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 دهيچک
. شه استيهم يک برايولوژيزيا في يعيت طبيه، توقف فعالا موجود زنديدر انسان « مرگ» يه برايو اول يظاهر يامروز معنا يدر پزشك :زمينه و هدف

 .افتيس را يتوان اپوپتوز يم« مرگ»کلمه  يبرا يه پزشكيدر علوم پا

 .ل شواهد صورت گرفته استيتحل مستندات و يبرخ ن مطالعه با استفاده از مروريا :روش

ات کار خود را از ابتدا باا  يموت و ح يعنين دو مخلوق ينه شده است و اينهاده مخلوقات در زمان خلقتشان در درون آنها يفرمان موت در کل: ها افتهي

 يعا يز باه روال طب ياگر همه چ. دارد يشتريت بيامر فعال يات در ابتداين حيشتر فعال است و فراميان کار بين موت در پايفرام يکنند ول يهم آغاز م

تواند باه انساان    يانسان م يرشد علم. م شديع کنند با اجل معلق روبرو خواهيگ را تسرمر يم شد و اگر عوامليرو خواه روبه يش رود با اجل مسميپ

ع در مارگ ماا   يقات آنهاه موجاب تسار    يدر حق. باشد يکننده موت را به حداقل برساند و تنها رقم زننده اجل مسم عيببخشد که عوامل تسر يقدرت

 .از جهل ما است يشود به دست خود ما و ناش يم

را از  يسالول  يزيا ر تواند مارگ برناماه   يها م ها و کاهش آپوپتوز سلول ش ازاندازه سلوليم بير تقسيات نظياز عدم تعادل در موت و ح يمشكالت ناش

ک بدن ساالم را  يل يت شده، برنامه تشكيريک تعادل مديات دريم که موت و حين شاهد هستيل جنيدر مراحل مختلف تشك. خارج کند يزير برنامه

د قبال از  يا لذا ماوت با . د از قبل نوشته شده باشديها با ر سلوليدن به سايات بخشيها به موازات ح از سلول ين، برنامه مرگ برخيبنابرا. برند يش ميپ

 . زنده عمل خود را انجام دهد يها سلول يريگ شده باشد تا بتواند قبل از شكل يات طراحيح

را يا در حال انجام اسات ز  يستيبه مواد ز ييايميكرد از مواد شير روييتغ.عت استيطح طبات در سياز موت و ح يريان شد تعبيآنهه ب :گيري نتيجه

 يک محصاول برخاساته از حكمات اسات و وقتا     يد يمرگ در زمان تول يلذا طراح. نهفته است يستيدات زيبدون عارضه در تول يريپذ بيتخر ينوع

 .را در خلقت خداوند مشاهده کرد ين طراحين مظاهر ايتر يتوان عال يم مطلق است ميم که خداوند حكيمعتقد
 

 مطالعه تطبيقيمرگ،  ،جنين حيات، رشد آپوپتوزيس، :ها كليد واژه
 

 مقدمه
 :ميکن يآغاز سخن را با کالم خداوند شروع م

ا وَهُاوَ الْعَزييازُ   الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَکُمْ أَيُّكُامْ أَحْسَانُ عَمَل ا   »

همانكه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد که کدامتان  .«رُالْغَفُو

ه ين آيآنهه در ا(. 7ه يآ -سوره ملک)نيكوکارتريد و اوست ارجمند آمرزنده 

ات يا ف خلقات ح يا ن است کاه تكل يرد ايمورد تدبر و بحث قرار گ يستيبا

باا هماه عظمات خاود      يا زنادگ يا ات و يم که حيدان يروشن است و ما م

 .شده است «لقخ»

 تواند داشته باشد؟ يم ييچه معنا «موت«»خلق»ن است که يال اؤس

 «ماوت »ات را يا ن اسات کاه فقادان ح   يشود ا يآنهه به ذهن ما متبادر م

شاود کاه    يان ما يب يات است و موت زمانيقت و اصل همان حيم و حقيدان يم

ات يا ح گار يباه عباارت د  . ده باشاد يان رسيات به پايا حيدر کار نباشد  ياتيح

 .شود يده ميان برسد موت ناميات به پايکه ح يقت و اصل است و زمانيحق

با ابهاام   «موت»خلق  يم معناين معنا را قبول کنيم اياگر بخواه

 «اتيا ح»و خاالق   «موت»م خود را خالق يخداوند حك. شود يروبرو م

ات را بعد يات آورده است و حيکرده است و موت را مقدم بر ح يمعرف

 .ذکر کرده استاز موت 

ن رشاته  يرا در ا يم که عمريد سراغ مفسران قرآن کريد بايبدون ترد

د يا نكاه با يل ايا باه دل . ميم و از آنها ساوال کنا  ياند برو کار کرده يتخصص

م و از يا رو يزان مير الميم سراغ تفسيت کنين مجموعه رعاياختصار را در ا

 .ميشو يا ميه را جوير آين مفسر بزرگ قرن تفسيا

 :نديفرما يه مين آير ايتفس در ييعالمه طباطبا حضرت
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 و همكاران مصطفي قانعي

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /702

رود کاه آن حاالتى دارد کاه     در ماورد چايزى به کار مى «اتيح» کالماه

و کلمه موت باه  . شاعاور و اراده شاده است به خاطر داشتن آن حاالت، داراى

چيزى کاه هاسات باه طااورى کاه از تعلايم    . معناى نداشتن آن حالت است

ن اساات کااه   يناى ديگرى به خود گرفته، و آن عاباارت از اآيد مع قرآن برمى

هاماان ماوجاود داراى شاعااور و اراده از ياكااى از ماراحاال زنادگااى بااه      

اى دياگار ماناتاقال شاود، قارآن کارياام صاارا اياان اناتااقال را      مارحاله

موت خوانده باا اينكاه منتقال شاونده شاعور و اراده خاود را از دسات ناداده،         

ايان معناا   « فيماا   تعلماون  ... ناحن قدرنا بينكم الماوت » همهنان که از آياه

خادا  : هن ديگر نبايد پرسيد چرا در آيه مورد بحث فرموديشد، بنابرا استفاده مى

مگر مارگ هام آفاريادنى است؟ چون گفتيم ازتعلايم   موت و حيات را آفريده

لكاه باه معنااى انتقاال     آيد که مرگ به معناى عدم حيات نيست؛ ب قرآن برمى

 .پذير است امرى وجودى که مانند حيات خلقت. است

نجاا چاون قادرت انتقاال دارد مخلاوق محساو        يقت موت ايدر حق

 .شود يم

 

