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بسمه تعالی
واتسندربیولوژیعلمسریعپیشرفتبهتوجهبا

وروزبهمنابعنیازمندجدیدهایآوریاخیر،فن
نابعمبهسریعدسترسیبتوانندکههستندکارآمد
تردیدبی.دهندقراردانشجویاناختیاردرراعلمی
دانشگاهیعلمیمجالتمنابع،اینمهترینازیکی
.است
انجمنتابانتخصصی-علمیمجلهانتشارازماهدف
مالیر،معرفیدانشگاهشناسیزیستگروهعلمی

تبادلزمینهایجادوپژوهشیجدیددستاوردهای
هایرشتهدرتازهعلمیمسائلطرحواندیشه

گیاهیشناسیزیستومیکروبیولوژی،بیوتکنولوژی
.میباشد
تزیسگروهدانشجویانماآرزوهایبزرگترینازیکی

این.استدانشوعلمزمینهدردنیابهخدمتشناسی،
ودباشعلمدنیایدرجدیدیاکتشافمیتواندخدمت

یراهکردنپیداحتییاوبیماریدرمانبرایراهییا
همفهداینتحققچگونگیمورددر.زیستنبهتربرای

وهمتبهوابستهفقطکههستزیادیراهکارهای
برایعطفینقطهبتواندمجلهاینشایدواستتالش
.باشدآرمانیکرساندنتحققبهشروع
مریمدکترخانمسرکارازکهمیدانمالزمآخردر

مشاوراستادومجلهمسئولمدیرعنوانبهرحیمی
راماهکعزیزانیسایروتحریریههیئتاعضایوانجمن
وتشکرکردندهمراهیروپیشمجلهچاپراستایدر

.کنمقدردانی

توفیقاهللمنو
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مقدمه
با١٣٩٠درسالمالیردانشگاهشناسیزیستعلمیانجمن
ستاسیشناسیزیسترشتهدانشجویانازتنچندتالش
سطحدرراهاییفعالیتگذشتهسالچندطیوگردید
یبرپای:جملهمن.استنمودهبرگزاردانشگاهیودانشکده
تحتیتخصصعلمییمجلهانتشار،پزشکیزیستنمایشگاه
...وآموزشیهایکالسوهاکارگاهبرگزاری،SIBعنوان
اماگذشتههایسالدرانجمناعضایهایتالشبهتوجهبا

علمیهایانجمنسایردربینشناسیزیستعلمیانجمن
.استنداشتهچنانیآندرخشش
زیزعدانشجویانهمکاری هایبابتوانیمامیدواریمجاریدرسال

وشناسیزیستگروهمحترممسئولینحمایتهمچنینو
دربینعالیجایگاهیبهراشناسیزیستعلمیانجمندانشگاه
.برسانیمعلمیهایانجمنسایر

:پردازیممیانجمنمرکزیهستهاعضایمعرفیبهدرپایان
محمدگلنسرین:انجمندبیر

نوروزدولتالهام،طاهریمریمنژاد،سنابهرام:اصلیاعضای
.فرداکبریزهرا،احمدیژینو،حسینیمعصومه،آبادی
زیسترشته یدانشجویانافزونروز  پیشرفتوموفقیتامیدبه

.علمیمختلفهایعرصهدرشناسی

2تابان 



تحتماروانشناختیویژگیهای
؟محیطیااستژنتیکتاثیر

احمدیژینو

گیاهیشناسیزیستکارشناسی*

هکاولیه،فرضیدانانژنتیکمیاندرناگفتهفرضیک
کهبودداشت،اینرواجهاخیلیمیاندرزیادیسالهای
رتاثیمشترکمحیطازعمدهطوربهاحتماالصفات،برخی

بودنداورباینبررفتاریدانانژنتیکبیشترمثال.میگیرند
کمشترعواملازمتاثرکامالافراد،اجتماعیخصوصیاتکه

اتتقریباخصوصیاتیچنینرو،اینازو.هستندمحیطی
ناکنو.ماندباقیمطالعهبدونزیادیمیزانبهاواخر،همین
حدچهتامذکورفرضیاتکهدهندمینشانموجودمدارک
یایعیطب)روانشناختیژنوتیپهرتقریبا.اندبودهنادرست

نتیکژعواملتاثیرتحتتوجهیقابلمیزانبه(غیرطبیعی
صفت،تاصفتبرایهاپذیریوراثتهمچنین،.داردقرار
تاثیرات.ددارنتفاوتمیشد،تصورقبالکهآنچهازکمتربسیار
ازرتاهمیتکممواقعبیشتراماهمیشه،نهمشترک،محیط
رصفبهنزدیکاغلبنوجوانی،دورهازپسوژنتیکعوامل
.داردیرفراگجنبهروانشناختیصفاتبرژنتیکتاثیر.است
استژنتیکتاثیرتحتانسانهادرروزشبانهایچرخهرفتار
کار هایسازوازبرخیامروزهو(١٩٩8هارد،بوکارد،لیکن،)

استشدهآشکارپستانداراندرمولکولی
(2٠٠4مارکوس)و(2٠٠٣رایدلی،).(2٠٠٠الوری،تاکاهاشی،)

ریگیشکلبهکهرامولکولیکارهایسازوازدیگریموارد
عداد،تکمهنوزموارداین.کرده اندارائهکنند،میکمکرفتار

هب.هستندپابرجاکماکانبزرگرازهایواندکآنهاجزئیات
هایروندتاثیرتحترفتاری،صفاتازمثال،بسیاریعنوان
.باشندمیافزایشیغیرژنتیک

:مختلفهایفرضیه

یشتربخشونت،وشادکامیمانندرفتاری،-خلقیهایویژگی
شرایطرتاثیتحتشدتبهاکتسابی،کههایویژگیعنوانبه

یهابنیان:نمونهبرای.شوندمیگرفتهنظردرمحیطی،
یرمتغحالتیکرامفهوماینشادکامی،دربارهنویننظری
آنچهازشادترتوانندمیافرادکهکنندمیبیانودانندمی

رایطشبهبودطریقازتوانندمیراکاراینوباشندهستند
هبتوانمینیزخشونتزمینهدر.دهندانجامشانزندگی
رد،کاشاره...ومیلردالرد،بندورا،چوناندیشمندانیدیدگاه
ینابرودانندمیاجتماعیمنشاباایپدیدهراخشونتکه

کنترلقابلواکتسابیامریپرخاشگریوخشونتباورندکه؛
میمطرحراپرخاشگری-ناکامیفرضیهنیزگروهی.است
گریپرخاشدربارههادیدگاهترینگستردهازیکیکهکنند

تحتواکتسابیاموریخشونتوشادکامیاگراما.است
دررابهتشاازباالییسطحچراهستندمحیطیشرایطتاثیر
دهند؟مینشانراهاملیتوها،اقوامخانوادهمیان

:رفتاری/خلقیصفاتتوارث

ندمانرفتاری/خلقیهایویژگیکههاییدیدگاهمقابلدر
نظردراکتسابیهایویژگیعنوانبهراخشونتوشادکامی

عنوانبهراآنهاکهدارندوجودهاییدیدگاهگیرند،می
بر.دکننمیمعرفیتغییرقابلغیروایستاهاییویژگی
اریرفت/خلقیهایویژگیباافرادهاییدیدگاهچنیناساس
.شوندمیمتولدخاصی
وقخلچنینبااصلدرپرخاشگریاوشادافرادنمونهبرای
راتخشونوشادکامیآنهابنابراین،.شوندمیمتولدخویی
بهکهکنندمیبندیطبقهوراثتیهایویژگیعنوانبه

اساسبرودارندروانشناختیعصبساختارزیاداحتمال
.یابندمیتداومگوناگونهاینسلدرژنتیکیهایمکانیسم
دروراثتنقشبررسیزمینهدرهاکوششنخستین
در.گرددمیبازبیستمقرنازدههآخرینبهشادکامی

بلندمطالعهیکدرپژوهشگرانازگروهی،١٩8٩سال
مینهدوقلوهایخانوادهمطاله"نامبهگستردهوپروازانه
وناهمسانهمسان،دوقلوهایمقایسهازاستفادهبا،"سوتا
بروزدرژنتیکنقشبررسیبهخانواده،اعضایدیگر

.پرداختندشادکامی
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کهیافتانتشارایمقالهدر١٩٩6سالدرمطالعاتایننتایج
شادکامیواریانسازنیمیحدوددریعنیدرصد5٠آندر
نیگوناگوهایپژوهشآندنبالبه.دادندنسبتوراثترابه

تکدوقلوهایموارددرصد8٠دردادندنشانکهگرفتصورت
ایندرصد2٠تنهاواندمشابهشادکامیویژگیدرتخمکی
بیینتقابلمحیطتوسطکهبودهمتفاوتگروهایندرویژگی
زیستییکنتبییندرثباتبامولفهیکوراثتبنابراین،.است
بهمرتبطژن:مانندهاژنازتعدادیواسطهبهشادکامیو

قرارتاثیرتحتکانابینویدگیرندهژنوسروتونیندهندهانتقال
:کهشودگفتهبایدخشونتزمینهدرهمچنین.گیردمی

وخواهران،دوقلوهامطالعهبرمبتنیهایپژوهشازبسیاری
خشونتپذیریتوارثبرهاخواندهفرزندوعادیبرادران
صمشخ،موجودمطالعاتبررسیبا:نمونهبرای.دارندتاکید
درمجرمانهرفتارهایوخشونتبروزاحتمالکه؛استشده

وخواهرانوهاتخمکیدوازبیشتخمکیتکدوقلوهای
نمیانگیطوربههاپژوهشایناساسبر.استعادیبرادران

هاتخمکیدوودرصد5١/5تخمکیتکدوقلوهای
مشابهتمجرمانهوآمیزخشونترفتارهایبروزدردرصد6/2٠
نتخشوپذیریتوارثبرمحکمدلیلیتواندمیاینودارند
باشد

عواملزد؛سهمتخمینتوانمیمطالعاتاینبهتوجهبا
ازبیشپرخاشگرانهرفتارهایوخشونتبروزدرژنتیکی
باارتباطدرنیزگوناگونیهایپژوهش.استدرصد5٠

گرانهپرخاشرفتارهایژنتیکیچندریختیهاوژنشناسایی
ببسدرتوانندمیکهاستگرفتهصورتآمیزخشونتو

