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سخن سردبیر

از من به ما......
همــه ی مــا بــه ایــن جملــه کــه چنــد فکــر بهتــر و موثرتــر از یــک فکــر اســت اعتقــاد 
ــی همــدل و  ــرو مشــارکت و همفکــری گروه ــت در گ ــه موفقی ــم ک ــی دانی ــم و م داری
پرتــاش اســت. بســیاری از مــا بــه مراتــب کارهــای فــردی زیــادی انجــام داده ایــم، امــا 
بایــد بدانیــم موفقیــت بیشــتر و کســب نتیجــه ی بهتــر در همــکاری اعضــای گــروه مــی 
باشــد زیــرا عــاوه بــر اینکــه انگیــزه انســان تقویــت مــی شــود، پیونــد بــا دیگــران امیــد 

بــه اتمــام کاری شایســته و مفیــد را چندیــن برابــر مــی ســازد.

ــا شــرکت در کارهــای گروهــی  ــد کــه ب ــه مندن ــز دانشــجویان عاق در دانشــگاه هــا نی
ــار  ــه نشــریه ی علمــی در دانشــگاه در کن ــاز ب ــد. نی ــه دســت آورن تجــارب بیشــتری ب
ــروه  ــک گ ــال 952 ی ــم س ــا در نی ــد ت ــی ش ــاس م ــه احس ــا همیش ــت ه ــایر فعالی س
دانشــجویی شــکل گرفــت، فعالیــت بــرای نشــریه شــروع شــد و در اردیبهشــت مــاه 96 
اولیــن شــماره ی مکعــب علمــی بــه چــاپ رســید. ایــن تــرم هــم  بــه یــاری خــدا و بــا 
همــکاری و تــاش شــبانه روزی دانشــجویان فعــال دومیــن شــماره ی مکعــب علمــی 

بــه پایــان رســید.

ــی،  ــای یعقوب ــاب آق ــوار جن ــتاد بزرگ ــات اس ــمارم و از زحم ــی ش ــم م ــت را مغتن فرص
مدیــر اجرایــی نشــریه کــه نقــش اصلــی را داشــتند و محتــوای علمــی نشــریه بــه کمــک 

ایشــان میســر گردیــد، تشــکر مــی کنــم.
امیــدوارم بعــد از خوانــدن ایــن شــماره حــس خوبــی بــه شــما مخاطــب عزیــز منتقــل 

شــود. بــی صبرانــه منتظــر پیشــنهادات و نظــرات شــما هســتیم.
موفق و پایدار باشید. 

فاطمه پناهی       
         سردبیر
        پاییز ۹۶
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سرمقاله

طبــق آخریــن آمــار منتشــر شــده توســط وزارت بهداشــت، متوســط عمــر ایرانیــان حــدود 75 ســال اســت. همانطــور کــه همــه 
ــده تقریبــا 25 ســال را بایــد کار کنیــم.  ی مــا مــی دانیــم یــک ســوم ایــن مــدت را در خــواب هســتیم و از 50 ســال باقیمان
25 ســال را بــه اختیــار خــود خــرج مــی کنیــم، یعنــی بــرای هــر فــرد ایرانــی کــه بخواهــد مســتقل باشــد، تقریبــا 25 ســال 
ــد. اگــر  ــه کن ــودن را تجرب ــده ب ــم گیرن ــد باشــد و تصمی ــد صاحــب شــغل و درآم ــا بتوان ــد طــول مــی کشــد ت ــدای تول از ابت
محاســبات بــاال را خاصــه کنیــم و فاصلــه ی ســنی 25 تــا 75 ســال را بــه ســه قســمت تقســیم کنیــم در حالیکــه یــک ســهم آن 
در اختیــار مــا اســت، تنهــا 16 ســال طایــی و نــاب در زندگیمــان داریــم!!! ســال هایــی کــه مــی توانیــم شــاد باشــیم، بخندیــم، 

از کنــار هــم بودنمــان لــذت ببریــم و خاطــره ســازی کنیــم.
امــا زندگــی مــا چقــدر مثبــت اســت؟ اطرافیــان مــا چقــدر از بــودن مــا احســاس امنیــت و بالندگــی مــی کننــد؟ چنــد نفــر از 
آن هــا بــودن مــا را بــه عنــوان یــک پشــتوانه تلقــی مــی نماینــد؟ در ارتباطاتمــان چقــدر امــن و امیــن هســتیم؟ چقــدر کمــک 

مــی کنیــم؟
امــا ایــن روز هــا کســی امیــن کســی نیســت، حــرف زدن از کوچکتریــن جزییــات هــم لــذت بخــش اســت. بررســی اینکــه روابــط 
دیگــران چگونــه اســت یــا اینکــه منظــور افــراد از رفتارشــان چیســت مــی توانــد ســاعت هــا زمــان ببــرد و نهایتــا بــه برداشــت 

هــای توهــم گونــه ی غیــر مســتند منجــر شــود.
معلــوم نیســت کــه نقــش هرکــدام از مــا چیســت؟ راوی زندگــی دیگــران هســتیم یــا قاضــی رفتارشــان؟ بــه ســان ســربازانی بــی 

فرمانــده مــی مانیــم کــه بــی هــدف شــلیک مــی کننــد و انتظــار پیــروزی نیــز دارنــد!!!
اگــر یــاد بگیریــم زمانــی را کــه صــرف بیهودگــی و شــاخ و بــرگ دادن بــه توهمــات رایــج امــروزی مــی کنیــم، بــرای بهبــود 
رفتــار خودمــان، شــناخت بیشــتر ویژگــی هایمــان و پیشــرفت اجتماعــی مــان صــرف کنیــم حتمــا موفــق تریــم. مــا را بــا زندگــی 

دیگــران چــه کار، مادامــی کــه کــوه کمبــود و نقــص هســتیم؟

وحید یعقوبی          
مدیر اجرایی          
            پاییز 96
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تاریخچــه علــوم آزمایشــگاهی را می تــوان در چندیــن قــرن پیــش 
جســتجوکرد. پاپیــروس باقــی مانــده از 1000 ســال پیــش از 
ــه  ــن نمون ــه اولی ــای روده ای اســت، ک ــاد شــامل شــرح انگل ه می
ــدی  ــی و هن ــای چین انگل شناســی محســوب می شــود. در تمدن ه
در گفته هــای اطبــا بــه نکاتــی برمی خوریــم کــه مؤیــد نقــش ادرار 
در شناســایی برخــی از بیماری هــا )البتــه بــه اعتبــار زمــان( بــوده 
ــرات آن  ــی از ادرار و تغیی ــران، اطاعات ــخ پزشــکی ای  اســت. درتاری
ــدن  ــال: در تم ــرای مث ــت؛ ب ــا داده شده اس ــی از بیماری ه در برخ
پزشــکان  جندی شــاپور  مرکزطبــی  فعالیت هــای  و  ساســانی 
مطالبــی دربــاره تغییــرات ادرار، عــرق و مدفــوع در بیماری هــا 
ــز اهمیــت اســت و در نوشــته های رازی و  ــد کــه حائ ذکــر نموده ان
ابــن ســینا نیــز از خــواص ادرار و تغییــرات آن در بیماری هــا بحــث 

ــت. ــراوان شده اس ف
ــا  ــدن ت ــف ب ــات مختل ــری از مدفوع ــی های ظاه ــوع بررس ــن ن ای
ــاده رواج  ــی و س ــًا مقدمات ــورت کام ــم به ص ــرن نوزده ــل ق اوای
ــوژی  ــی بیول ــرن17 بررس ــکوپ در ق ــراع میکروس ــا اخت ــت. ب داش
ــت  ــه حال ــاده ب ــت بررســی س ــرد و از حال ــدا ک ــد پی ــا رش نمونه ه
ــم و  ــده نوزده ــر س ــت. از اواخ ــا یاف ــکوپی ارتق ــی میکروس بررس
ــر  ــت س ــاده پش ــی و س ــل مقدمات ــن مراح ــر ای ــده اخی ــل س اوای
ــی،  ــگل شناس ــی، ان ــروب شناس ــفیات میک ــا کش ــد؛ ب ــته ش گذاش
شــیمی حیاتــی و وجــود دانشــمندانی نظیــر پاســتور و کــخ، تحولــی 

از روش هــای  بیماری هــا و اســتفاده  در تشــخیص 
آزمایشــگاهی بــه ظهــور پیوســت، هم چنیــن بــا 
مطالعــات و اکتشــافات مختلــف در زمینــه ایمنــی 
ــت و  ــل رف ــه تکام ــیمی رو ب ــک و ش ــی و فیزی شناس
بــا توســعه علــوم میکروبیولــوژی و رشــته های وابســته 
بــه آن، خــون شناســی و بیوشــیمی کــه از ارکان علــم 
طــب امــروزی می باشــند، هــم گام بــا تکمیــل وســایل 
و اختــراع دســتگاه های آزمایشــگاهی مختلــف، راه 
بــرای تشــخیص بیماری هــا و بررســی های علمــی، 

ــد. ــوار ش ــکی هم ــتی و پزش بهداش

آزمایشگاه های اولیه 
ــکا( در  ــی )در آمری ــخیص طب ــگاه تش ــن آزمایش اولی
اواخــر قــرن 19 میــادی افتتــاح شــد. ایــن آزمایشــگاه 
ــک  ــکوپ و ی ــک میکروس ــامل ی ــی و ش ــیار ابتدای بس
ــکانی  ــا، پزش ــان آن ه ــیاری از کارکن ــود. بس ــز ب می
ــتند.  ــگاهی«عاقه داش ــوم آزمایش ــه به«عل ــد ک بودن

تاریخچه آزمایش و آزمایشگاه
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آزمایشگاه های مدرن 
ــداد  ــدازه و تع ــر ان ــی اول، آزمایشــگاه ها از نظ ــگ جهان ــد از جن بع
گســترش یافتنــد. پــس از جنــگ جهانــی دوم، تکنولــوژی مربــوط 
ــرد.  ــرفت ک ــترده ای پیش ــور گس ــه ط ــگاهی ب ــوم آزمایش ــه عل ب
ــوژی چنــان ســطحی از ســامتی را ایجــاد کــرده  امــروزه تکنول
کــه در گذشــته تصــور آن هــم غیرممکــن بــود. در ســال 1970 
تکنولــوژی آزمایشــگاهی جــای خــود را بــه علــوم آزمایشــگاهی 

طبــی داد. چــون ایــن واژه بــه طــور صریــح و دقیــق عملکــرد 
و زمینــه امــروزی ایــن رشــته را بازتــاب می کنــد. 

سابقه تاریخی آزمایشگاه در ایران
ــرادی:  ــای انف ــی و فعالیت ه ــل ابتدای مراح
در ســال 1268 هجــری قمــری در زمــان صــدارت 
میرزاتقــی خــان امیرکبیــر؛ بانــی و مؤســس 
ــرای  ــی ب ــن خارج ــده ای از معلمی ــون، ع دارالفن

