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بسمه تعالی
با توجه به پیشرفت سریع علم بیولوژی در سنوات
اخیر،فن آوری های جدید نیازمند منابع به روز و
کارآمد هستند که بتوانند دسترسی سریع به منابع
علمی را در اختیار دانشجویان قرار دهند .بی تردید
یکی از مهترین این منابع ،مجالت علمی دانشگاهی
است.
هدف ما از انتشار مجله علمی-تخصصی تابان انجمن
علمی گروه زیست شناسی دانشگاه مالیر،معرفی
دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل
اندیشه و طرح مسائل علمی تازه در رشته های
میکروبیولوژی،بیوتکنولوژی و زیست شناسی گیاهی
میباشد.
یکی از بزرگترین آرزوهای ما دانشجویان گروه زیست
شناسی ،خدمت به دنیا در زمینه علم و دانش است.این
خدمت میتواند اکتشاف جدیدی در دنیای علم باشد و
یا راهی برای درمان بیماری و یا حتی پیدا کردن راهی
برای بهتر زیستن.در مورد چگونگی تحقق این هدف هم
راهکارهای زیادی هست که فقط وابسته به همت و
تالش است و شاید این مجله بتواند نقطه عطفی برای
شروع به تحقق رساندن یک آرمان باشد.
در آخر الزم میدانم که از سرکار خانم دکتر مریم
رحیمی به عنوان مدیر مسئول مجله و استاد مشاور
انجمن و اعضای هیئت تحریریه و سایر عزیزانی که ما را
در راستای چاپ مجله پیش رو همراهی کردند تشکر و
قدردانی کنم.
و من اهلل توفیق

تابان 1

مقدمه

انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه مالیر درسال  ١٣٩٠با
تالش چند تن از دانشجویان رشته زیست شناسی تاسیس
گردید و طی چند سال گذشته فعالیت هایی را در سطح
دانشکده و دانشگاهی برگزار نموده است .من جمله  :برپایی
نمایشگاه زیست پزشکی  ،انتشار مجله ی علمی تخصصی تحت
عنوان  ،SIBبرگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی و...
با توجه به تالش های اعضای انجمن در سال های گذشته اما
انجمن علمی زیست شناسی دربین سایر انجمن های علمی
درخشش آن چنانی نداشته است.
درسال جاری امیدواریم بتوانیم با همکاریهای دانشجویان عزیز
و همچنین حمایت مسئولین محترم گروه زیست شناسی و
دانشگاه انجمن علمی زیست شناسی را به جایگاهی عالی دربین
سایر انجمن های علمی برسانیم.
درپایان به معرفی اعضای هسته مرکزی انجمن می پردازیم:
دبیر انجمن  :نسرین محمدگل
اعضای اصلی  :سنابهرام نژاد ،مریم طاهری ،الهام نوروزدولت
آبادی ،معصومه حسینی ،ژینو احمدی ،زهرا اکبری فرد .
به امید موفقیت و پیشرفت روز افزون دانشجویان رشتهی زیست
شناسی در عرصه های مختلف علمی.
تابان 2

یک فرض ناگفته در میان ژنتیک دانان اولیه،فرضی که
سالهای زیادی در میان خیلی ها رواج داشت،این بود که
برخی صفات ،احتماال به طور عمده از محیط مشترک تاثیر
میگیرند .مثال بیشتر ژنتیک دانان رفتاری بر این باور بودند
که خصوصیات اجتماعی افراد ،کامال متاثر از عوامل مشترک
محیطی هستند.و از این رو ،چنین خصوصیاتی تقریبا تا
همین اواخر ،به میزان زیادی بدون مطالعه باقی ماند .اکنون
مدارک موجود نشان می دهند که فرضیات مذکور تا چه حد
نادرست بوده اند .تقریبا هر ژنوتیپ روانشناختی (طبیعی یا
غیرطبیعی) به میزان قابل توجهی تحت تاثیر عوامل ژنتیک
قرار دارد .همچنین ،وراثت پذیری ها برای صفت تا صفت،
بسیار کمتر از آنچه که قبال تصور میشد ،تفاوت دارند .تاثیرات
محیط مشترک ،نه همیشه ،اما بیشتر مواقع کم اهمیت تر از
عوامل ژنتیک و پس از دوره نوجوانی ،اغلب نزدیک به صفر
است .تاثیر ژنتیک بر صفات روانشناختی جنبه فراگیر دارد.
رفتار چرخه ای شبانه روز در انسانها تحت تاثیر ژنتیک است
(هارد،بوکارد،لیکن ) ١٩٩8،و امروزه برخی از سازو کارهای
است
شده
آشکار
پستانداران
در
مولکولی
(الوری،تاکاهاشی(.)2٠٠٠،رایدلی) 2٠٠٣،و(مارکوس) 2٠٠4
موارد دیگری از سازو کارهای مولکولی را که به شکل گیری
رفتار کمک می کنند ،ارائه کردهاند.این موارد هنوز کم تعداد،
جزئیات آنها اندک و رازهای بزرگ کماکان پابرجا هستند .به
عنوان مثال،بسیاری از صفات رفتاری ،تحت تاثیر روندهای
ژنتیک غیر افزایشی می باشند.

فرضیه های مختلف:
ویژگی های خلقی-رفتاری ،مانند شادکامی و خشونت ،بیشتر
به عنوان ویژگی های اکتسابی،که به شدت تحت تاثیر شرایط
محیطی ،در نظر گرفته می شوند .برای نمونه :بنیان های
نظری نوین درباره شادکامی ،این مفهوم را یک حالت متغیر
می دانند و بیان می کنند که افراد می توانند شادتر از آنچه
هستند باشند و این کار را می توانند از طریق بهبود شرایط
زندگی شان انجام دهند .در زمینه خشونت نیز می توان به
دیدگاه اندیشمندانی چون بندورا ،دالرد ،میلر و ...اشاره کرد،
که خشونت را پدیده ای با منشا اجتماعی می دانند و بر این
باورندکه؛ خشونت و پرخاشگری امری اکتسابی و قابل کنترل
است .گروهی نیز فرضیه ناکامی-پرخاشگری را مطرح می
کنند که یکی از گسترده ترین دیدگاه ها درباره پرخاشگری

ویژگیهای روانشناختی ما تحت
تاثیر ژنتیک است یا محیط؟
ژینو احمدی
*کارشناسی زیست شناسی گیاهی

است .اما اگر شادکامی و خشونت اموری اکتسابی و تحت
تاثیر شرایط محیطی هستند چرا سطح باالیی از تشابه را در
میان خانواده ها،اقوام و ملیت ها را نشان می دهند؟

توارث صفات خلقی/رفتاری:
در مقابل دیدگاه هایی که ویژگی های خلقی/رفتاری مانند
شادکامی و خشونت را به عنوان ویژگی های اکتسابی در نظر
می گیرند ،دیدگاه هایی وجود دارند که آنها را به عنوان
ویژگی هایی ایستا و غیر قابل تغییر معرفی می کنند .بر
اساس چنین دیدگاه هایی افراد با ویژگی های خلقی/رفتاری
خاصی متولد می شوند.
برای نمونه افراد شاد و یا پرخاشگر در اصل با چنین خلق و
خویی متولد می شوند .بنابراین ،آنها شادکامی و خشونت را
به عنوان ویژگی های وراثتی طبقه بندی می کنند که به
احتمال زیاد ساختار عصب روانشناختی دارند و بر اساس
مکانیسم های ژنتیکی در نسل های گوناگون تداوم می یابند.
نخستین کوشش ها در زمینه بررسی نقش وراثت در
شادکامی به آخرین دهه از قرن بیستم باز می گردد .در
سال ،١٩8٩گروهی از پژوهشگران در یک مطالعه بلند
پروازانه و گسترده به نام"مطاله خانواده دوقلوهای مینه
سوتا" ،با استفاده از مقایسه دوقلوهای همسان ،ناهمسان و
دیگر اعضای خانواده ،به بررسی نقش ژنتیک در بروز
شادکامی پرداختند.
تابان 3

نتایج این مطالعات در سال١٩٩6در مقاله ای انتشار یافت که
در آن  5٠درصد یعنی در حدود نیمی از واریانس شادکامی
رابه وراثت نسبت دادند .به دنبال آن پژوهش های گوناگونی
صورت گرفت که نشان دادند در 8٠درصد موارد دوقلوهای تک
تخمکی در ویژگی شادکامی مشابه اند و تنها 2٠درصد این
ویژگی در این گروه متفاوت بوده که توسط محیط قابل تبیین
است .بنابراین ،وراثت یک مولفه با ثبات در تبیین نیک زیستی
و شادکامی به واسطه تعدادی از ژن ها مانند :ژن مرتبط به
انتقال دهنده سروتونین و ژن گیرنده کانابینوید تحت تاثیر قرار
می گیرد .همچنین در زمینه خشونت باید گفته شود که:
بسیاری از پژوهش های مبتنی بر مطالعه دوقلوها ،خواهران و
برادران عادی و فرزند خوانده ها بر توارث پذیری خشونت
تاکید دارند .برای نمونه :با بررسی مطالعات موجود ،مشخص
شده است که؛ احتمال بروز خشونت و رفتارهای مجرمانه در
دوقلوهای تک تخمکی بیش از دو تخمکی ها و خواهران و
برادران عادی است .بر اساس این پژوهش ها به طور میانگین
دوقلوهای تک تخمکی  5١/5درصد و دو تخمکی ها
2٠/6درصد در بروز رفتارهای خشونت آمیز و مجرمانه مشابهت
دارند و این می تواند دلیلی محکم بر توارث پذیری خشونت
باشد

نقش فرآیندهای اپی ژنتیکی در
شادکامی و خشونت:
با توجه به آنچه بیان شد،شادکامی و خشونت ویژگی های
اکتسابی هستند که بنیان های ژنتیکی خاصی دارند و شاید
بتوان گفت:شادکامی و خشونت به عنوان ویژگی های اکتسابی
به ارث می رسندکه شاید بتوان چنین دیدگاهی را به واسطه
فرآیندهای اپی ژنتیکی توجیه کرد.