نژ:همچونهاییژن.گیرندقرارتوجهخشونت،موردشناسی
بامرتبطژن,Yکروموزومرویبرمستقرهای

5HTTLPR)سروتونین ژنهای,(
DRD4,DRD2,DAT1)دوپامینرژیک کنندهتجزیهژن,(

COMT)هاکوالمینکاته ),MAO-Aژنعنوانبه،......و
اندشده،شناساییآمیزخشونترفتارهایبروزدرموثرهای
درگیبازدارندنقشدیگربرخیوتحریکینقشبرخیکه
.دارندآمیزخشونترفتارهایبروز

درژنتیکیاپیفرآیندهاینقش
:خشونتوشادکامی

هایویژگیخشونتوشد،شادکامیبیانآنچهبهتوجهبا
شایدودارندخاصیژنتیکیهایبنیانکههستنداکتسابی
تسابیاکهایویژگیعنوانبهخشونتوشادکامی:گفتبتوان
طهواسبهرادیدگاهیچنینبتوانشایدرسندکهمیارثبه

.کردتوجیهژنتیکیاپیفرآیندهای

درکژنتیومحیطارتباطازجدیدیژنتیک،درکاپیدیدگاه
ارائهخشونتوشادکامیمانندرفتاری/خلقیهایویژگی
دریبدرفتارتجربهکهانددادهنشانپژوهشگران.استکرده
طولدرراچالشرویدادهایباروبرویوکودکیدوران
میدایجاافسردگیوناشادکامیهاینشانهافرادیدرزندگی
دهندهانتقالژنکوتاهآالدارایژنتیکیطوربهکند

سطحکاهشآللیچنیندارایافراددر.هستندسروتونین
حافرادسطواینواسطهبدینوشودمیمشاهدهسروتونین
.کنندمیگزارشراشادکامیازپایینی
منفیهیجاناتدارایوترکوتاه،حساسآللدارایافراد

اختالالتازباالتریسطوحوهستندبیشتری
رداین.شودمیدیدهآنهادرافسردگیواضطرابی،خشونت

سطوحافزایشبلندآللدارایافراددرکهاستحالی
وحسطافرادآن،اینواسطهبهکهشودمیمشاهدهسروتونین
.دهندمینشانراشادکامیازباالتری

4تابان 



همچنین آلل بلندد،خود دارای دونسدخه   
اسدت کده بدا    Aکه تنها نسدخه GوA:است

سدت  افزایش سطح سروتونین در ارتباط ا
عملکردی مشدابه آلدل کوتداه    ،Gو نسخه
بنابراین،آلددل کوتدداه در شددادکامی  .دارد

بازدارنده و در خشونت شدتا  دهندده و   
آلددل بلنددد در خشددونت بازدارنددده و در   

.شادکامی شتا  دهنده است
همچنین در زمینه خشونت چنددریختی 

.مطرح است COMTژن 
جایددابی 22ایددن ژن بددر روی کرومددوزوم 
را،کده   COMTشده است و تولید آندزیم  

ی مسئولیت تجزیه کا تده کدوالمین هدای   
فدرین  دوپامین،اپی نفرین،و نوراپی ن:مانند

را بددده عهدددده دارد،راه انددددازی مدددی   
بنددابراین،این ژن،نقدش محددوری در .کندد 

ن خاتمه دادن بده فعالیدت سیناپسدی اید    
ایددن ژن .پیددام رسددان هددای عصددبی دارد
آللدی کده  :دارای دو ژنوتیپ اصدلی اسدت  

ذاری تولید آمینواسید متیدونین را رمزگد  
وآللی که تولیدد ( Met allele)می کند

د آمینو اسید والین را رمزگذاری می کند 
(Val allele ).

ن بدا  آلل متیونین در مقایسه با آلل والدی 
در ارتبداط  COMTسطوح پایین فعالیت 

.است
با تجزیه پیدام رسدان   COMTاز آنجا که 

ر هایی که در بروز خشونت نقش دارند د
ز ارتباط است،سدطوح پدایین آن ناشدی ا   

است احتمال بدروز  Met alleleفعالیت 
را رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیدز 

را Met alleleبندابراین .افزایش می دهد
مددی تددوان ژن شددتا  دهنددده خشددونت  

چندین  Val alleleدانست در حالی کده  
.نقشی ندارد

ی نمونه های گوناگونی از ایدن چنددریخت  
هددای ژنتیکددی،در رابطدده بددا شددادکامی و 

این امور نشان دهنده.خشونت وجود دارد
کده  بروز تغییراتی در تظاهرات ژنی است

ی به واسطه مکانیسدم هدای اپدی ژنتیکد    
پدی  مکانیسم هدای ا .قابل توضیح هستند

ژنتیک با مجموعه ای از عوامل محیطدی  
ز رابطه دارند که جنبه هدای گونداگونی ا  

ته رفتاری را در برگرف/ویژگی های خلقی
ی و استعداد بروز برخی ویژگی های خلق
ی مانند شادکامی و خشونت را تبیدین مد  

.کند
در کنددار تددوالی ژنوم،تظدداهرات ژنددی بدده 

یعندی  وسیله دو مکانیسم ژنتیکی اصدلی 
و تغییدددر هیسدددتون DNAمتیالسدددیون 

متیالسددیون .میددانجی گددری مددی شددود 
DNA   بدین معنا است کده بیدان ژندی از

یسدی  طریق تغییر ناحیه پروموتر که رونو
از ژن مجدددداور از آنجددددا آغدددداز مددددی 

ن نیز تغییر هیستو.شود،سرکو  می شود
بدازی  DNAنقشی بنیادی در شیوه بیدان 
و توالی DNAمی کند و رونویسی از ژنوم 

ن اید .پروتئین ها را امکان پذیر می سدازد 

کار از طریق کد هیسدتونی صدورت مدی   
.گیرد که قابل توارث است

ویژگی های محیطی پدیش از تولدد مدی   
ا فعال  توانند مکانیسم های اپی ژنتیکی ر
راد را و تغییرات ژنتیکی ایجاد کنند و افد 

اپدی  تغییدرات .شادکام یا پرخاشگر سازند
سدتند  ژنتیکی اگر چه به پایداری ژنوم نی

اما اطالعات ژنتیکی را نگه مدی دارندد و  
ان بدا  فعالیتشان انعکاس دهنده ارتباطشد 

در این رابطه مدی تدوان بده    .محیط است
نوان الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر،به ع
اره شکلی از خشونت خود جهت یافته،اش

کرد که مدی تواندد بدا اسدتفاده از ایجداد     
بعددی  تغییرات اپی ژنتیکی به نسل های

عد منتقل شده و نسل های بعدی را مست
در .اعتیاد بده مدواد مخددر و الکدل سدازد     

همین رابطه،برخی محققدان نشدان داده   
درصد،سددطح ١٠انددد کدده الکلیسددم تددا   

.را افزایش می دهدDNAمتیالسیون 

محیطیهایویژگی

میتولدازپیش

ایهمکانیسمتوانند

عالفراژنتیکیاپی

یژنتیکتغییراتو

راافرادوکنندایجاد

رپرخاشگیاشادکام

.سازند
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مینشانهاپژوهشبرخیهمچنین
منجرزندگیمحیطدرخشونتدهد،تاریخچه

افزایش:مانندژنتیکیاپیتغییراتبه
غددکنندهتنظیمژنهای،DNAمتیالسیون

هایژنمتیالسیونافزایشوریزدرون
وشدهآیندههاینسلدرسروتونرژیک

ویافتهجهتخودهایخشونتبروزاحتمال
بدین.دهدمیافزایشآنهادررااجتماعی
سابیاکتویژگییکعنوانبهخشونتترتیب

میارثبهآیندههاینسلبههاژنطریقاز
.رسد

مینشانهاپژوهشنیزشادکامیزمینهدر
غنیهایمحیطدرمااجداد،چنانچهکهدهند
هاآنباشند،شادکامیزیستهآفرینشادیو
باوشدهژنتیکیویژگییکبهتبدیلتواندمی

بهاهژندرژنتیکیاپیتغییراتازاستفاده
.یابدانتقالهاآنازپسهاینسل

:منابع

(فرهودداریوشدکتر-احمدیخانمحمد-مالمیرمریمدکتر)خشونتوشادکامیژنهایبیان:اکتسابیصفاتتوارث-

(یورآذرغناهید-اییلوهلیال):ترجمه(جونیوربوکارد-جیتوماس):نوشتهروانشناختیهایویژگیبرژنتیکتاثیراتبررسی-
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آذر

سقوطازپس،١٣٣٠دههاوایلو١٣2٠ٔ  دههدر
ایفعالیتهبازتر،فضایایجادوپهلویرضاشاهحکومت
سهمؤستنها)تهراندانشگاهدانشجویانبیندرسیاسی
.یافتافزایشبسیار(ایراندرزمانآنعالیآموزشمدرن
بیندربسیارینفوذازتوده،حز دورانایندر

تلف،مخگزارشهایبهبناچنان کهبودبرخورداردانشجویان
ادارهویاعضوتهراندانشگاهدانشجویانازنیمیازبیش
مصدقمحمدنخست وزیریدوراندراما.بودندحز این
،١٣٣٠دههاوایلدرملیٔ  جبههمحبوبیتافزایشو

سپ.شدکشیدهچالشبهدانشگاهدرحز اینمحوریت
سیاسیسازمانهای،١٣٣2مرداد28کودتایوقوعاز

یکدرکوتاهیدورهبرایملی،جبههدهندهتشکیل
تمقاومبهملیمقاومتنهضتنامتحتضعیف،ائتالف
 ایپراکندهاعتصابهایوتظاهرات هاوزدنددستسیاسی

ازبازار،همچنینوتهراندانشگاهدرسالهمانپاییزدر
محاکمهبهاعتراضدرآبان،2١ومهر١6تاریخدرجمله
.شدبرگزارمصدق
ایرانروابطکهشداعالموقایع،اینازپسهفتهچند

(ودبشدهقطعمصدقنخست وزیریزماندرکه)وبریتانیا
تریاسنایبنیکسونریچاردوشدخواهدگرفتهسراز

خواهدایرانبهرسمیدیداربرایآمریکاوقتجمهوری
وکردفراهمرااعتراضاتبرایالزمبهانهموضوعاین.آمد
اندانشجویملی،مقاومتنهضتسفارشبهآذرآذر١6در