 در مورد مرگ يعلم پزشک يها افتهي

م يا دار «رگما » يه برايو اول يظاهر يک معنايز يامروز ن يدر پزشك

ا يا  يعا يت طبيا زناده فعال  ا موجاود يا ن معنا است که در انساان  يکه به ا

ا يت قلب يشه متوقف شود همانند آنهه درتوقف فعاليهم يک برايولوژيزيف

ت نكند يفعال ياتيک ارگان حيا يافتد  يا تنفس از کار ميدهد و  يمغز رخ م

 .شود ياطالق م «مرگ»ن حالت يو به ا

ه يا تار در علاوم پا   قيا عم يوقت. عموم شناخته شده است ين مفهوم برايا

م نكاات قابال   يرو يمرگ م يه برايم پايم و به دنبال مفاهيشو يوارد م يپزشك

 .را روشن کند «موتخلق » يمعنا ياديتواند تا حد ز يم که ميابي يتوجه م

. افات يسارا  يتوان اپوپتوز يم «مرگ»کلمه  يبرا يه پزشكيدر علوم پا

ار يروشن شدن بحث بسا  يبرا يمرگ سلول يندهايق فرآيدرک بهتر و دق

مختلاف   يهاا  م بدن ماا از ارگاان  يدان يهمانگونه که م. کننده است کمک

ک واحد باه ناام سالول    يبدن ما از  يها همه ارگان يساخته شده است ول

ک يگر از انواع مختلف، يكديمختلف به  يها اند و اتصال سلول ساخته شده

به طور  يخون يها ها همانند سلول ن سلوليهم ا يسازند گاه يارگان را م

 .کنند يت ميگر هستند و در گردش خون ما فعاليكديا از مجز

هاا از جملاه    ر سلوليپوشانده دستگاه گوارش و سا يها هر روز سلول

رد و يگ يآن را م يد جايشوند و سلول جد يدچار مرگ م يخون يها سلول

 .ک فرد ادامه داردي ين روند در طول زندگيا

ار از مارگ روزاناه   ک آما يا آنكه ابعاد موضوع بهتر روشن شاود   يبرا

 .د باشديک تفكر مفيآغاز  يتواند برا يدر بدن انسان م يسلول

 يارد سلول دچار مرگ سلوليليم 21-51ک فرد بالغ روزانه حدود يدر 

ن تعداد سلول مرده يد اين موضوع باشينكه شما متوجه ايشوند بدون ا يم

ن يا ا. دشو ين ميگزيد جايجد يها له سلوليشود و به وس ياز بدن جمع م

 يآور جماع  يد و از طرفا يا جد يهاا  د سالول يا تول يات بارا يا حجام عمل 

 .ک برنامه داردياز به يمرده ن يها سلول

 

 (Apoptosis)شده سلول  يزير مرگ برنامه
 يهاا  ها و بافت افته در ارگاني ار سازمان يبدن به صورت بس يها سلول

عاادل از نظار   از به ثبات و تين يش سلولين آرايا. مختلف بدن وجود دارند

 يمختلفا  يهاا  دهيا پد يط( حفظ تعادل)ن هموستازيکنترل ا. تعداد دارد

ان ين ميار مهم در ايبس ينديفرآ يد مثل سلولياگرچه تول. رديگ يصورت م

م يشاود تنظا   ين تعاادل ما  يکه منجر به ا يگريند مهم ديباشد اما فرآ يم

 .باشد يم يمرگ سلول

کاه   يتاا ماادام  . وجاود دارد  يتناساب  ير سلوليو تكث ين مرگ سلوليب

زان يدر حال رشد باشد م يو جوان يام کودکيموجود زنده همانند انسان در ا

زان برابار  ين ميا يانساليدر م. شتر استيب يو ياز مرگ سلول يش سلوليافزا

و  يل جاوان ين دليبنابرا. است ير سلوليشتر از تكثيب يمرگ سلول يريو در پ

ر سالول رقام   يا زان مرگ سالول و تكث يل مدر توازن و تعاد يريو پ يکودک

آن باه   ين مارگ سالول و بازسااز   يم چون تعادل بيشو ير ميما پ. خورد يم

عمار   ياگار انساان  . کناد  يدا ما يکمتر سوق پ يشتر و بازسازيسمت مرگ ب

تر اسات و   نيسنگ ين تعادل و ترازو به سمت بازسازيکفه ا يعنيشتر دارد يب

باه ناام    ير بدن امكان خاصيو تعم ينوساز يابر. اندازد ير ميرا به تاخ يريپ

 .ه شده استيدر بدن موجود زنده تعب ياديبن يها سلول

سااز و   خاون  يهاا  داران مثال سالول   ژه در مهرهيو يها از بافت يبعض

شاوند و   يما  يدر طول عمر موجود زنده، نوساز( يبافت پوشش)وم يتل ياپ

ز يو تما ير سلوليبا تكث ها وجود دارند هين  يکه در ا ياديتوسط سلول بن

 . شوند يم يها بازساز سلول

م آن يفه دارند تا در تارم يدر هر قسمت از بدن وظ ياديبن يها سلول

 يين باا هماان قادرت عمال و تواناا     يگزيجاا  يسلولها. ه کمک کننديناح

 يپوشش يها اگر سلول. سازند يمتناسب با عملكرد، هر قسمت از بدن را م

دساتگاه گاوارش    ياديا بن يهاا  م دارند، سالول زش دائيدستگاه گوارش ر

. زش شاده کنناد  يا ر يها ن سلوليگزيد جايجد يها فه دارند تا سلوليوظ

شده است و باا   يو پوشاننده روده از قبل طراح يسطح يها زش سلولير

ز در يه نين ناحيم ايترم. است «موت»دهد که همان  يق رخ ميت دقيريمد

 .رديگ يشكل من عضو يدن به ايبخش «اتيح»ند يفرا

دستگاه گوارش، با هار باار غاذا    ( وميتل ياپ)به عنوان مثال در پوشش 

کنده شده و همراه با غذا هضم  يپوشش يها از سلول ياديخوردن تعداد ز

 .شود يز دفع ميمانده آن ن يشده و باق

وجود دارند کاه   ياديبن يها وم دستگاه گوارش سلوليتل يدر قاعده اپ

 . کنند ياز دست رفته را جبران م يها ابند و سلولي يم زيافته و تماير يتكث

از سطح پوست کنده شده و  ييها ن صورت سلوليز به هميدر پوست ن

که در قاعده پوست قرار گرفته و  ياديبن يها ر سلولياز تكث. شوند يدفع م
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 نظريه تطبيقي تقدم موت بر حيات از منظر پزشكي و برداشتي از قرآن کريم

 700/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 .شود يم ميپوست ترم يه سطحيد، ناحيجد يپوست يها ز به سلوليبا تما

