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مقدمه:
برندگان نوبل پزشکی  ۲۰۲۰کاشفان ویروس هپاتیت  Cهستند .بر این اساس ،هاروی آلتر و چارلز رایس ،دو
دانشمند آمریکایی و مایکل هوتون بریتانیایی موفق به دریافت جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۰شدند .نوبل پزشکی
همچنین جایزه ای نقدی بالغ بر یک میلیون کرون سوئد (برابر با حدود  ۹۵۰هزار یورو) را در بر داشت.
اکتشاف این دانشمندان پس از کشف ویروس هپاتیت  Aو  Bبعنوان کشفی بسیار بزرگ شناخته شده است .قبل
از پژوهش های آنها ،کشف ویروس های هپاتیت  Aو  Bگام های مهمی در حوزه پزشکی بوده اما هنوز برای
بیشتر نمونه های انتقال هپاتیت در خون توضیحی وجود نداشت .کشف هپاتیت  Cدلیلی برای ابتال به هپاتیت
مزمن را فاش کرده که در نتیجه ی آن تست های خون و داروهای جدیدی توسعه یافته که جان میلیون ها انسان
را نجات داده است.
به عالوه ،ویروس هپاتیت  Cبعنوان یکی از عوامل اصلی ابتال به سرطان کبد شناخته شده است و از دالیل عمده
نیاز به پیوند کبد در بیماران است .این ویروس در اکثر موارد عالیم آشکاری ندارد و به همین دلیل بعنوان بیماری
یا اپیدمی خاموش شناخته می شود.
در دهه  ۱۹۶۰میالدی هپاتیت نوع  Aو  Bکشف شده بود .اما پروفسور هاروی آلتر که در مؤسسه ملی بهداشت
آمریکا روی بیماران دریافت کننده خون تحقیق می کرد نشان داد که نوعی عفونت ناشناخته دیگر هم در کار
است .بیمارانی بودند که بعد از دریافت خون اهدایی باز هم مریض می شدند .تحقیقات او نشان داد که دادن خون
بیماران دچار عفونت به شامپانزه ها باعث بیمار شدن آنها می شود .این بیماری مرموز با نام هپاتیت "نه آ ،نه ب "
شناخته شد و تالش برای شکار ویروس آغاز شد.
یافته های این دانشمندان در مبارزه با هپاتیتی که از خون منتقل می شود و یک مشکل بزرگ برای بهداشت
جهانی به شمار می رود ،نقش مؤثری دارد .کشف ویروس هپاتیت  Cتوانست دلیل بروز نوع حاد هپاتیت را نشان
داده و به ارائه تست های خون و داروهای جدیدی ختم شود که جان میلیونها نفر را نجات می دهد.
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شناسایی این ویروس از اولویت باالیی برخوردار بود .اگرچه دانشمندان همه روش های شکار ویروس را به کار
گرفتند اما به دلیل فرار ویروس از ایزوله شدن ،بررسی آن بیش از یک دهه زمان برد .بدین منظور ،پروفسور مایکل
هوتون که در یک شرکت داروسازی کار میکرد تصمیم گرفت به ایزوله کردن توالی ژنتیکی ویروس بپردازد .به
همین دلیل به اتفاق همکارانش ،مجموعهای شامل بخش هایی از  DNAرا گردآوری کردند که از خون یک
شامپانزه مبتال به هپاتیت به دست آمده بود .بیشتر این نمونهها از ژنوم شامپانزه به دست آمده بودند ،اما نظر
پژوهشگران این بود که ممکن است برخی از آنها به یک ویروس ناشناخته تعلق داشته باشند.
پژوهشهای بیشتر محققان ،حضور یک ویروس جدید را نشان داد که هپاتیت  Cنام گرفت .حضور پادتن ها در
خون بیماران مبتال به هپاتیت مزمن ،ویروس را بعنوان یک عامل گمشده تائید کرد .کشف این ویروس ،بخش
گمشده و مهم پازل پژوهشی دانشمندان بود.
سؤالی که برای دانشمندان پیش آمد این بود که آیا این ویروس جدید به تنهایی می تواند عامل هپاتیت باشد یا
خیر .آنها برای پاسخ به سؤال خود باید به بررسی این موضوع می پرداختند که آیا ویروس می تواند تکثیر شود و
عامل بیماری باشد.
چارلز رایس و گروه او در پژوهش های خود ،به ناحیه ای در ژنوم ویروس هپاتیت  Cبرخوردند که پیش از آن
شناسایی نشده بود و به نظر می رسید که نقش مهمی در تکثیر ویروس دارد .رایس تغییرات ژنتیکی را در نمونه
های ایزوله شده ویروس مشاهده کرد و این فرضیه را ارائه داد که ممکن است برخی از این تغییرات مانع تکثیر
ویروس شوند .او با استفاده از مهندسی ژنتیک گونهای از  RNAویروس هپاتیت  Cرا تولید کرد که قسمت جدیدی
از ژنوم ویروس را در بر داشت .هنگامی که پژوهشگران این  RNAرا به کبد شامپانزه تزریق کردند ویروس را در
خون تشخیص دادند و تغییراتی مشابه آنچه در انسان های مبتال به نوع مزمن این بیماری رخ می دهد را مشاهده
کردند .این نتایج نشان داد که ویروس هپاتیت  Cبه تنهایی میتواند عامل بیماری باشد.