با توجه به این مطالعات می توان تخمین زد؛سهم عوامل
ژنتیکی در بروز خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه بیش از
5٠درصد است.پژوهش های گوناگونی نیز در ارتباط با
شناسایی ژن هاو چندریختی ژنتیکی رفتارهای پرخاشگرانه
و خشونت آمیز صورت گرفته است که می توانند در سبب
شناسی خشونت،مورد توجه قرار گیرند.ژن هایی همچون:ژن
های مستقر بر روی کروموزومY,ژن مرتبط با
HTTLPRژنهای
سروتونین(),5
دوپامینرژیک(DRD4,DRD2,DAT1 ),ژن تجزیه کننده
کاته کوالمین ها(COMT ),MAO-Aو ،......به عنوان ژن
های موثر در بروز رفتارهای خشونت آمیز ،شناسایی شده اند
که برخی نقش تحریکی و برخی دیگر نقش بازدارندگی در
بروز رفتارهای خشونت آمیز دارند.

دیدگاه اپی ژنتیک،درک جدیدی از ارتباط محیط و ژنتیک در
ویژگی های خلقی/رفتاری مانند شادکامی و خشونت ارائه
کرده است.پژوهشگران نشان داده اند که تجربه بدرفتاری در
دوران کودکی و روبروی با رویدادهای چالش را در طول
زندگی در افرادی نشانه های ناشادکامی و افسردگی ایجاد می
کند به طور ژنتیکی دارای آال کوتاه ژن انتقال دهنده
سروتونین هستند.در افراد دارای چنین آللی کاهش سطح
سروتونین مشاهده می شود و بدین واسطه این افرادسطوح
پایینی از شادکامی را گزارش می کنند.
افراد دارای آلل کوتاه،حساس تر و دارای هیجانات منفی
بیشتری هستند و سطوح باالتری از اختالالت
اضطرابی،خشونت و افسردگی در آنها دیده می شود.این در
حالی است که در افراد دارای آلل بلند افزایش سطوح
سروتونین مشاهده می شود که به واسطه آن،این افراد سطوح
باالتری از شادکامی را نشان می دهند.

تابان 4

ویژگی های محیطی
پیش از تولد می
توانند مکانیسم های
اپی ژنتیکی را فعال
و تغییرات ژنتیکی
ایجاد کنند و افراد را
شادکام یا پرخاشگر
سازند.

همچنین آلل بلندد،خود دارای دونسدخه
استA:وGکه تنها نسدخهAاسدت کده بدا
افزایش سطح سروتونین در ارتباط اسدت
و نسخه،Gعملکردی مشدابه آلدل کوتداه
دارد.بنابراین،آلددل کوتدداه در شددادکامی
بازدارنده و در خشونت شدتا دهندده و
آلددل بلنددد در خشددونت بازدارنددده و در
شادکامی شتا دهنده است.
همچنین در زمینه خشونت چنددریختی
ژن COMTمطرح است.
ایددن ژن بددر روی کرومددوزوم 22جایددابی
شده است و تولید آندزیم COMTرا،کده
مسئولیت تجزیه کا تده کدوالمین هدایی
مانند:دوپامین،اپی نفرین،و نوراپی نفدرین
را بددده عهدددده دارد،راه انددددازی مدددی
کندد.بنددابراین،این ژن،نقدش محددوری در
خاتمه دادن بده فعالیدت سیناپسدی ایدن
پیددام رسددان هددای عصددبی دارد.ایددن ژن
دارای دو ژنوتیپ اصدلی اسدت:آللدی کده
تولید آمینواسید متیدونین را رمزگدذاری
می کند() Met alleleوآللی که تولیدد
آمینو اسید والین را رمزگذاری می کندد
(Val allele ).
آلل متیونین در مقایسه با آلل والدین بدا
سطوح پایین فعالیت COMTدر ارتبداط
است.
از آنجا که COMTبا تجزیه پیدام رسدان
هایی که در بروز خشونت نقش دارند در
ارتباط است،سدطوح پدایین آن ناشدی از

فعالیت Met alleleاست احتمال بدروز
رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیدز را
افزایش می دهد.بندابراینMet alleleرا
مددی تددوان ژن شددتا دهنددده خشددونت
دانست در حالی کده Val alleleچندین
نقشی ندارد.
نمونه های گوناگونی از ایدن چنددریختی
هددای ژنتیکددی،در رابطدده بددا شددادکامی و
خشونت وجود دارد.این امور نشان دهنده
بروز تغییراتی در تظاهرات ژنی است کده
به واسطه مکانیسدم هدای اپدی ژنتیکدی
قابل توضیح هستند.مکانیسم هدای اپدی
ژنتیک با مجموعه ای از عوامل محیطدی
رابطه دارند که جنبه هدای گونداگونی از
ویژگی های خلقی/رفتاری را در برگرفته
و استعداد بروز برخی ویژگی های خلقی
مانند شادکامی و خشونت را تبیدین مدی
کند.
در کنددار تددوالی ژنوم،تظدداهرات ژنددی بدده
وسیله دو مکانیسم ژنتیکی اصدلی یعندی
متیالسدددیون DNAو تغییدددر هیسدددتون
میددانجی گددری مددی شددود.متیالسددیون
DNAبدین معنا است کده بیدان ژندی از
طریق تغییر ناحیه پروموتر که رونویسدی
از ژن مجدددداور از آنجددددا آغدددداز مددددی
شود،سرکو می شود.تغییر هیستون نیز
نقشی بنیادی در شیوه بیدانDNAبدازی
می کند و رونویسی از ژنوم DNAو توالی
پروتئین ها را امکان پذیر می سدازد.ایدن

کار از طریق کد هیسدتونی صدورت مدی
گیرد که قابل توارث است.
ویژگی های محیطی پدیش از تولدد مدی
توانند مکانیسم های اپی ژنتیکی را فعال
و تغییرات ژنتیکی ایجاد کنند و افدراد را
شادکام یا پرخاشگر سازند.تغییدرات اپدی
ژنتیکی اگر چه به پایداری ژنوم نیسدتند
اما اطالعات ژنتیکی را نگه مدی دارندد و
فعالیتشان انعکاس دهنده ارتباطشدان بدا
محیط است.در این رابطه مدی تدوان بده
الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر،به عنوان
شکلی از خشونت خود جهت یافته،اشاره
کرد که مدی تواندد بدا اسدتفاده از ایجداد
تغییرات اپی ژنتیکی به نسل های بعددی
منتقل شده و نسل های بعدی را مستعد
اعتیاد بده مدواد مخددر و الکدل سدازد.در
همین رابطه،برخی محققدان نشدان داده
انددد کدده الکلیسددم تددا ١٠درصد،سددطح
متیالسیون DNAرا افزایش می دهد.

تابان 5

همچنین برخی پژوهش ها نشان می
دهد،تاریخچه خشونت در محیط زندگی منجر
به تغییرات اپی ژنتیکی مانند:افزایش
متیالسیون ،DNAژنهای تنظیم کننده غدد
درون ریز و افزایش متیالسیون ژن های
سروتونرژیک در نسل های آینده شده و
احتمال بروز خشونت های خود جهت یافته و
اجتماعی را در آنها افزایش می دهد .بدین
ترتیب خشونت به عنوان یک ویژگی اکتسابی
از طریق ژن ها به نسل های آینده به ارث می
رسد.
در زمینه شادکامی نیز پژوهش ها نشان می
دهند که ،چنانچه اجداد ما در محیط های غنی
و شادی آفرین زیسته باشند،شادکامی آن ها
می تواند تبدیل به یک ویژگی ژنتیکی شده و با
استفاده از تغییرات اپی ژنتیکی در ژن ها به
نسل های پس از آن ها انتقال یابد.

منابع:
توارث صفات اکتسابی:بیان ژنهای شادکامی و خشونت(دکتر مریم مالمیر-محمد خان احمدی-دکتر داریوش فرهود)-بررسی تاثیرات ژنتیک بر ویژگی های روانشناختی نوشته(:توماس جی-بوکارد جونیور)ترجمه(:لیال یلوه ای-ناهید غیورآذر)

تابان 6

آذر

در دههٔ  ١٣2٠و اوایل دهه  ،١٣٣٠پس از سقوط
حکومت رضاشاه پهلوی و ایجاد فضای بازتر ،فعالیتهای
سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه تهران (تنها مؤسسه
مدرن آموزش عالی آن زمان در ایران) بسیار افزایش یافت.
در این دوران حز توده ،از نفوذ بسیاری در بین
دانشجویان برخوردار بود چنانکه بنا به گزارشهای مختلف،
بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه تهران عضو یا هوادار
این حز بودند .اما در دوران نخستوزیری محمد مصدق
و افزایش محبوبیت جبههٔ ملی در اوایل دهه ،١٣٣٠
محوریت این حز در دانشگاه به چالش کشیده شد .پس
از وقوع کودتای  28مرداد  ،١٣٣2سازمانهای سیاسی
تشکیل دهنده جبهه ملی ،برای دوره کوتاهی در یک
ائتالف ضعیف ،تحت نام نهضت مقاومت ملی به مقاومت
سیاسی دست زدند و تظاهراتها و اعتصابهای پراکندهای
در پاییز همان سال در دانشگاه تهران و همچنین بازار ،از
جمله در تاریخ  ١6مهر و  2١آبان ،در اعتراض به محاکمه
مصدق برگزار شد.
چند هفته پس از این وقایع ،اعالم شد که روابط ایران
وبریتانیا (که در زمان نخستوزیری مصدق قطع شده بود)
از سر گرفته خواهد شد و ریچارد نیکسون نایب ریاست
جمهوری وقت آمریکا برای دیدار رسمی به ایران خواهد
آمد .این موضوع بهانه الزم برای اعتراضات را فراهم کرد و
در  ١6آذر آذر به سفارش نهضت مقاومت ملی ،دانشجویان
فعال به سخنرانی در کالسها پرداختند و ناآرامی تمامی
محوطه دانشگاه تهران را فرا گرفت.