 يبه وجود برخ يازيافتد که ن ياتفاق م يزمان يم سلولين نوع از تنظيا

 يديتواند تهد يها م ن سلوليا( وجود)ا حضور يباشد و  يها نم از انواع سلول

ک ناوع از  يها دچار  ن حالت سلوليدر ا. نديات ارگان به حسا  آيح يبرا

ک يا ن يا شاوند و ا  يما  يشده سالول  يزير ، به نام مرگ برنامهيمرگ سلول

 .است يعيمال طبند کايفرا

هاا دچاار مارگ     ، سالول يسالول  يهاا   برناماه  يو طا  يبه علل مختلف

مراحال   يک سار يا باه صاورت    ياز مرگ سالول  يآپوپتوز شكل. شوند يم

شاده سالول رخ    يزير ند مرگ برنامهيفرآ يدر سلول است که ط يمولكول

 يزيا ر  مرگ برنامه: ف کرديطور تعر نيتوانا يدهد و در واقع آپوپتوز را م يم

 .اتيح يعيک روند طبيبدن انسان در  يها سلول

جه يدر نت. افتادن است يجداشدن و پتوز به معن يدر لغت آپو به معن

در . جداشادن و افتاادن اسات    يبه معنا  يآپوپتوز از نظر لغو يکل يمعنا

 يشوند و ط يخود جدا م يها از زندگ ل که سلولين دليبه ا يف پزشكيتعر

اطالق  يشده سلول يزير ن واژه، مرگ برنامهيبه ارند يم يم يعيک روند طبي

 .گر استيد يها ک سلول به نفع سلوليشود و در واقع مرگ  يم

شاده سالول را متارادا     يزير اغلب منابع دو واژه آپوپتوز و مرگ برنامه

 يزيا ر ن نوع مرگ برناماه يز آپوپتوز را مهمتريگر نيد يا هم به کار برده، عده

را  يسالول   شاده  يزير برنامه ن محققان مرگيا. اندقلمداد کرده يشده سلول

باه   يک سالول يولوژيزيف مرگ فيان و توصيب يبرا يک عنوان کليبه صورت 

سام عمال،   ي، مكانيمرگ سالول   جادکنندهيکار برده و آن را برحسب عامل ا

 يزياار بااه دو نااوع ماارگ برنامااه   ييايميوشاايک و بياارات مورفولوژييااتغ

 .کنند يم يبند ميتقس يرآپوپتوزيغ ي شدهيزير مهو مرگ برنا يآپوپتوزي شده

هماهنگ اساات کااه بااه ماارگ      ييايميوشيند بيفرا اکيآپوپتاوز 

 نكاروز  شود و به سه نوع آپوپتوز، شابه آپوپتاوز و شابه يم يمنته سالول

شاده حالات    يزيا ربرنامه ن حالات مارگيتار مهام. شاوديم يبنددسته

 يو زنادگ  يمنا يساتم ا يدر تكامال، س  را يديا آپوپتوز است که نقاش کل 

 . کند يم يباز يموجودات پرسلول يعيطب

شاود ودر واقاع ،    يانجام م يمشخص يها سمين روند با دخالت مكانيا

: شاود  يک ما يا رات مورفولوژييمنجر به تغ ييايميوشياز اتفاقات ب يكسري

اتفاق ( شود يغشاء سلول به سمت خارج برجسته م) يسلول يها يبرآمدگ

ها کوچاک شاده و باه     افته و سلوليآن حجم سلول کاهش  يفتد، طا يم

متراکم شده و ( نيکرومات) DNAآن  يصورت متراکم و فشرده درآمده و ط

 يج از دست رفته و سطح سلوليبه تدر يشود و اسكلت سلول يقطعه م قطعه

 يهاا  ر شده و انادامک ييرود و سلول دچار تغ ين ميدا کرده و از بير پييتغ

 .مانند  يزوزوم سالم ميو ل يتوکندريمانند م يلولس يداخل

 يد کاه اجساام آپوپتاوز   يآ يم در يبه صورت اجسام يات سلوليمحتو

را  ياجسام آپوپتوز( خوار گانهيب)کننده  تيفاگوس يها سلول. شود يده مينام

کاه از   ييهاا  كاول يدر واقاع وز . برناد  ين ما يده و از بيت کرده، بلعيفاگوس

( گانه خوارهايب)ها  تيفاگوس ند، توسطيآ يد ميها پد لقطعه شدن سلو قطعه

دن آنها به قطعات سلول مورد نظر، موجب انهدام و حذا و هضم يو چسب

شده بوده و يزير ار منظم و به صورت برنامهيده بسين پديا. شود يسلول م

 يهاا  ل هضم توسط سالول يبه دل يشود ول يده مياگرچه سلول از هم پاش

رون يا سالول باه ب   يات داخلا يا قبل از آنكه محتو( خوار هگانيب) يتيفاگوس

مجااور   يهاا  باه سالول   يبيشاود و آسا   ين سلول هضم ما يخته شود اير

شاوند و   يها در سلول پخش نما  ميو آنز يجه مواد سلوليو در نت. رسد ينم

 (.0،7،9)شوند  يمانع از التها  م

 ت شاده رخ يريماد  شاده باه صاورت کاامال      يزير ند مرگ برنامهيفرا

مارگ در سالول در زماان     يسا ينو دهد برنامه ين امر نشان ميا دهد و يم

باه   يبينه شده است تا در زمان مرگ سلول آسيه آن نهادياول يريگ شكل

 شاده سالول مجاددا     ياز هم متالشا  يگر نرسد و تمام اجزايد يها سلول

 يبارا . دارد يخيناد ساابقه تاار   ين فرايا توجه به ا. رديمورد استفاده قرار گ

آپوپتوزيس را چنين تعريف  0027و همكارانش در سال  Kerr ن باريستنخ

و  يغير منطقا  يدر موجودات امر يبا وجود آنكه فرايند خود کش»کردند 

در  يآن وجاود نادارد ولا    يدر اجرا ياست که هيهگونه هماهنگ ياجبار

و  يها در جهت هموساتاز  آن سلول يوجود دارد که ط يجانوران سيستم

سرکش از  يها شد و يا در جهت رشد و نمو و حذا سلولدر ر يهماهنگ

و هماهنگ که ريشه در ژنتيک موجاودات دارد   يطريق يک فرايند منطق

 يدانشمند آلمان Carel Vogt (.0)«آورند يها را فراهم م موجبات مرگ سلول

 .ح کارد يتشار  0207ده را در ساال  يا ن پديا بود کاه اصاول ا   ين کسياول

Walter flaming از مارگ   يتار  قيا ح دقيتشار  0225سات درساال   يآناتوم

بعد  يها آپوپتوز در سال درباره مطالعات .شده سلول ارائه کرد يزير برنامه

 يهاا يماار يکه نقش آن در ب يزمان يعنيافت ي يشتريش بيافزا 0001از 

 .(0)مختلف مشخص شد

نقاص   يشه کامل و بيهم يار مهم است که آپوپتوز روندين نكته بسيا

ها باه اشاتباه وارد    شود، سلول يباعث م يک محرک خارجي يگاه. ستين

 يآپوپتاوز  يهاا ن روند اشتباه بر اثر حضاورمحرک يشوند و ار آپوپتوزيمس

 يها ا تابشيآزاد  يها كاليکه سلول در معرض راد يمثال زمان يبرا. است

 يرند امكان دارد که آپوپتوز رويگ  ير استرس قرارميا تحت تاثيزا و  جهش

از بدن که در  يمثال عضو يبرا. سلول را به سمت مرگ سوق دهددهد و 

آن باه سامت مارگ     يهاا  رد، سالول يگ يو قرار ميو اکتيمعرض امواج راد

امروزه عضو مبتال به سرطان را  ين ما در پزشكيهم يبرا. شوند يت ميهدا

ند مرگ يم تا فرايده يا پروتون قرار ميو و يواکتيراد يدر معرض اشعه گاما

. در آن عضاو کام شاود    يک کند و تعداد سلول سارطان يسلول تحر را در

 ييها افتد و سلول ير ميهم روند مرگ سلول بر اساس برنامه به تاخ يگاه

نجا سارطان  يا. شوند ينم ير آپوپتوزيد دچار آپوپتوز شوند، وارد مسيکه با

ند مرگ به ياگر فرا. کند يک عضو به شكل ناموزون رشد ميدهد و  يرخ م

 .گر وجود نخواهد داشتيز ديرخ دهد سرطان ن موقع
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ها و کنتارل   سلول يکنند تا با کنترل روند آپوپتزيدانشمندان تالش م