یتمامناآرامیوپرداختندکالسهادرسخنرانیبهفعال
.گرفتفراراتهراندانشگاهمحوطه

میمتصبعدیاقدامهرگونهازپیشگیریبرایوقتدولت
ویژهنیروهایوسربازان.گرفتاعتراضاتسرکو به

لهحمدرسکالسهایبهدانشگاه،بههجومازپسارتشی
.نمودندزخمیوبازداشترادانشجوصدهاوکرده

یرتشلیکبهاقدامفنی،دردانشکدهامنیتینیروهای
هبدانشکدهایندانشجویسهشهادتموجبکهکردند
وشریعت رضویمهدیشهیدقندچی،احمدشهیدنامهای
هبنیکسونروزآنفردای.شدبزرگ نیامصطفیشهید
اهدانشگدرراحقوقرشتهدرافتخاریدکترایوآمدایران
دریافتبود،نظامینیروهایمشهوداشغالدرکهتهران
بهکودتادولتواکنشنمایانگر،١٣٣2آذروقایع.کرد

ام مندنظسرکو آندنبالبهوبوددانشجوییفعالیتهای
توسطآذر،١6.دادرویمخالفتها،دیگراشکالتمامی

زمرککهکشورازخارجایرانیدانشجویانکنفدراسیون
ازخارجدرپهلویحکومتمخالفانمباحثهواجتماع
،آنازپسدانشجویان.شدنامیدهدانشجوروزبود،ایران
راهبهدانشجوییاعتصابهایروزایندرسالهر

برایخوبیمعیاربهآذرماه١6واقعدرومی انداختند
نفوذوتواناییواستبدادیحکومتازنفرتمیزانارزیابی
نزمان،آازروزاین.شدتبدیلروشنفکران،بیندرمخالفان
برخوردارایراندربرجسته ایتاریخیاهمیتازهمچنان
.بوده است

داشتهگرامیروزاینایرانهایدانشگاهدرسالههر
مطرحراخودسیاسیدیدگاه هایدانشجویانومی شود
...می کنند

:منبع

محمدی،گلاحمدترجمه  .انقالبدوبینایران.آبراهامیانیرواند

.13۸۷نی،نشر.سیزدهمچاپ.فتاحیمحمدابراهیم

دریرانیادانشجویانجنبشتاریخکنفدراسیون،.عسگریمتینافشین

موسسه.دومچاپ.آذریارسطوترجمه  .133۲–۵۷کشورازخارج

.شیرازهپژوهشونشر
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میکروبیولوژیکارشناسی*_رحمتیمهسا

وهاقرنگذشتبا،امروز.گرفتندمیجشنخاصیآیینباراشبایندیربازازباستانایرانیان
رااهخانوادهوشودمیداشتهگرامیایرانیانمیاندرباستانیجشناینهمچنان،متمادیسالهای
بتهالکهاستآنرایجهایخوردنیوموادغذایی،جشنایننکاتجملهاز!میکندجمعیکدیگردور

!دارندجزعیهاییتفاوتایرانمختلفشهرهایمردمامدرمیان
شیدنینوازآندروداشتنام(میزد)کهکردندمیآمادهایسفرهشبیاینچنیندرباستانایرانیان

ازشبایندرکهاستمرسوم،حاضرحالدر!کردندمیاستفادهمختلفهایمیوهوهاغذاوها
اما!شوداستفادهغیرهوآجیل،باقال،لبوچونمواردیوازگیل،هندوانه،انارهمچونهاییمیوه
ازتادهیمقراربررسیمورداسالمی_سنتیطبدیدازرامرسومهایخوردنیاینکهاستخو 
؛شویمآگاهآنهاعوارضوفواید

شب یلدا
آذر شروع  30این شب از غروب آفتاب در . شب یلدا یا شب چله، بلندترین شب سال نیم کره شمالی زمین است

.می پذیرد می شود و در طلوع آفتاب نخستین روز دی ماه پایان 
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 بهترین
خوردنی  
 اشب یلد

.بخوریدخشکآجیل
هتربوهستندشوربسیارمرسومآجیل هایمتاسفانهامروزه
حاویکهشیرینآجیل هایازفصل،ایندربه ویژهاست
.دشواستفادهبیشترباشند،خشکانجیروتوتمویز،

...نگیریدزودرامغزهاپوست
زماندروکنیمتهیهپوستبارامغزهامی شودتوصیه
واصلیپوستازراآنهانیاز،مورداندازهبهمصرف،

راچندهنددستازراخودخاصیتتاکنیمخارجسخت شان
علتبهواستکوتاههوامجاورتدرآنهاماندگاریکه

.می دهنددستازراخودخواصواکنش هایی،
پسچربی(فندقوگردومورددربه ویژه)ماندهمغزهای
.بدهندتندیبویشایدوهستندکدرمی دهند،

.بخوریدکمهندوانه
میوهاصالًهندوانهما،اخیرسال هایمرسومعادتخالفبر

دا،یلشبدرامانیستسالسردفصل هایبرایمناسبی
وسردیاثرکهمی شود،خوردههندوانهکمیمقدارمعموالً

رین،شیتنقالتیاشورآجیل هایمصرفباآن،تری بخشی
.می یابدکاهشدارند،گرمطبیعتخودکه
ابتدایدرکم،خیلیراهندوانهمی شود،توصیهپس

.بخوریمغذاازپیشومیهمانی

لبو
می تواندلبو،یاچغندرجرمکهشودتوجهبایدهمچنین
کهآبیولیشود،شکمیبوستکمیموجب

دورگذشته هایازکهاستآجیلیلدا،شبخوردنیبهترین
مهتخشاهدانه،برشته،نخودگندم،:استبودهاینهاشامل
ز،مویوکشمشگردو،فندق،پسته،بادام،کدو،وهندوانه
.…وبرنجکخشک،توتوانجیر

ستابهترپساست؛طبعملیّنمی شود،پختهآندرچغندر
.نماییدمیلآنآ ازکمیبارالبو

پرتقال
گاهی)نفخموجبمی تواندشام،ازپسپرتقالمصرف
بشایندرشاممصرفعدمبهدوبارهتاکیدباشود؛(شدید
یممی کنتوصیهشام،ازپسمیوه هامصرفعدمدست کمیا
بهایسیبازشام،ازپسساعتیکتانیمتمایل،صورتدر
.شوداستفادهشیریناناریا

انار
بیمناسمیوهزمستانشبنخستیندرآبدار،شیرینانار
ایالغریاومیانسالافرادبرایبه ویژهترش،انارامااست
خشکمزاجکهافرادیکلیبه طوروکم خوا یاافسرده
خشکطبیعتبابیماری هایوسوءمزاج هادچاریادارند

.نیستمناسبیمیوههستند،

هاترشی
دکرزیاده رویترشی هامصرفدرنبایدهرگزکلّیبه طور
ع،نخاومغزمانندبدنعصبیبافت هایبرایترشی هاچون
رحمدهانهوپوست،لیگامان ها،وتاندون هامعده،دهانه

.هستندهمخون سازیضدوزیان آورند
ویشاداببرایدست کموسالمتیتامینبرایبنابراین،

ردبه ویژهخوردنترشیدرشده،کههمپوستخوش رنگی
.کنیداحتیاطسال،سردفصل های
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کننداحتیاطبیمارانوسالمندان
الیانمبتیاسردمزاجافراد،سالمندانکهاستبدیهیصدالبته

گوارشیمشکالتمانند)سرد،طبیعتدارایبیماری هایبه
ر ،چکبدتیروئید،کم کاریبدهضمی،یانفخرفالکس،چون

یاطاحتسردخوردنی هایمصرفدربیشترباید(…وافسردگی ها
کنند

دیابتبهمبتالیانبرایتوصیه
کردنمحدودباومعمولاندازهبهمی توانندهمدیابتیافراد
افزایشازوبخورندشیریناناردیگر،غذاهایومیوه هامصرف
.نباشندنگرانناشتاخونقند

یلداشبمناسبهاینوشیدنی
ایچ:اینهایندهمیلداشبوزمستانفصلخو نوشیدنی های

ت،نباکمیبانعنادم نوشزعفران،یادارچینیاهلباایرانی
!!...وهلوعسلباشیرباداممعجون

شب  خشکبار مصرفي در 
حاوي مواد مغذي و یلدا 

ریزمغببذي يببایي ما  ببد 
زیم ویتامين آ، فسفر، م ي

3و داراي ترکيبات امگا 
يسببت د کببن ایببن مببواد  
مغببذي   ببم مدرببي در  

.بدن ایفا مي ک  د
:منبع

سنتیطبایدقیقه۷۲هایکتابمجموع
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:معرفی
یماریبیکبولوسااپیدرمولیزیسیاایپروانهپوستبیماری
غشایوپوستدرکهمیباشدپوستیهایبافتدرارثی

در١بیماریاینشیوع.میکندتاولایجادمخاطی
این.ندمیکتغییرکشندهتامالیمازبیماریشدت.است5٠٠٠٠
ایجادکالژنیاکراتیندرژنتیکیجهشیکازبیماری
وشدخواهدشکنندهشدتبهنتیجه،پوستدر.میشود

ردهکجداراپوستیهایالیهآسیبییااصطکاککوچکترین
معرضدربیماریاینبهشدهدچارافراد.میکندتاولوایجاد
هایوهگرتمامیدربیماریاین.میباشندپوستسرطانریسک
مساویطوربهرامردانوزنانومیدهدرخنژادیوقومی

.درگیرمیکند

:بیماریعلت
هایژنطریقازراحالتاینبیایبهمبتالافراداغلب

ارثبه،میکننددریافتهردویاوالدینازیکیازکهکهمعیوبی
وثیمورصفاتواندگرفتهقراربدنهایسلولهادرزن.میبرند
ینهمچن.میکنندتعیینراکودکبهوالدینازشدهفرستاده
راتپوسدرهاپروتئینگیریشکلمثلبدنعملکردهرآنها

اصلیعللکهاندشدهشناختهژن١٠ازبیشترمیکنندکنترل
.هستندبیایمختلفاشکال

:بیماریتشخیص
حالردپوستکجایدهندتشخیصمیتوانندپوستمتخصصان
بافتانجامبااینکهویااستتاولدهیشکلبرایجداسازی
کی.استبیاینوعچهبهمبتالشخصیکبفهمندبرداری
استورینمیکروسکوپیکازاستفادهمستلزمتشخیصیتست
هایالیافدهیشکلبرایکههاییپروتئینکهشودمشاهدهتا