تدریــس رشــته های مختلــف علمــی من-جملــه طــب و داروســازی 

ازکشــور اتریــش و مجارســتان اســتخدام شــدند. در میــان معلمانــی 
ــوالک  ــام ادوارد ژاک وب پ ــه ن ــکی ب ــد پزش ــران آمدن ــه ای ــه ب ک
ــی  ــر فوکات ــد. دکت ــاب ش ــازی انتخ ــرای داروس )Dr.Ej.Polak( ب
)Dr.Focati( پــس از دو ســال خدمــت و تدریــس داروســازی 
ــته  ــرای رش ــوار ب ــک البرات ــایل ی ــد وس ــرای خری ــون ب در دارالفن
داروســازی بــه اروپــا رفــت و پــس از خریــد و ارســال وســایل الزم 
ــر  ــکاری دکت ــا هم ــیس و ب ــون تأس ــواری را در دارالفن کار، البرات
ــوزش  ــی و آم ــیمیایی معمول ــات ش ــه امتحان ــادرت ب ــوالک مب پ
داروســازی و طــب نمــود. بــه مــوازات فعالیت هــای معلمیــن 
ــام  ــه ن ــوی ب ــی فرانس ــر یک ــی دیگ ــک خارج ــرده دو پزش نام ب
ــه  ــدی ب ــری هلن ــلیمیر )J.Shlimmer( و دیگ ــان ش ــر یوه دکت
نــام دکترتولــوزان )D.Tholozan( کــه پزشــکان دربــار ناصرالدیــن 
شــاه بودنــد، و بــا خــود وســایل الزم را همــراه آورده بودنــد، مبادرت 
ــای  ــی فعالیت ه ــد، ول ــواری می نمودن ــات البرات ــی امتحان ــه برخ ب
ــد  ــال های بع ــود. در س ــار ب ــاران درب ــرای بیم ــراً ب ــا منحص آن ه
عــده ی دیگــری از پزشــکان خارجــی بــه گــروه معلمیــن دارالفنــون 
پیوســتند. البتــه عــده ای از ایرانیــان پزشــک و داروســاز در همکاری 
بــا خارجیــان در تأســیس و اداره مدرســه طــب و داروســازی 
ــد  ــان را بای دارالفنــون نقــش بســزایی داشــته اند کــه سردســته آن
ــی  ــان در نزدیک ــن زم ــت. در همی ــی دانس ــم محات ــرزا کاظ می
دارالفنــون )خیابــان ناصرخســرو( داروخانــه ای توســط یک داروســاز 
آلمانــی بــه نــام شــورین )Shwerin( تأســیس گردیــد، کــه بیشــتر 
بــه تهیــه ی داروهــای درباریــان مظفرالدیــن شــاه و اعیان و اشــراف 
آن زمــان مبــادرت می کــرد. در گوشــه ای از همیــن داروخانــه قــرع 
و انبیــق و وســایل آزمایشــگاهی مختصــری گذاشــته شــده  بــود و 
ــادی  امتحــال ادرار توســط شــورین انجــام می گرفــت و عــده ی زی
از افــراد ثروتمنــد و اعیــان زمــان، بــرای اطــاع از ایــن کــه مبتــا 
بــه بیمــاری دیابــت هســتند یــا خیــر ادرار خــود را بــه داروخانــه 
ــای  ــورین ج ــت، ش ــی فعالی ــس از مدت ــتادند. پ ــورین می-فرس ش
خــود را بــه داروســاز دیگــری بــه نــام اوژن بناتــی )E.Bonati( داد 
و او نیــز فعالیت هــای داروســازی و تجزیــه ادرار را کمــاکان ادامــه 
ــوده  ــغال نم ــگاه اش ــه او را آزمایش ــمتی از داروخان ــی داد و قس م
بــود. تــا آن تاریــخ یعنــی قریــب بــه 100 ســال قبــل، آزمایشــگاه 
مدرســه طــب و داروســازی دارالفنــون و آزمایشــگاه دکتــر 
ــد.  ــکیل می دادن ــران را تش ــگاه های ای ــا آزمایش ــی تنه بنات
ــز  ــروژ را نی ــی کــه ســمت کنســول افتخــاری ن ــر بنات دکت
ــا شــروع جنــگ  ــود و ت ــران ب داشــت ســالیان درازی در ای
ــه  ــه ادام ــود در داروخان ــت خ ــه خدم ــی اول ب ــن الملل بی
ــی از  ــه یک ــود را ب ــای خ ــگ ج ــاز جن ــا آغ داد و ب
ــون )Molion( داد و  ــام مولی ــه ن ــاگردانش ب ش
ــش بازگشــت،  ــه آلمــان، وطــن خوی خــود ب
از آن پــس موضــوع تجزیــه مــواد بــه ذهــن 
ــران  پزشــکان و روســای بیمارســتان های ته
دولتــی  بیمارســتان  در  و  نمــود  خطــور 
ــی  ــتان آمریکای ــی( و بیمارس ــینای کنون )س
ــد  ــم آم ــگاهی فراه ــایل آزمایش ــران وس ته
ــفارتخانه ها  ــکان س ــی ازپزش ــس و برخ ــفارت انگلی ــک س و پزش
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خصوصــاً دکتــر نلیــگان )Neligan( و برخــی از پزشــکان ایرانــی 
ــایل  ــد وس ــام داده بودن ــارج انج ــود را در خ ــات خ ــه تحصی ک
آزمایشــگاهی تهیــه کــرده و برخــی از امتحانــات آزمایشــگاهی را 
در مطــب خــود انجــام می دادنــد. بایــد قبــول کــرد کــه خدمــات 
نام بــردگان و امتحانــات ادرار و برخــی مــواد دیگــر کــه پزشــکان 
ــد از  ــاز نمودن ــران آغ ــود در ای ــکار خ ــه ابت ــی ب ــی و خارج ایران
ــراد ســهمی عمــده  ــن اف ــر لحــاظ در خــور توجــه اســت و ای ه
ولــی  ایــران دارنــد  آزمایشــگاه های طبــی  بنیان گــذاری  در 
آنچــه مســلم اســت دوران نهضــت آزمایشــگاه های کامــل و 
ــا  ــان ب ــط کارشناس ــد توس ــی جدی ــای علم ــه روش ه ــی ب متک
ــران  ــتور ای ــیس انستیتوپاس ــا تأس ــران ب ــرفته در ای ــایل پیش وس
در ســال 1299شمســی، تشــکیل انســتیتوحصارک )انســتیتورازی 
کنونــی( درســال1303 و بنــگاه بهداشــت در ســال 1315 کــه در 
نهایــت بــه نــام آزمایشــگاه مرکــزی وزارت بهــداری و آزمایشــگاه 
ــن  ــات اولی ــن مؤسس ــد. ای ــاز گردی ــد، آغ ــده ش ــس نامی رفران
ــرای تشــخیص بیماری هــا، مطالعــات  ســازمان هایی بودنــد کــه ب
اپیدمیولوژیــک، تهیــه ســرم، واکســن، بررســی هــای پزشــکی و 
ــات  ــد. مؤسس ــکیل گردیدن ــران تش ــه ای در ای ــات قرنطین خدم
ــات بهداشــتی و پزشــکی،  ــدو تشــکیل ضمــن خدم ــور از ب مذک
ــا در  ــه فعالیت ه ــعه این گون ــرای توس ــراد الزم ب ــت اف ــه تربی ب
کشــور اقــدام نمودنــد. بــه مــوازات تأســیس و فعالیــت مؤسســات 
ــتان های  ــگاه ها در بیمارس ــیس آزمایش ــره-ی تأس ــرده، دای نام ب
ــت؛  ــد: کشــوری، لشــگری و خصوصــی توســعه یاف ــف مانن مختل

در ســال های بعــد توســط وزارت بهــداری، بهداری هــای نیروهــای 
مســلح، دانشــکده های پزشــکی و ســازمان های طبــی و بهداشــتی 
دیگــر رو بــه تکامــل گراییــد و هماهنــگ بــا تکمیــل بیمارســتان ها 
ــرده و  ــل ک ــکان تحصی ــداد پزش ــدن تع ــاد ش ــایل کار و زی و وس
ــارج  ــا خ ــران ی ــده ای در ای ــف، ع ــته های مختل ــن رش متخصصی
ــرده،  ــدا ک ــوم آزمایشــگاهی تخصــص پی ــته های عل کشــور در رش
مبــادرت بــه تأســیس آزمایشــگاه های خصوصــی در تهــران و 
ــات  ــال مؤسس ــرف 80 س ــو ظ ــن نح ــد و بدی ــتان ها نمودن شهرس
آزمایشــگاهی کامــل در سراســر کشــور تشــکیل و بــه فعالیت هــای 
ــف  ــک، ســم شناســی، بررســی های مختل تشــخیصی، اپیدمیولوژی
ــور  ــاج کش ــورد احتی ــن م ــرم و واکس ــه س ــی، تهی ــواد مصرف م

ــد. پرداختن

منابع:
Pourahmad J. History of medical sciences in Iran. Iranian 
Journal of Pharmaceutical Research. 2010 Nov 20:93-9.
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ســانتریفیوژهای آزمایشــگاهی، یکــی از مهــم تریــن دســتگاه هــای آمــاده ســازی 
نمونــه در مصــارف امــروزی اســت، کــه بــه نظــر می رســد، یکــی از کارآمدتریــن  

راه هــا بــرای جداســازی نمونــه هایــی بــا غلظــت هــای متفــاوت باشــد.
ــج سایزشــان از مــدل هــای  ــواع بســیاری ازســانتریفیوژ وجــود دارد، کــه رن ان
رومیــزی بــا گنجایــش 2/1 لیتــری و بیشــترین لــود 5/1 کیلوگــرم، تــا 
ســایزهای بزرگتــری کــه روی زمیــن قــرار مــی گیرنــد و گنجایششــان 5 لیتــر 

ــاوت اســت. ــی بیشــتر اســت، متف ــا حت ــرم ی ــود 6 کیلوگ ــا بیشــترین ل ب
بعضی از دستگاه های بزرگ تر می توانند به سرعت هایی تا حد

ــانتریفیوژهای  ــه س ــی ک ــند در حال ــه( برس ــش در دقیق  Rpm 10000 )چرخ
کوچک تر، معموال بیشترین سرعت چرخششان، زیر Rpm300 است.

ــه ســرعت حــدود Rpm3000 دســت یابنــد، در نیمــه هــای ســال      ســانتریفیوژهای رومیــزی کــه مــی توانســتند ب
ــرار مــی گرفتنــد. 1800مــورد اســتفاده ق

دســتگاه هــای اولیــه، دســت ســاز بــوده و بــا قــدرت دســت کار 
ــراع ســانتریفیوژهای  ــا اخت ــا در ســال 1912 ب ــد ام ــی کردن م
الکتریکــی، ایــن ســانتریفیوژها جایگزیــن ســانتریفیوژهای 
اولیــه شــدند. ســانتریفیوژهای اولیــه، بیشــتر بــرای کاربردهــای 
ــه نشــین آن اســتفاده  غیرزیســتی مثــل: جداکــردن شــیر از ت

مــی شــدند.
ــردد،  ــی گ ــرن 15 برم ــه ق ــه نیم ــانتریفیوژکردن ب ــد س فرآین
زمانــی کــه ســانتریفیوژهای دســت ســاز بــرای جداســازی شــیر 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد.

سیر تکاملی سانتریفیوژهای آزمایشگاهی

:1850
در1864، سیســتم جداســازی شــیر توســط آنتونیــون پرنــدت، 
جنبــه تجــاری پیــدا کــرد؛ کســی کــه اولیــن ســانتریفیوژ لبنیــات 
ــه  ــرح اولی ــعه داد. ط ــیر، توس ــه از ش ــازی خام ــدف جداس ــا ه را ب
ــن  ــرای اولی ــگاهی ب ــط آزمایش ــانتریفیوژ در محی ــتفاده از س ی اس

ــد. ــه ش ــه کارگرفت ــط Friedrich Miescher ب بارتوس
ــرای  ــد ب ــانتریفیوژ جدی ــتم س ــک سیس درMiescher ،1869 از ی
مجــزا کــردن اجــزای ســلول اســتفاده کــرد. ایــن پروســه بــه کشــف 
ــد از اجــزای تشــکیل دهنــده ی زیســتی  یــک ســطح مهــم و جدی
انجامیــد کــه بعــد از ایــن کــه بــه عنــوان نوکلئیــک اســید شــناخته 

شــدند.
ــراد  ــد و اف ــناخته ش ــه رســمیت ش ــه ســرعت ب ــای میشــر ب کاره
ــد. در  1879  ــعه دادن ــرده و توس ــال ک ــای او را دنب ــر، کاره دیگ
 Gustaf de ــط ــداوم توس ــازنده ی م ــدا س ــانتریفیوژ ج ــن س اولی

ــاری  ــرفت، تج ــن پیش ــه ای ــد ک ــته ش ــش گذاش ــه نمای Laval ب
ــاخت. ــن س ــار، ممک ــن ب ــرای اولی ــانتریفیوژ را ب ــازی س س

گام بعــدی در جهــت تکامــل ســانتریفیوژ در دهــه 1920و 1930 
اتفــاق افتــاد، زمانــی کــه اولتراســانتریفیوژ قــادر بــه دســتیابی بــه

G 900000 بــود کــه توســط تئودورســوئدبرگ؛ داروســاز ســوئدی، 
 900000  Gتوســعه یافــت. مــدل هایــی کــه قــادر بــه رســیدن بــه
مــی باشــند، دارای روتورهــای کوچــک هســتند، بنابرایــن از 
 260000 Gــدود ــد در ح ــی توانن ــه م ــر ک ــزرگ ت ــای ب روتوره
کارکننــد، درکار روزمــره اســتفاده مــی شــود. ســوئدبرگ از 
ســانتریفوژ خــود بــرای تعییــن وزن مولکولــی و ســاختار زیرواحدی 
ــتفاده  ــن اس ــد: هموگلوبی ــده مانن ــیار پیچی ــای بس ــن ه پروتئی
کــرد. ایــن اطاعــات، انقابــی در درک ســاختارهای پروتئیــن بــه 
وجــودآورد. در ســال1926، ســوئدبرگ جایــزه نوبل را بــرای اختراع 
ــت  ــد دریاف ــیمی کلوئی ــش در ش ــت های ــانتریفیوژ و فعالی اولتراس

چه
یخ

ار
ت

سمانه رستم پرور )ترم 5 علوم آزمایشگاهی( ، زهرا داوطلب ) ترم 2 علوم آزمایشگاهی(
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ــاً  ــانتریفوژ Svedbergs، اساس ــرا س ــال، اولت ــن ح ــا ای ــرد. ب ک
یــک ابــزار تحلیلــی بــود، کــه بــه طــور خــاص بــرای ضبــط دقیــق 
مرزهــای رســوب طراحی شــده بــود. تهیــه ی آن بــرای فرایند های 
مقدماتــی غیرممکــن بــود، کــه یکــی از ســاده ترین دالیــل آن افقی 
بــودن میلــه روتــور بــود. گــذر از ایــن ابزارهــای تحلیلــی بــه ســمت 
اولتــرا ســانترفیوژهای جدیــد بــا تــاش هــای فیزیکــدان فرانســوی 

 Emile Henriot
ــه  ــادر ب ــد، او ق میسرش
دســت یابــی بــه ســرعت 
چرخشــی بســیار بــاال 
ــک  ــیله ی ــه وس ــود، ب ب
کــه  بــاال،  ارتعــاش 
ــرده  ــوای فش ــط ه توس
پشــتیبانی  و  هدایــت 
مــی شــد. عاقمنــدی 
ــروس  ــازی وی ــه جداس ب
 Edward Pickels ،هــا
را   Johannes Bauerو
اولیــن  ســاخت  بــرای 
بــا  خــا  ســانتریفیوژ 
ــب  ــاال و مناس ــرعت ب س

ــروس  ــه ی وی ــرای مطالع ب
هــای قابــل فیلترشــدن، تشــویق کــرد. بعدهــا Pickels بــه 
ــت  ــه قابلی ــری ک ــب ت ــانتریفیوژهای مناس ــد اولتراس ــال تولی دنب
ــل  ــان الکتریکــی را داشــتند، رفــت. دراوای ــا جری هدایــت شــدن ب
دهــه 1930، اختــراع Martin Behrens توانســت رســوب نهایــی 
ــتفاده از  ــا اس ــانتریفیوژ را ب ــای س ــک ه ــد. او تکنی ــی کن را بازیاب
شــیب چگالــی حــال هــای غیــر آبــی بــرای جداســازی هســته هــا 
بهبــود بخشــید. او بــه رویکــرد تقســیم بنــدی بافــت هــا بــا هــدف 
جــدا کــردن یــک یــا چنــد مولفــه قابــل شناســایی از ســلول هــای 
ــی و شــیمیایی  ــد از لحــاظ فیزیک ــی توانن ــه م شکســته شــده، ک
بررســی شــوند، نزدیــک شــد. در ســال Albert Claude 1942 و