نساون و  يدز و پارکيا چاون سارطان و ا   ييهاا  يماار ي، بينوع سلول آپوپتوز

ا يا و  يدرمان يميامروزه درمان سرطان با استفاده از ش. مر را درمان کننديالزا

 . رديگ يهدا صورت م يها سلول يآپوپتوز کيساس تحربر ا يپرتو درمان

د، ماارگ يااجد يهااا ل ساالوليل تشااكيااسااالم بااه دل يهااا در بافاات

ن اتفاق جبران نشود يرا اگر ايشود ز يشده سلول، دچار تعادل م يزير برنامه

ل يا اگار تشاك  يا ل رفتاه و  يا هاا تحل  ل مارگ سالول  يبدن به دل يها بافت

هاا   انجاام شاود بافات    ييبه تنهاا  يزد بدون حضور آپوپتويجد يها سلول

 .تر از حد معمول خواهند شد  بزرگ

اگر  .ده اختصاص داده شده استين پديبه ا ياريبس يولوژيقات بيتحق

تواند  يابد ميش يش از اندازه افزايزان آپوپتوز بين تعادل برقرار نباشد و ميا

. شاود  يقلب دز و سكتهينسون، ايمر ، پارکيمانند آلزا ييها يماريمنجر به ب

ات موجود زناده را باه خطار    يک سلول، حيماندن  که زنده ين زمانيبنابرا

 .کند يم يشده، خودکش يزير ندازد، سلول با مرگ برنامهيب

 2ک کودک يارد سلول و در يليم 21تا  51در افراد بالغ روزانه حدود 

مطالعاات   .شاوند  يون سلول دچاار آپوپتاوز ما   يليم 90تا  71ساله  00تا 

در  يخاصا  يهاا  ست، ژنين ياتفاق ياند که مرگ سلول نشان داده يددمتع

 (. 5)دار هستند ت کار مرگ را عهدهيريل هستند و مديان دخين ميا

ا باا  يا نناد  يب يب ميم آسيکه بعدازترم ييها تواند در سلول يآپوپتوز م

هستند اتفاق  يکه تحت فشار گرسنگ ييها ا سلوليشوند  يروس آلوده ميو

ا يا روس يا به و يل آلودگيبه دل ين به آن معنا است که اگر سلوليا. فتديب

ت شده باه  يريا سموم عملكرد خود را از دست بدهد به شكل مدياسترس 

کنناده   زهيونيدر اثر اشعه  DNAدن يب ديآس. شود يت ميسمت مرگ هدا

ق يا ک آپوپتاوز از طر يموجب تحر هم ممكن است يسم ييايميا مواد شي

 (.0)شود P53ل کننده تومور ژن کنتر يعمل بر رو

 يهاا  ا سالول يا آپوپتوز ممكن است از طرا خود سلول  يم برايتصم

 .بدن هستند باشد يمنيستم ايکه جزء س ييها سلول يا از سوياطراا 

 يسالول  يهاا  گنالياز س يگوناگون ي ند آپوپتوز توسط محدودهيفرا

داخال   يهاا  ها ممكان اسات از محارک    گنالين سيشودکه ا يکنترل م

خاارج   يهاا  محارک . شاوند  يناش يخارج سلول يها ا از محرکي يسلول

تاروژن  يد نيرشد، اکس يها، فاکتورها ممكن است شامل هورمون يسلول

NO  ييپالساما  يد از عارض غشاا  يا ن بايها شوند و بنابرا نيتوکيا سيو 

موجاب   يا منفا يا ها بطور مثبات   گنالين سيا. عبور کنند و اثر بگذارند

 .شوند يآپوپتوز م

هستند از طرا سلول باه   يدر واقع پاسخ يداخل سلول يها گناليس

گرما، . شوند يسلول يت منجر به خودکشيدر نها ها و ممكن است استرس

 يهماه عاوامل   يپوکسيو ه يروسيو يه، آلودگيت از تغذيتشعشع، محروم

 يداخال سالول   يهاا  گناليجااد سا  يهستند که ممكن اسات منجار باه ا   

 .ده شونديب ديسآ يها آپوپتوزتوسط سلول

 يقيه تطبيو اجل معلق با نظر ير اجل مسميتعب

 يزير مرگ برنامه يم که نوعيافتيم و درياکنون که با آپوپتوز آشنا شد

از خلق  يريشود و تعب ينه مينهاد يک سلول در ويخلقت  يشده از ابتدا

اجال  »ن مرگ را باا  ياز ا ييها م مشابهتيتوان يما حاصل شد م يموت برا

مخلوقات در زمان خلقتشان، فرمان موت  درون همه. ميتصور کن «يمسم

ات کار خود را از ابتدا يموت و ح يعنين دو مخلوق ينه شده است و اينهاد

شاتر فعاال اسات و    يان کاار ب ين موت در پايفرام يکنند ول يبا هم آغاز م

ن دو، يا شه تعادل ايهم. دارد يشتريت بيامر فعال يات در ابتداين حيفرام

است که  يا ک جوان بالغ تعادل به گونهيدر . زند يمختلف را رقم م نيسن

زان کااهش  ين ميا يريشتر است و در پيتر و ب عيم، سرير سلول و ترميتكث

عوامال باعاث    يم بعضا يابيا  يم درما ياگر به مطالب با  رجوع کن. ابدي يم

 يز عاوامل يا ر موجودات نيدر انسان و سا. شد يم يع روند مرگ سلوليتسر

ش يپ يعيز به روال طبياگر همه چ. ع بخشنديتوانند روند مرگ را تسر يم

ع کنند با يمرگ را تسر يم شد و اگر عوامليروبرو خواه يرود با اجل مسم

 يتواند به انسان قادرت  يانسان م يرشد علم. م شدياجل معلق روبرو خواه

ننده ز ت را به حداقل برساند و تنها رقمع کننده مويببخشد که عوامل تسر

شود به  يع در مرگ ما ميقت آنهه موجب تسريدر حق. باشد ياجل مسم

ت بهداشات و  ياگر طب مدرن، رعا. از جهل ما است يدست خود ما و ناش

ران در يرا در ا يد به زندگياند ام گر موفق شدهيكديکاهش عوامل خطر با 

ش يافازا  يسال نسبت به قبال از انقاال  اساالم    ين زن ومرد حدود سيب

م يدانا  يما نم. اند کننده مرگ را کاهش داده عيقت علل تسريد، در حقدهن

 است؟  يچه زمان ياجل مسم

 