میباشندنیازهادسموزومهمییاهاالیافومتصلکوچک
تقادهاسمستلزمدیگرتست.اندیافتهکاهشیاهستندمفقود
رایبمیتواندکهاستپرقدرتالکترونیمیکروسکوپازیک

ازشدهگرفتهپوست،تصاویردرساختاریهاینارساییتشخیص
هبراامکانایناخیرهایتکنیک.دهدنشانتردرشترابافت
بیایبهمبتالبیماراندررامعیو هایژنکهاندآوردهوجود
.دهیمتشخیصآنهاخانوادهاعضایو
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:بیایعالئم

گردیتنفسیمشکالتیاصدا،سرفهکردنخرخر-
موریزش-
وبینیچشمنزدیکزدنتاول-
مشکالتایجادوگلوودهاننزدیکزدنتاول-

وبلعیدنخوردن
یرتغییاجزئیهایآسیبازبعدپوستزدنتاول-
دما
تولدبدودرتاولوجود-
پوسیدگیمثلدندانیمشکالت-
(کوچکسفیدهایجوش)میلیاوجود-
ناخنشکلتغییریادادندستاز-

وندپیطریقازآلمانیمحققانتوسطایپروانهبیماراندرمان
.یافتتحققپوست

هایلسلورویازجدیدپوستژنتیکیاصالحباکاراینبرای
هبوساختهجدیدی،پوستآزمایشگاهیمحیطدروبنیادی
.شددادهپیوندبیماران
راالیاییایتهایبیولوژیستتیمسرپرستیلوکادیپروفسور
دآمدنآلمانبوخومدرکودکانبیمارستانبهداردکهبرعهده
رماندانگیزیشگفتطرزبهرابیایبهمبتالساله7کودک
یمشتولوکادیپروفسوردارنداگراعتقادکارشناسان.کردند
ایانپدرچشمگیرشوند،تحولیموفقهمبالینیمطالعاتدر

.گرفتخواهدصورتایپروانهبیمارانرنجودردبهدادن
مبتالساله7کودکپوستازبخشیبخشحیاتدرمانایندر
تپوسسپسوشدترمیمآزمایشگاهدرآنبیماریاینبه

.شدزدهپیوندشد،برداشتهDNAکودکبدنبهشدهترمیم
ابنهایتدرگرفتقراردرمانموردشیوهاینباکهکودکی
تهبازگشخودعادیزندگیبهحاضرحالدرپیوندعملانجام
.داردراعادیانسانیکحسواستفعالاست،
محمدیمریم...
میکروبیولوژیکارشناسی*

درمان

:منابع
D.J.porockop and  L.Ala -kokko.342
Harrison's principles of Internal Medicine, 16th ed.

ت پسر پروانه ای سوری پوست جدید دریاف>>جیمز گاالگر و

<<.کرد
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سمیحمایت اجتماعی ادراک شده با تاب آوری و راهبردهای مقابله ای در زنان مبتال به سندرم شوک 

The perceived social support and resiliency and coping strategies in women with toxic shock 
syndrome

Zohreh Mahdavi Neysiani ,Saba Bahram Nejad ,Maryam Salehi ,Maryam Mohammadi 
fakhrabadi

زهره مهدوی نیسیانی
مالیردانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی دانشگاه 

صبا بهرام نژاد
مالیردانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه 

صالحیمریم 
بوشهردانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی دانشگاه خلیج فارس 

مریم محمدی فخرآبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه ملی مالیر

چكیده

اثرگیزندروزانههایفعالیتبرهستندکهجدیدجوامعدردرمانیبهداشتیاصلیمسائلازمزمنوسیستمیکهایبیماری
رگیردراایمنینقصدچارافرادوجوانانزنان،همهازبیشکهاستسیستمیکبیمارییکسمیشوکسندرم.گذارندمی
زناندرایمقابلهراهبردهایوآوریتا باشدهادراکاجتماعیحمایترابطهبررسیهدفباحاضرپژوهشلذا.کندمی
هایلینیککبهکنندهمراجعهسمیشوکسندرممبتالبهزناننظرکلیهموردجامعه.گرفتانجامسمیشوکسندرمبهمبتال
دسترسدرگیرینمونهروشبهنمونهعنوانبهنفر٣5تعدادآنهامیانازکهبودند١٣٩4-٩5سالدراصفهانشهرالزهراونور

مقیاس،(١٩88وهمکاران،زیمن)شدهادراکاجتماعیحمایتمقیاس:شاملپژوهشدراستفادهموردهایابزار.شدندانتخا 
حمایت:دادنشانهایافته.استبوده(١٩85الزاروس)ایمقابلهراهبردهایمقیاسو(2٠٠٣دیویسون،وکانر)آوریتا 

راهبردهایباوداردمعناداریمثبترابطهمدارمسالهایمقابلهراهبردهایوآوریتا باالیسطوحباشدهادراکاجتماعی
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راکدراینبیمارانشودمیباعثشدهادراکاجتماعیحمایتبودنباال:گیرینتیجه.داردمنفیرابطهمدارهیجان
باالنهاآنفسعزتواطمینانسطحبردنباالدرخانوادهنقشودارندقراردیگرانمحبتوتوجهموردکهباشندداشته
دماتخکیفیتوروانیسالمتسطحارتقایوبهبودهایبرنامهتدارکدرتوانمیپژوهشاینهاییافتهاز.باشدمی

.نموداستفادهموردنیاز

.سمیشوکسندرمای،مقابلهراهبردهایآوری،تا شده،ادراکاجتماعیحمایت:کلیدیهایواژه

مقدمه
انهروزهایفعالیتبرکههستندجدیدجوامعدردرمانیبهداشتیاصلیمسائلازمزمنوسیستمیکهایبیماری
شودایجادمیساورئواستافیلوکوکوسیلهبهکهاستسیستمیکبیمارییکسمیشوکسندرم.گذارندمیاثرزندگی

١٩77درسالسمیشوکسندرمنامبهسندرمیباطالییاستافیلوکوکارتباط(١٣٩٠همکارانوتیهوازنقلبه)
تبباسندرماین.(١٩77تود،)گرددمیباز١٩27سالبهمشابهعالئمبابیمارانیگزارشکههرچندشد؛مشخص

حادکلیه،ایینارسبروزاحتمالوالیگوریآبکی،اسهالاستفراغ،،مخملکشبیهبثورملتحمه،پرخونیمنگی،باال،سردرد،
هاینشانه.(2٠١٠شرلی،).کندمیبروزکشیدهطولشدیدشوکومنتشرعروقیداخلانعقادکبدی،اختالالت
قاعدگیازاشینسمیشوکسندرمزمینهدرطورگستردهبهتوکسیژنیکهایسویهیوسیلهبهسمتولیدبرایمحیطی
خطرلذا.(١٣8٩شفیعی،)استتامپونکارگیریبهازسندرماینمواردازنیمیبهنزدیک.استقرارگرفتهپژوهشمورد
عمرولطدرمحافظ،هایبادیآنتیتولیدزیرااست،تربیشایمنینقصدارایافرادوباردارزنانجوانان،درسندرماین

میکاهشراعالئمچندهرپزشکیهایدرمان.(2٠٠8همکاران،وچاپاول؛2٠٠5همکاران،وفایو)شودمیحاصل
وپزشکیهایدرمانگرودرتنهاسالمتی(2٠٠٠فیلزگرالد،)شوندمیزندگیالگویدراختاللباعثخودولیدهند،
میماعیاجتحمایت.استاجتماعیحمایتسیستمازمتأثرعمدهطوربهفردیکجسمانیسالمتبلکهنیستدارویی
خطرناکهایدربیماریرامیرومرگاحتمالوبخشدسرعتبیماریبهبودبهدهدکاهشرابیماریاحتمالتواند
بدنایمنیهایپاسخبااجتماعیحمایتادراکحتیواجتماعیحمایتکهانددادهنشانهاپژوهش.دهدکاهش
رویدادهایبامستمرمواجههکهکردمشخصخودمطالعهدر(١٣85پورعلیازنقلبه؛2٠٠٠باللوک،)داردارتباط
شبکهوختیسرسمانندشخصیتیمقابلههایمکانیسمازفرداگراماشودمیایمنیسیستمعملکردضعفباعثمنفی
ررسیب.بودخواهدمصونتنیدگیمنفیاثراتازباشد،شدهادراکاجتماعیحمایتبرخوردارباالتریاجتماعیحمایت

کند؛مییرتغیاجتماعیحمایتتأثیرتحتمنفیرویدادهایبهنسبتفیزیولوژیکهایواکنشکههستندآنگویایها
روبروفیمنرویدادهایباتنهاییبهفردکهاستزمانیازکمترآشنایانودوستانحضوردرفردهایواکنششدتیعنی
درفردادراکازاستعبارتوگرددمیتلقیاجتماعیحمایتشناختیبُعد،شدهادراکاجتماعیحمایت.شودمی
.استارزشمندآنهابرایوداردقراردیگرانعالقۀومحبّتمورداینکهمورد
میازنیهنگامدرودهندمیقرارتوّجهموردرااوکهاستافرادیوجودبهنسبتفردآگاهینشانگرچنینهم

(۲010،گیوالکتی)باشدداشتهدسترسیآنهاکمکبهتواند
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زرگسالیبتاکودکیازفردیهربهزیستیوجسمانیسالمتبینیپیشدرعواملترینمهمازیکیاجتماعیحمایت
کهاستدادهاننشمحققینهاییافته.کندمیبینیپیشتنیدگیبامقابلهدرراافرادتواناییمعناداریطوربهواست
ازراقبتممیزاننموده،جلوگیریفرددربیماریفیزیولوژیکینامطلو عوارضبروزازتواندمیاجتماعیحمایتدرک
باعثودگذارجایبرفرداجتماعیوروانیجسمی،وضعیتبرمثبتیتاثیرودهدافزایشرافردنفسبهاعتمادوخود

میاجتماعیحمایتکهاستآنازحاکیشواهد.(2٠٠٠،سوآرز)شودفردزندگیکیفیتبهبودوعملکردافزایش
رویدادهایبرابردرمقاومنسبتاافرادهایویژگیازیکی.(2٠٠6،چانگ)باشدکنندهتسهیلتنشباسازگاریدرتواند
تنشباسازگاریدرتواندمیکهدیگریعامل.(2٠٠٣،بخشانی)استاجتماعیحمایتازبرخورداریزا،تنش