دولت وقت برای پیشگیری از هرگونه اقدام بعدی تصمیم
به سرکو اعتراضات گرفت .سربازان و نیروهای ویژه
ارتشی پس از هجوم به دانشگاه ،به کالسهای درس حمله
کرده و صدها دانشجو را بازداشت و زخمی نمودند.
نیروهای امنیتی دردانشکده فنی ،اقدام به شلیک تیر
کردند که موجب شهادت سه دانشجوی این دانشکده به
نامهای شهید احمد قندچی ،شهید مهدی شریعترضوی و
شهید مصطفی بزرگنیا شد .فردای آن روز نیکسون به
ایران آمد و دکترای افتخاری در رشته حقوق را در دانشگاه
تهران که در اشغال مشهود نیروهای نظامی بود ،دریافت
کرد .وقایع آذر  ،١٣٣2نمایانگر واکنش دولت کودتا به
فعالیتهای دانشجویی بود و به دنبال آن سرکو نظاممند
تمامی اشکال دیگر مخالفتها ،روی داد ١6.آذر ،توسط
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور که مرکز
اجتماع و مباحثه مخالفان حکومت پهلوی در خارج از
ایران بود ،روز دانشجو نامیده شد .دانشجویان پس از آن،
هر سال در این روز اعتصابهای دانشجویی به راه
میانداختند و در واقع  ١6آذرماه به معیار خوبی برای
ارزیابی میزان نفرت از حکومت استبدادی و توانایی و نفوذ
مخالفان در بین روشنفکران ،تبدیل شد .این روز از آنزمان،
همچنان از اهمیت تاریخی برجستهای در ایران برخوردار
بودهاست.
هر ساله در دانشگاه های ایران این روز گرامی داشته
میشود و دانشجویان دیدگاههای سیاسی خود را مطرح
میکنند...

منبع:
یرواند آبراهامیان .ایران بین دو انقالب .ترجمه احمد گل محمدی،
محمدابراهیم فتاحی .چاپ سیزدهم .نشر نی.13۸۷ ،
افشین متین عسگری .کنفدراسیون ،تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در
خارج از کشور  .133۲–۵۷ترجمه ارسطو آذری .چاپ دوم .موسسه
نشر و پژوهش شیرازه.

تابان 7

شب یلدا
شب یلدا یا شب چله ،بلندترین شب سال نیمکره شمالی زمین است .این شب از غروب آفتاب در  30آذر شروع
میشود و در طلوع آفتاب نخستینروز دیماه پایان میپذیرد .
مهسا رحمتی _ *کارشناسی میکروبیولوژی
ایرانیان باستان از دیرباز این شب را با آیین خاصی جشن می گرفتند .امروز  ،با گذشت قرن ها و
سالهای متمادی  ،همچنان این جشن باستانی در میان ایرانیان گرامی داشته می شود و خانواده ها را
دور یکدیگر جمع میکند! از جمله نکات این جشن  ،موادغذایی و خوردنی های رایج آن است که البته
درمیان مردمام شهرهای مختلف ایران تفاوت هایی جزعی دارند!
ایرانیان باستان در اینچنین شبی سفره ای آماده می کردند که (میزد) نام داشت و در آن از نوشیدنی
ها و غذا ها و میوه های مختلف استفاده می کردند! در حال حاضر  ،مرسوم است که در این شب از
میوه هایی همچون انار  ،هندوانه  ،ازگیل و مواردی چون لبو  ،باقال  ،آجیل و غیره استفاده شود! اما
خو است که این خوردنی های مرسوم را از دید طب سنتی _ اسالمی مورد بررسی قرار دهیم تا از
فواید و عوارض آنها آگاه شویم ؛

تابان 8

بهترین
خوردنی
شب یلدا
بهترین خوردنی شب یلدا ،آجیل است که از گذشتههای دور
شامل اینها بوده است :گندم ،نخود برشته ،شاهدانه ،تخمه
هندوانه و کدو ،بادام ،پسته ،فندق ،گردو ،کشمش و مویز،
انجیر و توت خشک ،برنجک و… .

آجیل خشک بخورید.

امروزه متاسفانه آجیلهای مرسوم بسیار شور هستند و بهتر
است بهویژه در این فصل ،از آجیلهای شیرین که حاوی
مویز ،توت و انجیر خشک باشند ،بیشتر استفاده شود.

پوست مغزها را زود نگیرید...

توصیه میشود مغزها را با پوست تهیه کنیم و در زمان
مصرف ،به اندازه مورد نیاز ،آنها را از پوست اصلی و
سختشان خارج کنیم تا خاصیت خود را از دست ندهند چرا
که ماندگاری آنها در مجاورت هوا کوتاه است و به علت
واکنشهایی ،خواص خود را از دست میدهند.
مغزهای مانده (بهویژه در مورد گردو و فندق) چربی پس
میدهند ،کدر هستند و شاید بوی تندی بدهند.

هندوانه کم بخورید.

بر خالف عادت مرسوم سالهای اخیر ما ،هندوانه اصالً میوه
مناسبی برای فصلهای سرد سال نیست اما در شب یلدا،
معموالً مقدار کمی هندوانه خورده میشود ،که اثر سردی و
تریبخشی آن ،با مصرف آجیلهای شور یا تنقالت شیرین،
که خود طبیعت گرم دارند ،کاهش مییابد.
پس توصیه میشود ،هندوانه را خیلی کم ،در ابتدای
میهمانی و پیش از غذا بخوریم.

لبو

همچنین باید توجه شود که جرم چغندر یا لبو ،میتواند
موجب کمی یبوست شکم شود ،ولی آبی که

چغندر در آن پخته میشود ،ملیّن طبع است؛ پس بهتر است
لبو را با کمی از آ آن میل نمایید.

پرتقال

مصرف پرتقال پس از شام ،میتواند موجب نفخ (گاهی
شدید) شود؛ با تاکید دوباره به عدم مصرف شام در این شب
یا دستکم عدم مصرف میوهها پس از شام ،توصیه میکنیم
در صورت تمایل ،نیم تا یک ساعت پس از شام ،از سیب یا به
یا انار شیرین استفاده شود.

انار

انار شیرین آبدار ،در نخستین شب زمستان میوه مناسبی
است اما انار ترش ،بهویژه برای افراد میانسال و یا الغر یا
افسرده یا کمخوا و بهطور کلی افرادی که مزاج خشک
دارند یا دچار سوءمزاجها و بیماریهای با طبیعت خشک
هستند ،میوه مناسبی نیست.

ترشی ها

بهطور کلّی هرگز نباید در مصرف ترشیها زیادهروی کرد
چون ترشیها برای بافتهای عصبی بدن مانند مغز و نخاع،
دهانه معده ،تاندونها و لیگامانها ،پوست ،و دهانه رحم
زیانآورند و ضد خونسازی هم هستند.
بنابراین ،برای تامین سالمتی و دستکم برای شادابی و
خوشرنگی پوست هم که شده ،در ترشی خوردن بهویژه در
فصلهای سرد سال ،احتیاط کنید.

تابان 9

سالمندان و بیماران احتیاط کنند

صدالبته بدیهی است که سالمندان  ،افراد سردمزاج یا مبتالیان
به بیماریهای دارای طبیعت سرد( ،مانند مشکالت گوارشی
چون رفالکس ،نفخ یا بدهضمی ،کمکاری تیروئید ،کبد چر ،
افسردگیها و…) باید بیشتر در مصرف خوردنیهای سرد احتیاط
کنند

خشکبار مصرفي در شب
یلدا حاوي مواد مغذي و
ریزمغببذييببایي ما ببد
ویتامين آ ،فسفر ،م يزیم
و داراي ترکيبات امگا 3
يسببت د کببن ایببن مببواد
مغببذي ببم مدرببي در
بدن ایفا ميک د.

توصیه برای مبتالیان به دیابت

افراد دیابتی هم میتوانند به اندازه معمول و با محدود کردن
مصرف میوهها و غذاهای دیگر ،انار شیرین بخورند و از افزایش
قند خون ناشتا نگران نباشند.

نوشیدنی های مناسب شب یلدا

نوشیدنیهای خو فصل زمستان و شب یلدا هم اینهایند :چای
ایرانی با هل یا دارچین یا زعفران ،دمنوش نعنا با کمی نبات،
معجون شیربادام با عسل و هل و!!...

منبع:
مجموع کتاب های  ۷۲دقیقه ای طب سنتی

تابان 10

معرفی:

بیماری پوست پروانه ای یا اپیدرمولیزیس بولوسا یک بیماری
ارثی در بافت های پوستی میباشد که در پوست و غشای
مخاطی ایجاد تاول میکند.شیوع این بیماری ١در
5٠٠٠٠است.شدت بیماری از مالیم تا کشنده تغییر میکند.این
بیماری از یک جهش ژنتیکی در کراتین یا کالژن ایجاد
میشود.در نتیجه،پوست به شدت شکننده خواهد شد و
کوچکترین اصطکاک یا آسیبی الیه های پوستی را جدا کرده
وایجاد تاول میکند.افراد دچار شده به این بیماری در معرض
ریسک سرطان پوست میباشند.این بیماری در تمامی گروه های
قومی و نژادی رخ میدهد و زنان و مردان را به طور مساوی
درگیرمیکند.

علت بیماری:

اغلب افراد مبتال به ای بی این حالت را از طریق ژن های
معیوبی که که از یکی از والدین یا هردو دریافت میکنند ،به ارث
میبرند.زن هادر سلول های بدن قرار گرفته اند و صفات موروثی
فرستاده شده از والدین به کودک را تعیین میکنند.همچنین
آنها هر عملکرد بدن مثل شکل گیری پروتئین ها در پوست را
کنترل میکنند بیشتر از١٠ژن شناخته شده اند که علل اصلی
اشکال مختلف ای بی هستند.