James Potter مقالــه ی برجســته ای بــا عنــوان جداســازی رشــته 
ــمیک را  ــای لوس ــلول ه ــاکن س ــته ی س ــن از هس ــای کروماتی ه
ــانتریفیوژ را  ــل س ــری مراح ــک س ــه ی ــن مقال ــد. ای ــر کردن منتش
تعییــن مــی کــرد، کــه طــی آن، رســوب یــا مایــع بــاالی رســوب 
بــرای دســتیابی بــه رشــته هــای کروماتیــن جمــع آوری شــده  بود. 
در اوایــل دهــه Martin Behrens  ، 1930 بازیافــت رســوب نهایی 
 Specialized(در ســال1946 اســپینکو Pickle .را توســعه داد
Instrument Corp(  را در Belmont، کالیفرنیــا تاســیس کــرد و 
براســاس طراحــی خــود، یــک اولتراســانتریفیوژ را بــه بــازار عرضــه 
کــرد. در ســال 1949، اســپینکو، مــدلL، اولیــن اولتراســانتریفیوژ 
ــی  ــه معرف ــر ســرعت40000 دور در دقیق ــا حداکث ــی  را ب مقدمات
ــروت  کــرد. ایــن، نشــان دهنــده ی یــک تغییــر چشــم گیــر در ث

ــود. ــپینکو ب اس
: 1950

ــی  ــان چگال ــاس گرادی ــانتریفیوژی براس ــه 1950 س ــل ده در اوای

جهــت جــدا ســازی قطعــات بافتــی ابــداع شــد. ایــن پروســه توســط   
ــاه  ــاغ گی ــه در ب ــی ک ــروس شــناس گیاه Myron K. Brakke وی

شناســی بروکلیــن، مشــغول بــه کار بــود، گســترش یافــت.
 Beckman Instruments )Beckman Coulter 1954 در ســال
ــش  ــیس بخ ــه تاس ــرد و زمین ــداری ک ــپینکو را خری ــی( اس فعل
ســانتریفیوژ اســپینکو خــود را فراهــم کــرد، بکمــن بافاصلــه شــروع 
بــه بهبــود طراحــی ســانتریفیوژ کــرد، کــه بســیاری از آنهــا هنــوز 
هــم اســتفاده مــی شــوند. بــه عنــوان مثــال، سیســتم هــای درایــو با 
موتورهــای بــا ســرعت بــاال جایگزیــن شــدند  و مــواد مــورد اســتفاده 

بــرای تیغــه روتــور ارتقــا یافــت.
در ســال Netheler & Hinz Medizintechnik 1962، شــرکتی 
 Eppendorf  ــوان ــا عن ــروزه ب ــه ام ــان ک ــورگ آلم ــع در هامب واق
شــناخته مــی شــود، نخســتین میکروســانتریفیوژها را بــرای مصارف 
ــر  ــاس میکرولیت ــتگاه در مقی ــن دس ــرد. ای ــد ک ــگاهی تولی آزمایش
)مــدل 3200( بــرای اســتفاده در آزمایشــگاه هــای تحلیلــی عــادی 
معرفــی شــد و تنهــا یــک شــاخص بــرای کنتــرل زمــان ســانتریفیوژ 
ــترده ای از  ــف گس ــاس طی ــر اس ــتم میکرولیت ــد. سیس ــه ش ارائ
ــا توســط شــرکت  ــود کــه متعاقب ــی ب ابزارهــای آزمایشــگاه مولکول

هــای مختلــف زیســت فنــاوری و آزمایشــگاهی توســعه یافــت.
در ســال Heinkel  ،1971 اولیــن فیلتــر معکــوس ســانتریفیوژ 

ــرد. ــد ک )HF(  را تولی
ــانتریفوژ  ــن س ــال1976 اولی در س
ــده  تنظیــم شــده توســط ریزپردازن
در   Hettich توســط   در جهــان 
ــن  ــد. ای ــدازی ش Achema راه ان
ــوان پیشــتاز عصــر  ــه عن ــراع ب اخت
خــود مطــرح و چندیــن ســال 
ایــن  از  اســتفاده  رواج  از  پیــش 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــوژی، م تکنول

ــت. گرف
 Beckman  ،  1980 دهــه  در 
ــه ی اول  ــانتریفوژهای طبق اولتراس

را راه انــدازی کــرد.
بکمــن   ،1990 دهــه  در 
عملکــرد  بــا  ســانتریفوژی 
بــاال Avanti  را راه انــدازی 

ــخ  ــن مدل هــای ســانتریفوژ در تاری کــرد کــه یکــی از محبــوب تری
بــود. هــم چنیــن در طــی ایــن دهــه اولیــن ســانتریفوژ بــا توانایــی 
ــانتریفوژ،  ــن س ــد. ای ــد ش ــط Hettich تولی ــک توس ــردش روباتی گ
هــم چنیــن قابلیــت کنتــرل بــا رایانــه و تنظیــم موقعیــت روتــور را 
ــوق  ــانتریفیوژهای ف ــال Heinkel ،1991 س ــد. در س ــی باش دارا م
ــرد.  ــی ک ــاال معرف ــار ب ــا فش ــری ب ــرای آب گی ــود را ب ــاده ی خ الع
در ســال   1992 سیســتم PAC یــا ســانتریفوژ بــا فشــار مضاعــف 

ــت. ــعه یاف ــط Heinkel توس توس

: 2000
در سالEppendorf ، 2000، رده میکروسانتریفیوژهای کاسیک 

سانتریفیوژ دهه 1۹20

اولین سانتریفیوژ جداکننده 
دهه 1۹70
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بکمن سانتریفیوژ دهه 1۹۹0

سانتریفیوژ ها مدرن حاوی سیستم خالء

منابع :
Buie, J. (2010). Evolution of the Lab Centrifuge. Q is for 
Quality, 4, 38-39

چه
یخ

ار
ت

کــه   5415D کننــده ی  بــا ســانتریفیوژهای خنــک  را  خــود 
ــم  ــد و ه ــانتریفیوژها بودن ــن میکروس ــم صداتری ــن و ک کوچکتری
چنیــن Eppendorf، MiniSpin و MiniSpin Plus را کــه بــا نــام 
ــرد  ــازار ک ــه ب ــی شــدند، روان ســانتریفیوژهای شــخصی شــناخته م

ــانتریفیوژها(. ــروش س ــدی از ف ــر جدی )عص
آینده سانتریفیوژها:

ــه  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه 1940  ب ــه در ده ــی ک ــانتریفیوژ از زمان س
ــا  ــرای آزمایشــگاه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ت صــورت تجــاری ب
ــی، ماننــد  ــی را پیمــوده اســت. روتورهــای اصل ــروز راهــی طوالن ام
ــل انبســاط  ــوالد قاب ــد، از ف ــد ش ــه توســط  Svedberg تولی آن چ
ســاخته شــده اســت، امــروزه مــوادی ماننــد: آلومینیــوم و تیتانیــوم 
ــی  ــتفاده م ــز اس ــز از مرک ــای گری ــر نیروه ــت در براب ــرای مقاوم ب
شــود، ویژگــی هــای اســتاندارد در حــال حاضــر شــامل: فرآیندهــای 
خنــک- کننــده، برنامــه نویســی، تشــخیص عــدم تعــادل خــودکار، 

ــر مــی باشــد. ــور تغییــر پذی ــز و سیســتم هــای روت کاهــش نوی
ــه ســانتریفیوژهای مــدرن اضافــه شــده  سیســتم هــای خــا نیــز ب
انــد تــا اصطــکاک را کاهــش دهنــد و کنتــرل دمــا را حفــظ کننــد. 
ــه  ــی، ب ــکوپ الکترون ــد: میکروس ــر، مانن ــای دیگ ــعه ی ابزاره توس
ــی  ــر بررس ــده را بهت ــانتریفیوژ ش ــا ذرات س ــازه داد ت ــان اج محقق

کننــد.
ــته ای  ــواد هس ــا و م ــن ه ــورد پروتئی ــق در م ــه تحقی ــن ک ــا ای ب
ــور بســیار  ــش ســرعت در انجــام ام ــه و افزای ســلول گســترش یافت
ــی از  ــر شــده امــا ســانتریفوژ هــم چنــان یــک قطعــه حیات مهــم ت

ــود. ــی ش ــی م ــش بین ــده  پی ــرای آین ــگاهی ب ــزات آزمایش تجهی
  Destiny ــگاه ــانی آزمایش ــات انس ــز تحقیق ــن، مرک ــر زمی ــاوه ب ع
ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی در حــال حاضــر از تکنولــوژی 
ــداوم خــود  ــاش م ــوان بخشــی از ت ــه عن ــانتریفوژ Hettich  ب س
درجهــت بهبــود تحقیقــات و فنــاوری هــای پزشــکی بــرای زندگــی 

ــد. ــی کن ــتفاده م ــده اس بشــر در آین
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 :)Prick  ( تست پوستی پریک
آلرژن  هــای  تشــخیص  منظــور  بــه  پریــک  پوســتی  تســت 
آلرژیــک  بیماری  هــای  در  عائــم  راه  انــدازی  بــرای  مســئول 
ــایی  ــرای شناس ــت patch  ب ــه تس ــود. در حالی  ک ــتفاده می  ش اس
ــک  ــت پری ــت، تس ــد اس ــتی مفی ــای پوس ــا آلرژی  ه ــی ب بیماران
بــرای شناســایی بقیــه  ی حساســیت  ها ماننــد: حساســیت  های 
ــرات و  ــش حش ــیت نی ــی، حساس ــیت  های داروی ــی، حساس غذای
حساســیت  های تب  یونجــه می  باشــد. از ایــن تســت )بــا ورود 
ــایی  ــه در شناس ــک روش پای ــوان ی ــه عن ــول( ب ــای معم آلرژن  ه
ــک تســت ســاده،  ــه ی ــک اســتفاده می  شــود ک ــای آلرژی بیماری  ه

ارزان و بــا ریســک پاییــن می  باشــد.
نشانه  هایی برای انجام تست پریک:

تســت پریــک بــه طــور معمــول بــرای شناســایی آتوپــی )ســندرم 
ــی  ــدید ایمن ــخ ش ــا پاس ــی ب ــود. آتوپ ــتفاده می  ش ــک( اس آلرژی
یــک  دارای  و  می  شــود  مشــخص  محیطــی  فاکتور  هــای  بــه 

ــی در  ــورت بالین ــه ص ــه ب ــت، ک ــی اس ــیار مهم ــی بس ــزء ژنتیک ج
ــج تســت  ــا و تب  یونجــه شــرکت دارد. نتای بیماری  هــای آســم، اگزم
پوســتی پریــک می  توانــد بــرای مدیریــت درمــان بیمــاران مبتــا بــه 
ــال: در کاهــش حساســیت  ــرای مث ــه  کار رود؛ ب آســم و تب  یونجــه ب
بــه آلرژن  هــای خــاص، حــذف حیوانــات خانگــی و اجتنــاب از 
اســتفاده  می  شــود و همچنیــن در  خــوردن غذا  هــای خــاص 
بیمارانــی بــا کهیرهــای حــاد )مخصوصــا اگــر درمــان ایمنــی صــورت 
ــی کــه در معــرض گــزش حشــرات هســتند،  گرفته  باشــد( و بیماران
ــوط  ــای مرب ــوال در بررســی آتوپی  ه ــن تســت معم ــد اســت. ای مفی
ــل  ــدم تحم ــوادم، ع ــن و آنژی ــای مزم ــتی، کهیره ــاب پوس ــه الته ب
غذاهــا، درماتیــت هرپتی  فــرم )التهــاب مزمــن پوســت( و راش  هــای 

ــد. ــی نمی  کن ــی، کمک غیراختصاص
ــخیص  ــرای تش ــواهدی را ب ــد ش ــت می  توان ــن تس ــی: ای ــور کل به  ط
ــم  ــی فراه ــرایط بالین ــار و ش ــابقه  ی بیم ــه س ــه ب ــا توج ــاری ب بیم

کنــد.

تست پوستی رپیک

Skin Prick Test
تست پوستی رپیک

Skin Prick Test

ت
اال

مق

فاطمه پناهی ، مجتبی رشیدپور )ترم 5 علوم آزمایشگاهی(
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تکنیک تست پریک
ــوان 25-3  ــر روی ســر انجــام میشــود و میت ــن تســت معمــوال ب ای

ــرژن را شناســایی کــرد. آل
مراحل انجام تست:

1- ساعد را با شوینده و آب یا الکل، تمیز کنید.
ــا آلرژن  هایــی کــه روی آن تســت می  شــود،  2- ســاعد را متناظــر ب

ــذاری  ــک خــودکار عامت  گ ــا ی ب
نقــاط  فاصلــه  ی  می    کنیــم. 
بایــد  گذاری  شــده  عامــت 

باشــد.  2cm حداقــل 
3- یــک قطــره از محلــول حــاوی 
نقطــه  ی  کنــار  در  را  آلــرژن 
قــرار  عامت  گــذاری   شــده 

می  دهیــم.
4- بــا یــک لنســت اســتریل 
پوســت را خــراش داده تــا بــا 

آلــرژن در تمــاس کامــل قرارگیــرد )بــرای هــر قطــره یــک لنســت 
جــدا اســتفاده می  کنیــم.(

5- محلول اضافی آلرژن را توسط یک دستمال پاک می  کنیم.
6- بعــد از گذشــت 30-20 دقیقــه اگــر واکنشــی در پوســت اتفــاق 

بیفتــد، قابــل مشــاهده اســت.
در کنــار آزمایشــات مربــوط بــه آلــرژن بایــد نمونــه  ی کنتــرل منفــی 
ــوال  ــه معم ــت ک ــرل مثب ــه کنت ــیم. نمون ــز داشته  باش ــت نی و مثب
ــه،  ــه در منطق ــد دقیق ــی چن ــد ط ــت، بای ــتامین اس ــول هیس محل
خــارش ایجــاد کــرده و قرمــز و متــورم شــده و در مرکزهــم کهیــر 
ایجــاد کنــد. نمونــه  ی کنتــرل منفــی معمــوال نرمال  ســالین بــوده و 

