند تکامل

مصنوعی به کاربرد .کلنینگ با توان عملیاتی باال ،21سنتزژن

را پذیرا باشد.

و هم آوردن مسیرهای بیولوژیک را میتوان برای بررسی

به زبان دیگر ،اشکال جایگزینی از حیات را خلق میکنند

مجموعهای از مسیرهای کاندید شده به کاربرد .افزون بر

که ممکن است در جایی دیگر از گیتی بوده یا امکان خلق

این ،موتاسیون تصادفی  DNAو فناوری میکروفلوئیدی

داشته باشد .چنین است که این پروژهها مورد توجه سازمان

را میتوان برای تکامل کتابخانهای عظیم از  DNAجهت

فضایی آمریکا ( )NASAنیز قرار گرفته است .با خلق این

پیادهسازی در سلولهای مصنوعی مورد استفاده قرار داد.

شیوههای نوین ،جایگزین و محتمل از حیات ،پرسشهای

با تمام این پیشرفتها ،هنوز همان سه پرسش بنیادی برای

پیشین فلسفی پیرامون گذشته و منشاء حیات ،نه تنها

ساخت زیست مینی مال پابرجا بوده است و پژوهشهای

پاسخهای در خوراندیشهای را در مییابند بلکه پیرامون

بیشتری مورد نیاز است تا بتوان مجموعة مینی مال از

اصولی که حیات در آینده چگونه خواهد بود و شکل

بخشها و قطعات سلولی مورد لزوم برای متابولیسم

میپذیرد گویا خواهند بود (.)11

کارآمد و تکثیر را یافت نمود .افزودن بر این ،درک این

ساخت سلولها و حیات مصنوعی و یا ساخت حیات

موضوع که چگونه فاکتورهای غیرژنتیکی درون سلولی

مصنوعی از عناصرغیرطبیعی که یک انحراف نوین از
Hig-throghput cloning
Crowding
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مینماید .این سلولهای مصنوعی سامانههای مینی مال

سلولی ،عملکرد کارآمد مسیرهای بیولوژیک سلولی را
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 /3مدولهای ژنتیکی که پویایی کل سلول را کنترل

شامل ازدحام و چیدمان 28گونههای شیمیایی و ساختارهای

فلسفة بيولوژي سينتتيک15 /

نبيپور

معرفتشناسی فلسفة بیولوژی به میان میکشاند که پاسخ

زمین محو کنند ،به مقابله بپردازد؟

به آنها آمیزهای از تحلیل و دلیل و برهانطلبی را میجوید.

آیا این پیشرفتها در ساخت حیات مصنوعی از مواد

این گونههای حیات مصنوعی به صورت فیزیکی ممکن

غیرطبیعی و خلق تنوع زیستی مصنوعی با ملکولهای غیر

(حتی نه در ابعاد تکنیکی امکانپذیر) ،چه بر پایة مواد

طبیعی بیولوژیک ،میتواند پاسخی منطقی در برابر

طبیعی یا غیرطبیعی یا کدهای ژنتیکی متفاوت ،میتوانند نه

تهدیدات محیط زیستی باشد که ما خود آن را آفریده و یا

تنها آیندههای ممکن برای حیات را در فراتر از قوانین

خلق خواهیم کرد؟ چنین به نظر میآید که خیزش بیولوژی

تکامل طبیعی ،به تصویر بکشند بلکه دانش ما در مورد

سینتتیک موجب یک تغییر جابجایی در پارادایم

چیستی حیات در آینده نیز گسترش میدهند .بر این اساس

معرفتشناسی در حوزة بیولوژی شده است و این بیشتر

آیا میتوان همانگونه که در مجلة طبیعت ( )Natureبه

به دلیل آن است که بیولوژی از آنالیز و شناخت سامانههای

تصویر کشیده شد گفت که "حیات آن چیزی است که ما

زیستی به سوی بازتولید آن به شکل مصنوعی حرکت کرده

آن را میسازیم " و یا اینکه گستاخانه موضوع را به اینجا

است؛ یعنی چیزی که پیش از این در بیولوژی سنتی نه

کشاند " حیات شما در دستان شما خواهد بود“ .بیشک

امکان آن وجود داشت و نه در مورد آن اندیشه میشد.