 اتياز عدم تعادل در موت و ح يمشکالت ناش
در بدن انسان اگر . تدبر و تامل دارد يات جايتعادل در واژه مرگ و ح

. سرطان بروز کند يماريروند مرگ سلول، دچار اختالل شود ممكن است ب

 يهنگفت يها نهيا است و هزيروزه سرطان جزء پنج علت اول مرگ در دنام

جه يتوانند نت يها م از سرطان يدر واقع برخ.رديگ يدرمان آن انجام م يبرا

 يدرماان  يميکه در ش ييداروها. آپوپتوز باشند يندهايشكست در آغاز فرآ

در  آپوپتاوز  يتوانناد موجاب القاا    يبه صورت موفق مورد استفاده بودند م

 . شده و موجب بهبود شوند يسرطان يها سلول
 :عامل دخالت دارند 7جاد سرطان يدر ا

 ها ش از اندازه سلوليم بيتقس .0

ها کمتر از حاد نرماال دچاار آپوپتاوز      سلول ها کاهش آپوپتوز سلول .7

 .شوند

م يک تومور بادخ يبدن در  يها است که در آن سلول يماريسرطان ب

ساالم را ناابود    يهاا  شاوند و بافات   يم ما يسا ر و تقيتكث يرعاديبه طور غ

و مارگ   يم سالول يزان تقسا ين ميشه بيک جاندار سالم هميدر . کنند يم

ن تعادل ياز ا يسرطان يها سلول. ز تعادل وجود دارديو تما يسلول يعيطب
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 نظريه تطبيقي تقدم موت بر حيات از منظر پزشكي و برداشتي از قرآن کريم

 750/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

ن يا هاا از ا  سالول . کنند يم و رشد ميتقس يرعاديخارج شده و به شكل غ

و  يم سالول ير کنتارل نشاده تقسا   يکنناد و مسا   يفرار ما  يعيکنترل طب

و مرگ موجود  يتواند منجر به نابود يرند که ميگ يش ميمهاجرت را در پ

 . زنده شود

ن است کاه تعاادل در   يا يلذا تمرکز دانشمندان متخصص مرگ سلول

 يسالول  يعنا ي. ن سطح نگه دارنديشه در بهتريات سلول را هميمرگ و ح

ند ين فرايدر آن به موقع رخ دهد و ا سيند اپوپتوزين برود فرايد از بيکه با

ات ياگر سلول مغز به ح. و سالم نشود يباعث مرگ سلول عاد يطيدر شرا

 يها سلول يوقت يکند ول يمر بروز نميآلزا يماريخود ادامه دهد ب يعيطب

گر بروز خواهد يد يماريمر و چند بيآلزا يماريدچار آپوپتوز شوند ب يمغز

ع يتسر يم که مرگ سلوليخواهان آن هست ما يپس در سلول سرطان. کرد

ن يا ا يبرقارار . ميا توقف آن هسات يق يخواهان تعو يشود و در سلول مغز

هاا   زودرس در سلول يريما شاهد پ يزمان.ار کمک کننده استيتعادل بس

شاوند و   ين نما يگزيجاوان جاا   يهاا  ر باا سالول  يپ يها م که سلوليهست

ت باعاث  يجمع يرينگونه که پهما. شود يبدن دچار اختالل م يها تيفعال

کاه افاراد    يتا يب جمعيا جامعه دچار اختالل شاود و ترک  ييشود کارا يم

خود را از دست خواهد  يداشته باشند، توانمند يسالخورده آن سهم بزرگ

 يگاار بازسااازياساات کااه د ييهااا ز حاصاال ساالوليااانسااان ن يريااداد، پ

در  يار مهما يند بسا يسالم فرآ يها شده سلول يزير مرگ برنامه.شوند ينم

رود و   يمختلف بادن باه شامار ما     يها ها و اندام توسعه و رشد و نمو بافت

ها دچار  ها و اندام از بافت ياريند، روند رشد و نمو بسين فرآيبدون وجود ا

ز يها ن يمارياز ب ياريدر بس يد و ضرورين روند مفيشود؛ اما هم ياختالل م

د يا با. ات استيتعادل موت و ح لذا اصل بر. کند يفا ميا يتوجه نقش قابل

شناخت رموز . ک تعادل برقرار باشديم يو مرگ و ترم ين مرگ و بازسازيب

ک يا در  يآن در جهت سالمت انسان، نقش مهم يرين تعادل و به کارگيا

 .سالم خواهد داشت يزندگ

ا يا  يطا ير عوامال مختلاف مح  يکه سلول، تحت تاثث  ين زمانيهمهن

ها قرار  هورمون يداروها و برخ يپرتوها، برخ ها و اشعه ير برخي، نظيدرون

ن نارود و  يکه از با  يشده و در صورت يراتييآن دستخوش تغ DNAرد، يگ

تواند منجر باه   يرات ميين تغيک کند، ايمختلف آپوپتوز را تحر يرهايمس

 .ها شود شدن سلول يد از جمله سرطانيشد يناهنجارها

است کاه در   يند منظميآهمان طور که گفته شد، در واقع آپوپتوز فر

آن خود سلول به صورت فعال و مؤثر در مرگ خود شرکت کرده و باعاث  

 .شود يت انواع مختلف سلول ميان جمعيحفظ تعادل در م

ها  ان ساخت و مرگ سلوليو حفظ تعادل م يخون يها ان گلبوليدر م

 .ت استيار حائز اهميده بسين پديز اين

ها  ن سلوليل حفظ تعادل بيبه دل يارد سلول خونيليم 5روزانه حدود 

 .شوند يها در مغز استخوان توسط آپوپتوز حذا م د مدام آنيو تول

طاول عمار    يدارا يسااز  خاون  يد شاده طا  يا د توليسف يها گلبول

شاده دچاار مارگ     يزيا ر بوده و پس از آن، توسط مرگ برناماه  يمشخص

ده تاوأم  يا ن پديا ن ژن باا ا يت چناد يان فعالين ميشوند و در واقع در ا  يم

حاصل، موجب القاا آپوپتاوز شاده ،     يها نين پروتئياز ا يگروه. باشد يم

 يز نقش مهارين يهستند و گروه  ياتيشبرد آپوپتوز حيپ يز براين يگروه

 .آپوپتوز دارند يبرا

 

 يسلول يزير ر مواد مختلف بر مرگ برنامهيتأث
شود چون  يخارج م يزير گاها  خود، از برنامه يسلول يزير مرگ برنامه

جاد کنناد مانناد   يده را اين پديز ايمواد و داروها ن ير برخيممكن است تثث

کننده  زهيوني يها ها به دو دسته اشعه اشعه. ونيداسيآزاد واکس يها كاليراد

کننده مانند اشاعه   زهيونيريغ يها اشعه. شوند يم ميکننده تقس زهيونيريو غ

UV  ه مانند اشعه کنند زهيوني يا ماورا بنفش و پرتوهايوx و گاما هستند . 