ــد. ــاد کن ــی ایج ــه عائم ــد هیچ  گون نبای
نتایج تست پوستی پریک

انــدازه  ی  تــورم و  بــه میــزان قرمــزی،  بــا توجــه  واکنش  هــا 
ــوده  ــا ســفید ب ــی می  شــوند. کهیر  ه ــای ایجــاد شــده، ارزیاب کهیر  ه
ــورم  ــه  ی مت ــه توســط منطق ــده می  باشــند ک و دارای ســطحی برآم
و قرمــز حاصــل از واکنش  هــای پوســتی احاطــه شــده  اند، بــه طــور 
ــه  ــا کهیر  هــا ب ــا 20 دقیقــه طــول می  کشــد، ت معمــول حــدود15 ت
بیشــترین انــدازه  ی خــود برســند و بعــد از ســاعتی شــروع بــه محــو 

شــدن می  کننــد.
از مقیاس  هایــی بــا درجه  بنــدی متعــدد بــرای انــدازه  ی ســایز 
ــه  ــیت ب ــزان حساس ــا می ــایز کهیر  ه ــود. س ــتفاده می  ش ــا اس کهیر  ه

ــم. ــدت عائ ــزان ش ــه می ــان  می  دهد ن ــرژن را نش آل
تســت پوســتی پریــک بــرای اینکــه حــاوی اطاعــات مفیــد باشــد، 
ــد.  ــط باش ــی مرتب ــات فیزیک ــار و آزمایش ــابقه  ی بیم ــا س ــد ب بای
ــت  ــا مثب ــی ی ــل منف ــه دالی ــبت ب ــد نس ــک بای ــن پزش هم  چنی
ــت را  ــج تس ــد نتای ــا بتوان ــد ت ــی داشته  باش ــا آگاه کاذب واکنش  ه

به  درســتی تفســیر کنــد.
مشکالت رایج

یکــی از مشــکات رایــج ایــن تســت، قــرار گرفتــن نمونه  هــا نزدیــک 
ــن  ــرژن بی ــترش آل ــن، گس ــر از 2cm( بنابرای ــد )کمت ــم می  باش ه

ــه درســتی انجــام نمی  شــود. ــورد آزمایــش ب نواحــی م

 علل مثبت شدن کاذب نتایج :
1- واکنــش مثبــت از یــک ســطح مــورد آزمایــش، ممکــن اســت بر 
نتایــج ســطوح کنــار آن   هــم اثــر بگــذارد. )فاصلــه  ی بیــن مناطــق 

مــورد آزمایــش حداقــل 2cm باشــد.(
2- واکنش  های تحریکی

علل منفی شدن کاذب نتایج :
ــر هیســتامین را  ــر داروهایــی ماننــد: آنتی  هیســتامین کــه اث 1- اث
خنثــی می  کنــد )بــه بیمــاران توصیــه می  شــودکه مصــرف دارو  هــا 

را 72 ســاعت قبــل از انجــام ایــن آزمایــش قطــع کننــد.(
2-کاهش واکنش  ها در پوست نوزادان و افراد مسن

3-اســتخراج آلرژن  هایــی بــا رقــت خیلــی پاییــن )مخصوصــا 
ــذا( ــا غ ــراه ب هم

ــب  ــت متعج ــی تس ــواب منف ــاهده  ی ج ــا مش ــراد ب ــیاری از اف بس
ــد  ــده بای ــم به  وجود  آم ــد عائ ــان دارن ــه اطمین ــده، درحالی  ک ش
ــیت در  ــت؛ حساس ــن اس ــه ممک ــد، ک ــته باش ــی داش ــت خاص عل
ــی- ــه م ــال گفت ــرای مث ــری باشــد، ب ــرژن دیگ ــه آل ــراد ب ــن اف ای

ــد،  ــاد می  کن ــه را ایج ــوال تب  یونج ــاه privet  معم ــه گی ــود ک ش
ــط  ــت توس ــن اس ــم ممک ــت، عائ ــور نیس ــت این  ط ــا در حقیق ام
گیــاه ryegrass کــه هماننــد گیــاه privet  اســت، ایجــاد شــود. 
ــک،  ــر تحری ــت در اث ــن اس ــه ممک ــر تب  یونج ــای دیگ در نمونه  ه

ــرژن خــاص. ــک آل ــه ی ــرده  ی کاج باشــد، ن توســط گ

واکنش مثبت به آلرژن ها بر روی پوست

ت
اال

مق

منابع :
Liang A. Skin testing in asthma and hay fever. NZFP 
2002;29(6):419-421
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 Uttar منطقــه ی   Bhadoiاز روزه  دوازده  دختــر  نــوزاد  یــک   
Pradesh بــه دلیــل کــدورت و بی حرکتــی هــردو چشــم در زمــان 
ــه بیمارســتان مراجعــه کــرد. اطاعــات نشــان مــی داد کــه  ــد ب تول
ــد  ــد 2400 گــرم بوده اســت. او از مــادری متول وزن او درهنــگام تول
شــده  بــود، کــه ازدواج مجــدد داشــته و ســه بــارداری قبلــی او بــه 
ســقط جنیــن منتهــی شــده  بــود. معاینــه  مردمــک، قســمت قدامــی 
ــا کاتاراکــت دوطرفــه  هــردو چشــم را نرمــال نشــان داد.  عدســی ب
وجــود داشــت )شــکل1(. هــردو چشــم بــه دلیــل کــدورت عدســی 

قابــل مشــاهده نبودنــد.
بــدن کــودک دارای چندیــن ضایعــه ی برآمــده ی قرمــز رنــگ اســت.  
ــپلنومگالی(،  ــال )هپاتواس ــد و طح ــی کب ــودک، بزرگ ــه ی ک معاین

ــه و شــکاف قلبــی را آشــکارکرد.  قفســه ســینه دوجانب

شکل1. فتوگرافی رنگی، کدورت لنتیکوالردوطرفه را نشان می دهد.

فانتینــول قدامــی گســترده شده اســت؛ رفلکــس شــیرخواری وجــود 
ــگ  ــی رن ــده ی آب ــه ی برآم ــن ضایع ــدن دارای چندی ــام ب دارد؛ تم
ــترامدوالر  ــدی اکس ــی جل ــده ی اریتروپوییت ــان دهن ــه نش ــت ک اس

ــت. ــری( اس ــن بلوب ــای مافی )لکه ه
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سندرم تورچ 
Torch Syndrome

    درایــن مقالــه گــزارش یــک مــورد ســندرم تــورچ بــا یافتــه 
هــای مشــخص ارائــه مــی شــود، نــوزادی دارای آب مرواریــد 
ــن  ــواره بی ــص دی ــری، نق ــن بلوب ــای مافی ــه ه ــادرزادی، لک م
ــی  ــرولوژیکی رادیولوژیک ــای س ــه ه ــامل یافت ــزی و ش دهلی

اســت.

مقدمه: 

پاروویــروس B12 ، ویــروس واریسازوســتر، هپاتیــت
B، ســیفیلیس، روبــا، ســیتومگالوویروس و هرپس می 
 باشــد.خصوصیات بالینــی اصلــی آن شــامل: زردی 
همــراه بــا بزرگــی کبــد و طحــال، لکــه  هــای مافیــن 
ــیون  ــادرزادی، کلسیفیکاس ــی م ــص قلب ــری، نق بلوب
ــی  ــرولوژیکی )آنت ــای س ــه  ه ــا یافت ــراه ب ــزی هم مغ
بــادی  هــای مثبــت IgG برای آنتــی ژن  هــای مختلف( 

می  باشــد.

 شکل 2. فتوگراف رنگی برآمدگی های اریتروپوییتی جلدی اکسترامدوالر 
)لکه های مافین بلوبری( را نشان می دهد.

  تســت های ســرولوژیکی مــادر، آنتــی بــادی IgG مثبــت را 
ــیمپلکس  ــس س ــروس هرپ ــایتومگالوویروس و وی ــا، س ــرای روب ب
آشــکارکرد. طیــف آنتــی بــادی IgG بــرای توکسوپاســما گونــدی 
در محــدوده ی مــرزی قرارداشــت. آنتــی بــادی IgM بــرای روبــا، 
ــروس هرپــس ســیمپلکس و توکسوپاســما  ســیتومگالوویروس، وی
ــادر  ــن TORCH را در م ــت مزم ــه عفون ــود ک ــی ب ــدی منف گون

نشــان مــی داد.    
  تســت های ســرولوژیکی نــوزاد، آنتــی بــادی IgG مثبــت را بــرای 
ــرد.  ــکار ک ــیمپلکس آش ــس س ــیتومگالوویروس و هرپ ــا، س روب
آنتــی بــادی IgG بــرای توکسوپاســما گونــدی منفــی بــود. آنتــی 
بــادی IgM بــرای روبــا، ســیتومگالوویروس، هرپــس ســیمپلکس و 
 TORCH توکسوپاســما گونــدی منفــی بــود، کــه انتقــال عفونــت

از مــادر بــه نــوزاد را نشــان مــی داد.  
ــا  ــش WBC ب ــه افزای ــان داد ک ــوزاد نش ــون ن ــی خ  الم محیط
ــش    ــی، افزای ــوژی عفون ــده ی پاتول ــان دهن ــبی، نش لنفوسیتوزنس
بیلــی روبیــن کل و غیــر مســتقیم، افزایــش آنزیــم آلکالیــن 

ــت.  ــدی اس ــری کب ــده درگی ــان دهن ــفاتاز، نش فس
ــوزاد نشــان دهنــده ی نقــص  ــر رنگــی از ن  اکــوی دوبعــدی و داپل
ــا نقــص دیــواره ی بیــن دهلیــزی تیــپ   قلبــی مــادرزادی همــراه ب

Ostium secundum  اســت.
ــان  ــی را نش ــانی و گیجگاه ــای پیش ــدگی در لوب ه  B/L پهن ش
داد. چنــد کانــون اکوژنیــک )کلسیفیکاســیون( در سراســر پارانشــیم 
مغــزی پراکنــده هســتند، کــه عمدتــا در ناحیــه پــرده ونتریکــوالر 
قــرار دارنــد. چندیــن ضایعــه کیســتیک نیــز در لوب هــای دوطــرف 
  TORCH و قدامــی وجــود دارد. ایــن یافته هــا ســبب علــل
ــکل3(  ــد. )ش ــت می کنن ــوژی TORCH  حمای ــده اند و از اتیول ش

شکل USG( 3 جمجه ی  نوزاد(

در نهایت، تشخیص سندرم TORCH یافت شد.
بررسی: 

ایجــاد  شده اســت.   C و   T، O، Rازحــروف  TORCH واژه ی 
ــاز در  ــاری خطرس ــک بیم ــانه ی ی ــروف نش ــن ح ــدام از ای هرک
دوران بــارداری هســتند.T: توکسوپاســما، O: دیگــر عفونــت هــا 
 ،B ویــروس واریســا زوســتر، هپاتیــت ،B19ماننــد )پاروویــروس
ــت. ــس اس ــیتومگالوویروس، H: هرپ ــا، C: س ــیفلیس(، R: روب س
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توکسوپالسموز:
توســط عفونــت بــا تــک یاختــه توکسوپاســما گونــدی کــه انــگل 
داخــل ســلولی می باشــد، ایجــاد می شــود. توکسوپاســما گونــدی 
از طریــق مدفــوع گربــه، خــوردن گوشــت خــام، آب و خــاک آلــوده 
و شــیر غیرپاســتوریزه ی بــز منتقــل می شــود. عائــم بالینــی 
توکسوپاســموز عبارتنــداز: زردی همــراه بــا بزرگــی کبــد و طحــال 
)هپاتواســپلنومگالی(، میکروســفالی یــا هیدروســفالی، کلســیفیه ی 
ــی  ــب ماندگ ــنج، عق ــی، تش ــت، میکروفتالم ــزی، رتینوکروئیدی مغ

ذهنــی و ناشــنوایی اســت.    
ــن  ــقط جنی ــه س ــر ب ــد منج ــادرزادی می توان ــموز م توکسوپاس
ــگام  ــب در هن ــوم اغل ــه س ــه ماه ــوده در س ــای آل ــود. جنین ه ش
ــادر  ــگام، م ــخیص زود هن ــتند. در تش ــت هس ــدون عام ــد ب تول
ــین ) 1500  ــا اسپیرومایس ــن ب ــت جنی ــری از عفون ــرای جلوگی ب
میلــی گــرم BID ( درمــان می شــود. اگــر جنیــن آلــوده تشــخیص 
داده شــود، درمــان ترکیبــی از پیریمتامیــن و ســولفادیازین )درمان 
کاســیک( می باشــد. ایــن درمــان همــراه بــا تجویــز مکمــل اســید 
فولینیــک می  باشــد و مانــع از ســرکوب مغــز اســتخوان کــه ناشــی 

ــود.  ــت، می ش ــولفادیازین اس ــن و س از پیریمتامی
سرخچه یا سرخچه آلمانی:

ــتم  ــوا از سیس ــای ه ــا قطره ه ــتقیم و ی ــاس مس ــق تم   از طری
ــدن مــادر وارد  ــه ب تنفســی منتقــل می شــود. ویــروس ســرخچه ب
ــوده می شــود.  ــن آل ــق خــون و جفــت، جنی شــده، ســپس از طری
ــه  ــاً در س ــوزادان عمدت ــت در ن ــه عفون ــا ب ــانس ابت ــترین ش بیش
ــادرزادی  ــرخچه م ــت س ــت. عفون ــارداری اس ــر ب ــه اول و آخ ماه

ــد: ــرم باش ــه ف ــه س ــد ب می توان
 1. سندرم سرخچه مادرزادی کالسیک  

ــه  ــی، ب ــادرزادی قلب ــای م ــامل: بیماری ه ــی ش ــای بالین یافته ه
ویــژه آرتروســکوپی مجــاری هوایــی یــا تنگــی ریــوی و نقص هــای 
چشــم بــه ویــژه آب مرواریــد، گلوکــوم یــا میکــرو فتالمــی، 

ــت. ــنوایی اس ــا ناش ــفالی ی میکروس
2. سندرم سرخچه مادرزادی گسترش یافته  

یافتــه هــای بالینــی شــامل: عقــب ماندگــی رشــد داخــل رحمــی، 
لکــه  میوکاردیــت،  و  آنســفالیت  ترومبوســیتوپنی،  پورپــورای 
ــا  ــراه ب ــری )Blueberry Muffin Baby(، زردی هم ــن بلوب مافی