درفردیهایقابلیتبرگیرندهدرکهاستشخصیتبنیادیهایسازهازآوریتا .استآوریتا موثرباشد،
پایداریتنهاآوریتا .(١٣87،نادری)باشدمیمشکالتبامقابلهوتالشدوبارهسرگیریازونشینیعقبرویارویی،

فعالشرکتهبلکباشد،نمیخطرناکشرایطبارویاروییوانفعالیحالتیوتهدیدکنندهشرایطیاهاآسیببرابردر
داشتن،استرسبرغلبهبرایهایشتواناییبهفرداطمینانعنوانبهآوریتا .استخودپیرامونیمحیطدرسازنده
میشافزایرادیگرانطرفازاجتماعیحمایتکهفردیهایویژگیوعاطفیثباتنفس،عزتای،مقابلههایتوانایی
ریجلوگیدرمهمیبسیارمیانجینقشآوریتا کهدهندمینشانشماریبیهایپژوهش.استشدهتعریفدهد،
نممکودهدارتقاراافرادروانیسالمتتواندمیودهدمینشانخودازروانپزشکیهایاختاللازبسیاریبروزیا

آوریتا چنینهم.(١٣٩٠،آزادوآزادی)کندپیداافزایش،محیطیافرددرحمایتیعواملوجودصورتدراست
عیمنبعنوانبهوداردپیدررازندگیازبیشتررضایتروانسالمتافزایشومنفیهایهیجانکاهشواسطهبه

روش.استهشدتعریفآنهاروانیاثراتبردنبینازواسترسبرابردرمقاومتمشکالت،،مصائببرغلبهتسهیلبرای
بهکههمقابلراهبردهای.استمتفاوتافراددربیماریازحاصلههایتنشوزندگیتغییراتباسازگاریومقابلههای
ردکهاستفردرفتاریوشناختیهایتالشازایمجموعه،اندشدهشناختهبیماریواسترسبینواسطهعنوان
.(١٩٩١،الزاروس)شودمیآنازناشیرنجکاهشبهمنجرورودمیکاربهزاتنشوضعیتیکاصالحوتغییرجهت
اووانیروجسمانیسالمتدراساسینقشبردمیکاربهزااسترسمواردبامقابلهدرفردکهراهبردهایییاهاشیوه
موثرزندگیمشکالتبرغلبهوتفسیردرافرادرفتاریوشناختیهایتالشمقابلهوارزیابیفرآیندهای.کندمیایفا
هاییکوشششاملکهمدارهیجانراهبردهای:ازعبارتندایمقابلهاصلیروشدو.(١٩٩٣،شفروموس)باشندمی

قابلهمهایروشدیگری.کندمیکنترلهیجانیوعاطفیتعادلواستزاتنشواقعههیجانیپیامدهایتنظیمجهت
کردهفظحراتنیدگیمنبعداردسعیواستزاتنششرایطبارابطهدرفردسازندهاقداماتشاملکهاستمدارمسئله

راهبردهایازبدانند،کنترلقابلرااسترسعاملفرداگرکنندمیبیان(١٩٩١همکارانوالزاروس).دهدتغییریا
ولی-یولسونگ).آورندمیرویمدارهیجانراهبردهایبهصورتاینغیردرکنند،میاستفادهمدارمساله

بدونپوستسرطانبیماراندراجتماعیحمایتبامثبتییرابطهمدارمشکلمقابلهکهدادندنشان(2٠٠٠همکاران
.داردزخم
بیمارانودبهبروندتسریعبرتاثیرگذارمتغیرهاینیزوسالمتیباآنرابطهواجتماعیحمایتاهمیتبهتوجهبالذا

وصخصدراندکیتحقیقاتکهاینبهتوجهباچنینهم.رسیدمینظربهضروریپژوهشاینانجام،سمیشوک
ته،گرفصورتسمیشوکبهمبتالزناناستفادهموردایمقابلهراهبردهایوآوریتا سطح،روانشناختیعالئم

هبمبتالزناندرایمقابلهراهبردهایوآوریتا باشدهادراکاجتماعیحمایترابطهبررسیهدفباحاضرپژوهش
.گرفتانجامسمیشوکسندرم
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میکروبیولوژیکارشناسی*_خسروجردیلیال

؟چیستهیپنوتیسم
کهاستروشیهیپنوتیسم
حالتی(هیپنوتیست)آناجراکننده
یمبرشخصدرپذیریتلقینواطاعتازگونهخلسه
ربشافرادهمهمردم،تقریباعامهتصوربرخالف.انگیزد

وشمندهبیشترفردیچههرواقعبه.پذیرندهیپنوتیسم
میشدورتصقبال.بودخواهدهیپنوتیزمپذیرایبهترباشد
آسانیبهکههستندزودباورلوحسادهافرادتنهاکه

اعتباردیگرپنداراینولیشوندمیهیپنوتیزم
خودهکافرادیکردنهیپنوتیزمکلیطوربهالبته.ندارد
یولاستترآسانگیرندقرارآزمایشاینتحتمایال
آندنکرهیپنوتیزمگرچهنیزرامیلبیوشکاکافراد
.استدشوارها

؟کندمیعملچگونههیپنوتیسم
وا خولیاستغیرمعمولذهنیحالتنوعیهیپنوتیزم
لکهبنیستجادوییوضعیتمیانیحالتاینونیست
صدایکهاستادراکوشعورتغییرحالتنوعی

نفسبهاعتمادباوآمرانه،کنندهتعقیبکههیپنوتیست
وندهشهیپنوتیسم.آوردمیپدیددیگرشخصدراست
تهگفاوبهآنچهکندمیباورکهرسدمیایمرحلهبه

خواهداتفاقمعموالاینوافتادخواهداتفاقحتماشده
.افتاد

؟استچگونههیپنوتیسماجرایروش
ونندهکترغیبشدهآهسته،کنترلطریقبههیپنوتیست

برخی.کندمیصحبتبیمارباآمرانهحالعیندر
خاصچیزیبرکهخواهندمیبیمارازهاهیپنوتیست

یایممستقنورپرتوییکازگاهیآنان.کنندذهنتمرکز
حواسوذهنکردنمتمرکزبرایآونگیکیابازتابنده
کهدهندمیبیماربهچیزییاکنندمیاستفادهبیمار
کهخواهندمیبیمارازیاداردنگهخودمشتدرمحکم
اینگونههدف.کندمجسمخودذهندرخاصتصویری
کردنشل،آنازبعدالقاییهایخلسهوهاتمرکز
.اشدبمیپذیریتغییروخلسهحالتبهرفتنوعضالت

راشدهمهیپنوتیسشخصکنندنمیسعیهاهیپنوتیست
تادکننمیگفتگواوبافقطوکنندخاصکاربهوادار
واویزندگتلخهایتجربهیااوروانپنهانمسائلونکات
ورددیانگرانییاناراحتییشیشهتردقیقعبارتبه

.سازندآشکاررااوبیماری

؟داردکاربردیچههیپنوتیسم
راموشفاطالعاتبازیابیهیپنوتیسمهایکاربردازیکی
.استحافظهازشده
یدرمانمقاصدبرایوپزشکییحرفهدردیگرکاربرد
الینحل،خواههایبیماریوهادردازبسیاریزیرابوده

اننشهیپنوتیسمبهخو هایروانی،واکنشیاجسمی
ونامعقولهایترسانواع،خوابیبیوامروزآسم.اندداده
ازوحشت،بلندارتفاعازوحشتچونکنندهفلجبعضاً

وپزشکیدندانجراحیازوحشتیاهواییمسافرت
ماندرهیپنوتیسمباتوانمیراهاآنماننددیگرچندی
چونآوریزیانونامطلو هایعادتهمچنین.کرد

ابراحتیبهتوانمیراجویدنناخنوسیگارکشیدن
.کردترکهیپنوتیسمازاستفاده
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تاثیر آلودگی هوا 
گروه های بر کدام 

؟بیشتر استخونی
بهلولیزهرا 

کارشناسی زیست فناوری*

سالمتپزشکیمرکزموسسهسال١4اطالعاتتحقیقیدر
یجنتاوگرفتقراربررسیموردمتحدهایاالتیوتادرقلب
روهگباافراددرسینهقفسهدردوقلبیحملهخطردادنشان
هاآالیندهباالیمیزانمجاورتدرA,B,ABخونیهای

.یابدمیافزایش
.استشدهگزارشدرصد4٠فقطOخونیگروهدرمیزاناین
گرپژوهشوبالینیاپیدمیولوژیستهورنبنجامیندکتر
بینتباطار:کرداظهارسیتیسالتلیکپزشکیمرکزازتحقیق
Oازغیرخونیگروهدارایافراددرقلبیحمالتوهواآلودگی
.یمباشاگاهموضوعاینبهنسبتوبایداستکنندهنگران
آالیندهاتتاثیرازپیشگیریبرایدادنشانتحقیقایننتایج
ورطبه.باشیممنزلدرآلودگیافزایشزماندراستبهترها
هردرمیکروگرم2٠ازکمتربایدهواآلودگیسطحکلی

اینppm2/5باالیهایآلودگیدراماباشد،مترمکعب
.یابدمیافزایشمکعبمتردرمیکروگرم6٠حدودمیزان
ازبیشدراضافیمیکروگرم١٠هرکهدادنشانتحقیقاین
ایهگروهباقلبیهایبیماریبهافرادابتالیخطرسال2٠

درصد١٠راOخونیگروهودرصد25راA,B,ABخونی
.دهدمیافزایش
بیشترA,B,ABخونیهایگروهباافرادازدرصد55حدود
حاویآنهاخونزیرا.دارندقرارقلبیمشکالتمعرضدر

.استشدنلختهعواملازبیشتریمقادیر
درآمریکاقلبانجمنعلمینشستدرتحقیقایننتایج
.استشدهارائهکالیفرنیاآناهیم
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درمان سرطان با استفاده از باکتری ها

اییهرادیوایزوتوپانتقالبرایباکتریازآزمایشایندر
برایشودمیاستفادهسرطاندرماندرمعمولطوربهکه