تشخیص بیماری :

متخصصان پوست میتوانند تشخیص دهند کجای پوست در حال
جداسازی برای شکل دهی تاول است ویا اینکه با انجام بافت
برداری بفهمند یک شخص مبتال به چه نوع ای بی است  .یک
تست تشخیصی مستلزم استفاده از یک میکروسکوپ نوری است
تا مشاهده شود که پروتئین هایی که برای شکل دهی الیاف های
کوچک متصل و الیاف ها یا همی دسموزوم ها نیاز میباشند
مفقود هستند یا کاهش یافته اند.تست دیگر مستلزم استقاده
ازیک میکروسکوپ الکترونی پرقدرت است که میتواند برای
تشخیص نارسایی های ساختاری در پوست،تصاویر گرفته شده از
بافت را درشت تر نشان دهد.تکنیک های اخیر این امکان را به
وجود آورده اند که ژن های معیو را در بیماران مبتال به ای بی
و اعضای خانواده آنها تشخیص دهیم.
تابان 11

درمان
درمان بیماران پروانه ای توسط محققان آلمانی از طریق پیوند
پوست تحقق یافت.

عالئم ای بی :
 خرخر کردن صدا،سرفه یا مشکالت تنفسی دیگر ریزش موتاول زدن نزدیک چشم وبینی تاول زدن نزدیک دهان و گلو و ایجاد مشکالتخوردن وبلعیدن
 تاول زدن پوست بعد از آسیب های جزئی یا تغییردما
 وجود تاول در بدو تولد مشکالت دندانی مثل پوسیدگی وجود میلیا (جوش های سفید کوچک) -از دست دادن یا تغییر شکل ناخن

برای این کار با اصالح ژنتیکی پوست جدید از روی سلول های
بنیادی و در محیط آزمایشگاهی ،پوست جدیدی ساخته و به
بیماران پیوند داده شد.
پروفسور دی لوکا سرپرستی تیم بیولوژیست های ایتالیایی را
برعهده داردکه به بیمارستان کودکان در بوخوم آلمان آمدند
کودک 7ساله مبتال به ای بی را به طرز شگفت انگیزی درمان
کردند  .کارشناسان اعتقاد دارنداگر پروفسور دی لوکا و تیمش
در مطالعات بالینی هم موفق شوند،تحولی چشمگیر در پایان
دادن به درد و رنج بیماران پروانه ای صورت خواهد گرفت.
در این درمان حیات بخش بخشی از پوست کودک 7ساله مبتال
به این بیماری آن در آزمایشگاه ترمیم شد و سپس پوست
ترمیم شده به بدن کودکDNAبرداشته شد ،پیوند زده شد.
کودکی که با این شیوه مورد درمان قرار گرفت در نهایت با
انجام عمل پیوند در حال حاضر به زندگی عادی خود بازگشته
است ،فعال است و حس یک انسان عادی را دارد.
...مریم محمدی
*کارشناسی میکروبیولوژی

منابع:
D.J.porockop and L.Ala -kokko.342
Harrison's principles of Internal Medicine, 16th ed.
جیمز گاالگر و<<پسر پروانه ای سوری پوست جدید دریافت
کرد>>.

تابان 12

حمایت اجتماعی ادراک شده با تاب آوری و راهبردهای مقابله ای در زنان مبتال به سندرم شوک سمی
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
دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی دانشگاه مالیر
صبا بهرام نژاد
دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه مالیر

مریم صالحی
دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مریم محمدی فخرآبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه ملی مالیر
چكیده

بیماری های سیستمیک و مزمن از مسائل اصلی بهداشتی درمانی در جوامع جدید هستندکه بر فعالیت های روزانه زندگی اثر
می گذارند .سندرم شوک سمی یک بیماری سیستمیک است که بیش از همه زنان ،جوانان و افراد دچار نقص ایمنی را درگیر
می کند .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با تا آوری و راهبردهای مقابله ای در زنان
مبتال به سندرم شوک سمی انجام گرفت .جامعه مورد نظرکلیه زنان مبتالبه سندرم شوک سمی مراجعه کننده به کلینیک های
نور و الزهرا شهر اصفهان در سال  ١٣٩4-٩5بودند که از میان آنها تعداد  ٣5نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری در دسترس
انتخا شدند .ابزار های مورد استفاده در پژوهش شامل :مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمن وهمکاران ،)١٩88،مقیاس
تا آوری(کانر و دیویسون ) 2٠٠٣،و مقیاس راهبردهای مقابله ای (الزاروس  )١٩85بوده است .یافته ها نشان داد :حمایت
اجتماعی ادراک شده با سطوح باالی تا آوری و راهبردهای مقابله ای مساله مدار رابطه مثبت معناداری دارد و با راهبردهای

تابان 13

هیجان مدار رابطه منفی دارد .نتیجه گیری  :باال بودن حمایت اجتماعی ادراک شده باعث می شود بیماران این درک را
داشته باشند که مورد توجه و محبت دیگران قرار دارند و نقش خانواده در باال بردن سطح اطمینان و عزت نفس آنها باال
می باشد .از یافته های این پژوهش می توان در تدارک برنامه های بهبود و ارتقای سطح سالمت روانی و کیفیت خدمات
موردنیاز استفاده نمود.
واژه های کلیدی :حمایت اجتماعی ادراک شده ،تا آوری ،راهبردهای مقابله ای ،سندرم شوک سمی.
مقدمه
بیماری های سیستمیک و مزمن از مسائل اصلی بهداشتی درمانی در جوامع جدید هستند که بر فعالیت های روزانه
زندگی اثر می گذارند .سندرم شوک سمی یک بیماری سیستمیک است که به وسیله استافیلوکوک اورئوس ایجادمی شود
(به نقل از تیهو و همکاران  ) ١٣٩٠ارتباط استافیلوکوک طالیی با سندرمی به نام سندرم شوک سمی درسال ١٩77
مشخص شد؛ هرچند که گزارش بیمارانی با عالئم مشابه به سال  ١٩27باز می گردد (تود . ) ١٩77 ،این سندرم با تب
باال،سردرد ،منگی ،پرخونی ملتحمه ،بثور شبیه مخملک  ،استفراغ ،اسهال آبکی ،الیگوری و احتمال بروز نارسایی حادکلیه،
اختالالت کبدی ،انعقاد داخل عروقی منتشر و شوک شدید طول کشیده بروز می کند( .شرلی .)2٠١٠ ،نشانه های
محیطی برای تولید سم به وسیله ی سویه های توکسیژنیک به طورگسترده در زمینه سندرم شوک سمی ناشی از قاعدگی
مورد پژوهش قرارگرفته است .نزدیک به نیمی از موارد این سندرم از به کارگیری تامپون است (شفیعی .)١٣8٩ ،لذا خطر
این سندرم در جوانان ،زنان باردار و افراد دارای نقص ایمنی بیش تر است ،زیرا تولید آنتی بادی های محافظ ،در طول عمر
حاصل می شود (فایو و همکاران 2٠٠5،؛ چاپاول و همکاران .)2٠٠8 ،درمان های پزشکی هر چند عالئم را کاهش می
دهند ،ولی خود باعث اختالل در الگوی زندگی می شوند (فیلزگرالد )2٠٠٠ ،سالمتی تنها در گرو درمان های پزشکی و
دارویی نیست بلکه سالمت جسمانی یک فرد به طور عمده متأثر از سیستم حمایت اجتماعی است .حمایت اجتماعی می
تواند احتمال بیماری را کاهش دهد به بهبود بیماری سرعت بخشد و احتمال مرگ و میر را دربیماری های خطرناک
کاهش دهد .پژوهش ها نشان داده اند که حمایت اجتماعی و حتی ادراک حمایت اجتماعی با پاسخ های ایمنی بدن
ارتباط دارد (باللوک 2٠٠٠ ،؛ به نقل از علی پور ) ١٣85در مطالعه خود مشخص کرد که مواجهه مستمر با رویدادهای
منفی باعث ضعف عملکرد سیستم ایمنی می شود اما اگر فرد از مکانیسم های مقابله شخصیتی مانند سرسختی و شبکه
حمایت اجتماعی باالتری برخوردار حمایت اجتماعی ادراک شده باشد ،از اثرات منفی تنیدگی مصون خواهد بود .بررسی
ها گویای آن هستند که واکنش های فیزیولوژیک نسبت به رویدادهای منفی تحت تأثیر حمایت اجتماعی تغییر می کند؛
یعنی شدت واکنش های فرد در حضور دوستان و آشنایان کمتر از زمانی است که فرد به تنهایی با رویدادهای منفی روبرو
می شود .حمایت اجتماعی ادراک شده ،بُعد شناختی حمایت اجتماعی تلقی می گردد و عبارت است از ادراک فرد در
مورد اینکه مورد محبّت و عالقۀ دیگران قرار دارد و برای آنها ارزشمند است.
هم چنین نشانگر آگاهی فرد نسبت به وجود افرادی است که او را مورد توجّه قرار می دهند و در هنگام نیاز می
تواند به کمک آنها دسترسی داشته باشد(گیوالکتی )۲010 ،