ــت.  ــت اس ــز پوس ــا اریتروپوئ ــورا ی ــپلنومگالی، پورپ هپاتواس
ــان   ــا فونت ــاج ی ــامل: م ــت ش ــن اس ــی ممک ــایرموارد تزریق س
ــی،  ــتخوان های طول ــذرا در اس ــای گ )Fontanelle(،رادیولولوژي ه

ــند.  ــدان باش ــای دن ــص مین ــوب و نق ــد خ ــدم رش ع
3. سندرم سرخچه بعد تولد 

یافتــه هــای بالینــی شــامل: بیمــاری مزمــن شــدید، 
اســهال،  پوســتی،  بثــورات  بینابینــی،  پنومونــی  بــا 
مننژیــت  بــدن،  ایمنــی  هیپوگاماگلوبولینمــی، کمپلکس هــای 
آســپتیک، هپاتواســپلنومگالی، ترومبوســیتوپنی و پنوموسیســتیس 

پنومونــی.
عفونت سایتومگالوویروس:

ــارداری یــا از طریــق شــیردهی یــا تمــاس  ایــن عفونــت در دوران ب
ــوزادان  ــود. ن ــل می ش ــوزاد منتق ــه ن ــزاق ب ــا ادرار و ب ــتقیم ب مس

عائــم کلینیکــی مختلفــی ماننــد: آتروپیــک اپتیکــی، میکروســفالی 
)کوچــک شــدن غیر طبیعــی ســر(، کلسیفیکاســیون داخــل جمجمــه 
ــنوایی،  ــش ش ــا، کاه ــه(، هیپوتونی ــل جمجم ــیم داخ ــوب کلس )رس
پورپــورای ترومبوســیتوپنی را نشــان می-دهــد. اگــر مــادر در دوران 
ــر  ــرگ و می ــزان م ــه داشــته باشــد، می ــت اولی ــک عفون ــارداری ی ب

ــاال اســت.  جنیــن ب
ویروس هرپس سیمپلکس:

  HSV1.یافــت می شــود HSV 2 و HSV1 ایــن ویــروس در دو نــوع
بــه طــور عمــده بــر قســمت هــای فوقانــی بــدن تاثیــر می-گــذارد 
 )Gingivostomatitis( بــه عفونــت گینگوئوزوماتیــت و منجــر 
ــل  ــلی دخی ــال تناس ــا در تبخ ــود. HSV2 عمدت ــت می ش و فارنژی
اســت. عفونــت HSV  نــوزادان اغلــب در یــک تــا ســه هفتگــی تولــد 
بــروز می کنــد. بیمــاری موضعــی بــه صــورت جوش-هــای وزیکــوالر 
ــان  ــر درم ــه اگ ــود ک ــر می ش ــم ها ظاه ــان و چش ــت، ده در پوس

نشــده باقــی بمانــد در 
بیــش از70 مــوارد، کل 
بــدن را درگیــر و بیمــاری 

ــود. ــر می ش منتش
ــاری  ــی بیم ــم بالین  عائ
شــامل:  شــده  منتشــر 
تــب،  اشــتهایی،  بــی 
قطــع  حالــی،  بــی 
تنفس)Apnea( ، تشــنج، 

تنگــی نفــس، هپاتومگالــی، زردی و انعقــاد داخــل عروقی اســت. علی 
رغــم درمــان سیســتمیک، بیمــاری منتشــر شــده همــراه بــا مــرگ 
ــت  ــند. پنومونی ــن )HSV2 : 50( و ) HSV1:70( می باش ــر بی و می
هموراژیــک، مننگوآنســفالیت، کواگولوپاتــی شــدید و نارســایی کبــد 

ــت. ــراه اس ــف هم ــی ضعی ــش آگه ــا پی ب

ت
اال

مق
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ــک  ــوان ی ــه عن ــد، ب ــان نمی میرن ــه خودش ــلول هایی ک   کشــتن س
ــن  ــت شــده اســت. ای ــوی ضــد پیــری در موش هــا ثاب اســتراتژی ق
ــت.  ــش اس ــورد آزمای ــان م ــورد انس ــر در م ــال حاض ــئله در ح مس
موش هــای ترانــس ژنیــک ســالخورده ای کــه ژان ون دورســن 

)Jan van Deursen( درســال 2000 
بــرروی آن هــا آزمایــش انجــام داده بــود، 
او را ســردرگم ســاختند. بــه جــای رشــد 
تومورهــای مــورد انتظــار، ایــن موش هــا 
بــه بیمــاری ناشــناخته ای مبتــا شــدند. 
زمانــی کــه مــوش  هــا ســه ماهــه بودنــد، 
خزهــای نازکــی بــر پوســت آن هــا رشــد 
ــد  کــرد و چشمانشــان دچــار آب مرواری
شــد. چندیــن ســال طــول کشــید تــا ون 
دورســن متوجــه شــد کــه چــرا موش هــا 
بــه ســرعت در حــال پیــر شــدن بودنــد. 
ــیله ی  ــه وس ــا ب ــدن موش ه ــع ب در واق
نــوع عجیبــی ســلول کــه تقســیم نمــی 
ــده  ــر ش ــد، پ ــن نمی رفتن ــدند واز بی ش

 بــود.
    ایــن امــر بــه ون دورســن و همکارانش 

درClinic Mayo در روچســتر، مینه ســوتا، یک ایده داد: 
ــا  ــت ت ــا کش ــی را در موش ه ــلول های زامب ــن س ــوان ای ــا می ت آی

ــد؟ ــا را کاهــش یاب ــری زودرس آن ه پی
ــم  ــن تی ــال 2011، ای ــق در س ــک تحقی ــود، در ی ــت ب ــخ مثب  پاس
متوجــه شــد کــه حــذف ایــن Senescence Cells مانــع بســیاری 
ــته،  ــال گذش ــت س ــت. در هف ــن اس ــی از س ــامانی های ناش از نابس
ده هــا آزمایــش تاییــد کرده انــد کــه Senescence Cells در 
ــی  ــا م ــردن آن ه ــن ب ــد و از بی ــع یافته ان ــری تجم ــای پی اندام ه
توانــد بیماری هــای خــاص را از بیــن ببــرد یــا حتــی از آن جلوگیــری 
کنــد. بــه تنهایــی در ایــن ســال، حــذف ایــن ســلول ها در موش هــا 
ــدام، ضخامــت خز هــا و عملکــرد کلیــه  ســبب بازگــردان تناســب ان
شــد. هم چنیــن ســبب بهبــود بیماری هــای ریــوی و ترمیــم 
آســیب-های غضروفــی شــد. پیــرو یــک مطالعــه در ســال 2016 ، به 
ــن ســلول ها طــول عمــر موش هــای ســال  نظــر می رســد حــذف ای

خــورده ی ســالم را افزایــش  می دهــد.
  جنیفرالیســف )Jennifer Elisseeff( نویســنده ی ارشــد مقاله ی 
غضــروف و مهنــدس زیســت پزشــکی در دانشــگاه جانــز هاپکینــز در 
 Senescence بالتیمــور، مریلنــد مــی گویــد: »فقــط بــا برداشــتن
ــد.«  ــک کنی ــد را تحری ــای جدی ــد بافت ه ــد تولی Cells می توانی
او مــی گویــد ایــن عمــل برخــی از مکانیســم های تعمیــر طبیعــی 

ــرد.  ــه کار می گی ــت را ب باف
ــیم  ــه تقس ــتند ک ــلول ها هس ــی از س Senescence Cells نوع
نمی شــوند و بــرای اولیــن بارپنــج دهــه قبــل بررســی شــدند. وقتــی 

ربای جوان ماندن، سلولهای زامبی را بکشید!
ــر  ــت پی ــلول ها ظرفی ــه س ــود )هم ــر می ش ــلول پی ــک س ــه ی ک
شــدن را دارنــد( تولیــد نســخه هایی از خــود را متوقــف می کنــد، 
صدهــا پروتئیــن بــه خــارج ســلول آزاد می کنــد و مســیرهای ضــد  
 Senescence ــک ــاند. ی ــود می-رس ــر خ ــه حداکث ــری را ب پی

Cell در گــرگ و میــش اســت! نــه کامــا مــرده اســت و نــه آن 
طــور کــه در زمــان اوج فعالیــت خــود بــوده، تقســیم می شــود.

داروســازی  و  بیوتکنولــوژی  شــرکت های  حاضــر  حــال  در 
عاقه منــد بــه انجــام آزمایــش بــرروی داروهــای شــناخته شــده، 
بــه نــام ســنتولیتیک هســتند،که  Senescence Cellsرا با امید 
بــه عقــب رفتــن و یــا حداقــل جلوگیــری از آســیب های ناشــی از 
ــان فرانسیســکو و  ــوژی در س ــرکت بیوتکنول ســن، می کشــند. ش
ــد  ــت، قص ــیس شده اس ــن تاس ــط ون دورس ــه توس ــا، ک کالیفرنی
ــددی را  ــی متع ــات بالین ــم، آزمایش ــال و نی ــول دو س دارد در ط
بــرای درمــان افــراد مبتــا بــه اســتئوآرتریت، بیماری هــای چشــم 

ــد.  ــام ده ــوی انج ــای ری و بیماری ه
تقریبــا غیرممکــن اســت کــه بــرای آزمایش هــای بالینــی کــه بــه 
ــی در  ــع مال ــوند، مناب ــام می ش ــر انج ــول عم ــش ط ــور افزای منظ
نظرگرفتــه شــود. حتــی بــه عنــوان یــک مفهــوم، توصیــف پیــری 
ــری را  ــده، پی ــاالت متح ــذا و داروی ای ــت. اداره ی غ ــوار اس دش
ــخص  ــت، مش ــان اس ــد درم ــه نیازمن ــرایطی ک ــوان ش ــه عن ب

نکرده اســت. 
ــی  ــه یک ــان چ ــر چن ــد: اگ ــد )Ned David( می گوی ــد دیوی ن
از ایــن آزمایشــات بــر انســان کارآمــد باشــد، یــک فشــار عظیــم 
بــرای توســعه درمان هــا و درک فراینــد اساســی پیــری بــه 
وجــود خواهد آمــد. نــور ورزیلــی )NirBarzilai(، مدیــر موسســه 
تحقیقــات پیــری کالــج پزشــکی آلبــرت اینشــتین در شــهر 
نیویــورک می گویــد:« ســینولیتیک ها بــرای آزمایش هــای بالینــی 

ت
اال

مق
فرزانه حسین زاده ، ویس هاشم نیا ، حوریه تاجیک ) ترم 4 علوم آزمایشگاهی(
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ــینولیتیک ها  ــه س ــم ک ــر می کن ــن فک ــتند.« م ــاده هس ــا آم کام
ــد و در  ــود آین ــه وج ــر ب ــد زودت ــه می-توانن ــی هســتند ک داروهای

ــر باشــند.« ــده موث ــد ســال آین ــی در چن ــالمندان حت س
)The Dark Side( بخش تاریک

در ســال 1961 دو میکروبیولوژیســت بــه نام هــای لئونــارد هیفلــک 
 )Paul Moorhead(مورهــد پــل  و   )Leonard Hayflick(
ــه  ــد ک ــان کردن ــن بی ــد، هم چنی ــف کردن ــری را تعری ــاح پی اصط

ــد. ــلولی رخ می ده ــری در ســطح س ــد پی فرآین
اگرچــه تمامــی ســلول ها می میرنــد، توانایــی تقســیم در ســلول های 
ــرد.  ــرار می گی ــری ق ــودگی و پی ــوش فرس ــت خ ــوماتیک دس س
تحقیقــات  موسســه  از   )Manuel Serrano( ســرانو  مانوئــل 

ــال  ــدت 25 س ــه م ــه ب ــپانیا ک ــلونا در کشــور اس بیوپزشــکی بارس
ــد:  ــان می کن ــت ،  بی ــرده  اس ــق ک ــر Senescence Cells تحقی ب
»مــا مطمئــن نبودیــم کــه کار مهمــی را انجــام می دهنــد. « ایــن 
ــد .  ــال می کنن ــود را غیرفع ــر، خ ــی تکثی ــم توانای ــلول ها علی رغ س
Senescence Cells  از نظــر متابولیکــی فعــال می ماننــد و 

ــد. ــام دهن ــلول را انج ــادی س ــال بنی ــد اعم می توانن
تــا اواســط ســال 2000 ، فرآینــد پیــری راهــی بــرای توقــف رشــد 
ســلول های آســیب دیده در ســرکوب تومورهــا شــناخته  شــده  بــود. 
ــوند  ــه  ش ــا متوج ــد ت ــه می کنن ــان مطالع ــان هم چن ــروزه محقق ام
کــه چگونــه فرآینــد پیــری در رشــد و بیمــاری رخ  می دهــد. آنــان 
ــا آســیب  ــار جهــش و ی ــلول دچ ــک س ــه ی ــی ک ــد هنگام دریافتن
ــال  ــا از انتق ــود ت ــف می ش ــدن متوق ــیم  ش ــد تقس ــود ،  فرآین می ش
 Senescence Cells .آســیب بــه ســلول دختــر جلوگیــری شــود
ــلول ها  ــن س ــد ای ــه  نظر می رس ــد. ب ــز بوده ان ــت نی ــن و جف در جنی
ــد،  پیــش  ــت می کنن ــت را هدای ــه تشــکیل ســاختار های موق وظیف

ــه توســط ســلول های دیگــر برداشــته   شــوند. از آن  ک
در ســال 2008 ،  ســه گــروه تحقیقاتــی نشــان   دادنــد کــه 
Senescence Cells از خــود مــوادی را دفــع  می کننــد کــه 
ــه  ــت ک ــد اس ــای رش ــاز و فاکتور ه ــایتوکاین ها، پروتئ ــاوی س ح
ــر ســلول های مجــاور اثرگــذار باشــد و موجــب التهــاب  ــد ب می توان
ــلول ها  ــودگی س ــرد را فرس ــن عملک ــان ای ــردد. محقق ــی گ موضع

)SASP( ــا ــحی ی ــپ ترش ــا فنوتی ــراه ب هم
 Cell’s Senescence-Associated Secretory Phenotype

معرفی کردنــد کــه صد هــا پروتئیــن در آن وجــود دارد.