ادهاستفموشدرسرطانیهایسلولبهمستقیمانتقال
.استشده

Ekaterinaپروفسور Dadachovaرادیولوژی،استاد
هادحملپیشنکههست؛کسیایمونولوژیومیکروبیولوژی
ادهاستفسرطاندرماندرمعمولطوربهکه)رادیوایزوتوپ

هاسلسلودرونبهلیستریاباکتریوسیلهبه(شودمی
انتخا راrheniumایزوتوپرادیوهاآن.دادراسرطانی
یخوبذراتکهکندمیمنتشررابتاهایذرهچونکردند
.استسرطاندرمانبرای
یروزه١7عمرنیمهرادیوایزوتوپاینانتخا دیگردلیل
بموجوشودمیضرربیکامالزودخیلیکهبودبودآن

ازروهگاینبه.شودمیسالمهایسلولبهآسیبکمترین
RLاختصاربههستندرادیوایزوتوپحاملکهباکتری

(radioactive Listeria)رویبرگروهاین.گویندمی
پانکراسیشدهمتاستازسرطانکههاموشازگروهدو

یکراشکمیوریدیتزریقاتهاآن.کردندکارداشتند
یکبهکه.دادندانجاممتوالیروز7برای،روزدرمرتبه
بهوشدتزریقرادیواکتیولیستریاهاموشاینازگروه
ازعدب.شدتزریقکنترلعنوانبهسرمهاموشدیگرگروه
گیریاندازهروثانویهتومورهایتعدادمحققینروز2١

حاویتزریقاتکهموشازگروهیدرفهمیدندوکردند
،بودرادیواکتیولیستریا

دادهرخکاهشدرصد٩٠کنترلگروهبامقایسهدر
یورادیواکتهایباکتریکهفهمیدندهمچنینهاآن.است
درصد64،کنترلهایموشمقایسهدراولیهتوموروزن

تغلظکهفهمیدندهاآنهمچنین.استکردهپیداکاهش
درمتریکغلظتوثانویهتومورهایدرلیستریاازبیشتری
هایسلولواولیهتومورهای

موشدردادندگزارشهاآنهمچنین.بودندآنفاقدسالم
جانبیاثرکردنددریافترادیواکتیوباکتریکههای

پاکهاآنهدفکهکردنداعالمگروهاین.نکردندمشاهده
سلولهر.استثانویهتومورهایدرصدی١٠٠کردن

ثانویهایتومورهبهتبدیلپتانسیلبماندزندهکهسرطانی
امتمکشتنشدنمطمئنراتنهابنابراینداردراجدید
بهکهکردنداعالمگروهاین.استسرطانیهایسلول
روزدرهاآنتحقیقات،کنترلهایموشمرگدلیل
نمحققیاین.شدمتوقفهاآنهایآزمایشیکموبیست
یاتوپرادیوایزودوزافزایشباتوانندمیکهکنندمیفکر

در.دادبیشتریبهبودتوانمیرامعالجه،بیشترتزریقات
کنندمیکارموضوعاینرویبردارندتحقیاتیمراکزسایر
.ندکناستفادهداروهانانوحاملعنوانبههاباکتریازکه

:منبع

Department of microbiology and immunology and 
Department of Rdiology , Albert Einstein College of 
Medicine, Bronx, NY 10461 
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زیست شناسی ها و امکانات گروه آزمایشگاه 

اهآزمایشگشاملحاضرحالدرگروهاینهایآزمایشگاه
زولوژیفیبیوشیمی،میکروبیولوژی،وبیوتکنولوژی

دارکو،هرباریومبافتکشتاتاقجانوری،وگیاهی
وآموزشیفضایافزایشبامروربهکهباشدمیروم

اضافهنیزبعدیتخصصیهایآزمایشگاهپژوهشی
.شدخواهد

الکتروفورزانواع،PCRشاملگروهدرموجودتجهیزات
عمودی،وافقیمختلفسایزهایدر

Spectrophotometer،تکشاتاقسانتریفیوژ،انواع
واستریومیکروسکوپانواعالمینار،هوداستاندارد،

ساده،اینکوباتورمتر،pHانواعاتوکالو،میکروسکوپ،
CO2،Gelوشیکردار Doc System With UV

Transilluminator،هیترمگنتسمپلر،کاملست،
ر،رید،االیزاماریبندقیق،ترازویانواعآون،ورتکس،
اولترا،کشیجوجهدستگاه،نانودراپفریزر،دیپ

وآالتشیشهازکاملیمجموعهو،میکروتومسونیک،

حوزهبامرتبطکهمرکزیآزمایشکاهدرموجودتجهیزات
:لشامباشدمیگروهآموزشیگاهاوپژوهشیهایفعالیت

HPLC, GC, Atomic absorption, XLD, Real
Time PCR,داریخجالسانتریفیوژ,freeze dryer,
Clevenger,سوکسیلهدستگاه,flame photometer

.باشدمی
46٣داشتنبا(٩6١)جارینیمسالدرشناسیزیستگروه

وولوژیمیکروبیشناسی،گیاهمختلفگرایشاتبادانشجو
درهیگیافیزیولوژیوکارشناسیمقطعدرفناوریزیست
نشگاهداهایگروهترینفعالازیکیارشدکارشناسیمقطع
.باشدمی
درسعنوان4٠ترمهردرشناسیزیستآزمایشگاههایدر

شدهاعالمسرفصل،طبقگروه5٠حداقلدرآزمایشگاهی
همطوربههمچنینوشودمیبرگزارعلوموزارتتوسط
رشتهارشدکارشناسیدانشجویانهایپروژهزمان

سایربهآزمایشگاهدهیسرویسوگیاهیفیزیولوژی
وانگورپژوهشکدهتکمیلیتحصیالتدانشجویانوها¬گروه
گروهعلمیهیاتاعضایتوسطپژوهشیطرح١٠حداقل
.استانجامحالدر

سمیرا خرسندی 

مسئول آزمایشگاه*



ه معرفی وبررسی خواص گیا
بابونه آلمانی دارویی 

Matricaria chamomilla 

فرداکبریزهرا...
گیاهیشناسیزیستکارشناسی*

ینبگیاهاینارتفاع.است(مرکبات)کاسنیتیرهازگیاهی
یهایانشعا دارایآنوساقهبودهمتغیرسانتیمتر7٠تا٣٠
-١/5قطربههایکاپیتولبههاآنازیکهرکهاست
لولهوایزبانهگلچهدونوعازگلهامیشودمنتهیسانتیمتر2
لچهگشوندمیمشاهدهساقهانتهایدرواندشدهتشکیلای
ینبومتفاوتآنهاوتعدادسفیدرنگبهایزبانهکناریهای
جنسینظرازهاگلچهوایناستگلهردرعدد١8تا١2
یدهدزردرنگبهایلولهنهنجمیانیهایگلچه.هستندماده

هکبود(دوجنسی)مادهنرجنسینظرازهاگلچهاین.میشود
.میشودشکلایاستوانه,شدنبازازپس
یفطبابابونه.رویدمیشنیاراضیوچمنزارهادرگیاهاین

ازبدیرازآذربایجاندرخصوصبهایراندروسیعپراکنش
بوممرزواینسنتیطبدرایویژهوجایگاهشدهشناخته
.دارد
ازییکوانسانتوسطشدهشناختهگیاهانازیکیبابونه

آمریکای,خاورمیانه,اروپادرداروییگیاهترینپرمصرف
منظورهبعمدتاکهاستآفریقاییوکشورهای,استرالیا,شمالی
هبتوجهباوشودمیکشتآنرنگآبیاسانسازاستفاده
یوبهداشتآرایشی,داروسازیصنایعدرآنافزونروزکاربرد

بسیاریاهمیتازغذاییچاشنیهایوتهیهعطرسازی,
.برخورداراست

آوراشتها,بادشکنمعدهمقوی,معرق:ودرمانیداروییخواص
.استدهندهوالتیامآورقاعده,برصفرا,غذاکنندههضم,

ضدد  مسکن درد و.اثر ضدعفونی کننده ضعیف ولی قاطع دارد
چدون از ترشدح والتهدا  هدای چدرکین     . می باشد تشنج نیز 

فع جلوگیری به عمل می آورد از این نظر به کار بردن آن در ر
یبوستهایی که مواد دفعدی مخصوصدا در قولدون چدپ جمدع      

آبریدزش ,از بابونه در موارد سوهاضدمه  .اثر مفید دارد می شود 
رم پلک انسداد کبدی وو,میگرن,درمان قولنج,گریپ,آسم,بینی

اگر بده شدیر ندوزادان مقددار کمدی از دم      .می شود ها استفاده 
ز نفدخ  گیاه استفاده شود دلپیچده ناشدی ا  کاپیتول های کرده 

در اسدتعمال خدارجی   . مدی شدود   وحاالت تشنج کودک رفدع  
ع لوسیون وحمام فراورده های این گیاه اثر قاطع در رف,ضماد 

بیماری ها دارد به طوری که از آن برای محفوظ نگه داشدتن 
رفدع التهدا    ,زخم از آلودگی هدا وبهبدود زخدم هدای عمیدق     

مدی تدوان   حلدق و لثده هدا    ,ودرمان ورم چشم و مخاط دهدان  
ضد آرام بخش و,روغن گیاه ضد تشنج .استفاده به عمل آورد 

سدفید  بابونه عامل موثری در تحریک گلبول. می باشد التها  
دن در تقویت سیستم دفاعی بو باعث خون و افزایش آنهاست 

.می شودبرابر بیماری ها 

:منابع

نهبابوداروییخواصباوآشناییمعرفیوهمکارانن,حسینی-1

آلمانی

بیماریدرمانوپیشگیریدرگیاهانکاربرد(13۵۷)حیدرمیر-۲
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نظریمهدیه....
میکروبیولوژیکارشناسی*

استآنازحاکیگرفتهصورتاخیراکهتحقیقاتی
نوعیدارایزخمیکنندهترمیمهایسلولکه

آنهافعالیتشودمیباعثکهاستزیستیساعت
ینابه.باشدشبازبیشترمراتببهروزطولدر

باشدشدهایجادروزطولدرکهزخمیترتیب
ناسانشزیستگذشته،در.میشودترمیمترسریع
هکبودنداعتقاداینبرواعصا مغزمتخصصانو

