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رمزگشایی جدید از هوش انسان
ارسال شده توسط  moderator5در /5اسفند1393/
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مطالعات محققان امریکایی نشان می دهد DNA ،انسان قادر به تولید نورون های بیشتری نسبت به سایر
موجودات بوده و چرایی باهوش بودن انسان را می توان در این موضوع توجیه کرد.
مهر نوشت:
مطالعات محققان امریکایی نشان می دهد DNA ،انسان قادر به تولید نورون های بیشتری نسبت به سایر
موجودات بوده و چرایی باهوش بودن انسان را می توان در این موضوع توجیه کرد.
محققان امریکایی دانشگاه دوک مطالعات متفاوتی را در رابطه با  DNAو سلول های مغزی انسان آغاز
کرده اند که می تواند پاسخ متفاوتی را برای چرایی باهوش بودن انسان ها نسبت به سایر موجودات ارائه
کند زیرا انسان ها قادر به یاد گرفتن زبان های مختلف یا حل دشوارترین مسائل ریاضی هستند.
محققان دانشگاه دوک امریکا در مطالعات خود به تزریق  DNAو سلول های مغزی انسان به جنین موش ها
پرداختند و نتایج بررسی ها ابعاد جدیدی را پیش روی آنها قرار داد.
مغز جنین موش ها با سرعت باورنکردنی به رشد پرداخت که در نتیجه تزریق  DNAانسانی بود .محققان
معتقدند ژن های رمزگذاری شده توسط  DNAباعث بروز چنین وجه تمایزی بین انسان و حیوان می شوند.
انسان و شامپانزه دارای ساختارهای ژنتیکی شبیه به یکدیگر هستند اما محققان در این مطالعات موفق
به کشف  ۱۰۶رشد دهنده مغزی شدند که باعث تفاوت میان انسان و شامپانزه می شود .اما تصور می شود ۶
مورد از این توالی ژن ها باعث رشد مغز می شوند .این ذرات را »human-accelerated regulatory
 «enhancersیا به طور مخفف HAREمی نامند .تعداد  HAREها نیز از  ۱تا  ۶شماره گذاری شده است.
 HARE۵عجیب ترین توالی کشف شده است زیرا زمانی که این ژن از انسان گرفته و به موش های تزریق شد،
مغز موش ها  ۱۲درصد رشد بیشتری را نسبت به زمانی نشان دادند که  HARE۵از شامپانزه ها گرفته شده
بود .تحقیقات نشان داد که انسان و شامپانزه تنها در  ۱۶حرف رمزگذاری ژنتیکی متفاوت هستند ،به همین
دلیل تزریق  HARE۵با تفاوت اندکی در دو گونه جنین موش ها بروز کرد .تحقیقات نشان داد ،موش هایی که
ژن های انسانی دریافت کرده بودند ،باهوش تر هستند .دانشمندان امیدوارند تا از این تحقیقات
بتوانند برای درمان بیماری های مغزی استفاده کنند.
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