ــحات  ــوع ترش ــن ن ــت ای ــن  اس ــوان ممک ــالم و ج ــای س در بافت ه
ــه توســط ســلول های آســیب دیده  ــد ترمیمــی باشــد، ک ــرای رون ب
ــیگنال  ــال س ــاور و انتق ــای مج ــم در بافت ه ــک ترمی ــرای تحری ب
ــا  ــی آن ه ــتم ایمن ــود سیس ــث می ش ــه باع ــک ک ــت کم درخواس
 Senescence ــوارد ــرد. در برخــی م ــود ســازد، صــورت  پذی را ناب
ــا  ــد ب ــن فرآین ــد کــه ای ــه انباشــته  شــدن می کنن Cells شــروع ب
ــاب  ــکلروز، الته ــتئوآرتریت، آترواس ــه: اس ــکات از جمل ــی مش برخ
مزمــن مفاصــل و ســخت شــدن شــریان ها ارتبــاط پیــدا می کنــد. 
ــه   ــرا و چ ــاق چ ــن اتف ــه ای ــت ک ــن نیس ــًا مطمئ ــس کام هیچ ک
ــان  ــذر زم ــه در گ ــت ک ــنهاد شده اس ــا پیش ــد ام ــگام رخ  می ده هن

ــد. ــف می کن ــلول ها را متوق ــه س ــخ ب ــی پاس ــتم ایمن سیس
ــا بافت هــای دیگــر متفــاوت  Senescence Cells در هــر بافــت ب
می کننــد،  ترشــح   متفاوتــی  ســایتوکاین های  آن هــا  هســتند. 
و  می کننــد  بیــان  متفاوتــی  ســلولی  خــارج  پروتئین هــای 
ــوع  ــن تن ــد. ای ــرگ دارن ــرای دوری از م ــی ب ــای متفاوت تاکتیک ه
باورنکردنــی در Senescence Cells باعــث شــده تــا آزمایشــگاه ها 

ــوند. ــش ش ــار چال ــا دچ ــخیص آن ه ــرای تش ب
متخصــص   )Hayley Mcdaid( مکدیــد  هلــی  گفتــه  بــه 
ــج پزشــکی آلبــرت انیشــتن:  هیــچ ویژگــی خاصــی  داروســازی کال
ــدارد )حتــی اگــر  ــرای شناســایی Senescence Cells وجــود ن ب
ــیمی درمانی  ــد از ش ــال بع ــور مث ــند( به ط ــیم نباش ــال تقس در ح
ــد.  ــودگی را طی کنن ــد فرس ــلول ها رون ــا س ــت ت ــاز اس ــه نی 2 هفت
)اگــر ایــن ســلول ها در مرحلــه بازگشــت از تکثیــر ســرطانی شــدن 
نباشــند.( در حمایــت از ایــن ایــده،  بــا همــکاری جمعــی از محققــان 
ــیمی درمانی  ــس از ش ــوده پ ــلول های فرس ــذف س ــه ح ــد ک دریافتن
در موش هــای مبتــا بــه ســرطان ســینه و پوســت، خطــر گســترش 

ــد. ــش می ده ــرطان را کاه س
فقــدان ویژگــی هــای جهانــی مشــترک باعــث می شــود کــه تهیــه 

اطلــس از Senescence Cells دشــوار گــردد. 
ون دورســن معتقــد اســت بــه منظــور جســت و جــوی ایــن ســلول ها 
ــن  ــه ای ــرای شناســایی اســت ک ــس ب ــک اطل ــه ی ــاز ب ــت، نی در باف
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ــر  ــک مارک ــود ی ــت. وج ــوار اس ــردار و دش ــه  ب ــی هزین ــود روش خ
جهانــی بــرای شناســایی فرســودگی و پیــری کار را بســیار آســان تر 
ــرای شناســایی  ــن خاصــی را ب ــچ پروتئی ــان هی ــا محقق ــد ام می کن

ــن پروســه نمی-شناســند. ای
بــا ایــن وجــود در اوایــل ســال 
جــاری گروهــی از محققــان راهــی 
ــلول ها در  ــن س ــمارش ای ــرای ش ب
ــروه  ــن گ ــد. ای ــه کردن ــت ارائ باف
یــک  مســن  بافت هــای  ابتــدا 
ــا  ــد ت ــزی کردن ــوش را رنگ آمی م
پیــری  مولکولــی  نشــان گرهای 
نمایــان شــود ســپس بــه تجزیــه و 
تحلیــل تعــداد ســلول های فرســوده 
بیان کردنــد  آنــان  پرداختنــد. 
کــه تعــداد ســلول ها از آن چــه 

ــک  ــای ی ــت. در موش ه ــتر بوده اس ــیار بیش ــد بس ــور می-کردن تص
ــار  ــاوت دچ ــای متف ــلول ها در بافت ه ــد س ــر از 1 درص ــاله کمت س
فرســودگی شــده بودنــد، ایــن در حالــی اســت کــه ایــن میــزان در 

ــود. ــیده  ب ــد رس ــش از 20 درص ــه بی ــاله ب ــای دو س ــوش ه م
ــود  ــره ای وج ــی نق ــی پوشش ــرگ و میش ــلول های گ ــراف س در اط
ــان  ــلول ها آس ــن س ــایی ای ــه شناس ــت ک ــی اس ــن در حال دارد. ای

ــت. ــا را کش ــوان آن ه ــا می ت ــت ام نیس
ــگام  ــال 2011، هن ــر س ــا Senescent Cells در نوامب ــارزه ب مب
ــده  ون  ــر ش ــازه منتش ــه ی ت ــد مقال ــاعته، دیوی ــرواز 3 س ــک پ ی
دورســن  و کرکلنــد  در مــورد از بیــن بــردن ســلول های زامبــی را 
خوانــد. ســپس بــرای بــار دوم و ســوم مقالــه را مطالعــه کــرد. دیویــد 
ــه نظــر  ــا شــاعرانه ب ــود و تقریب ــی ب ــده ی ســاده و زیبای گفــت: »ای
ــس  ــد، موس ــد، دیوی ــرود آم ــا ف ــه هواپیم ــی ک ــید.« هنگام می رس
ــت و  ــاس گرف ــن تم ــا ون دورس ــوًر ب ــوژی، ف ــرکت های بیوتکنول ش
ظــرف 72 ســاعت او را متقاعــد کــرد کــه بــرای گفــت وگــو در مــورد 
تشــکیل یــک کمپانــی مبــارزه بــا پیــری یکدیگــر را ماقــات کننــد.

ــکی  ــات پزش ــه تحقیق ــش در موسس ــا همکاران ــراه ب ــد، هم کرکلن
ــا،  ــوال کالیفرنی ــام )Sanford Burnham( در الج ــنفورد برنه س
ابتــدا یــک غربــال گــری دقیــق بــرای شناســایی ترکیبات کشــنده ی

Senescent Cells  انجــام داد. امــا پــس از چنــد تــاش کــه بــه 
شکســت انجامیــد، تصمیــم گرفــت روشــی دیگــر را امتحــان کنــد.

Senescent Cells بــه مکانیســم های حفاظتــی بــرای زنــده 
ــس،  ــد. پ ــی )’Undead’ State( نیازمندن ــت زامب ــدن در حال مان
 )Laura Niedernhofer(ــر ــکاری الرا نیدرنهوف ــا هم ــد ب کرکلن
و چنــدی دیگــر از محققــان موسســه ی تحقیقاتــی اســکریپس 
)Scripps Research Institute( در جوپیتــر فلوریــدا، تحقیق در 
مــورد آن مکانیســم ها را آغــاز کردنــد. آن هــا 6 مســیر ســیگنالینگ 
ــده  ــرای زن ــه Senescent Cells ب )Signaling Pathway( ک

ــد. ــایی کردن ــد، شناس ــال می کنن ــدن را فع مان
ســپس فقــط بایــد ترکیباتــی را پیــدا می کردنــد کــه در آن مســیرها 
اختــال ایجــاد کنــد. در اوایــل ســال 2015، ایــن تیــم تحقیقاتــی 
موفــق شــد اولیــن ترکیــب ســنولیتیک )Senolytics( را شناســایی 

ــی  ــک داروی شــیمی درمان ــاتینیب)Dasatininb(، ی ــد. داس کن
ــی  ــدادی چرب ــلول های اج ــه س ــد، ک ــده FDA می باش ــد ش تایی
ــن  ــده اند را از بی ــه Senescent Cell ش ــل ب ــه تبدی ــان ک انس
ــتین  ــام کوئرس ــه ن ــه ب ــامت و تغذی ــل س ــک مکم ــرد. ی می ب
یــک  از  کــه   )Quercetin(
ــت و  ــده اس ــتق ش ــاه مش گی
 Senescent Cells بــر روی
اپیتلیــال انســان اثر می گــذارد. 
و  داســاتینیب  از  ترکیبــی 
ــاالت  ــزان اخت ــتین می کوئرس
مرتبــط بــا ســن را در موش هــا 

ــد. ــش می ده کاه

10 مــاه بعــد، داوهونــگ  ژو)Daohong Zhou( و همــکاران 
 University Of( آرکانســاس  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در 
راک،  لیتــل  در   )Arkansas For Medical Sciences
ــس)Navitoclax( را  ــام ناویتوکاک ــه ن ــنولیتیکی ب ــب س ترکی
شناســایی کردنــد. ایــن ترکیــب 2 پروتئیــن خانــواده BCL-2 را 
ــدن کمــک می کننــد،  ــده مان ــرای زن ــه ســلول ها ب کــه معمــوال ب
ــد  ــگاه کرکلن ــط آزمایش ــه، توس ــد هفت ــی چن ــد. ط ــار می کن مه
ــای مشــابهی  ــز یافته ه و کریزهانووســکی )Krizhanovsky( نی

ــزارش شــد. گ
ــای کوچــک  ــب ســنولیتیک شــامل: مولکول ه ــون، 14 ترکی تاکن
ــال،  ــارس امس ــاه م ــت. در م ــده  اس ــایی ش ــا شناس و آنتی بادی ه
یــک پپتیــد نیــز شــناخته شــد. ایــن پپتیــد بــا فعال ســازی مســیر 
مــرگ ســلولی می توانــد موهــای درخشــان و تناســب انــدام را بــه 

ــد. ــای مســن بازگردان موش ه
در حــال حاضــر، هــر ترکیــب ســنولیتیک نــوع خاصــی از 
ــرد. پــس درمــان بیمــاری- Senescent Cells را از بیــن می ب

ــوع  ــن ن ــد چندی ــن، نیازمن ــش س ــی از افزای ــف ناش ــای مختل ه
نیدرنهوفــر می گویــد:« هــر  از ترکیبــات ســنولتیک اســت. 
ــرای  ــی ب ــای مختلف ــت روش ه ــن اس Senescent Cell ممک
محافظــت از خــود داشــته باشــد، در نتیجــه بــرای از بیــن بــردن 
همــه ی آن هــا بایــد ترکیبــی از داروهــای مختلــف داشــته باشــیم 
ــرکت  ــازد.« ش ــوار می-س ــه کار را دش ــت ک ــزی اس ــن چی و ای
ــزرگ اســت.  ــک اطلــس ب ــن ی یونیتــی )Unity( در حــال تدوی
 Senescent Cells ــف ــواع مختل ــه رابطــه ان ــس ب ــن اطل در ای
بــا بیماری هــای گوناگــون، ضعف هــای منحصربــه انــواع مختلــف 
ســلول ها، چگونگــی بهره  بــرداری از ایــن ضعف هــا، شــیمی 
ــرای ســاخت دارو مخصــوص یــک بافــت پرداختــه  مــورد نیــاز ب
شــده اســت. واضــح اســت کــه بــرای عائــم متفــاوت، داروهــای 
مختلقــی بایــد ســاخته شــود. دیویــد می گویــد: »در یــک جهــان 
کامــل، هیــچ اجبــاری وجــود نــدارد. امــا متاســفانه، ایــن اصــل در 

مــورد زیست  شناســی صــدق نمی کنــد.«
ــا ایــن وجــود، داروهــای ســنولیتیک چندیــن ویژگــی جــذاب  ب
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ــه  ــروز بیمــاری  بایــد ب ــا تاخیــر در ب ــرای پیشــگیری و ی ــد. ب دارن
 Senescent ،ــال ــار در س ــک ب ــال ی ــرای مث ــورت دوره ای، ب ص
ــن ایــن داروهــا فقــط در یــک دوره  ــرد. بنابرای Cells را از بیــن ب
کوتــاه اســتفاده می شــوند. ایــن نــوع دارو رســانی »ضربــه و اجــرا« 

)Hit And Run( میــزان عوارض جانبی را 
ــی  ــوان در دوره های کاهــش می دهــد و می ت
ــبی  ــامتی مناس ــت س ــرد از وضعی ــه ف ک
ــتفاده  ــا اس ــن داروه ــوردار اســت، از ای برخ
ــات  ــه ترکیب ــد دارد ک ــی قص ــود. یونیت نم
ــار  ــت  بیم ــه باف ــتقیما ب ــنولیتیک را مس س
ــل  ــه مفص ــق ب ــد: تزری ــد؛ مانن ــق کن تزری
ــه اســتئوآرتریت  ــا ب ــاران مبت ــو در بیم زان
)Osteoarthritis( و یــا تزریــق بــه پشــت 
چشــم در افــرادی کــه مشــکل دژنراســیون 
 )Degeneration Macular( ماکــوال 

