
 2022برنده جایزه نوبل پزشکی  (Svante Paabo) سوانت پابو

 شد

که  ۲۰۲۲وبل در مراسم معرفی برندگان ن از وبگاه جایزه نوبل، گروه علم و آموزش ایرنا ه گزارشب

 سوانت نام و پنج دقیقه به وقت تهران آغاز شد، ۱۳ساعت  مهر )سوم اکتبر( در ۱۱امروز دوشنبه، 

  .به عنوان برنده جایزه نوبل پزشکی اعالم شد (Svante Paabo) پابو

 متولد شد.در سوئد ( ۱۳۳۴ فروردین ۳۰) ۱۹۵۵آوریل  ۲۰در  (Svante Pääbo) سوانت پابو

برگستروم، به همراه بنگت اینگمار  . پدرش سونیشناس و متخصص ژنتیک تکاملی استوی زیست

ادر او، کارین برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی شد. م ۱۹۸۲ساموئلسون و جان آر. وین در سال 

 .است پابو اهل استونی

شناسی تکاملی ماکس پالنک آلمان انمیالدی مدیر دپارتمان ژنتیک مؤسسه انس ۱۹۹۷پابو از سال 

 .استبوده 

یابی ژنوم انسان بود؛ توالی اش به اطالعاتی دست یافت که در ظاهر ناممکنوی با تحقیقات پیشگامانه

انگیز دیگری نیز انجام های امروزی. او کشف هیجانانسان شدهنئاندرتال، یکی از خویشاوندان منقرض

 .که در گذشته ناشناخته بود (Denisova) تبار( به نام دنیسُواانسان) داد؛ کشف یک هومینین

شده به هومو ساپینس های منقرضانتقال ژن از این هومینین نکته مهم این است که پابو دریافت

 هزار سال ۷۰ای از سرده انسان(، در پی مهاجرت به خارج از آفریقا حدود گونه )انسان خردمند،

فیزیولوژیکی دارد؛ مثالً بر نحوه  های امروزی ارتباطها با انسانکهن ژن پیش رخ داده است. این روند

 .گذاردتأثیر می هاواکنش سیستم ایمنی بدن ما به عفونت

« دمایی و لمسی هایاکتشاف گیرنده»به دلیل « آردم پتپوشن»و « دیوید جولیوس»سال گذشته نیز 

جایزه نوبل فیزیولوژی یا کردند ی یا پزشکی را از آن خودبه صورت مشترک جایزه نوبل فیزیولوژ

های بزرگ مؤسسه کارولینسکا، یکی از دانشگاه سوی از سال هر که است نوبل جوایز از یکی پزشکی

 انحصاری امتیاز دارای مؤسسه این. شودمی اعطا استکهلم سوئد، علوم پزشکی اروپا واقع در شهر

 .یزیولوژی و پزشکی استنوبل در رشته ف جایزه اعطای



 آلفرد نوبل که بود؟

دی در میال ۱۸۳۳سال  اکتبر ۲۱ تاریخ در سوئدی آلفرد نوبل، شیمیدان، مهندس، مخترع و تاجر

م میالدی، بود. یکی از دانشمندان قرن هفده شهر استکهلم به دنیا آمد. او از نوادگان اوالس رودبک،

مند بود و یک ع دینامیت شد. وی به ادبیات نیز عالقهبه اخترا عالقه او به شیمی در نهایت منجر

تنظیم  یپمیالدی در  ۱۹۰۰رشته تحریر درآورد. بنیاد نوبل نهادی است که در سال  نمایشنامه به

ای درنظر گرفت که با جایزه کل گرفت. نوبل بخش عمده ثروتش را براینامه آلفرد نوبل، شوصیت

یمی، ادبیات، اقتصاد و صلح علوم پزشکی، فیزیک، ش در زمینه هاترین تالشنام خود او به برجسته

 .شوداهدا می

 شوند؟برندگان جایزه پزشکی نوبل چگونه انتخاب می

رسال جامعه علمی ا کمیته نوبل هر سال یک درخواست نامزدی دریافت جایزه پزشکی نوبل را به

ند که ای شناسایی یک تا سه نفر هستبر ایکنندهزه به دنبال معرفیکند. اهداکنندگان این جایمی

توانند خودشان را نامزد دریافت این باشند. افراد نمی در فیزیولوژی یا پزشکی کشفی انجام داده

 های پزشکی، برندگان سابق جایزه نوبلهای علمی، رؤسای دانشکدهاعضای انجمن جایزه کنند؛ اما

 .توانند نامزد دریافت این جایزه شوندمی

 

 

 