مضار و    زهيونيا ريزه و غيونيا  يها ن قرارنگرفتن در معرض اشعهيبنابرا

ر يا برهاا نظ يهاا و ف  وهيا ساالم مانناد م   يين استفاده از ماواد غاذا  يهمهن

توانناد اثار مضار     يما ( دانياکسا  يسرشاار از آنتا  )ج يو هاو  يفرنگا  گوجه

توان سن  يآزاد م يها كاليراد کردن کند و با کم يآزاد را خنث يها كاليراد

در واقااع از آپوپتااوز . کاارد يريجلااوگ يريااش داده و از پيساالول را افاازا

ل استفاده از ياز د  يكي. کند يدا ميش پيشده و سن سلول افزا يريجلوگ

 . است ياز مرگ نا به هنگام سلول يريضدآفتا  جلوگ يها کرم

ناخواسته  يها ا سلولحذ يها ن راهيتر ياز اصل يكيآپوپتوز  ساميمكان

. شاود  يما  انجاام  يسالول  تااک  يحت و ياست که در بدن موجودات پرسلول

 يسات يند زين فرايکنترل ا يرا برا يخاص يها ها محصول روسياز و ياريبس

 از ياريمقابلاه باا بسا    يز بارا ين يمنيستم ايکنند و س يد ميبه نفع خود تول

ده يا ن پديا وقاوع ا . کندياده مر استفين مسيها از ا روسيها از جمله و پاتوژن

 ييهاا  يماريا بيجاد سرطان يباعث ا يو چاه کاهش يشايچه به صاورت افزا

 يهاا  راه و يناد سالول  ين فرايا ا ييشناسا. شود ينسون ميمر وپارکير آلزاينظ

. گشاسات  راه يالتهابو ضاد  يسارطان ضد يها به داده يابيرل آن در دستکنت

هاا   سالول  يعا ياز رشاد و تكامال طب   کاه  يعاامل  اند هر مطالعات نشان داده

اا انجمااد،  يا ک يدر معارض عوامال توکسا    يريکند، مانند قرارگ يريجلوگ

 . کند يآنهاا فاراهم م بروز آپوپتاوز در ينه را برايممكن است زم

 

 اتين وابسته به تعادل در مرگ و حين جنيتکو

کننده رشد و نمو جنين، نخستين کساني بودند  زيست شناسان بررسي

ها را مورد توصيف قارار دادناد و تشاريح     ريزي شده سلول مرگ برنامه که

هاي غيرضروري و زاياد   کردند که چطور در مرحله جنيني برخي از سلول

تارين مثاال عيناي ايان فرآيناد را      به. روناد  توسط اين فرآيند از بين ماي 

و تحليال برخاي از    (تتارهاا )هاا  تواند در دگرديسي  رو قورباغاه و وزغ  مي

 .ها براي رسيدن به بلوغ مشاهده کرد اماند

اي به عهده  خودکشي سلولي در شكل دادن رشد مغزي نيز نقش برجسته
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 .شود هاي اوليه به مرور طي اين فرآيند حذا مي دارد و بسياري از سلول

