
یادداشت ها و خواندنی های پیشنهادی

در سرتاسر کتاب، برای افرادی که با آن ها آشنایی نزدیک و شخصی دارم، از اسم 
کوچک، و در سایر موارد از نام خانوادگی افراد، استفاده کرده ام، جز در مواردی که 
افراد را برای نخستین بار معرفی می کنم یا این که بعد از وقفه ای طوالنی دوباره به 
آن ها اشاره می کنم. استثنای اصلی این مطلب در فصل های 3 و 4 است، که در آن جا 
معدود افرادی که می شناسم، در میان دریایی از نام های خانوادگی قرار می گرفتند که 

گاه وضعیت های ناشیانه ای را ایجاد می کرد. 
این یک کتاب خاطرات است. بیانی شخصی از درگیری من در تعیین ساختار 
ریبوزوم. بسیاری از جنبه های آن به مسابقه برای اولین نفر بودن در تعیین ساختار 
اتمی ریبوزوم مربوط می شود. ولی هر کسی که در یک مسابقه شکایت می کند، آن 
برای ریبوزوم  بنابراین، کتاب درباره ی مسابقه  به گونه ی خاصی تجربه می کند.  را 
نیست، بلکه درباره ی مسابقه ی من است. این کتاب بیان کننده ی خاطرات من است 
بودم.  آن  میانه ی  ریبوزوم که خودم در  داستان  دادن  از تصوراتم در جریان روی 
منظور از این کتاب آن نبوده که تاریخ این رشته باشد، و قطعاً یک رساله ی علمی 
هم نیست. اکثر مطالب این کتاب خاطرات دست اول است. با آن که طبیعتاً حافظه 
خیلی قابل اعتماد نیست، ولی سوابق وسیعی از مکاتبات ایمیلی از اواسط دهه ی 
1990 به بعد، مرا در این کار یاری داده است. بسیاری از موارد ذکر شده در کتاب، 
رویدادهایی عمومی هستند. این موارد و نیز بسیاری از رویدادهای دیگر از سوی 
افراد مرتبط مورد تأیید قرار گرفته اند، خصوصاً مواردی که در متن به صورت مستقیم 
به افراد نسبت داده شده است. در زیر یادداشت هایی درباره ی بخش هایی از داستان 
که از دیگران شنیده ام، ذکر می شود. چند مقاله و کتاب را نیز به عنوان پیشنهادهایی 

برای مطالعه ی بیشتر ذکر کرده ام.
فصل 2

یکی از خواندنی ترین، و در عین حال، کامل ترین، شرح ها از این که چگونه اطالعات 
در DNA برای ساخت پروتئین ها کدگذاری می شود، عبارت است از:

Life’s Greatest Secret: The Race to Crack the Genetic Code by Matthew Cobb 
(London: Hachette, 2015)
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نظرات سیدنی برنر درباره ی ریبوزوم براساس نقل قول ذکر شده در منابع زیر است:
The Nematode Caenorhabditis elegans, edited by W. B. Wood and the community 
of C. elegans researchers (Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory 
Press, 1988)

F. H. C. Crick and S. Brenner, Report to the Medical Research Council: On the 
Work of the Division of Molecular Genetics, now the Division of Cell Biology, from 
1961–1971 (Cambridge, UK: MRC Lab of Molecular Biology, 1971)

مقاله ی ساینتیفیک امریکن که به من انگیزه داد که به دان انگلمن نامه بنویسم، 
این بود:

“Neutron-scattering Studies of the Ribosome” by Donald M. Engelman and Peter B. 
Moore, Scientific American 235 (October 1976): 44–56

فصل 3
کشف مولکول ها در قرن های هجدهم و نوزدهم داستان مهیجی است که در این جا 

گفته شده است:
Chasing the Molecule by John Buckingham (Phoenix Mill, UK: Sutton Publishing, 
2004)

خود الرنس براگ نیز شرح عامه پسند خوبی برای بلورنگاری نوشته است:
“X-ray Crystallography,” Scientific American 219 (July 1968): 58–74

نامه ی استهزاآمیز هنری آرمسترانگ در شماره ی 1 اکتبر 1927 مجله ی نیچر در 
صفحه ی 478 درج شده است. 