تابان 14

حمایت اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل در پیش بینی سالمت جسمانی و بهزیستی هر فردی از کودکی تا بزرگسالی
است و به طور معناداری توانایی افراد را در مقابله با تنیدگی پیش بینی می کند.یافته های محققین نشان داده است که
درک حمایت اجتماعی می تواند از بروز عوارض نامطلو فیزیولوژیکی بیماری در فرد جلوگیری نموده ،میزان مراقبت از
خود و اعتماد به نفس فرد را افزایش دهد و تاثیر مثبتی بر وضعیت جسمی ،روانی و اجتماعی فرد بر جای گذارد و باعث
افزایش عملکرد و بهبود کیفیت زندگی فرد شود (سوآرز .) 2٠٠٠ ،شواهد حاکی از آن است که حمایت اجتماعی می
تواند در سازگاری با تنش تسهیل کننده باشد (چانگ  .)2٠٠6 ،یکی از ویژگی های افراد نسبتا مقاوم در برابر رویدادهای
تنش زا ،برخورداری از حمایت اجتماعی است (بخشانی.) 2٠٠٣ ،عامل دیگری که می تواند در سازگاری با تنش
موثرباشد ،تا آوری است .تا آوری از سازه های بنیادی شخصیت است که در برگیرنده قابلیت های فردی در
رویارویی ،عقب نشینی و از سرگیری دوباره تالش و مقابله با مشکالت می باشد (نادری .) ١٣87 ،تا آوری تنها پایداری
در برابر آسیب ها یا شرایط تهدیدکننده و حالتی انفعالی و رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد ،بلکه شرکت فعال
سازنده در محیط پیرامونی خود است .تا آوری به عنوان اطمینان فرد به توانایی هایش برای غلبه بر استرس ،داشتن
توانایی های مقابله ای ،عزت نفس ،ثبات عاطفی و ویژگی های فردی که حمایت اجتماعی از طرف دیگران را افزایش می
دهد ،تعریف شده است .پژوهش های بی شماری نشان می دهند که تا آوری نقش میانجی بسیار مهمی در جلوگیری
یا بروز بسیاری از اختالل های روانپزشکی از خود نشان می دهد و می تواند سالمت روانی افراد را ارتقا دهد و ممکن
است در صورت وجود عوامل حمایتی در فرد یا محیط  ،افزایش پیدا کند (آزادی و آزاد  .) ١٣٩٠ ،هم چنین تا آوری
به واسطه کاهش هیجان های منفی و افزایش سالمت روان رضایت بیشتر از زندگی را در پی دارد و به عنوان منبعی
برای تسهیل غلبه بر مصائب ،مشکالت ،مقاومت در برابر استرس و از بین بردن اثرات روانی آنها تعریف شده است .روش
های مقابله و سازگاری با تغییرات زندگی و تنش های حاصله از بیماری در افراد متفاوت است .راهبردهای مقابله که به
عنوان واسطه بین استرس و بیماری شناخته شده اند ،مجموعه ای از تالش های شناختی و رفتاری فرد است که در
جهت تغییر و اصالح یک وضعیت تنش زا به کار می رود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن می شود (الزاروس.)١٩٩١ ،
شیوه ها یا راهبردهایی که فرد در مقابله با موارد استرس زا به کار می برد نقش اساسی در سالمت جسمانی و روانی او
ایفا می کند .فرآیندهای ارزیابی و مقابله تالش های شناختی و رفتاری افراد در تفسیر و غلبه بر مشکالت زندگی موثر
می باشند (موس و شفر .)١٩٩٣ ،دو روش اصلی مقابله ای عبارتند از :راهبردهای هیجان مدار که شامل کوشش هایی
جهت تنظیم پیامدهای هیجانی واقعه تنش زا است و تعادل عاطفی و هیجانی کنترل می کند .دیگری روش های مقابله
مسئله مدار است که شامل اقدامات سازنده فرد در رابطه با شرایط تنش زا است و سعی دارد منبع تنیدگی را حفظ کرده
یا تغییر دهد( .الزاروس و همکاران ) ١٩٩١بیان می کنند اگر فرد عامل استرس را قابل کنترل بدانند ،از راهبردهای
مساله مدار استفاده می کنند ،در غیر این صورت به راهبردهای هیجان مدار روی می آورند( .سونگ یول  -لی و
همکاران )2٠٠٠نشان دادند که مقابله مشکل مدار رابطه ی مثبتی با حمایت اجتماعی در بیماران سرطان پوست بدون
زخم دارد.
لذا با توجه به اهمیت حمایت اجتماعی و رابطه آن با سالمتی و نیز متغیرهای تاثیرگذار بر تسریع روند بهبود بیماران
شوک سمی ،انجام این پژوهش ضروری به نظر می رسید .هم چنین با توجه به این که تحقیقات اندکی در خصوص
عالئم روانشناختی ،سطح تا آوری و راهبردهای مقابله ای مورد استفاده زنان مبتال به شوک سمی صورت گرفته،
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با تا آوری و راهبردهای مقابله ای در زنان مبتال به
سندرم شوک سمی انجام گرفت.

تابان 15

لیال خسروجردی _ *کارشناسی میکروبیولوژی

هیپنوتیسم چیست؟

هیپنوتیسم روشی است که
اجراکننده آن(هیپنوتیست) حالتی
خلسه گونه از اطاعت و تلقین پذیری در شخص بر می
انگیزد.برخالف تصور عامه مردم،تقریبا همه افراد بشر
هیپنوتیسم پذیرند.به واقع هر چه فردی بیشتر هوشمند
باشد بهتر پذیرای هیپنوتیزم خواهد بود.قبال تصور میشد
که تنها افراد ساده لوح زودباور هستند که به آسانی
هیپنوتیزم می شوند ولی این پندار دیگر اعتبار
ندارد.البته به طور کلی هیپنوتیزم کردن افرادی که خود
مایال تحت این آزمایش قرار گیرند آسان تر است ولی
افراد شکاک و بی میل را نیز گرچه هیپنوتیزم کردن آن
ها دشوار است.

هیپنوتیسم چگونه عمل می کند؟

هیپنوتیزم نوعی حالت ذهنی غیرمعمول است ولی خوا
نیست و این حالت میانی وضعیت جادویی نیست بلکه
نوعی حالت تغییر شعور و ادراک است که صدای
هیپنوتیست که تعقیب کننده ،آمرانه و با اعتماد به نفس
است در شخص دیگر پدید می آورد .هیپنوتیسم شونده
به مرحله ای می رسد که باور می کند آنچه به او گفته
شده حتما اتفاق خواهد افتاد و این معموال اتفاق خواهد
افتاد.

روش اجرای هیپنوتیسم چگونه است؟

هیپنوتیست به طریق آهسته،کنترل شده ترغیب کننده و
در عین حال آمرانه با بیمار صحبت می کند .برخی
هیپنوتیست ها از بیمار می خواهند که بر چیزی خاص
تمرکز ذهن کنند .آنان گاهی از یک پرتوی نور مستقیم یا
بازتابنده یا یک آونگ برای متمرکز کردن ذهن و حواس
بیمار استفاده می کنند یا چیزی به بیمار می دهند که
محکم در مشت خود نگه دارد یا از بیمار می خواهند که
تصویری خاص در ذهن خود مجسم کند.هدف اینگونه
تمرکز ها و خلسه های القایی بعد از آن ،شل کردن
عضالت و رفتن به حالت خلسه و تغییر پذیری می باشد.
هیپنوتیست ها سعی نمی کنند شخص هیپنوتیسم شده را
وادار به کار خاص کنند و فقط با او گفتگو می کنند تا
نکات و مسائل پنهان روان او یا تجربه های تلخ زندگی او و
به عبارت دقیق تر شیشه ی ناراحتی یا نگرانی یا درد و
بیماری او را آشکار سازند.

هیپنوتیسم چه کاربردی دارد؟

یکی از کاربرد های هیپنوتیسم بازیابی اطالعات فراموش
شده از حافظه است.
کاربرد دیگر در حرفه ی پزشکی و برای مقاصد درمانی
بوده زیرا بسیاری از درد ها و بیماری های الینحل،خواه
جسمی یا روانی،واکنش های خو به هیپنوتیسم نشان
داده اند .امروزآسم و بی خوابی ،انواع ترس های نامعقول و
بعضاً فلج کننده چون وحشت از ارتفاع بلند ،وحشت از
مسافرت هوایی یا وحشت از جراحی دندان پزشکی و
چندی دیگر مانند آن ها را می توان با هیپنوتیسم درمان
کرد .همچنین عادت های نامطلو و زیان آوری چون
سیگارکشیدن و ناخن جویدن را می توان به راحتی با
استفاده از هیپنوتیسم ترک کرد.
تابان 16

تاثیر آلودگی هوا
بر کدام گروه های
خونی بیشتر است؟
زهرا بهلولی

*کارشناسی زیست فناوری

در تحقیقی اطالعات ١4سال موسسه مرکز پزشکی سالمت
قلب در یوتا ایاالت متحده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد خطر حمله قلبی و درد قفسه سینه در افراد با گروه
های خونی  A,B,ABدر مجاورت میزان باالی آالینده ها
افزایش می یابد.
این میزان در گروه خونی  Oفقط 4٠درصد گزارش شده است.
دکتر بنجامین هورن اپیدمیولوژیست بالینی و پژوهشگر
تحقیق از مرکز پزشکی سالتلیک سیتی اظهار کرد:ارتباط بین
آلودگی هوا و حمالت قلبی در افراد دارای گروه خونی غیر ازO
نگران کننده است وباید نسبت به این موضوع اگاه باشیم.
نتایج این تحقیق نشان داد برای پیشگیری از تاثیرات آالینده
ها بهتر است در زمان افزایش آلودگی در منزل باشیم .به طور
کلی سطح آلودگی هوا باید کمتر از 2٠میکروگرم در هر

مترمکعب باشد ،اما در آلودگی های باالی  2/5 ppmاین
میزان حدود  6٠میکروگرم در متر مکعب افزایش می یابد.
این تحقیق نشان داد که هر ١٠میکروگرم اضافی در بیش از
 2٠سال خطر ابتالی افراد به بیماری های قلبی با گروه های
خونی  A,B,ABرا 25درصد و گروه خونی  Oرا  ١٠درصد
افزایش می دهد.
حدود  55درصد از افراد با گروه های خونی  A,B,ABبیشتر
در معرض مشکالت قلبی قرار دارند .زیرا خون آنها حاوی
مقادیر بیشتری از عوامل لخته شدن است.
نتایج این تحقیق در نشست علمی انجمن قلب آمریکا در
آناهیم کالیفرنیا ارائه شده است.