ــد. ــا ســن دارن مرتبــط ب
برخــاف ســرطان کــه باقــی  مانــدن حتــی 
یــک ســلول می توانــد تومــور جدیــدی 
ــردن  ــن ب ــه از بی ــازی ب ــد؛ نی ــاد کن را ایج
ــت  ــک باف ــام Senescent Cells در ی تم
ــان  ــا نش ــر روی موش ه ــه ب ــت؛ مطالع نیس
ــن  ــر ای ــردن اکث ــن ب ــه از بی ــد ک می ده
ســلول ها بــرای ایجــاد یــک تغییرقابــل 
ماحظــه کافــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت 
 Senescent ــط ــنولیتیک فق ــای س داروه
ــد  Cells کــه در حــال حاضــر وجــود دارن
را از بیــن می برنــد و آن هــا از تشــکیل 
ــری  ــده جلوگی Senescent Cells در آین
کــه   معناســت  بــدان  ایــن  نمی کننــد. 
Senescent Cellsهم چنــان می تواننــد 
وظیفــه اصلــی خــود یعنــی ســرکوب کــردن 

ــد.  ــام دهن ــا را انج توموره
بــا ایــن وجــود، ایــن مزایــا نتوانســته همــه 
را نســبت بــه قــدرت ســنولیتیک ها متقاعــد 

 )Hayflick( کنــد. حــدود 60 ســال پس از کشــف اولیــه هیفلیــک
، او اکنــون معتقــد اســت کــه پیــر شــدن یــک فرآینــد بیوفیزیکــی 
 Senescent اجتنــاب ناپذیــر اســت و نمی تــوان بــا از بیــن بــردن
ــد: »  ــک می گوی ــرد. هیفلی ــری ایجــاد ک ــچ تغیی Cells در آن هی
ــخ  ــت تاری ــان ثب ــری از زم ــد پی ــه در فرآین ــرای مداخل ــاش ب ت
بشــریت ادامــه دارد و مــا موفــق بــه کشــف چیــزی کــه بتوانــد در 

فرآینــد پیــری تداخــل ایجــاد کنــد نشــده ایــم.«
طرفــداران ترکیبــات ســنولیتیک، بــا توجــه بــه نتایــج اخیــر بســیار 
خوش بیــن  هســتند. ســال گذشــته، آزمایشــگاه ون دورســن بــرروی 
ــتن  ــه کش ــان داد ک ــام داد و نش ــی انج ــن آزمایش ــای مس موش ه
Senescent Cells در موش هــای پیــر طبیعــی، زوال مرتبــط 
ــدازد.  ــه تاخیــر می ان ــا ســن اندام هایــی ماننــد: کلیــه و قلــب را ب ب
همچنیــن ایــن کار طــول عمــر متوســط آن هــا را حــدود 25 درصــد 

افزایــش داد.
ــز مطالعــات موشــی  ــج موفقیت آمی ــرآورد کــرد کــه نتای ــد ب کرکلن
تاکنــون حــدود 7 الــی 8 کمپانــی را بــه ایــن حــوزه جــذب کــرده 
ــده  ــاز ش ــی آغ ــه ی بالین ــک مطالع ــو )Mayo(، ی ــت. در مای اس
اســت، کــه ترکیــب داســاتینیب و کوئرســتین را 
ــا نارســایی مزمــن کلیــوی مــورد  در مواجهــه ب
بررســی قــرار می دهــد. کرکلنــد قصــد دارد 
ــل  ــنولیتیک ها در مقاب ــایر س ــر روی س ــه ب ک
بیماری هــای مختلــف مرتبــط بــا ســن مطالعــه 
در  می خواهیــم  »مــا  می گویــد:  وی  کنــد. 
مطالعاتمــان بــه بیــش از یــک مجموعــه از 
ــاری را  ــک بیم ــش از ی ــم و بی ــل بپردازی عوام

ــم« ــرار دهی ــه ق ــورد مطالع م
ــردن  ــن ب ــر از بی ــد: » اگ ــان می کن ــد بی دیوی
ــود  ــث بهب ــان باع Senescent Cells در انس
بیماری هــای ناشــی از افزایــش ســن شــود، 
محققــان بــه منظــور ایجــاد درمان هایــی بــرای 
ــترده تری را  ــات گس ــری تحقیق ــا پی ــارزه ب مب
آغــاز خواهنــد کــرد.« در عیــن حــال، محققــان 
ایــن حــوزه تاکیــد می کننــد کــه تــا زمانــی کــه 
انســان ها  در  مناســب  ایمنــی  آزمایش هــای 
کامــل نشــده اســت، هیــچ کــس نبایــد از ایــن 
داروهــا اســتفاده کنــد. در جونــدگان، ترکیبــات 
ــم  ــود زخ ــر در بهب ــب تاخی ــنولیتیک موج س
همچنیــن  ســنولیتیک  ترکیبــات  می شــود. 
ــری  ــی دیگ ــوارض جانب ــب ع ــد موج می توانن

ــز شــوند.  نی
ون دورســن می گویــد: کــه بهتریــن راه موفقیــت 
در ایــن زمینــه پاســخ دادن به ســواالت زیســتی 
پایــه اســت. فقــط آن زمــان اســت کــه می توانیم 
ــت و  ــا چیس ــدن واقع ــر ش ــویم پی ــه ش متوج
ــمندانه  ــک روش هوش ــا ی ــم ب ــه می توانی چگون

در فرآینــد پیــری تداخــل ایجــاد کنیــم.

راه اندازی
وســیله  بــه  بیمــای  یــا  آســیب 
ــلولهای  ــایر س ــی از س ــیگنال های س
ــای  ــبب الق ــرفت ، س ــال پیش در ح

پیــری میشــوند.

آزادسازی سیگنال ها
ــلول  ــری، س ــد پی ــدای فرآین در ابت
تقســیم شــدن را متوقــف می کنــد و 
پروتئیــن هایــی نظیــر ســایتوکاین ها 
کــه مولکــول هــای ایمنــی را جــذب 

می ســازند. آزاد  می کننــد، 

پاکسازی یا مسدود کردن
سیســتم ایمنــی میتوانــد ســلوله های 
ســالخورده را بکشــد و بــه بافــت 
ــا در  ــد. ام ــدن بده ــا ش ــازه احی اج
بافت هــای بیمــار شــده یــا پیــر، 
پیــری دوبــاره ســاخته  ســلو های 

ند. می شــو

نابودگرهای زامبی
ســلول ها  ترفندهــای  داروهــا 
بــرای بقــا را از بیــن می برنــد تــا 
ســلول های پیــر را بتــوان از مفصــل، 
چشــم ها و عــروق خونــی حــذف 

ــرد. ک
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تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی SEM از تریپانوزوم هــای 
ــت  ــس از 5 روز عفون ــوش پ ــدی م ــروق کب ــرده در ع رشــد ک

نمی باشــند(. صحیــح  )رنگ هــا 

تصویــر میکروســکوپ SEM از اســتافیلوکوکوس اورئــوس در 
ــی،  ــث مســمومیت غذای ســطح روده کوچــک. S.aureus باع
ســندرم شــوک ســمی و عفونت هــای پوســت و زخــم می شــود.
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سمانه رستم پرور ، مها براتی ) ترم 5 علوم آزمایشگاهی(
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تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM سایش یونی: 
ساختار 3 بعدی یک سلول مانوم

تصویر میکروسکوپ SEM اسپورهای 
Bacillus anthracis در برونش 

ریوی. B.anthracis اغلب در حیوانات 
وحشی و خانگی  دیده می شود، مانند: 

گاو و گوسفند، اما  می تواند در انسان نیز 
بیماری ایجاد کند.

تصلب شرایین یا آترواسکلروزیس: 
بیماری ای که در رگ ها که با 

رسوب لیپید و کلسترول کم چگال 
بر روی دیواره داخلی سرخرگ های 

با قطر متوسط و بزرگ، مشخص 
می گردد. نتیجه این فرآیند تشکیل 

پاک  های فیبری – چربی، که با 
افزایش سن رفته رفته ازدیاد می یابد 

و موجب تنگی رگ می  گردد. 
تصلب شرایین یکی از دالیل عمده 

مرگ و میر در بزرگساالن در جوامع 
پیشرفته و کشورهای با میزان باالی 

استرس است.
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کم خونی داسی   شکل یک 
بیماری ژنتیکی و یک 

اختال خونی است،که با 
 )Hbss( هموگلوبین معیوب
شناخته می شود. هموگلوبین 

سلول داسی، سفت و به 
شکل داس می باشند و به 

راحتی از مویرگ های خونی 
عبور نمی کنند، همچنین 

منجر به توقف جریان 
خون حمل کننده اکسیژن  

می گردند.

پاپیلوما نوعی ویروس بوده که نام 
دیگر آن اچ پی وی )HPV( می باشد و 

شایع ترین عفونتی است که از راه جنسی 
انتقال می یابد. بیشتر از40 نوع داشته 

که می توانند بر دستگاه تناسلی خانم ها 
و آقایان تأثیرگذار باشند و ممکن است 

 HPV .دهان و گلو را هم درگیر کند
منجر به مشکات جدی سامت، ازقبیل: 

زگیل های تناسلی و برخی سرطان های 

استرپتوکوکوس موتانس یک گونه 
از باکتری هایی است، که در دهان 
شما زندگی می کند و از قندها و 
نشاسته  ای که شما می خورید، 
تغذیه کرده و اسیدهایی را تولید 

می کند که سبب فرسایش پوشش 
دندان ها می شوند، به همین دلیل 
استرپتوکوک موتانس عامل اصلی 

پوسیدگی دندان در انسان شناخته 
شده است.
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طبیعــی اســت کــه وقتــی وارد دانشــگاه میشــویم 
بــا ســردرگمی هــای خــاص خــود مواجــه خواهیــم 
شــد. بــا انتخــاب آگاهانــه ی رشــته ی تحصیلــی، 
ــادی کاهــش  ــه میــزان زی ایــن ســردرگمی هــا ب
ــازه  ــن حــال نیــز دانشــجوی ت ــا ای ــا ب ــد ام میاب
ــا  ــریعتر ب ــتر و س ــنایی بیش ــنه ی آش وارد، تش
رشــته ای اســت کــه بایــد حداقــل 4 ســال با آن 
ــه  زندگــی کنــد چــه بســا آن را ادامــه داده و ب
عنــوان رســالت خــود برگزینــد. او میخواهــد از 
آینــده ی رشــته اش بدانــد و در جســت وجوی 
ــز  ــران متمای ــه او را از دیگ ــت ک ــی اس راه های
کنــد. در ادامــه، بــا چالــش انتخــاب رشــته ی 
ــود و درکل  ــه میش ــد مواج ــی ارش کارشناس
بــرای »بهتریــن« بــودن، دنبــال رهنمــود مــی 

گــردد.
ــا  ــر محمدرض ــراغ دکت ــه، س ــن زمین در ای
ــه بهتریــن پاســخ هــا  خاکــزاد رفتیــم تــا ب

ــم. ــدا کنی ــت پی دس
ــدرک  ــزاد، دارای م ــا خاک ــر محمدرض دکت
دکتــرای ایمونولــوژی از دانشــگاه علــوم 
ــی  ــت علم ــو هیئ ــهد و عض ــکی مش پزش
ــه  ــت ک ــهد اس ــالمی مش ــگاه آزاد اس دانش
و  مدیریتــی  اجرایــی،  برســوابق  عــالوه 
ــه دارد،  ــن زمین ــه درای ــادی ک ــی زی پژوهش
ســال هــا نیــز تدریــس کــرده اســت. دکتــر 
ــرژی  ــوژی و آل خاکــزاد عضــو انجمــن ایمونول

کشــور بــوده و در ایــن زمینــه مقــاالت فراوانی 
منتشــر و در کنفرانــس هــای داخلــی و خارجــی 

ــت. ــرده اس ــرکت ک ــادی ش زی

24

تنها میتوانم بگویم:

همت زیاد...!    
تنها میتوانم بگویم:

همت زیاد...!    
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1. لطفــا ابتــدا بفرماییــد کــه چــرا علــوم آزمایشــگاهی را انتخاب 
کردیــد؟ آیــا آینــده مشــخصی از ایــن رشــته در ذهنتــان بود؟

نــه ! حقیقتــا بخواهــم بگویــم ، در آن زمــان ماننــد جــوان هــای االن 
کــه یــک دورنمایــی دارنــد کــه آینــده شــغلی آن هــا چــه می توانــد 
ــع  ــوزان مقط ــش آم ــه دان ــم ک ــن می بین ــی م ــودم. حت ــد ، نب باش
ــده ی شــغلی شــان هســتند . شــاید  ــی نگــران آین دبیرســتان، خیل
ــود کــه در حقیقــت  ــوم آزمایشــگاهی ب اواســط دوره ی تحصیــل عل
بــه شــغل هــم فکــر کــردم ولــی قبــل از آن فقــط درس خوانــدن و 
درس خوانــدن در ذهنــم بــود . مشــغله ی اولیــه ذهنــم فقــط خــوب 
ــای کار رســیدیم ،  ــه نیمه ه ــه ب ــد از این ک ــود . بع ــدن ب درس خوان
مــن هــم طبیعتــا مثــل همــه بــه آینــده ی شــغلی کــه در این رشــته 

ــد محقــق می شــد فکــر کــردم .  بای

2. در مورد کارشناسی ارشد چطور؟
ــوژی و  ــاپ ایمونول ــته ی ت ــه دو رش ــان ب ــن در آن زم ــع م در واق
ــن  ــه ای ــردم و ب ــی ک ــی ارزیاب ــد بودم.وقت ــه من ــوژی عاق هماتول
ــل  ــوژی در داخ ــای هماتول ــت انته ــه در حقیق ــیدم ک ــه رس نتیج
ــوژی را انتخــاب  ــدارد ، ایمونول ــن بســت هســت و Ph.D ن کشــور ب

ــحالم . ــاب خوش ــن انتخ ــم از ای ــی ه ــردم وخیل ک

3. پس در آن مرحله، »آینده نگری« را هم به کار بستید؟
ــز  ــت دورخی ــردم و در حقیق ــته می ک ــاب رش ــه انتخ ــه ، زمانی ک بل