یکنندهتنظیمبیولوژیکیساعتیازیستیساعت
یرتغیعالئموداردوجودمغزدرفقطبدنفعالیت
بعدیتحقیقات.می کنددریافتچشمازرازمان
ازبدن،هایاندامازدیگربعضیکهدادنشان
بهقادرمستقلطوربههموکبدهاریهجمله
هستندخودروزیشبانهفعالیتوقتتنظیم
ورتصتنظیماینچگونهکهنبودمشخصهرچند
اینبرایبدندیگرهایسلولکهحالیدرمیگیرد
پژوهشگران.دارندنیازبرونیمحرکهبهمنظور

بهتهوابسکمبریجمولکولیبیولوژیآزمایشگاه
راز،ینابهبردنپیبرایپزشکیتحقیقاتشورای

کنندکشفکهامیداینباکردندآغازراتحقیقاتی
توقچگونهوریهکبدمانندهاییاندامهایسلول
.دهندمیتشخیصرا

برای ایدن منظدور آندان سدلول هدای موسدوم بده        
م هدا  فیبروبالست در پوست را که برای ترمیم زخد 

هنگامی که.ضروری است مورد آزمایش قرار دادند
ایدن سدلول هدا    می شود زخمی روی پوست ایجاد 

د می کنند شکاف ایجاد شده توسط زخم را اشغال 
،اگرچه این سلول ها عالئمدی از سداعت اصدلی در    

ه ، اما مشخص شده است کنمی کنند مغز دریافت 
.ارندبه نحوی طبق نوعی ساعت زیستی فعالیت د
ر صدد با توجه به این خصوصیت، گروه تحقیقاتی د
کده  یافتن پروتئینی در داخل این سلول ها برآمدد 
انه روز باید تنظیم کننده روند فعالیت آنهدا در شدب  

تظره در این بررسی آنان به  نتیجه ای غیرمن.باشد
ول دست یافتند که مشدخص شدد پدروتئین مسدئ    
وز تنظیم فعالیت این سلول ، عمددتا در سداعات ر  

پژوهشدگران سدپس بدرای اطمیندان    . کار می کند
ا در ازاین کشف جدید، سلول های فیبروبالسدت ر 

ظددددرف کشددددت  )"پتددددری دیددددش "یددددک 
کشت دادندد ومتوجده شددند کده در     (آزمایشگاهی

مقایسه با ساعت های شب،این سلول ها در طدول 
ا پدر  روز با سرعت به مراتب بیشتری سطح ظرف ر

.کردند

:منبع

Nathaniel p.hoyle et al(2017).Circadian 
action dynamics drive rhythmic fibroblast 
mobilization during wound healing. 

!!!زخم روز زودتر از زخم شب بهبود میابد



رحم مصنوعی

نندکتولیدمصنوعیرحمیکشدندموفقمحققان
آزمایشموفقیتبانارسبرهیکرویبرراآنو

.کنند
،تسنیمخبرگزاریاجتماعیخبرنگارگزارشبه

هکساختندمصنوعیرحمیکآمریکاییمحققان
ومی کندسازیشبیهرامادررحمدرونشرایط
.می کندفراهمرانارسنوزادانکاملرشدامکان
رحماین،newscientistگزارشاساسبر

حیواناترویرابسیاریهایآزمایشکهمصنوعی
هدارینگبرایاستکردهسپریموفقیتبامختلف

متولدبارداری28تا2٣هفتهدرکهنوزادانیاز
.استشدهساختهمی شوند

نگهثابترانوروفشاردما،مصنوعیرحماین
هاعفونتوآلودگیهابرابردرراجنینومی دارد
غذاییموادواکسیژنهمچنین؛می کندمحافظت

.می گذاردآناختیاردرراحیاتادامهبرایالزم

ریانجکهاستنگهداریکیسهیکشاملوسیلهاین
.می شودبرقرارآندرخودکارطوربهمایعات
نجنیرویاولیهآزمایشاتنتایجگزارش،اینطبق

2٣هفتهدرانسانجنینرشدمعادلرشدباحیوانات
حیواناتنارسجنیندادنقرارکهدادنشانبارداری
موجبمصنوعیرحمایندرهفته4مدتبهحداکثر
.می شودآنهااندامهایسایروریهمغز،کاملرشد
ههفتحدوددرانسانسالمنوزادیکمتوسططوربه
ازقبلکهنوزادیهراما؛می شودمتولدبارداری4٠
نارسنوزادیکعنوانبهشود،متولدهفته٣7

.می شودشناخته
Natureمجلهدردانشمندانگفتهبه

Communications،مثلدرستمصنوعیرحم
مغذیموادهمهواستواقعیدنیایرحمهمان
جملهازنوزاد،برایمادررحمدرموجودضروری
محافظیکیسهوغذاییموادازغنیخونجریان
یبالینآزمونودهدمیارائهراآمنیوتیکمایعحاوی
.استگرفتهانجامموفقیتباحیواناترویآن
وریهمشکالتدچارنارسنوزادانکهآنجاییاز

نکردطراحیبامصنوعیرحماینشوندمیتنفس
دخواهجلوگیریمشکلاینازنوزادبرایواقعیرحم
ندبحکمکهایوسیلهطریقازکهروشاینبهکرد
وشودمیمتصلخاصدستگاهیکبهداردراناف
ونخجریانوغذاییموادواکسیژنمنابعگونهبدین
.شودمیپمپاژآنبه

کارهمانکهشدهطراحیطوریسامانهاینتمام
نارسنوزادهایانداموریهرشدبرایراطبیعت
.کندمیتقلید
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ایطشرتمامیبایدانسانجنینرشدبرایمصنوعیرحم
رااکسیژنومغذیموادبتواندوبودهداراراطبیعیرحم
سهکی)آمنیوتیکمایعکیسه.دهدقرارجنیناختیاردر
دمایکنترلنوزاد،دیدنصدمهازجلوگیریبرای(آ 
حمرمهمبخشهایدیگرازنیزبلعوتنفسامکانبدن،

.استمصنوعی
موافقانومخالفانابتداهمانازاکتوجنسیسفناوری
فادهاستکهمعتقدندروشاینموافقاناست؛داشتهجدی
کاهشبشدترامردهنوزادتولدخطرمصنوعی،رحماز

قراررویتقابلمحفظه هایدرنوزادچراکه،می دهد
.استپزشکاندسترسدرهموارهوداشته

ازملتکامراحلتمامیپیشرفته،پزشکیابزارکمکبا
یبررسموردجنینرشدوقلبضربانوزن،کنترلجمله
صنقجملهازمشکلهرگونهبروزدرصورتوگرفتهقرار

.میگیردقراردرمانتحتسرعتبهجنینژنتیکی،

نیازوداشتهکاربردنیزرحمفاقدزنانبرایفناوریاین
استفادهباهمچنین.می دهدکاهشراایاجارهرحمبه
بیناززایمانحیندرمادرمرگخطرمصنوعی،رحماز

جنینسقطبهمجبورکهبارداریمادرانمیرود؛
مصنوعیرحمبهراخودجنینمی توانند،می شوند
.کنندمنتقل
اینهکباورنداینبراکتوجنسیسفناوریمنتقداناما

کودکومادربینعاطفیارتباطکاهشباعثروش
سویازنوزادپذیرشعدمخطرهمچنین؛می شود
وجودسرپرستبیکودکانتعدادافزایشووالدین
.داشتخواهد
فناوریاینمذهبی،وقانونیهاینگرانیدلیلبه

سیدهنرانسانرویبربالینیآزمایشمرحلهبهتاکنون
رحمزااستفادهکهمی شودبینیپیشحالاینبااست؛

.شودکاربردیآیندهسال٣٠تامصنوعی
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ان را اذیت در بـرخـورد بـا گـربـه بـدنتان خارش میگیرد؟جورابهای پشمیتان پوستت

گر میکند؟ گردگیری که میکنید، نـاخـودآگـاه عطسهتان میگیرد؟ دی

.متعجب نباشید شما بدون اینکه خودتان بدانید آلرژی دارید

فاطمه نظری

کارشناسی میکروبیولوژی*

ی
لرژ

آ

چیست؟حساسیتیاآلرژی

بتنسبدنایمنیسیستمافراطیواکنشآلرژی،
تحساسیدچارکهکسانی.استمختلفعواملبه

تندهسهوشیارفوقایمنیسیستمدارایهستند،
محلدرموجودآزاربیظاهراموادبهنسبتکه

نشانمعمولحدازبیشواکنشیزندگیشان،
.می دهند

یایمنسیستممی تواندگیاهان،گردهمثالبرای
ابگوییکهکندتحریکطوریراآلرژیکشخص
یکحساسیت.استشدهروبروجدیخطریک

دو،نفردههرازتقریباواستشایعبسیارمشکل
.هستندمبتالآنازنوعیبهنفر
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چرا آلرژی یا 
حساسیت 

اتفاق 
میافتد؟

ادهمیکمعرضدرافراطیایمنیسیستمیککههنگامی
:میافتداتفاقچند،گیردمیقرارزاحساسیت

نوعتولیدبهشروعمذکور،مادهبامبارزهبرایبدن.١
کهپردازدمی(Antibody)بادیآنتییاپادتنخاصی
Igorداردنام.
سلمستکهخونیسلولنوعیبههابادیآنتی.2

mast cellدرسلولهااین.شوندمیمتصلداردنام
دورواصلیمحلکهگوارش،دستگاهوتنفسیدستگاه
.فراواننداست،آلرژیزاعوامل
ازمختلفیشیمیاییموادخودانفجارباهاسلمست.٣

عاملکهکنندمیآزادhistamineهیستامینجمله
اینجملهازکهاستآلرژیعالیمازبسیاریبروزاصلی
.مودناشادهبینیریزشآ وگلوخارشبهتوانمیعالیم
آلرژِیکالعملعکسباشد،هوادرزاحساسیتمادهاگر.4
خوردهمادهایناگرودهدمیرخریهوبینی،هاچشمدر

بخشهایسایرومعدهدهان،درآلرژیکالعملعکسشود،
یدتولشیمیاییموادگاهی.کندمیبروزگوارشدستگاه
ظیرنحادیبسیارعالیمکهاستزیادقدریبهبدندرشده
شوک)بیهوشییاشوکخون،فشارکاهشکهیر،

.آیندمیبوجودنیز(آنافیالکسی

؟کنندمیعملچطورهاآلرژی
بدرابردرحسداسهدایدیالدعدمدلعدکسهداآلدرژی
رضربیکامالًاسدتمدمدکنحدتدیکدههستدنددموادی
در.نداردنژادوسنوجنسیتبههمربدطیوباشند

