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نانومـن؛ ترکیب علم و هنرهای نمایشی
مترجم :زهرا ا کرمی ،عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

چگونه موضوعی مانند فناوری نانو در حوزه سرطان را به افراد غیرمتخصص
توضیح میدهید؟ نیکول استاینمتز رویکرد ترکیب علم و هنرهای نمایشی را
در این رابطه شرح میدهد.
در عصری که اخبار ســاختگی و حقایق غیرواقعی حکمفرما هستند ،سخت
است مردم را قانع کنیم که اطالعات قابلدسترس و صحیحی در اختیارشان
میگذاریم .ارتباط با مردم زمانی دشوارتر است که پای گزارش پیشرفتهای
علمــی درمیــان باشــد .رســانهها ،ا کتشــافات علمــی را بیــش از حــد پرشــور
جلــوه میدهند و بســیار اتفــاق میافتد که اطالعات علمی به اشــتباه گزارش
میشــود .ایــن امــر مردم را به ســتوه مــیآورد ،مثل وقتی که میشــنوند قهوه
ســبب بروز ســرطان میشــود و فردای آن روز خبر میرســد که از بروز ســرطان
جلوگیــری میکنــد .امــا در برخی مــوارد ،گزارش اشــتباه میتوانــد پیامدهای
جدی به دنبال داشــته باشــد ،مانند رسوایی وا کسن  .MMRوقتی رسانهها
و تــا حــدی حتی مجالت علمی به جای آزمایشــات نفسگیر هــر روزه ،با تمام
موانــع و شکســتهای نا گریــزش ،بــر خــود پژوهــش متمرکــز باشــند ،توضیح
ماهیت واقعی کشفیات علمی دشوار است.
شکاف میان واقعیت آزمایشگاه و آنچه که رسانهها از پژوهش علمی گزارش
میکننــد هیچوقت بــه اندازه حوزهای جدید مانند فنــاوری نانو عمیق نبوده
است؛ نانو تخیل مردم را عمیقا تحت تأثیر قرار داده و در فیلمها و رمانهای
زیادی مطرح شــده است .پیشرفت در زمینه هرآنچه فناوری نانو وعده داده
از جملــه حــوزه پژوهشــی خودم (نانو در حوزه ســرطان) ،با موانــع متداول در
همه پژوهشها روبهروســت :بنبســتها ،شکســتهای آزمایشگاهی و تکرار
چندبــاره آزمایشها برای پیبردن به اشــتباهات .چه کاری میتوانیم انجام
دهیــم تــا مــردم را از ماهیــت واقعــی پژوهشهــای علمــی آ گاه کنیــم؟ کاش
قهرمانی بود که میتوانستیم روی آن حساب کنیم...
خوشــبختانه مــا میتوانیــم روی قهرمانمــان حســاب کنیــم :نانومــن! بــه
بیــان دقیقتــر ،برای آنکه فناوری نانو در زمینه ســرطان دســت یافتنی شــود
و پیشــرفتها و مشــکالت را پررنگتــر جلــوه دهیــم ،رویکــردی بینرشــتهای
انتخــاب کردیــم کــه  STEMرا بــا هنرهای نمایشــی ترکیب میکنــد .این یک
همکاری مشترک میان نایت و برینگار ،یک گروه نویسنده در حوزه موسیقی
( )www.knightandbrinegar.comو مــن ()www.steinmetzlab.com
است.
پــروژ ه نانومــن ،شــاخههای فنــاوری نانــو ،بــازی ،طراحــی گرافیــک و تئاتر را
بهمنظــور تحقــق مفهــوم دارورســانی و فنــاوری نانــو در زمینــ ه ســرطان ،بــه
هــم متصــل میکنــد .نانومــن ماموریــت دارد تــا داروهــای شــیمیدرمانی را
بــدون آســیب به ســلولهای ســالم ،به بافت تومور برســاند .ما بــرای توضیح
مشــکالت فعلی درمان سرطان ،از فنون داستانســرایی ،موسیقی ،تعامل و
اصــول مهندســی برای افزایــش موفقیت در درمان ســرطان ،بــا هدف نهایی
بــاال بردن شــانس نجــات بیمار اســتفاده کردیم .بــرای مثــال ،در یک اجرای
تعاملی همراه با موســیقی ،دانشــمند آزمایشــگاه ما دکتر  Xمامور پیدا کردن
روشــی برای درمان ســرطان اســت .او رویکردی مبتنیبر فناوری نانو طراحی
میکنــد کــه در آن از ویــروس گیاهــی بهعنــوان نانوحامل برای رســاندن دارو
اســتفاده میشود .نانومن متولد میشــود .اما زمانیکه به جریان خون بیمار

تزریق میشــود ،سیستم ایمنی بدن سریعا آن را بهعنوان مزاحمشناسایی و
اعالم خطر میکند و فا گوســیتهایی مثل ما کروفاژها حمله کرده و نانومن را
پیش از آنکه به ســلولهای تومور برســد ،از دور خارج میکنند .نتیج ه اولین
آزمایش :شکست!