تابان 17

درمانسرطانبااستفادهازباکتریها

در این آزمایش از باکتری برای انتقال رادیوایزوتوپ هایی
که به طور معمول در درمان سرطان استفاده می شود برای
انتقال مستقیم به سلول های سرطانی در موش استفاده
شده است.
پروفسور Ekaterina Dadachovaاستاد رادیولوژی،
میکروبیولوژی و ایمونولوژی ؛کسی هست که پیشنهادحمل
رادیوایزوتوپ (که به طور معمول در درمان سرطان استفاده
می شود) به وسیله باکتری لیستریا به درون سلول هاس
سرطانی را داد .آن ها رادیو ایزوتوپ  rheniumرا انتخا
کردند چون ذره های بتا را منتشر می کند که ذرات خوبی
برای درمان سرطان است.
دلیل دیگر انتخا این رادیوایزوتوپ نیمه عمر  ١7روزه ی
آن بود بود که خیلی زود کامال بی ضرر می شود و موجب
کمترین آسیب به سلول های سالم می شود .به این گروه از
باکتری که حامل رادیوایزوتوپ هستند به اختصار RL
)(radioactive Listeriaمی گویند .این گروه بر روی
دو گروه از موش ها که سرطان متاستاز شده ی پانکراس
داشتند کار کردند .آن ها تزریقات وریدی شکمی را یک
مرتبه در روز  ،برای  7روز متوالی انجام دادند .که به یک
گروه از این موش ها لیستریا رادیواکتیو تزریق شد و به
گروه دیگر موش ها سرم به عنوان کنترل تزریق شد .بعد از
 2١روز محققین تعداد تومورهای ثانویه رو اندازه گیری
کردند و فهمیدند در گروهی از موش که تزریقات حاوی
لیستریا رادیواکتیو بود ،

در مقایسه با گروه کنترل  ٩٠درصد کاهش رخ داده
است .آن ها همچنین فهمیدند که باکتری های رادیواکتیو
وزن تومور اولیه در مقایسه موش های کنترل  64 ،درصد
کاهش پیدا کرده است .همچنین آن ها فهمیدند که غلظت
بیشتری از لیستریا در تومورهای ثانویه و غلظت کمتری در
تومورهای اولیه و سلول های
سالم فاقد آن بودند .همچنین آن ها گزارش دادند در موش
های که باکتری رادیواکتیو دریافت کردند اثر جانبی
مشاهده نکردند .این گروه اعالم کردند که هدف آن ها پاک
کردن  ١٠٠درصدی تومورهای ثانویه است .هر سلول
سرطانی که زنده بماند پتانسیل تبدیل به تومورهای ثانویه
جدید را دارد بنابراین تنها را مطمئن شدن کشتن تمام
سلول های سرطانی است .این گروه اعالم کردند که به
دلیل مرگ موش های کنترل  ،تحقیقات آن ها در روز
بیست و یکم آزمایش های آن ها متوقف شد .این محققین
فکر می کنند که می توانند با افزایش دوز رادیوایزوتوپ یا
تزریقات بیشتر  ،معالجه را می توان بهبود بیشتری داد .در
سایر مراکز تحقیاتی دارند بر روی این موضوع کار می کنند
که از باکتری ها به عنوان حامل نانو داروها استفاده کنند.

منبع:
Department of microbiology and immunology and
Department of Rdiology , Albert Einstein College of
Medicine, Bronx, NY 10461

تابان 18

آزمایشگاه ها و امکانات گروه زیست شناسی

سمیرا خرسندی
*مسئول آزمایشگاه

آزمایشگاه های این گروه در حال حاضر شامل آزمایشگاه
بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی ،بیوشیمی ،فیزولوژی
گیاهی و جانوری ،اتاق کشت بافت ،هرباریوم و دارک
روم می باشد که به مرور با افزایش فضای آموزشی و
پژوهشی آزمایشگاه های تخصصی بعدی نیز اضافه
خواهد شد.
تجهیزات موجود در گروه شامل  ،PCRانواع الکتروفورز
در سایزهای مختلف افقی و عمودی،
 ،Spectrophotometerانواع سانتریفیوژ ،اتاق کشت
استاندارد ،هود المینار ،انواع میکروسکوپ و استریو
میکروسکوپ ،اتوکالو ،انواع pHمتر ،اینکوباتور ساده،
شیکردار و Gel Doc System With UV ،CO2
 ،Transilluminatorست کامل سمپلر ،مگنت هیتر،
ورتکس ،آون ،انواع ترازوی دقیق ،بن ماری ،االیزا ریدر،
دیپ فریزر ،نانودراپ  ،دستگاه جوجه کشی  ،اولترا
سونیک ،میکروتوم  ،و مجموعه کاملی از شیشه آالت و

تجهیزات موجود در آزمایشکاه مرکزی که مرتبط با حوزه
فعالیت های پژوهشی و گاها آموزشی گروه می باشد شامل:
HPLC, GC, Atomic absorption, XLD, Real
Time PCR,سانتریفیوژ یخجال دارfreeze dryer, ,
Clevenger,دستگاه سوکسیلهflame photometer ,
می باشد.
گروه زیست شناسی در نیمسال جاری ()٩6١با داشتن 46٣
دانشجو با گرایشات مختلف گیاه شناسی ،میکروبیولوژی و
زیست فناوری در مقطع کارشناسی و فیزیولوژی گیاهی در
مقطع کارشناسی ارشد یکی از فعال ترین گروه های دانشگاه
می باشد.
در آزمایشگاههای زیست شناسی در هر ترم  4٠عنوان درس
آزمایشگاهی در حداقل  5٠گروه ،طبق سرفصل اعالم شده
توسط وزارت علوم برگزار می شود و همچنین به طور هم
زمان پروژه های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته
فیزیولوژی گیاهی و سرویس دهی آزمایشگاه به سایر
گروه¬ها و دانشجویان تحصیالت تکمیلی پژوهشکده انگور و
حداقل  ١٠طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی گروه
در حال انجام است.

تابان 19

معرفی وبررسی خواص گیاه
دارویی بابونه آلمانی
Matricaria chamomilla

...زهرا اکبری فرد
*کارشناسی زیست شناسی گیاهی
گیاهی از تیره کاسنی (مرکبات) است.ارتفاع این گیاه بین
٣٠تا  7٠سانتیمتر متغیر بوده وساقه آن دارای انشعا هایی
است که هر یک از آن ها به کاپیتول های به قطر -١/5
2سانتیمتر منتهی میشود گلها از دونوع گلچه زبانه ای و لوله
ای تشکیل شده اند و در انتهای ساقه مشاهده می شوند گلچه
های کناری زبانه ای به رنگ سفید وتعداد آنها متفاوت و بین
١2تا ١8عدد در هر گل است واین گلچه ها از نظر جنسی
ماده هستند .گلچه های میانی نهنج لوله ای به رنگ زرد دیده
میشود.این گلچه ها از نظر جنسی نر ماده (دوجنسی) بود که
پس از باز شدن  ,استوانه ای شکل میشود .
این گیاه در چمنزارها و اراضی شنی می روید .بابونه با طیف
پراکنش وسیع در ایران به خصوص در آذربایجان از دیر باز
شناخته شده وجایگاه ویژه ای در طب سنتی این مرزو بوم
دارد.
بابونه یکی از گیاهان شناخته شده توسط انسان و یکی از
پرمصرف ترین گیاه دارویی در اروپا ,خاورمیانه ,آمریکای
شمالی ,استرالیا,وکشورهای آفریقایی است که عمدتا به منظور
استفاده از اسانس آبی رنگ آن کشت می شود و با توجه به
کاربرد روز افزون آن در صنایع داروسازی ,آرایشی وبهداشتی
,عطرسازی وتهیه چاشنیهای غذایی از اهمیت بسیاری
برخورداراست.
خواص دارویی ودرمانی :معرق,مقوی معده بادشکن ,اشتها آور
,هضم کننده غذا ,صفرا بر,قاعده آور والتیام دهنده است .

اثر ضدعفونی کننده ضعیف ولی قاطع دارد.مسکن درد و ضدد
تشنج نیز می باشد  .چدون از ترشدح والتهدا هدای چدرکین
جلوگیری به عمل می آورد از این نظر به کار بردن آن در رفع
یبوستهایی که مواد دفعدی مخصوصدا در قولدون چدپ جمدع
میشود اثر مفید دارد .از بابونه در موارد سوهاضدمه ,آبریدزش
بینی,آسم,گریپ,درمان قولنج,میگرن,انسداد کبدی وورم پلک
ها استفاده میشود .اگر بده شدیر ندوزادان مقددار کمدی از دم
کرده کاپیتول های گیاه استفاده شود دلپیچده ناشدی از نفدخ
وحاالت تشنج کودک رفدع مدیشدود  .در اسدتعمال خدارجی
ضماد ,لوسیون وحمام فراورده های این گیاه اثر قاطع در رفع
بیماری ها دارد به طوری که از آن برای محفوظ نگه داشدتن
زخم از آلودگی هدا وبهبدود زخدم هدای عمیدق,رفدع التهدا
ودرمان ورم چشم و مخاط دهدان ,حلدق و لثده هدا مدیتدوان
استفاده به عمل آورد .روغن گیاه ضد تشنج ,آرام بخش و ضد
التها میباشد  .بابونه عامل موثری در تحریک گلبول سدفید
خون و افزایش آنهاست و باعث تقویت سیستم دفاعی بدن در
برابر بیماری ها میشود.

منابع:
-1حسینی,ن وهمکاران معرفی وآشنایی با خواص دارویی بابونه
آلمانی
-۲میر حیدر ()13۵۷کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری

تابان 20

زخم روز زودتر از زخم شب بهبود میابد!!!

....مهدیه نظری
*کارشناسی میکروبیولوژی
تحقیقاتی که اخیرا صورت گرفته حاکی از آن است
که سلول های ترمیم کننده ی زخم دارای نوعی
ساعت زیستی است که باعث می شود فعالیت آنها
در طول روز به مراتب بیشتر از شب باشد.به این
ترتیب زخمی که در طول روز ایجاد شده باشد
سریع تر ترمیم میشود .در گذشته ،زیست شناسان
و متخصصان مغز واعصا بر این اعتقاد بودند که
ساعت زیستی یا ساعت بیولوژیکی تنظیم کننده ی
فعالیت بدن فقط در مغز وجود دارد و عالئم تغییر
زمان را از چشم دریافت میکند .تحقیقات بعدی
نشان داد که بعضی دیگر از اندام های بدن ،از
جمله ریه ها وکبد هم به طور مستقل قادر به
تنظیم وقت فعالیت شبانه روزی خود هستند
هرچند مشخص نبود که چگونه این تنظیم صورت
میگیرد در حالی که سلول های دیگر بدن برای این
منظور به محرکه برونی نیاز دارند .پژوهشگران
آزمایشگاه بیولوژی مولکولی کمبریج وابسته به
شورای تحقیقات پزشکی برای پی بردن به این راز،
تحقیقاتی را آغاز کردند با این امید که کشف کنند
سلول های اندام هایی مانند کبد وریه چگونه وقت
را تشخیص می دهند.