س به صاورت  يده آپوپتوزيها پد تكامل بافت يو ط ينيدوران جن يط

تواناد   يما  ينيپوپتوز در دوران جنده آيپد.ار فعال در حال انجام استيبس

ن انگشاتان  يبا  ينا يدر دوران جن. جااد کناد  ين ايدر جنا  يرات مثبتييتغ

 ييدن انگشتان دست در مراحل ابتدايوجود دارد که منجر به چسب يا پرده

ح يل صاح ين پارده و تشاك  ين رفتن اياز ب. شود يم( انيرو)ن يل جنيتشك

 يها ن در تكامل مغز و ارگانيهنهم. رديگ يده انجام مين پديانگشتان، با ا

 .دارد يتينقش حائز اهم يد مثليتول

د يا از، توليا زان مورد نياز م يشتريار بيبس يها ن مغز، سلوليتكو يط

کاه اتصاا ت    يمغاز  يهاا  از سالول   ان، آن دساته يا ن ميا شود و در ا يم

 .روند ين ميند آپوپتوز از بيفرآ يکنند ط  يد نميتول يناپسيس

آپوپتوز در مراحل  .است يز ضرورين يند قاعدگيدر فرآ ند آپوپتوزيفرآ

م آن يدر تنظا  يمختلف تكامل موجود زنده نقش دارد و چنانهاه اختاللا  

ک مرحله يده ين پديا. شود يرا موجب م يگوناگون يها يماريجاد شود بيا

 .در آن نقش دارند يكياست که عوامل ژنت يفعال و وابسته به انرژ

 
 ن انسانيجن يريگ شکل يدر ابتدا شده يزير مرگ برنامه

هار سالول باه     يستيل سلول تخم و رشد آن بايبالفاصله بعد از تشك

ک يا از رشد باا   ين شده است برود لذا نوعييتع يو يکه برا يسمت هدف

ک مجسمه ساز کاه  يهمانند . شود يهمزمان آغاز م ياتورينيم يكرتراشيپ

كار ماورد نظار را    ياشد تاا پ تر يا فلز ميک توده سنگ ياز زوائدرا از  يبرخ

در حال رشد فرمان مارگ   ياتيک توده حيزاز يجاد کنددر سلول تخم نيا

ن يتار  ن و کامال يبااتر يشود تا ساختار بدن انسان به ز يز صادر مين يسلول

ح داده ين توضا يجنا  يريا گ در ادامه ابتادا نحاوه شاكل   . رديوجه شكل گ

 يسات يود کاه با شا  ياشااره ما   يماوارد  يريگ و در ضمن به شكل شود يم

 .شود ييز همزمان اجراين( شده يزير مرگ برنامه)س يآپوپتوز

در زماان   يم که برنامه مارگ سالول  يشو يدقت و تفكر متوجه م يبا کم

ن برنامه سلول نگاشته شده است تا هر سلول در زمان خود، کنار بارود  يتدو

شاده   يزيا ر اگر مرگ برنامه. رديبدن بر اساس برنامه شكل گ يتا ساختار کل

م ينقص نخاواه  يک انسان کامل و بيچ گاه يم هيکنن انسان حذا يرا از جن

د که پس از تولد دو انگشت آن ها باه هام   ينيب يرا م ييها شما انسان. داشت

ن دو انگشت در زماان  يبا مرگ پرده ب يستيبا يدگين چسبيده است ايچسب

ن مارگ  كن فقادا يکارد ولا   يدو انگشت را فراهم م ييموجبات جدا ينيجن

شاود   يدو انگشت به هم در زمان تولد م يدگيشده موجب چسب يزير برنامه

ن و يجنا  يريگ توام با رشد و شكل يستيبدن با يتمام اعضا يريدر شكل گ

 .رديز براساس برنامه صورت پذين يد مرگ سلوليجد يها خلق سلول

 يرا طا  يمراحلا ( ش از تولاد ين پا يجن)ان يبدن رو يها از سلول يا دسته

از  يا ابد در هر مرحلاه پااره  ين يکامل تكو يبه نوزاد يکند تا از حالت سلول يم

باه موجاود زناده در    . دهاد  يکامل سوق م يموجود يان را به سوياتفاقات، رو

 . نديگو ين ميل تخم تا هنگام تولد، جنين از هنگام لقاح و تشكيحال تكو

هاا   ، بافات ناد يگو ييايا تكامال کاه باه آن دوران رو    2تا  9 يها هفته يط

ساتم  يهار س  ياصال  يهاا  ان دوره ارگاان يجاد شده و در پايخاص ا يها وارگان

ن يا ا. رنديگ ين انگشتان دست و پا شكل مين مرحله جنيو در ا .شود يجاد ميا

ماه دوم و باا شاروع هفتاه پانجم      ين صورت که طيانگشتان به ا يريشكل گ

 ييابتادا  يجواناه هاا  )د شاون  يدست و پا به شكل باله مانند آشكار م يها اندام

هاا پهان شاده و پانج      ن جوانهيا ييانتها يها و با ادامه رشد قسمت( دست و پا

گر جادا شاده و   يكاد ياناد از   ن قسمت قرار گرفتهين ايکه ب يتر ميقسمت ضخ

از  يا ت دساته يا ، حاصل فعالين جدا شدگيا.ل انگشتان استين مقدمه تشكيا

 .اند شده يسلول يزير ها هستند که دچار مرگ برنامه سلول

اتصاال باه   ) ينيگزيكرومتر به هنگام جايم 051ن انسان از طول يجن

 يط .کند يرشد م يماه باردار 0در طول  cm 51، تا طول (يرحم ي وارهيد

بازرگ   يلا ين از نظار انادازه خ  يبدن جنا ( يباردار) يهفته اول حاملگ 2

. شاود  يما  گذاشاته  ياتوريا نيبه صورت م يه انسانيشود؛ اما طرح اول ينم

دهاد تاا    يرخ ما  يماهگ 0ن نرخ رشد در يشتريب. اتور دست، پا و سرينيم

رشد بعد از تولد هم از . کند يمتر در ماه رشد م يسانت 01ن يکه جن يوقت

 .کند يت ميتبع يا شده  کامال  شناخته يک الگوي

تخمک و اسپرم لقاح  يا به عبارتيک سلول تنها به نام تخم يحال 

جااد کناد مانناد    يافتاه را ا يد صدها نوع سلول تخصاص  توان يافته مي

 يهاا  چشام، سالول   يعدسا  يها ها، سلول ، نورونيعضالن يها سلول

 .رهيو غ يو چرب يخون

ها  البته تمام سلول. نديز گويها تما ها را به انواع سلول توالد نسل سلول

هاا باا داشاتن     ن سالول يا حاال چگوناه ا  . دارند يكساني يكياطالعات ژنت

افته بدن يز يتما يها ابند؟ سلولي يز ميها تما ات مشابه به انواع سلولاطالع

در  ي؛بلكه به صورت منظما  اند ع نشدهيتوز يموجود زنده به صورت تصادف

 . ها در بدن وجود دارند قالب بافت

دانناد   يار منظم خلقت، ميبدن طبق برنامه بس يها هر دسته از سلول

افته يار تخصص يبس يها و تخمک سلولاسپرم . م شونديد تقسيچند بار با

را  يديزنده جدتوانند موجود  ين دو سلول هستند که ميهستند که تنها ا

 (.مثال قلب يبرا)اورند يبه وجود ب

ن، يتكاو  يشود و بعد از آن در طيد مثل آغاز مين با توليدر واقع تكو

 يموجود در اطراا آن بستگ يها ن اجزا و سلوليسرنوشت آن به تداخل ب

جااد  يا يهاا بارا   ن سلوليتداخل ب يدر واقع مسئله در مورد چگونگ. دارد

 .ن استيجن

و عملكرد سلول صورت  يسلول يميوشيکه در ب ياديار زيرات بسييتغ

 .شود يانجام م( Commitment) يبه نام تعهد سلول يروند يرد طيگ يم

شاود تاا سرنوشات     ين، سلول متعهد ميروند تكو يبه عنوان مثال ط

، خون، استخوان ي، قلبيا ههيماه يها مثال  به سلول. رديبه خود بگ يصخا

 .ابدياختصاص ... و 
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 يهاا  ن سالول يدر انساان، تاداخل با    يروند تعهد سلول يدر ط

ل باه اناواع   يتاوان تباد   يه وجود دارد و در اصال هار سالول   يهمسا

هاا، سرنوشات    گر سلوليكن با تداخل سلول با ديها را دارد ول سلول

و در . شاود  ين ما ياي ن تداخل تعير در ايهر دو تا سلول درگا يک ي

که سلول خاود را در آن   يطيک سلول بسته به شرايواقع سرنوشت 

 . دارد يابد بستگي يم

گر يم ديه خارج کنين اوليرا از جن( بالستومر)ک سلول يدر انسان اگر 

کاه   يدهناد طاور   ير مييمانده سرنوشت خود را تغ ين باقيجن يها سلول

دهناد و در واقاع    يا پوشش ميکنند  يش سلول حذا شده را جبران منق

ن سرنوشتشان در جهت جبران بخش ييدر تع ينيجن يها ن توان سلوليا

 . از دست رفته است

هاا   تواند به انواع مختلف سلول يز ميجدا شده ن( بالستومر)سلول 

ن باه صاورت مانظم    ياز تكاو  يها دچاار ناوع   سلول يعنيل شود يتبد

 يساتم هماهناگ سالول   يک سيا هستند و در واقع ( يمين تنظيتكو)