3

سوابق علمی برندگان نوبل پزشکی ۲۰۲۰
 -1هاروی جی آلتر

Average citations per item

Total Publications

H-index

115

۲۶۱

84

هاروی جی آلتر پزشک و متخصص ویروس شناسی در سال  ۱۹۳۵در یک خانواده یهودی در نیویورک به دنیا
آمد .او مدرک پزشکی خود را از دانشگاه روچستر ( )University of Rochesterدریافت کرد و در بیمارستان
استرانگ مموریال ( )Strong Memorialو در بیمارستان های دانشگاه سیاتل ( )Seattleدر رشته پزشکی داخلی
آموزش دید .در سال  ۱۹۶۱به مؤسسه ملی سالمت ( )NIHپیوست و در دانشگاه جورج تاؤن ( Georgetown

 )Universityآمریکا نیز به فعالیت پرداخت .آلتر در سال  ۱۹۶۹به مؤسسه ملی سالمت آمریکا بازگشت تا کار
خود را بعنوان پژوهشگر ادامه دهد.

بعنوان یک محقق جوان در سال  ،۱۹۶4آلتر با همکاری پروفسور باروک بلومبرگ آنتی ژنی را کشف کرد که این
کار آنها عامل اصلی در جداسازی ویروس هپاتیت  Bبود .پس از آن ،آلتر یک پروژه بالینی را برای ذخیره نمونه
4