برای ایدن منظدور آندان سدلول هدای موسدوم بده
فیبروبالست در پوست را که برای ترمیم زخدم هدا
ضروری است مورد آزمایش قرار دادند.هنگامی که
زخمی روی پوست ایجاد می شود ایدن سدلول هدا
شکاف ایجاد شده توسط زخم را اشغال می کنندد
،اگرچه این سلول ها عالئمدی از سداعت اصدلی در
مغز دریافت نمی کنند  ،اما مشخص شده است که
به نحوی طبق نوعی ساعت زیستی فعالیت دارند.
با توجه به این خصوصیت ،گروه تحقیقاتی در صدد
یافتن پروتئینی در داخل این سلول ها برآمدد کده
باید تنظیم کننده روند فعالیت آنهدا در شدبانه روز
باشد.در این بررسی آنان به نتیجه ای غیرمنتظره
دست یافتند که مشدخص شدد پدروتئین مسدئول
تنظیم فعالیت این سلول  ،عمددتا در سداعات روز
کار می کند .پژوهشدگران سدپس بدرای اطمیندان
ازاین کشف جدید ،سلول های فیبروبالسدت را در
یددددک "پتددددری دیددددش"(ظددددرف کشددددت
آزمایشگاهی)کشت دادندد ومتوجده شددند کده در
مقایسه با ساعت های شب،این سلول ها در طدول
روز با سرعت به مراتب بیشتری سطح ظرف را پدر
کردند.
منبع:
Nathaniel p.hoyle et al(2017).Circadian
action dynamics drive rhythmic fibroblast
mobilization during wound healing.

رحم مصنوعی

محققان موفق شدند یک رحم مصنوعی تولید کنند
و آن را بر روی یک بره نارس با موفقیت آزمایش
کنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،
محققان آمریکایی یک رحم مصنوعی ساختند که
شرایط درون رحم مادر را شبیه سازی میکند و
امکان رشد کامل نوزادان نارس را فراهم میکند.
بر اساس گزارش  ،newscientistاین رحم
مصنوعی که آزمایش های بسیاری را روی حیوانات
مختلف با موفقیت سپری کرده است برای نگهداری
از نوزادانی که در هفته  2٣تا  28بارداری متولد
میشوند ساخته شده است.
این رحم مصنوعی دما ،فشار و نور را ثابت نگه
میدارد و جنین را در برابر آلودگیها و عفونت ها
محافظت میکند؛ همچنین اکسیژن و مواد غذایی
الزم برای ادامه حیات را در اختیار آن میگذارد.

این وسیله شامل یک کیسه نگهداری است که جریان
مایعات به طور خودکار در آن برقرار میشود.
طبق این گزارش ،نتایج آزمایشات اولیه روی جنین
حیوانات با رشد معادل رشد جنین انسان در هفته 2٣
بارداری نشان داد که قرار دادن جنین نارس حیوانات
حداکثر به مدت  4هفته در این رحم مصنوعی موجب
رشد کامل مغز ،ریه و سایر اندامهای آنها میشود.
به طور متوسط یک نوزاد سالم انسان در حدود هفته
 4٠بارداری متولد میشود؛ اما هر نوزادی که قبل از
 ٣7هفته متولد شود ،به عنوان یک نوزاد نارس
شناخته میشود.
به گفته دانشمندان در مجله Nature
 ،Communicationsرحم مصنوعی درست مثل
همان رحم دنیای واقعی است و همه مواد مغذی
ضروری موجود در رحم مادر برای نوزاد ،از جمله
جریان خون غنی از مواد غذایی و کیسه محافظی
حاوی مایع آمنیوتیک را ارائه می دهد و آزمون بالینی
آن روی حیوانات با موفقیت انجام گرفته است.
از آنجایی که نوزادان نارس دچار مشکالت ریه و
تنفس می شوند این رحم مصنوعی با طراحی کردن
رحم واقعی برای نوزاد از این مشکل جلوگیری خواهد
کرد به این روش که از طریق وسیله ای که حکم بند
ناف را دارد به یک دستگاه خاص متصل می شود و
بدین گونه منابع اکسیژن و مواد غذایی و جریان خون
به آن پمپاژ می شود.
تمام این سامانه طوری طراحی شده که همان کار
طبیعت را برای رشد ریه و اندام های نوزاد نارس
تقلید می کند.

تابان 22

رحم مصنوعی برای رشد جنین انسان باید تمامی شرایط
رحم طبیعی را دارا بوده و بتواند مواد مغذی و اکسیژن را
در اختیار جنین قرار دهد.کیسه مایع آمنیوتیک (کیسه
آ ) برای جلوگیری از صدمه دیدن نوزاد ،کنترل دمای
بدن ،امکان تنفس و بلع نیز از دیگر بخشهای مهم رحم
مصنوعی است.
فناوری اکتوجنسیس از همان ابتدا مخالفان و موافقان
جدی داشته است؛ موافقان این روش معتقدند که استفاده
از رحم مصنوعی ،خطر تولد نوزاد مرده را بشدت کاهش
میدهد ،چراکه نوزاد در محفظههای قابل رویت قرار
داشته و همواره در دسترس پزشکان است.
با کمک ابزار پزشکی پیشرفته ،تمامی مراحل تکامل از
جمله کنترل وزن ،ضربان قلب و رشد جنین مورد بررسی
قرار گرفته و درصورت بروز هرگونه مشکل از جمله نقص
ژنتیکی ،جنین به سرعت تحت درمان قرار میگیرد.

این فناوری برای زنان فاقد رحم نیز کاربرد داشته و نیاز
به رحم اجاره ای را کاهش میدهد .همچنین با استفاده
از رحم مصنوعی ،خطر مرگ مادر در حین زایمان از بین
میرود؛ مادران بارداری که مجبور به سقط جنین
میشوند ،میتوانند جنین خود را به رحم مصنوعی
منتقل کنند.
اما منتقدان فناوری اکتوجنسیس بر این باورند که این
روش باعث کاهش ارتباط عاطفی بین مادر و کودک
میشود؛ همچنین خطر عدم پذیرش نوزاد از سوی
والدین و افزایش تعداد کودکان بی سرپرست وجود
خواهد داشت.
به دلیل نگرانی های قانونی و مذهبی ،این فناوری
تاکنون به مرحله آزمایش بالینی بر روی انسان نرسیده
است؛ با این حال پیش بینی میشود که استفاده از رحم
مصنوعی تا  ٣٠سال آینده کاربردی شود.

تابان 23

آلرژی

فاطمه نظری
*کارشناسی میکروبیولوژی

در بـرخـورد بـا گـربـه بـدنتان خارش میگیرد؟جورابهای پشمیتان پوستتان را اذیت
میکند؟ گردگیری که میکنید ،نـاخـودآگـاه عطسهتان میگیرد؟ دیگر
متعجب نباشید شما بدون اینکه خودتان بدانید آلرژی دارید.

آلرژی یا حساسیت چیست؟
آلرژی ،واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت
به عوامل مختلف است .کسانی که دچار حساسیت
هستند ،دارای سیستم ایمنی فوق هوشیار هستند
که نسبت به مواد ظاهرا بی آزار موجود در محل
زندگیشان ،واکنشی بیش از حد معمول نشان
میدهند.

برای مثال گرده گیاهان ،میتواند سیستم ایمنی
شخص آلرژیک را طوری تحریک کند که گویی با
یک خطر جدی روبرو شده است .حساسیت یک
مشکل بسیار شایع است و تقریبا از هر ده نفر ،دو
نفر به نوعی از آن مبتال هستند.
تابان 24

چرا آلرژی یا
حساسیت
اتفاق
میافتد؟
هنگامی که یک سیستم ایمنی افراطی در معرض یک ماده
حساسیت زا قرار می گیرد ،چند اتفاق میافتد:
 .١بدن برای مبارزه با ماده مذکور ،شروع به تولید نوع
خاصی پادتن یا آنتی بادی (  )Antibodyمی پردازد که
 Igorنام دارد.
 .2آنتی بادی ها به نوعی سلول خونی که مست سل
mast cellنام دارد متصل می شوند .این سلولها در
دستگاه تنفسی و دستگاه گوارش ،که محل اصلی ورود
عوامل آلرژیزا است ،فراوانند.
 .٣مست سل ها با انفجار خود مواد شیمیایی مختلفی از
جمله هیستامین  histamineآزاد می کنند که عامل
اصلی بروز بسیاری از عالیم آلرژی است که از جمله این
عالیم می توان به خارش گلو و آ ریزش بینی اشاده نمود.
 .4اگر ماده حساسیت زا در هوا باشد ،عکس العمل آلرژِیک
در چشم ها ،بینی و ریه رخ می دهد و اگر این ماده خورده
شود ،عکس العمل آلرژیک در دهان ،معده و سایر بخشهای
دستگاه گوارش بروز می کند .گاهی مواد شیمیایی تولید
شده در بدن به قدری زیاد است که عالیم بسیار حادی نظیر
کهیر ،کاهش فشار خون ،شوک یا بیهوشی (شوک
آنافیالکسی) نیز بوجود می آیند.