 . وجود دارد

ز يا ن يانواع يکه دارا ياديبن يها ها به عنوان سلول سلول يژگين ويا

 . ت استيار حائز اهميبس يو پزشك يهستند در امور پژوهش

اماا در   ؛ اند ل نوع عملكردشان متفاوتيها به دل ن سلولياگر چه انواع ا

را باه عهاده    ين شده، سرنوشات خاصا  ييش تعياز پ يت طبق تعهدينها

هاا در دساتگاه    ن سالول يا از ا يا به عنوان مثاال از دساته  . خواهند گرفت

 يهاا  از سالول  ياديتعداد ز ييمصرا مواد غذا يگوارش وجود دارند و ط

. شود يمانده آن دفع م يکنده شده و همراه با غذا هضم شده و باق يپوشش

ن مارگ  يهمهنا . سلول کامال  مشخص اسات  هر ياتياگر چه سرنوشت ح

ن اتفااق در  يا ا. شود ين شده انجام مييکامال  تع يا برنامه يز طيها ن سلول

 .ت استيار حائز اهميبدن موجود زنده بس

را وجود يبرخوردار است ز ياديار زيت بسين مسئله از اهمين ايدر جن

ن و يجنا  نيدر مراحل مختلف تكاو  يسلول يزير ده و مرگ برنامهين پديا

 . کند يفا ميرا ا يار موثريک موجود زنده نقش بسيجاد يا

که همان سلول تخم اسات باه    يين ابتداي، جنيمشخص يها در زمان

 .کند يدا مين پيش رفته و تكوين کامل شدن پيجن يسو

ات يم که موت و حين شاهد هستيل جنيدر مراحل مختلف تشك

ش يبدن سالم را پا ک يل يت شده، برنامه تشكيريک تعادل مديدر 

د مشاهده ين در مراحل مختلف دقت کنيل جنياگر به تشك. برند يم

ن يا از باه ا يا ک قطعه گوشات ن يبا در يز يک صورتگريد که يکن يم

ر ين برود تاا ساا  ياز ب يند مرگ سلولياز آن در فرا يدارد که قسمت

مثال در  يبرا. ت کننديخود بتوانند فعال يعيها در شكل طب قسمت

 يده هساتند و بارا  يانسان، انگشاتان باه هام چساب     ينيمرحله جن

ن انگشتان دچار مرگ شوند تا يار بيش يستيح دست بايعملكرد صح

به  يد که انگشتان فردينيب يم يشما گاه. انگشتان از هم جدا شوند

ن يار با يل انگشاتان، شا  يد باه ماوازات تشاك   يبا. ده استيهم چسب

خود را  يعيت طبيفعالشوند تا انگشتان  يانگشتان دچار مرگ سلول

ن يم اينيب يم ميل آن دقت کنين و تشكياگر در کل جن. داشته باشد

ه، يا ل مغز، قلاب، ر يبه موازات تشك يد در قالب مرگ سلوليعمل با

د قباول  يا م بايرين موضوع را بپذياگر ا. ز انجام شوديره نياندام و غ

ن به ديات بخشيها به موازات ح از سلول يم که برنامه مرگ برخيکن

ات يا د قبل از حيها، از قبل نوشته شده باشد لذا موت با ر سلوليسا

زناده   يسالول هاا   يريا شده باشد تا بتواند قبل از شكل گ يطراح

 .عمل خود را انجام دهد

 

 يريگ جهينت

عات اسات کاه    يات در ساطح طب ياز موت و ح يريان شد تعبيآنهه ب

از آنجاا کاه خاالق    . همه ما مشهود است و با تجربه قابل اثبات است يبرا

ن يين خلق آنها قرار داده اسات و پاا  يرا در مخلوق خود ح يمراتب يهست

ات يا آن در ماوت و ح  يندهايعت است که از فراين مرتبه آن عالم طبيتر

ن قاعاده  يز هما يا ات نيتر از ح يدر سطوح عال. ان آورده شديبه م يذکر

قابال   يم عااد ست و باا چشا  يقابل اثبات ن يبا علم تجرب يان دارد وليجر

 .مشاهده نشده است

وجاود   يناد مشاابه  يفرا يسات يآن با يدر کل عالم وجود و تمام اجزا

 .ستين يچ اختالفيرا خداوند در خلقتش هيداشته باشد ز

ده است که هر چاه  ياز شعور رس يم امروز بشر به حدياگر دقت کن

 ينيش بيز پيعت نيآن را در طب يريه پذيکند تا تجز يسازد تالش م يم

را آغااز کارد و    يک سااز يع پالستيگذشته صنا يها انسان در دهه. کند

عت مواجه شد کاه در حاال   يعات ماندگار در طبياز ضا يناگهان با انبوه

 يکه بارا  يامروز با رشد علم. است يطيست محيعه زيک ضايل به يتبد

ک مجاددا از ماواد   يپالسات  يکناد تاا باه جاا     يجاد شده تالش ميا يو

جاا   ياسات کاه حكمات ا    ين مثال کاوچك يا. فاده کندر استيپذ هيتجز

لاذا   ل آن در نظر گرفته شود؛يک مصنوع، در زمان تشكيکند مرگ  يم

ه يا تجز يدارد چون بارا  ير ارزش با تريب پذيست تخريع زيامروز صنا

 .آن هم فكر شده است

ر حال ل دين دليبه هم يستيبه مواد ز ييايميكرد از مواد شير روييتغ

نهفته  يستيدات زيبدون عارضه در تول يريپذ بيتخر يرا نوعيزانجام است 

ک محصول برخاساته از حكمات   يد يمرگ در زمان تول يلذا طراح است؛

ن يتار  يتوان عاال  يم مطلق است ميم که خداوند حكيمعتقد ياست و وقت

 .را در خلقت خداوند مشاهده کرد ين طراحيمظاهر ا

ار ين حكمت به شكل بسيخلقت اتر از عالم  ياز آنجا که در سطوح عال

ن موضوع که موت يتوان با علم به ا يشده است م يتر طراح باتر و عالمانهيز

ق يشود به حقا يات خلق مياند و موت قبل از ح شده يات توام طراحيو ح

 . افتيدست  يمهم يعلم
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 و همكاران مصطفي قانعي

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /750
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Abstract 
Background: In medicine, the primary meaning for "death" in a human or living being is the cessation of natural or 

physiological activity forever. The term apoptosis can be found for "death" in the basic medical sciences.  

Methods: This study was conducted by reviewing some documents and interpretation of evidence. 

Results. The command of death is institutionalized in all creatures at the time of their creation, and these two states, 

namely death and life, started their work together from the beginning, but the commands of death are more active at 

the end of the creature's work, and the commands of life are more active at the beginning. We will face Ajal 

Musamma, if everything goes normally, and if the factors accelerate death, we will face Ajal Mu'allaq. Scientific 

development can give man the power to minimize the accelerating factors of death and only lead to Ajal Musamma. 

In fact, what accelerates our death is in our own hands and due to our ignorance. Problems with the imbalance in life 

and death, such as increased cell proliferation, decreased cell apoptosis, can be capable of disrupting cell death. At 

different stages of embryo formation, death and life are involved in development of a program of forming a healthy 

body in a managed balance. Therefore, the death plan of some cells must be pre-written in parallel with the survival 

of other cells. Therefore, death must be designed before life so that it can act before the formation of living cells.  

Conclusion: What has been said is an interpretation of death and life at the level of nature. The shift from chemicals 

to biomaterials is happening because there is a degradability in bioproducts without any complication. Therefore, the 

design of death at the time of production of a product has arisen from wisdom. When we believe that God is the 

absolute wisdom, we can see the highest manifestations of this design in God's creation. 
 
Keywords: Apoptosis, Comparative Study, Death, Life, Fetal Development 
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