دانش ما با خلق و ساخت سامانههای زیستی و یا

بنابراین چنین مینماید که تقارن میان اجزاء آنالیتیک و

ماشینهای زیستی ،زیست مینی مال یا حیات مصنوعی،

سینتتیک که پیش از این درشیمی (به ویژه شیمی آلی)

افزایش مییابد و ما با " ساختن" " دانستن " خود را

وجود داشت ،با ساخت حیات مصنوعی ،گسترش

افزایش میدهیم و دیگر دانش خود را با نگاه به حیات و

یابد (.)4

تجربه و تحلیل آن محدود نمیسازیم و آن را " خواهیم

در این تغییر پارادایم ،بیولوژیستهای سینتتیک به سنتز

ساخت " و با این ساختن ،خواهیم دانست .این موضوعی

پروتئینها و مواد ژنتیکیای میپردازند که پیش از این

است که در شناختشناسی و معرفت فلسفة علم بیولوژی

وجود نداشتهاند و عملکرد آنها را در مقابل پروتئینها و

سینتتیک ،جایگاهی رفیع را برای خود باز نموده

مواد ژنتیکیای که اطالعات زیستی را در خود نهفته داشته

است (.)11

و محصول تکامل طبیعی بودهاند (تا طراحی منطقی)

آیا با این توالی ساختن و دانستن و خلق حیات مصنوعی

میسنجند ( .)18در چنین تقارن میان آنالیز و سنتز است
نامید32.

چیرگی مییابیم و برای اولین بار موجوداتی خلق میشوند

با دستآوردهای بیولوژی سینتتیک به عنوان یک

که با سرعت غیرقابل تصوری ،نیروی تکامل را در

فناوری ،شاید انسان بتواند گام به گام به کشف رموز

مینوردند؟ آیا این شیوه خلق حیات مصنوعی که بر

حیات و نوشتن برنامة سلولهای زنده در قالب حیات

شیوههای طبیعی فائق میآید ،میتواند در شرایط بحرانی

مصنوعی ،نایل شود .از این رو ،با آنالیز و سنتز پیوسته

که ساختة انسان است یا شرایطی که به شکل طبیعی در

که در بیولوژی سینتتیک در پارادایم جدید بیولوژی روی
میدهد ،فاصلة میان حیات طبیعی و حیات مصنوعی فنا
/ Biology is technology
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به اشکال غیر قابل شمارش ما بر قدرت و نیروی تکامل

که بیولوژی را شاید بتوان یک فناوری
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طبیعت است ،پرسشهای بیپاسخ فراوانی را در حوزة

آینده با آنها روبرو خواهیم شد و میتوانند حیات را از کرة

1931  فروردين و ارديبهشت/1  شماره/سال بيست و يكم

تضاد منافع
بیان

نویسنده

توسط

منافع

تضاد

طب جنوب/ 19

 بر پایة دیدگاه فلسفة حاکم بر، از این رو.مییابد

هیچگونه

 مرز میان زیست طبیعی و مصنوعی،بیولوژی سینتتیک

.نشده است

 موقتی و ناپایدار است، مشروط،که هم اکنون میبینیم
،)و در زمانی(که نمی توان هرگز آن را پیش بینی کرد
.)22(  برداشته خواهد شد،این مرز موقت و ناپایدار
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Abstract
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Synthetic biology is a novel branch of biological sciences. With the creation of synthetic microorganisms
with minimal genome compatible with life, Craig Venter had provoked hot philosophical discussions about
the nature of life. Furthermore, recent advancements in synthetic biology have revived philosophical
discussions about hybrid entities “synthetic organisms” and “living machines” and fundamental differences
between biological machines and the living world. This paper is a critical analysis of the philosophical
perspective on the design of synthetic organisms, minimal genome and artificial life. It also presents a
critical view on knowledge-making practices in synthetic biology on Richard Feynman’s statement: “What
I cannot create, I do not understand.”
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