شرح حال جی.دی. برنال و دوروتی هاجکین از دو زندگی نامه ی عالی گرفته 
شده است:

Andrew Brown, J. D. Bernal: The Sage of Science (Oxford, UK: Oxford University 
Press, 2005)

Georgina Ferry, Dorothy Hodgkin: A Life (Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring 
Harbor Laboratory Press, 1998)

برای  فاز  مسئله ی  بر  غلبه  چگونگی  درباره ی  خواندنی  بسیار  مقاله ی  دو 
بلورنگاری پروتئین به قلم ماکس پروتس عبارت اند از:

Max Perutz, “The Hemoglobin Molecule,” Scientific American 211 (November 
1964): 64–79

www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1962/perspectives.html
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فصل 4
مسئله ی کریستالیزه کردن پروتئین های غشایی به دست هارتموت میشل حل شد، که 
توانست آن ها را با استفاده از شوینده های خاصی به حالت محلول درآورد و از آن ها 
بلور تهیه کند. او بعداً در سال 1988 به طور مشترک با هانس دایزنهوفر و رابرت هوبر 

برای ساختمان نخستین پروتئین غشایی، برنده ی جایزه ی نوبل شد. 
تالش های اولیه ی نایجل آنوین را خود او برایم بازگو کرد. در ضمن، همو بود 

که به من گفت که بایرز از LMB دیدار کرده است. 
شرحی که در این فصل از خاستگاه بلورنگاری ریبوزوم در برلین ارائه کرده ام، 
نتیجه ی یک رشته مبادله ی ایمیل با بریجیت ویتمان‑لیبولد و فولکر اردمان است. 
گفتگوی وسیعی نیز با اردمان داشتم که از آن یادداشت برداری کردم و بعداً او درستی 
آن یادداشت ها را تأیید کرد. و باالخره، با کنود نیرهاوس نیز که یک بیوشیمیدان 
پیشگاه ریبوزوم در مؤسسه ی وایزمن بود، در طول سال های قبل از فوتش در چند 

سال گذشته گفتگو کردم.
ماجرای پارادیز به وسیله ی وین هندریکسون و دیگران در نامه ای فاش شد:

“True identity of a diffraction pattern attributed to valyl tRNA,” Nature 303 (May 
19, 1983): 195.

پاسخ پارادیز در صفحه ی بعد به چاپ رسید، و این ماجرا در صفحه ی 197 
به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، از جمله رفتن او از کینگز کالج و نهایتاً دانشگاه 
آزاد برلین. وین هندریکسون در ایمیل جدیدی تمام تحلیل های قبلی خود را کاماًل 

تأیید کرده است. 
باب فلِتِریک در ایمیلی برای من تعریف کرد که نزدیک بوده برای کار بر روی 
از خود عادا یونات شنیده است که  این که  برود، و  به مؤسسه ی ویتمان  ریبوزوم 

بورسیه ی هومبولت به عادا انتقال یافته است. 
برخی از حقایق درباره ی اوایل زندگی عادا یونات در مقاله ی خودزندگی نامه ای 

او یافت می شود:
www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/yonath-bio.html

داستان تالش روس ها برای متبلور کردن ریبوزوم به وسیله ی ماریا گاربر در یک 
رشته ایمیل به من اطالع داده شد. مارات یوسوپف و آلکس اسپیرین نیز اطالعات 

بیشتری در این مورد به من دادند. 
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فصل 6
زندگینامه  مقاله ی  در  می توانید  را  نولر  هری  زندگی  اوایل  به  مربوط  جزئیات 

خودنوشت بسیار خواندنی و سرگرم کننده ی او بخوانید:
“By Ribosome Possessed,” Journal of Biological Chemistry 288 (2013): 24872–
24885