درفردبدنمیشود،ندامیددهسدازیحدساسکهعملیاتی
یلتبدآلرژیبهکهمیسازدپادتددنخاصمادهیکمقابل
تماسخاصمادهآنبافردهرگاهندتدیدجهدر.می شود
فیمنواکنشآنمقابلدردفداعیسیدستماین،می یابد
آزادهیستامینبدنخوندرهاآلرژیضد.کندمیایجاد
مثال،بطور.داردجانبیمسائلهمآنکهکنندمی

خارشوآبدارراهاچشموبینیمخاطیغشایهیستامین
آورخارشورنگسفیدهاییآماسهمچنین.کندمیآور
.گرددمیایجادبدندرشوندمینامیدهکهیرکه
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هبمیتوانراآلرژیهاینشانه
ومتوسطخفیف،دستهسه
.نمودتقسیمحاد
شاملخفیف،العملعکس
یهناحیککهاستهایینشانه
قرارتاثیرتحترابدناز

وخارشالتها ،مانند،می دهد
خفیفعالیم.چشمازآبریزش

قلمنتبدندیگرهایبخشبه
لالعمعکسنشانه.شوندنمی

مختلفبخشهایدرمتوسط،
خارشوشوندمیمنتشربدن
خارشبهاستممکنچشم
منجرهمنفستنگیوگلو
.شود
کهحادالعملعکس

آنافیالکسیس

(anaphylaxis)داردنام،
موقعیتیکواستنادر

مواردیجملهازوخطرناک
فوریت هایمیاندرکهاست

چنیندر.دارندقرارپزشکی
بدنتمامدرآلرژیمواردی،
حالتاین.میشودمنتشر
ازهایمجموعبااستممکن
صورتوچشمخارشحمالت
چندعرضدروشودآغاز

بدنتمامدرسرعتبهدقیقه،
تریجدیعالیموشودپخش
گرفتگیمعده،دردچون

بهرااسهالوتهوععضالت،
حالعیندروداشتهدنبال
وتنفسیمجاریالتها درجه

کهبرسدحدیبهگوارشی

.شودمشکلبسیاربلعوتنفس
زنیسرگیجهوذهنیاغتشاش

حساسیتعالیمجملهاز
مشکلزیراهستند

کاهشباعثآنافیالکسیس
.می شودنیزخونفشارشدید
بههاریهدرآلرژىعالئم
رد،(آسم)نفستنگىصورت
وقرمزىصورتبهپوست
درو(اگزماوکهیر)خارش
صورتبههارودهومعده
دردشکمواستفراغواسهال

.باشدمی(غذایىآلرزى)
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اکثرالبته.نیستندآلرژیدارایهمهلزوما
فرزندانبهوالدینازوهستندارثی،حساسیت ها

بهالابتتواناییمی تواننداشخاص.می شوندمنتقل
همادهیچبهحالعیندروببرندارثنیزراآلرژی
رادهدهنانتقالنقشفقطونباشندحساسخاصی
ازینوعبهوالدینازیکیکههنگامی.کنندبازی

و%5٠وافرزندابتالیشانسباشد،مبتالحساسیت
%75بهمقداراینباشند،آلژیکآنهادوهراگر

.میرسد
هستند؟خطردرافرادیچه
عشیو.شودآلرژیدچارزمانیهرمی تواندکسیهر

.استدرصد١6تا٩بینتقریباًآمریکادرآلرژی
کودکیدرغذاییحساسیت هایبعضیهرچند،

ربزرگتبااستممکن(مرکباتیامرغتخممثل)
انیکودکتوارث،قبیلازعواملی.یابدتوسعهشدن
گامهنزوداستفاده،اندنشدهتغذیهمادرشیرازکه

برایهندیبادامخوردنمثل)آلرژیزاموادبعضی
باشدبینیپیشمیتواند(سال2زیرکودکان

.خیریامی شویدآلرژیدچارشماآیااینکهبرای

آلرژیآزمایش
لرژیآهایتستانجامباسادگیبهمیتواندپزشک
یدهستآلرژیدچارشماآیاکهشودمتوجهپوستی

.نیستنداطمینانقابلدرصد١٠٠ولیخیریا
ازکوچکیقسمتدادنخراشباهمچنینپزشک
لرژیآآنازکمیبسیارمقدارتزریقسوزنباپوست
یبعضدر.می شودواقفنکتهاینبهپوستروی
شناساییبرایمی تواندهمخونآزمایشاتموارد

.شوداستفادهکشنده تروپرخطرآلرژی های

آیا همه دارای  
نوعی آلرژی  

هستند؟
چه افرادی در 
خطر هستند؟

دانشنامه رشد:منبع
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یواژهمخففAPTعنوانباپروژهاینساینس،ازایرناعلمیاخبارگروهگزارشبه
(Advanced Plant Technologies)فیزیولوژیکیقابلیت هایازاستتالشدر

یگنال هایسورادیواکتیوبیولوژیکی،شیمیایی،موادشناساییوتشخیصبرایگیاهان
.برداریبهرهالکترومغناطیس

ک هایمحرحضورزماندرتااستگیاهانازانواعیژنتیکیتغییرپروژهایناصلیهدف
 افزاریسختتجهیزاتازاستفادهباسپس.دهندنشانراخاصیواکنشبتوانندمعین،

ایحسگرهعنوانبهآن هاازومی شودگرفتهنظرتحتدورراه ازگیاهانموجود،عملکرد
.می شوداستفادهارگانیک
انندممحرک هاییمقابلدروهستندحساسبسیارخوداطرافمحیطبهنسبتگیاهان
شاننواکنشسرعتبهپاتوژن هاوآفاتشیمیایی،موادبهنسبتمواردیدرودماونور

.می دهند
وخیصتشقابلیتاینبرایبرنامه ریزیامکانسازیمدلومولکولینوظهورفناوری های
.استکردهفراهمرامحرک هاازبسیاریبهنسبتواکنش
واطالعاتیجدیدجریان هایایجادگشایراهمی تواندپروژهاینکهشودمیگفته
.باشدقدیمیحسگرهایبه کارگیریهزینه هایوانسانیخطراتکاهش
روش هایبارابطهدرمتخصصانپیشنهادیطرح هایارائهبرایDARPAحاضرحالدر

یمیایی،شمحرک هایتشخیصمنظوربهگیاهانفیزیولوژیکیقابلیت هایازبهره برداری
اینردهمکاریبرایمتخصصانومحققانازودادهفراخوانغیرهواکتیورادیوزیستی،
.استکردهدعوتپروژه

محسو آمریکادولتتحقیقاتیبازویواقعدرکهDARPAسازمانگزارش،اینبراساس
ایجاددنبالبهوشدهراه اندازینوآوری هاتوسعهمنظوربهخاصبه طورشود،می

.استفناوریدنیایدربنیادینتحوالت

محمدیگلنسا
میکروبیولوژیکارشناسی*

28تابان 



درمحلولهورمونیسازهایپیشازگروهیDویتامین
بهغذاییمکمل هایوغذاخورشید،نورتوسطکهبودهچربی
D2ویتامینمهمشکلدودارایومیشودواردبدن
نای.باشدمی(کولکلسیفرول)D3ویتامینو(ارگوکلسیفرول)

واکنشدوتحتبدندرشدنفعالجهتویتامین
.میگیردقرارهیدروکسیالسیون

تخمها،ماهیجملهازهاخوراکیازبرخیدر،ویتامیناین
مییافتکادماهیکبدروغنوشدهفرآوریشیرهایمرغ،
تا١٠کهطوریبهاستتولیدقابلبدندرهمچنین.شود
بهانسانبدنروزانهنیازآفتا ،نورزیردرماندندقیقه2٠
نیسهایگروهکلیهآموزش).کندمیتامینراویتامیناین
2حداقلآفتا مستقیمنورازاستفادهدرخصوصجنسیو
ثلثتانصفمیزانبه،١5تا١٠ساعاتدرهفته،دربار

اعثببدندرویتامیناینکمبود(سوزدمیپوستکهزمانی
نافتادراهونشستن،درآوردندنداندرتاخیرچونعوارضی
ترهادخدربیماریاینکهلگنشدننافرمهمچنینکودکان،
نسزاریروشبهناچارندآیندهدروشدهلگنتنگیباعث
کهمیشودباعثویتامیناینکمبودهمچنین.کنندزایمان
بهارفردابتالیشانسوشدهضعیفبدنایمنیدستگاه
.دهدمیافزایشعفونتحتیودیابتوسرطان

یبیمارکودکیدوراندرویتامیناینکممصرفعوارضاز
زماندرفسفروکلسیمکمبودعلتبهکهاستراشیتیسم

خواهدکمیامالحدارایفرداستخوانهایاستخوانها،رشد
نتیجهدروکندتحملرافردوزنتوانستنخواهدوبود
زائده هایجمجمه،بزرگیآندیگرعوارض.یافتخواهدانحنا
.ی باشدمسینهبرجستگیوفقراتستونرویبرماننددکمه

ابلقرادیوگرافیتوسطکهشدهپهنپاودستمچهمچنین
بدندرویتامیناینفقربزرگسالیدوراندر.استتشخیص
ماریبیاین.می شوداستئوماالسیبیماریآمدنبوجودباعث
دردهایاستخوانیتراکمکاهشباکهاستشکلاینبه

همچنینومیشوداحساسکمروپاقسمتدرشدیدی
اینردفرداگر.می شوندشکستهراحتیبهبلنداستخوانها
رفععارضهاینکند،Dویتامیندریافتبهشروعدوران

روزبباعثویتامیناینکمبودکهنسالیدوراندر.می گردد
لیاصعامل.می شودزناندرویژهبهاستخوانپوکیبیماری
ازگیریپیشبرای.استبدندرهورمونیتغییراتتاثیرگذار

ابهمراهفسفروکلسیمجوانیدورانازبایدبیماریاین
.شودمصرفDویتامین

مرادیهانیه

گیاهیشناسیزیستکارشناسی*
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:  ارتباط با ما
Taban.96@yahoo.com

:آدرس

دفتر انجمن زیست شناسی.دانشکده علوم پایه .دانشگاه مالیر .جاده اراک4کیلومتر -مالیر



چرا که دانش به تمام بشریت تعلق دارد و مشعلی است که . علم هیچ کشوری نمی شناسد 

.جهان را روشن می کند

“لویی پاستور ”