های خون مورد استفاده برای کشف علل و همچنین کاهش خطر ابتال به هپاتیت مرتبط با انتقال خون رهبری
کرد .بر اساس کار وی ،ایاالت متحده برنامه های غربالگری خون اهدا کنندگان را آغاز کرد که میزان هپاتیت را از
 ۳۰درصد در سال  ۱۹7۰به تقریباً صفر درصد کاهش داد .در اواسط دهه  ،۱۹7۰آلتر و تیم تحقیقاتی اش نشان
دادند که بیشتر موارد هپاتیت پس از تزریق به علت ویروس های هپاتیت  Aو هپاتیت  Bنبوده است .تحقیقات
آلتر با همکاری باب پورسل و همچنین تحقیقات ادوارد تابور که همزمان در آزمایشگاه دیگری مشغول بود ،از
طریق مطالعه روی شامپانزه ها ثابت کرد که شکل جدیدی از هپاتیت عامل ایجاد عفونت است که این کار در
نهایت منجر به کشف ویروس هپاتیت  Cشد .در سال  ۱۹88ویروس هپاتیت جدید توسط گروه آلتر با بررسی
وجود آن در پانل نمونه های ذخیره شده تأیید شد و در آوریل  ۱۹8۹کشف ویروس "نه آ ،نه ب" که به ویروس
هپاتیت  Cتغییر نام یافت در دو مقاله در نشریه  Scienceمنتشر شد .این مقاله تا پایان سال  ۲۰۲۰بیش از ۳۰۰۰
استناد دریافت کرده است.
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مایکل هوتون دانشمند ویروس شناس ،متولد بریتانیا است که مدرک دکتری خود را در سال  ۱۹77از کینگز کالج
لندن ( )KCLدریافت کرد .او در سال  ۲۰۱۰در دانشگاه آلبرتا ( )University of Albertaمشغول به فعالیت شد
و در حال حاضر رئیس بخش پژوهش های ویروس شناسی و استاد ویروس شناسی این دانشگاه است.
هوتون یکی از نویسندگان مجموعه مطالعات بنیادی ای بود که در سال  ۱۹8۹و  ۱۹۹۰منتشر شد و آنتی بادی
های هپاتیت  Cرا در خون شناسایی کرد ،به ویژه در بیمارانی که بیشتر در معرض خطر ابتال به این بیماری قرار
داشتند ،از جمله کسانی که به آنها خون تزریق شده بود .این عمل منجر به توسعه تست غربالگری خون در سال
 ۱۹۹۰شد .غربالگری وسیع خون که در سال  ۱۹۹۲با توسعه ی تست حساس تری آغاز شد ،آلودگی هپاتیت C

را در منابع خون های اهدایی در کانادا از بین برد .در سایر مطالعات منتشر شده در همان دوره ،هوتون و همکارانش
ارتباط بین هپاتیت  Cبا سرطان کبد را آشکار کردند .در سال  ۲۰۱۳تیم هوتون در دانشگاه آلبرتا نشان داد
واکسنی که از یک سویه هپاتیت  Cگرفته شده در برابر تمام گونه های ویروس مؤثر است ،که از سال  ۲۰۲۰این
واکسن تحت آزمایشات پیش بالینی قرار دارد.
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چارلز رایس ،ویروس شناس ،در سال  ۱۹۵۲در شهر ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا در آمریکا به دنیا آمد .او در سال
 ۱۹8۱مدرک دکتری خود را از مؤسسه فناوری کالیفرنیا ( )CalTechدریافت کرد .رایس در سال  ۱۹8۶گروه
پژوهشی خود را در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن ( )Washington Universityتشکیل داد و در سال ۱۹۹۵
به درجه استاد تمام رسید .وی از سال  ۲۰۰۱تاکنون استاد دانشگاه راکفلر ( )Rockefeller Universityبوده است.
همچنین این دانشمند عضو آکادمی ملی علوم آمریکا است و ریاست انجمن ویروس شناسی آمریکا را در سال های
 ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۳میالدی برعهده داشته است.
رایس در مقاله ای که در سال  ۱۹8۹در مجله  The New Biologistمنتشر شد نحوه تولید  RNAفالوی ویروس
عفونی را در آزمایشگاه تشریح کرد .این مقاله توجه استفان فین استون را که در حال مطالعه ویروس هپاتیت C

بود جلب کرد و پیشنهاد کرد که رایس از این روش برای تولید واکسن هپاتیت  Cاستفاده کند .در سال ۱۹۹7
رایس اولین کلون عفونی ویروس هپاتیت  Cرا برای استفاده در مطالعات شامپانزه کشت داد که در آنها ویروس نیز
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بومی بود .در سال  ۲۰۰۵رایس نیز بخشی از تیمی بود که نشان داد می تواند گونه ای از شکل حاد ویروس را که
در یک بیمار انسانی شناسایی شده مجبور به تکثیر در شرایط آزمایشگاهی کند .مشارکت رایس در تحقیقات
مربوط به هپاتیت  Cجوایز بسیاری را برای وی به ارمغان آورده است.

این  ۳محقق در مجموع بیش از  ۱۰۰۰مقاله منتشر کرده که بیش از  ۵۰مقاله در گروه الف نشریات برتر مورد
حمایت فدراسیون و بیش از  ۱۰۰مقاله در گروه ب منتشر کردهاند.
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