این مقاله در اینترنت نیز به نشانی نیز قابل دسترسی است:
www.jbc.org/content/288/34/24872.short

فصل 7
شرح خاستگاه سرمابلورنگاری در این فصل نتیجه ی مکاتبات ایمیل گسترده با 
هوکون هوپ و جوئل ساسمن است. شرح نهایی به وسیله ی آن ها و نیز لیمور جاشوا 

تور تأیید شده است. 
فصل 8

در فصل مربوط به گروه عادا در کتاب مجموعه ی مقاالت سمپوزیوم ویکتوریا:
F. Schluenzen, H. A. S. Hansen, J. Thygesen, W. S. Bennett, N. Volkmann, 

I. Levin, J. Harms, H. Bartels, A. Zaytzev-Bashan, Z. Berkovitch-Yellin, I. Sagi, 
F. Franceschi, S. Krumbholz, M. Geva, S. Weinstein, I. Agmon, N. Boddeker, S. 
Morlang, R. Sharon, A. Dribin, E. Maltz, M. Peretz, V. Weinrich, and A. Yonath, 
“A Milestone in Ribosomal Crystallography: The Construction of Preliminary Elec-
tron Density Maps at Intermediate Resolution,” Biochemistry and Cell Biology 73 
[1995]: 739–749

تقارن  P42(1)2 هستند، در حالی که  S 30 دارای  بلورهای  گفته شده است که 
تقارن صحیح آن ها  P4(1)2(1)2 است، که بعداً هم گروه ما و هم گروه عادا آن را 
نشان دادیم. این تفاوت شبیه آن است که چهار مولکول در گوشه های یک میز مربعی 
قرار گرفته باشند یا این که چهار مولکول مانند یک پلکان مارپیچی مرتب شده باشند. 
در رابطه با زیرواحد S 50، وقتی که گروه ییل سه سال بعد مقاله ی کشف مهم 

خود را منتشر کردند:
N. Ban, B. Freeborn, P. Nissen, P. Penczek, R. A. Grassucci, R. Sweet, J. Frank, P. B. 
Moore, and T. A. Steitz. “A 9 Å Resolution X-ray Crystallographic Map of the Large 
Ribosomal Subunit,” Cell 93 [1998]: 1105–1115

است، شبیه  تهیه شده   X پرتو  با  کاًل  که  ما  نقشه ی  »بر عکس،  نوشتند:  آن ها 
نقشه ی تراکم الکترونی پرتو X قباًل منتشر شده از زیرواحد بزرگ ه . ماریسمورتویی، 
با تفکیک پذیری اسمی Å  7، نیست، و آرایش زیرواحدها در سلول واحد نیز که در 
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این جا شرح داده شده است، با آنچه از آن مطالعه براساس نقشه ی مسطح شده با 
حالل برمی آید، یکسان نیست )اشلونزن و همکاران، 1995(.«

فصل 15
دیدگاه کریک درباره ی جایزه ی نوبل و این که شبیه یک بخت آزمایی است، در این 

مصاحبه ی ویدئویی به خوبی بیان شده است:
www.webofstories.com/play/francis.crick/75

فصل 16
»وقتی که سوار آویس هستید، باید بیشتر تالش کنید« اشاره به یک پویش تبلیغاتی 
مشهور از شرکت کرایه ی خودرو آویس در دهه های 1960 و 1970 دارد، زمانی که 

این شرکت سعی داشت به هرتز برسد. شرحی از آن در نشانی زیر یافت می شود:
www.adweek.com/creativity/how-avis-brilliantly-pioneered-underdog-advertis-
ing-with-we-try-harder/

خاتمه
اعتبار در علم  انجیل متی 13:12 از نظر  پیتر کالینز به من گفت که اهمیت آیه ی 

به قدری مشهور است که مقاله ای درباره ی آن نوشته شده است:
R. K. Merton, “The Matthew Effect in Science: The Reward and Communication 
Systems of Science Are Considered,” Science 159 (1968): 56–63


