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موسيقي افزاينده فعاليت مغز 
نزديك 20 سال پيش مطالعه كوچكي سبب ايجاد نظريه اي شد كه گوش نمودن به سونات موزارت (براي 

دوپيانو در گام ماژور) عملكرد مغز را افزايش مي دهد. طولي نكشيد كه 
محصول هاي تجاري با عالمت «اثر موزارت» وارد بازار شدند و حتي 
فرماندار ايالت جورجيانا آمريكا پيشنهاد نمود كه به هر كودك تازه متولد شده يك نوار 
كاست كالسيك داده شود. شواهد براي درمان با موزارت محكم نبودند و شايد اصًال وجود 
نداشتند. در مطالعه اوليه نيز اعالم شده بود كه اين اثر موقتي و محدود مي باشد. البته در 
سال هاي اخير پژوهشگران علم اعصاب اثرات آموزش و تمرين موسيقي را بيشتر از تأثير 
گوش نمودن به موسيقي مي دانند. روش هاي پايش پيشرفته محققان را قادر ساخته است 
تا بتوانند وقايعي را ببينند كه در هنگام گوش نمودن به حرف هاي ديگران و يا تمرين نمودن يك ساعته 
ويولن در مغز روي مي دهد. از اين طريق آن ها متوجه شدند كه درس هاي موسيقي مي توانند تغيير هاي 
پايدار و عميقي ايجاد كنند كه توانايي عمومي يادگيري را افزايش مي دهد. پژوهش ها نشان مي دهند كه 

آموزش آالت موسيقي از سنين كم مي تواند به مغز كمك نمايد تا صداها را بهتر پردازش كند و تمركز براي درك مطالب درسي از ادبيات گرفته 
تا رياضيات را آسان تر نمايد. افراد آشنا به موسيقي توانايي بهتري براي تمركز بر روي درس هاي زيست شناسي دارند. آن ها مي توانند در يك زمان 

به چندين چيز در حافظه كاري توجه كنند كه اين مهارتي براي پرداختن به چندين كار در يك لحظه مي باشد.
توجه به ريزه كاري هاي موجود در آواهاي موسيقي مي تواند به كودكان يا بزرگساالن در يادگيري زبان هاي جديد كمك نمايد. همچنين 

مهارتهاي موسيقي ممكن است به بهبود درك كالمي افراد ناتوان منتهي شود.
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استفاده از پروتئين ها در شناسايي متاستاز
تمامي سرطان ها مشكل آفرين هستند اما سرطان هايي كه استعداد پخش و تشكيل توده هاي ثانويه يا متاستاز را در جاهاي ديگر بدن دارند به 
شدت دردسرساز و كشنده هستند. در آينده امكان دارد تعيين ميزان پروتئين تغيير يافته اي كه در بسياري از انواع سرطان ها وجود دارد به تشخيص 
اينكه آيا آن ها احتمال پخش دارند يا خير، كمك نمايد. اين كشف اين امكان را فراهم مي كند تا بتوان افرادي كه در خطر باالي متاستاز هستند را 
تحت درمان هاي بهتر قرار داد. پژوهشگران در دانشگاه مريلند و هنگ كنگ 99فرد مبتال به سرطان كبد را بررسي نمودند. آن ها با بررسي ميزان 
پروتئين تغيير يافته كربوكسي پپتيد از E توانستند 90درصد از افرادي كه در مدت دو سال دچار متاستاز 
شدند را به درستي شناسايي نمايند. كربوكسي پپتيد از E سالم به طور عادي در پردازش پرتئين ها قبل از اينكه 
از سلول ها ترشح شوند نقش دارد. اما شكل تغييريافته آن به هسته منقل مي شود و فعاليت ژن هاي دخيل در 

متاستاز را افزايش مي دهد.
اين روش در مورد 14 فرد مبتال به سرطان هاي نادر غدد فوق كليوي نيز نتايج مشابهي داشت. اين مطلب 
مي تواند اميدوار كننده باشد زيرا سرطان هاي غده فوق كليوي از سلول هاي كامًال متفاوت با سلول هاي شكل دهنده 
سرطان هاي كبدي ايجاد مي شوند. به عالوه در بررسي هاي سلولي نيز، ميزان زيادي از اين پروتئين در كشت 
سلول هاي متاستازي تومورهاي كولون، سينه، سر و گردن مشاهده شده است. از اين رو پژوهشگران اميدوارند 
اين شاخص بيولوژيك بتواند در مورد بسياري از انواع سرطان ها مفيد باشد. اگر چنين باشد افراد پرخطر مي توانند از نظر عالئم گسترش سرطان 

پايش شوند و بر اساس نتايج به دست آمده از پايش به عنوان مثال با بكارگيري امواج راديويي درمان گردند.
البته قبل از نتيجه گيري قطعي نياز است اين روش در گروه بزرگتري از بيماران كه به انواع گوناگون سرطان مبتال هستند نيز به كار گرفته شود و 
نتايج به دست آمده از آن تحليل  گردد. زيرا قبل از اين شاخص بيولوژيك، تركيب هاي ديگري نيز بودند كه در بررسي هاي اوليه بسيار اميدوار كننده 

ظاهر شدند اما در مطالعه هاي بعدي نتوانستند نتايج قابل  اعتمادي بدهند.
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