آلرژی ها چطور عمل می کنند؟
آلدرژی هدا عدکس الدعدمدل هدایدی حسداس در بدرابر
موادی هستدندد کده حدتدی مدمدکن اسدت کامالً بی ضرر
باشند و ربدطی هم به جنسیت و سن و نژاد ندارد .در
عملیاتی که حدساس سدازی ندامیدده میشود ،بدن فرد در
مقابل یک ماده خاص پادتددن میسازد که به آلرژی تبدیل
میشود .در ندتدیدجه هرگاه فرد با آن ماده خاص تماس
مییابد ،این سیدستم دفداعی در مقابل آن واکنش منفی
ایجاد می کند .ضد آلرژی ها در خون بدن هیستامین آزاد
می کنند که آن هم مسائل جانبی دارد .بطور مثال،
هیستامین غشای مخاطی بینی و چشم ها را آبدار و خارش
آور می کند .همچنین آماس هایی سفید رنگ و خارش آور
که کهیر نامیده می شوند در بدن ایجاد می گردد.
تابان 25

نشانه های آلرژی را میتوان به
سه دسته خفیف ،متوسط و
حاد تقسیم نمود.
عکس العمل خفیف ،شامل
نشانه هایی است که یک ناحیه
از بدن را تحت تاثیر قرار
میدهد ،مانند التها  ،خارش و
آبریزش از چشم .عالیم خفیف
به بخش های دیگر بدن منتقل
نمی شوند .نشانه عکس العمل
متوسط ،در بخشهای مختلف
بدن منتشر می شوند و خارش
چشم ممکن است به خارش
گلو و تنگی نفس هم منجر
شود.
عکس العمل حاد که
آنافیالکسیس

( )anaphylaxisنام دارد ،
نادر است و یک موقعیت
خطرناک و از جمله مواردی
است که در میان فوریتهای
پزشکی قرار دارند .در چنین
مواردی ،آلرژی در تمام بدن
منتشر میشود .این حالت
ممکن است با مجموع های از
حمالت خارش چشم و صورت
آغاز شود و در عرض چند
دقیقه ،به سرعت در تمام بدن
پخش شود و عالیم جدی تری
چون درد معده ،گرفتگی
عضالت ،تهوع و اسهال را به
دنبال داشته و در عین حال
درجه التها مجاری تنفسی و
گوارشی به حدی برسد که

تنفس و بلع بسیار مشکل شود.
اغتشاش ذهنی و سرگیجه نیز
از جمله عالیم حساسیت
مشکل
زیرا
هستند
آنافیالکسیس باعث کاهش
شدید فشار خون نیز میشود.
عالئم آلرژى در ریه ها به
صورت تنگى نفس (آسم) ،در
پوست به صورت قرمزى و
خارش (کهیر و اگزما) و در
معده و روده ها به صورت
اسهال و استفراغ و دردشکم
(آلرزى غذایى) می باشد.

تابان 26

لزوما همه دارای آلرژی نیستند .البته اکثر
حساسیتها ،ارثی هستند و از والدین به فرزندان
منتقل میشوند .اشخاص میتوانند توانایی ابتال به
آلرژی را نیز ارث ببرند و در عین حال به هیچ ماده
خاصی حساس نباشند و فقط نقش انتقال دهنده را
بازی کنند .هنگامی که یکی از والدین به نوعی از
حساسیت مبتال باشد ،شانس ابتالی فرزند او  %5٠و
اگر هر دو آنها آلژیک باشند ،این مقدار به %75
میرسد.
چه افرادی در خطر هستند؟
هر کسی میتواند هر زمانی دچار آلرژی شود .شیوع
آلرژی در آمریکا تقریباً بین  ٩تا  ١6درصد است.
هرچند ،بعضی حساسیتهای غذایی در کودکی
(مثل تخم مرغ یا مرکبات) ممکن است با بزرگتر
شدن توسعه یابد .عواملی از قبیل توارث ،کودکانی
که از شیر مادر تغذیه نشده اند ،استفاده زود هنگام
بعضی مواد آلرژیزا (مثل خوردن بادام هندی برای
کودکان زیر  2سال) میتواند پیش بینی باشد
برای اینکه آیا شما دچار آلرژی میشوید یا خیر.
آزمایش آلرژی
پزشک میتواند به سادگی با انجام تست های آلرژی
پوستی متوجه شود که آیا شما دچار آلرژی هستید
یا خیر ولی  ١٠٠درصد قابل اطمینان نیستند.
پزشک همچنین با خراش دادن قسمت کوچکی از
پوست با سوزن تزریق مقدار بسیار کمی از آن آلرژی
روی پوست به این نکته واقف میشود .در بعضی
موارد آزمایشات خون هم میتواند برای شناسایی
آلرژیهای پرخطر و کشندهتر استفاده شود.

آیا همه دارای
نوعی آلرژی
هستند؟
چه افرادی در
خطر هستند؟

منبع:دانشنامه رشد
تابان 27

آمریکا گیاهان جاسوس پرورش می دهد...

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس ،این پروژه با عنوان  APTمخفف واژه ی
) (Advanced Plant Technologiesدر تالش است از قابلیتهای فیزیولوژیکی
گیاهان برای تشخیص و شناسایی مواد شیمیایی ،بیولوژیکی ،رادیواکتیو و سیگنالهای
الکترومغناطیس بهره برداری .
هدف اصلی این پروژه تغییر ژنتیکی انواعی از گیاهان است تا در زمان حضور محرکهای
معین ،بتوانند واکنش خاصی را نشان دهند .سپس با استفاده از تجهیزات سختافزاری
موجود،عملکرد گیاهان از راه دور تحت نظر گرفته میشود و از آنها به عنوان حسگرهای
ارگانیک استفاده میشود.
گیاهان نسبت به محیط اطراف خود بسیار حساس هستند و در مقابل محرکهایی مانند
نور و دما و در مواردی نسبت به مواد شیمیایی ،آفات و پاتوژنها به سرعت واکنش نشان
میدهند.
فناوریهای نوظهور مولکولی و مدل سازی امکان برنامهریزی برای این قابلیت تشخیص و
واکنش نسبت به بسیاری از محرکها را فراهم کرده است.
گفته می شود که این پروژه میتواند راه گشای ایجاد جریانهای جدید اطالعاتی و
کاهش خطرات انسانی و هزینههای بهکارگیری حسگرهای قدیمی باشد.
در حال حاضر  DARPAبرای ارائه طرحهای پیشنهادی متخصصان در رابطه با روشهای
بهرهبرداری از قابلیتهای فیزیولوژیکی گیاهان به منظور تشخیص محرکهای شیمیایی،
زیستی ،رادیو اکتیو و غیره فراخوان داده و از محققان و متخصصان برای همکاری در این
پروژه دعوت کرده است.
براساس این گزارش ،سازمان DARPAکه در واقع بازوی تحقیقاتی دولت آمریکا محسو
می شود ،بهطور خاص به منظور توسعه نوآوریها راهاندازی شده و به دنبال ایجاد
تحوالت بنیادین در دنیای فناوری است.
گلنسا محمدی
*کارشناسی میکروبیولوژی
تابان 28

هانیه مرادی
*کارشناسی زیست شناسی گیاهی

ویتامین  Dگروهی از پیش سازهای هورمونی محلول در
چربی بوده که توسط نور خورشید ،غذا و مکملهای غذایی به
بدن وارد میشود و دارای دو شکل مهم ویتامین D2
(ارگوکلسیفرول) و ویتامین ( D3کولکلسیفرول) می باشد .این
ویتامین جهت فعال شدن در بدن تحت دو واکنش
هیدروکسیالسیون قرار میگیرد.
این ویتامین  ،در برخی از خوراکی ها از جمله ماهی ها ،تخم
مرغ ،شیرهای فرآوری شده و روغن کبد ماهی کاد یافت می
شود .همچنین در بدن قابل تولید است به طوری که  ١٠تا
 2٠دقیقه ماندن در زیر نور آفتا  ،نیاز روزانه بدن انسان به
این ویتامین را تامین می کند( .آموزش کلیه گروه های سنی
و جنسی درخصوص استفاده از نور مستقیم آفتا حداقل 2
بار در هفته ،در ساعات  ١٠تا  ،١5به میزان نصف تا ثلث
زمانی که پوست می سوزد) کمبود این ویتامین در بدن باعث
عوارضی چون تاخیر در دندان درآوردن  ،نشستن و راه افتادن
کودکان ،همچنین نافرم شدن لگن که این بیماری در دخترها
باعث تنگی لگن شده و در آینده ناچارند به روش سزارین
زایمان کنند .همچنین کمبود این ویتامین باعث میشود که
دستگاه ایمنی بدن ضعیف شده و شانس ابتالی فرد را به
سرطان و دیابت و حتی عفونت افزایش می دهد.

از عوارض مصرف کم این ویتامین در دوران کودکی بیماری
راشیتیسم است که به علت کمبود کلسیم و فسفر در زمان
رشد استخوانها ،استخوانهای فرد دارای امالح کمی خواهد
بود و نخواهد توانست وزن فرد را تحمل کند و در نتیجه
انحنا خواهد یافت.عوارض دیگر آن بزرگی جمجمه ،زائدههای
دکمه مانند بر روی ستون فقرات و برجستگی سینه میباشد.
همچنین مچ دست و پا پهن شده که توسط رادیوگرافی قابل
تشخیص است  .در دوران بزرگسالی فقر این ویتامین در بدن
باعث بوجود آمدن بیماری استئوماالسی میشود.این بیماری
به این شکل است که با کاهش تراکم استخوانی دردهای
شدیدی در قسمت پا و کمر احساس میشود و همچنین
استخوانها بلند به راحتی شکسته میشوند.اگر فرد در این
دوران شروع به دریافت ویتامین Dکند ،این عارضه رفع
میگردد .در دوران کهنسالی کمبود این ویتامین باعث بروز
بیماری پوکی استخوان به ویژه در زنان میشود.عامل اصلی
تاثیرگذار تغییرات هورمونی در بدن است .برای پیشگیری از
این بیماری باید از دوران جوانی کلسیم و فسفر همراه با
ویتامین Dمصرف شود.
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علم هیچ کشوری نمی شناسد  .چرا که دانش به تمام بشریت تعلق دارد و مشعلی است که
جهان را روشن می کند.
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