شکســت باعث میشــود بهطــور مداوم تالش کنیــم تا مشــکل را حل کنیم،
روی یافتهها بیشتر فکر کنیم ،راهبردهای جایگزین را ارائه دهیم و درنهایت
موفق شــویم .در بازی ویدیویی ،بازیکن جان تازهای گرفته و مامویت جدید
آغاز میشــود .در آزمایشــگاه ،ما راهبرد را اصالح میکنیم ،از تجربهمان درس
میگیریــم و طــرح را بهبــود میبخشــیم که نتیجــه اینها نســخه دوم نانومن
اســت .دکتر  ،Xدانشــجویانش و نانومن بر روی یافتههای این آزمایش بحث
میکننــد و دکتــر به آنها میگویــد« :این یک روش علمی اســت .بارها و بارها
شکست میخوریم .دفع ه بعد سعی میکنیم بهتر عمل کنیم .میفهمیم چه
چیــز کارآمــد اســت و چه چیز نیســت .یاد میگیریــم .چون دانســتن قویتر از
شــک اســت .نگران نباشــید ،به نتیجه خواهیم رســید .اینگونه مهارت الزم
را کسب میکنید ».و اینگونه نانومن با ابزار بیشتری تجهیز میشود تا از پس
موانــع زیســتی ،که در طــول ماموریت درمان ســرطان با آن مواجه میشــود،
بربیاید.
بزرگتریــن مانــع بــرای اینکــه نانوحاملهــا دارو را بــا موفقیــت بــه هــدف
برســانند ،عمل پا کســازی بهوســیل ه ســلولهای ایمنی اســت .طراحی این
سیســتم فا گوســیته تکهســتهای بدین صورت است تا اجســام خارجی را از
گــردش خــارج کند .موادشــیمیایی ســطحی جدید بــرای مقابله بــا این مانع
ایجاد شــدند ،بنابراین در آزمایش دوم نانومن مجهز به پوشــش پلیمری بود
که برای جان ســالم به در بردن از مانع فا گوسیتها مانند شنل نامرئی عمل
میکــرد .البتــه موانــع و مشــکالت بیشــتری وجود دارنــد ،مثال چگونه ســلول
هدف را پیدا و به داخل آن نفوذ کند!
این نمایش تعاملی و موزیکال را نانومن نامیدیم ــ جشنواره موزیکال نردکور
تمام بخشهای خدماترسانی نانومن را ترکیب میکند :ویدیو بازی را کامل
میکنــد و یکــی از اعضــا ،نانومــن را در طــول ســفرش در بــدن بهوســیله بازی
کنتــرل میکنــد .هدف این اســت کــه اصــول  STEMرا با هنرهای نمایشــی و
تجســمی پیونــد دهیــم .مــا میخواهیــم از ترکیــب پژوهشهای مهم بــا تئاتر
نوآورانــه ،تجربــهای زنــده ایجــاد کنیــم کــه تعاملیتــر و جذابتــر از کنفرانــس
علمــی و آموزندهتــر از یــک بــازی معمولــی باشــد .فرامــوش نکنیم کــه علوم و
مهندســی نیازمنــد صبــر و حوصلــه و مهــارت حــل مســئلهاند .پژوهشــگران
باید پوســت کلفت باشــند و برای پیشــرفت در مبارزه با ســرطان و هر مسئله
دیگر علمی اســتقامت داشــته باشند .من بهعنوان ورزشــکار حرفهای در تیم
اســکیت آلمــان آموختم که بــرای اینکه پرشــی جدید یاد بگیــرم ،چندین بار
زمین میخورم اما این بخشــی از راه اســت؛ رمز موفقیت آن است که بایستی
و دوباره تالش کنی ،تا زمانیکه موفق شوی.
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