ــه ایــن مســئله هــم داشــتم . ــگاه ب ــرای مطالعــه ، ن می کــردم ب

4. اهمیت رشته ی علوم آزمایشگاهی چیست؟
همــه ی رشــته های بالینــی بــه جهــت این کــه بــا جــان مــردم ســر 
ــن  ــد ای ــد بگویی ــما نمی توانی ــد . ش ــت ان ــز اهمی ــد ، حائ و کار دارن
ــن  ــدام از ای ــکی دارد . هرک ــری از پزش ــار کمت ــه اعتب ــته درج رش
ــب آن  ــوند عواق ــب ش ــان مرتک ــتباهی در کارش ــر اش ــته ها اگ رش
ــوم آزمایشــگاهی  ــه عل ــه اینک ــه ب ــود . باتوج ــد ب وحشــتناک خواه
یــک رشــته ی بســیار کلیــدی اســت ، بایــد بــا وجــدان کاری زیــادی 
ــه اینکــه     ــا توجــه ب در ایــن زمینــه انجــام وظیفــه کنیــم . در کل ب
رشــته ی علــوم آزمایشــگاهی یــک رشــته ی پلــی واالن اســت ، یــک 
ــاخه ها  ــی ش ــه تمام ــی ورود ب ــد توانای ــگاه بای ــناس آزمایش کارش
ــه  ــم ن ــاند . آن ه ــات برس ــه اثب ــود ب ــی خ را در دوره ی کارشناس
ــی  ــه صــورت عملیات ــد ب ــد بتوان ــوری بلکــه بای ــا در قســمت تئ تنه
ــگل شناســی  ــد : ان ــای آزمایشــگاه مانن ــی بخش ه ــده ی تمام از عه
ــا  ــن بخش ه ــی ای ــم در تمام ــه ی مه ــاد و نکت ــوژی و.. بربی ، هماتول
داشــتن وجــدان کاری بــاال اســت زیــرا پزشــک براســاس گــزارش مــا 

ــد . ــن می کن ــی را تعیی ــکل درمان پروت

5. چــه فرصــت هــای شــغلی ای بــرای آینــده ی رشــته ی علــوم 
آزمایشــگاهی وجــود دارد؟

خیلــی زیــاد. عــاوه بــر اینکــه شــما میتوانیــد بــه صــورت مونــوواالن 
ــه  ــد ب ــی توانی ــد، م ــی بگیری ــگاه کلینیک ــیس آزمایش ــوز تاس مج
ــی  ــک انســتیتو شــاغل شــوید. م ــق خــوب در ی ــک محق ــوان ی عن
توانیــد بــه عنــوان یــک مــدرس خــوب در دانشــگاه تدریــس کنیــد 
و البتــه مــی توانیــد خودتــان منشــأ اثــر شــوید و یــک موسســه ی 

دانــش محــور تاســیس کنیــد و پتانســیل بــرای ایــن رشــته بســیار 
زیــاد اســت.

ــاز  ــا نی ــن ه ــک از ای ــدام ی ــه ک ــور ب ــر کش ــال حاض 6. در ح
ــتری دارد؟ بیش

ــدن  ــدود ش ــال مح ــال در ح ــه س ــال ب ــفانه س ــور متاس ــاز کش نی
اســت امــا همیشــه بــرای افــرادی کــه تــاش مضاعــف مــی کننــد 
ــز  ــن شــرایط نی ــد، در بدتری و خودشــان فرصــت ســازی مــی کنن
فرصــت همــواره وجــود دارد. نظــر شــخصی بنــده ایــن اســت کــه 
گرچــه امــروزه در کشــور وضعیــت اقتصــادی خوبــی وجــود نــدارد 
و تولیــد علــم محــدود اســت امــا در آینــده بهتــر خواهــد شــد. ایــن 
آینــده خیلــی هــم دور نیســت. شــاید ظــرف یــک دهــه ی آینــده 
کــه اقبــال بیشــتری بــه دانشــگاه هــا بشــود و جامعــه بپذیــرد کــه 
ــه  ــد ب ــد، بای ــل بکن ــور را ح ــای کش ــران ه ــد بح ــی خواه ــر م اگ
دانشــگاه چنــگ بزنــد بنابرایــن هزینــه هــا در آنجــا انجــام بشــود.

چــه  آزمایشــگاهی  علــوم  موفــق  دانشــجوی  یــک   .7
؟ دارد  احتیــاج  را  مهارت هایــی 

ــورت  ــه ص ــم ب ــد . آن ه ــاد بگیری ــک ی ــد تکنی ــه می توانی هرچ
خــوب ! شــما و دوســتانتان در دوره ی کارشناســی واحدهــا را 
ــک  ــه ی ــد و ب ــاس می کنی ــر پ ــا ضعیف ت ــر ی ــای بهت ــا نمره ه ب
کارشــناس آزمایشــگاه تبدیــل می شــوید . در کســب موقعیت هــای 
شــغلی کســی موفــق خواهــد شــد ، کــه خــودش را بــا مهارت هــا 
ــک  ــد تکنی ــد در چن ــما بای ــد . ش ــدا کرده باش ــراد ج ــایر اف از س
ــا آن  ــا موسســات شــما را ب ــام باشــید و آزمایشــگاه ها ی صاحــب ن
تکنیــک از دیگــران تمیــز دهنــد . فــرض بفرماییــد شــما تکنیــک 
PCR را بــه صــورت عملــی، خــوب یــاد بگیریــد . همــه ی شــما در 
طــول تحصیــل بــا ایــن تکنیــک آشــنا خواهیــد شــد حتــی ممکــن 
ــا واحــد  ــا ب ــد ام اســت یکــی دو Work Shop هــم شــرکت کنی
ــه  ــد ک ــد بگویی ــما نمی توانی ــن ش ــدن و Work shop رفت گذران
ــم PCR را خــوب انجــام دهــم . بایــد برویــد در یــک  مــن میتوان
مرکــز، بــدون توقــع دســت مــزد و بــدون توقــف کار کنیــد و کار و 
ــه  ــد ک ــد ، بگوی ــما را می شناس ــر کســی ش ــه اگ کار و کار تااین ک
ــن  ــان ای ــا اطمین ــم ب ــن می توان ــه م ــت ک ــی اس ــرد ، کس ــن ف ای

بخــش را بــه او محــول  کنــم.

ــی  ــته ی کارشناس ــاب رش ــرای انتخ ــی را ب ــه معیارهای 8. چ
ارشــد ، پیشــنهاد می دهیــد ؟

ــرف آن درس  ــی از ط ــا کشش ــد ؛ ت ــد باش ــد بای ــه صددرص عاق
بــرای شــما نباشــد ، انــرژی گذاشــتن روی آن، شــما را بــه جــای 
ــر  ــته ها تاپ ت ــی رش ــن ، بعض ــاوه برای ــاند . ع ــی نمی رس مطلوب
ــا  ــه ی وســیعی ، ب ــا دامن ــد ب ــه می توانن ــه جهــت این ک هســتند ب
ــی بعضــی رشــته ها  دیگــر رشــته ها هم پوشــانی داشــته  باشــند ول

محــدود تــر هســتند .

ــی  ــت خوب ــی فعالی ــه ی پژوهش ــما در زمین ــه ش ــنیدیم ک 9. ش
ــی  ــه زمینه های ــما در چ ــر ش ــی از نظ ــای پژوهش ــد  افق ه داری

می باشــد؟
ــث  ــری مباح ــک س ــه ی ــل ب ــول دوره ی تحصی ــرد در ط ــر ف ه
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ــا  ــه ه ــری زمین ــد در یک س ــعی می کن ــود و س ــد می ش عاقه من
ــا فضــای  ــما ب ــوق لیســانس ، ش ــروع دوره ی ف ــا ش ــد . ب کار بکن
ــوق  ــام دوره ی ف ــس از اتم ــده پ ــوید . بن ــنا می ش ــش آش پژوه
ــی در دانشــگاه مشــغول  ــوان مرب ــه عن ــه ب ــی ک لیســانس در حال
بــودم در همــان اتــاق کوچــک تحقیقــات انــرژی زیــادی گذاشــتم 
. دانشــگاه مــا بخــش تحقیقاتــی درســتی نداشــت . امــا مــن تاش 
کــردم و مســئولین را متقاعــد کــردم کــه بــه یــک فضــای بهتــر 
احتیــاج اســت و خوشــبختانه االن در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه 
آزاد پژوهشــکده داریــم و بنــده هــم یکــی از هیئــت رییســه های 

ــر عهــده دارم. در کل  آن هســتم و مســئولیت آن جــارا ب
ــد ســایر رشــته هــا در  ــوژی هــم مانن رشــته ی ایمونول

آینــده »مولکولــی« خواهــد شــد . پــس ســعی کنیــد 
ــک  ــد ، تکنی ــاد بگیری ــت ی ــرار اس ــه ق ــی ک تکنیک

ــی باشــد . مولکول

10. نظــر شــما در مــورد تحصیــل در خارج از کشــور 
چیست؟

دیــدن  را  خــارج  و  رفتــن 
بــه  اســت  خــوب  خیلــی 
ی  پایــه  بــا  کــه  شــرطی 

خوبــی برویــد . مثــا شــما فــوق 
لیسانســتان را خــوب بخوانیــد و بــا 
ایــن پایــه ی خــوب برویــد و از 
ــد  ــج خــوب Ph.D بگیری ــک کال ی
ــه  ــرا ب ــول دوره ی دکت ــا در ط و ی
عنــوان یــک فرصــت مطالعاتــی 
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خــارج را تجربــه کنیــد . طبیعتــا رفتــن بــه دانشــگاه های صاحــب 
ــری را  ــای دیگ ــما فض ــون ش ــود چ ــد ب ــد خواه ــی مفی ــام خیل ن
ــا  ــد و ب ــا را بگیری ــه روز دنی ــای ب ــد تکینک ه ــد و می توانی می بینی
خــود بــه اینجــا بیاوریــد . امــا اگــر بــا پایــه ی علمــی ضعیفــی بــه 
آنجــا برویــد فقــط تماشــاگر خواهیــد بــود و چیــزی هــم بــا خــود 

ــد آورد . ــور نخواهی ــه کش ب
11. رمز موفقیت خود را در چه چیز می بینید؟

ــر  ــاید بهت ــم . ش ــی نمی بین ــد موفق ــودم را آدم صددرص ــن خ م
باشــد ایــن ســوال را افــراد موفقــی کــه در دانشــگاه خودتــان 
ــته  ــر وارس ــل دکت ــرادی مث ــد . اف ــخ بدهن هســتند ، پاس
ــی را پیــش  ــا کــه مســیر بســیار خوب ، اســتاد همــه ی م
رفتــه اســت . امــا در مــورد خــودم تنهــا یــک کلمــه مــی 
توانــم بگویــم : »همــت زیــاد« . هــوش نســبی را همــه ی 
ــتید  ــجو هس ــه االن دانش ــما ک ــد . ش ــجویان دارن دانش
ــا فــردی کــه دانشــجو نیســت از لحــاظ  ب
ضریــب هوشــی تفاوت-هایــی داریــد امــا 
ــرد  ــت ف ــه هم ــد ب ــه بع ــا ب ــن ج از ای
ــل  ــن عام ــر م ــه نظ ــردد و ب برمی گ

ــری اســت . بســیار موثرت

گاه آزاد اسالمی دکتر محمدرضا خازکاد - عضو هیئت علمی دانش
مهر 1396

مصاحبه کنندگان : نیلورف سخاوتی  ، زرها سادات حسینی رشت آبادی
به

اح
مص

به
اح

مص
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ــوم  ــم عل ــای مه ــاخه ه ــی ازش ــگاهی یک ــوم آزمایش ــته ی عل رش
پزشــکی اســت، و تاثیــر بســزایی دربهداشــت وکاهــش هزینــه هــای 
درمانــی دارد. جایــگاه خــاص ایــن رشــته دربیــن رشــته  هــای علــوم 
ــگیری  ــان، پیش ــخیص، درم ــش آن، درتش ــل نق ــه دلی ــکی ب پزش
وپیگیــری بیماری هــای مختلــف می باشــد. سروکاردانشــجویان ایــن 
ــای  ــت ه ــات وباف ــا آنالیزآزمایشــگاهی خــون، مایع رشــته بیشــتر ب
بــدن انســان اســت. فــارغ التحصیــان ایــن رشــته بــا آزمایش هــای 
قــارچ  میکــروب شناســی،  بیوشــیمایی، هماتولــوژی،  مختلــف 
ــد  ــی می توانن ــروس شناســی و مولکول ــگل شناســی، وی شناســی، ان

پزشــک را در اتخــاذ تشــخیص درســت، و حتــی در درمــان یــاری 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــته ب ــن رش ــی ای ــات علم ــی ازخدم ــد. یک کنن
ــروت، توســعه اقتصــاد  ــم وث ــی عل ــان جهــت هــم افزای ــش بنی دان
دانــش محــور، تحقــق اهــداف علمــی و اقتصادی )شــامل گســترش 
ــق  ــج تحقی ــازی نتای ــاری  س ــوآوری( وتج ــراع و ن ــرد اخت وکارب
ــوزه ی  ــات(، درح ــد کاال و خدم ــی و تولی ــامل طراح ــعه )ش وتوس
فناوری هــای برتــر و بــا ارزش افــزوده ی فــراوان بــه ویــژه درتولیــد 
ــه  ــازی نمون ــاده س ــد وآم ــات تولی ــوط، خدم ــای مرب ــرم افزاره ن

تشــکیل مــی شــود.

گاهی آینده شغلی علوم آزمایش

 

 ع کارشناسی ارشدمقط (Ph.D)دکترای تخصصیمقطع 

 کارشناسی

                                       
 تحصیلیمقطع                  

 

 فرصت های شغلی    

باکتری 
 شناسی

 بیوتکنولوژی یونولوژایم هماتولوژی
ژنتیک 
 پزشکی

بیوشیمی 
 بالینی

میکروب 
 شناسی

 نولوژیوایم یهماتولوژ
ژنتیک 

 انیانس

بیوشیمی 
 بالینی

      * * * * * * 
مایشگاه تشخیص آزکاردر

 طبی

*      *  *   * 
 تولیدی کار در شرکت های

 لوازم آرایشی بهداشتی

*      *     * 
آزمایشگاه شرکت کار در

 های غذایی و دارویی

           * 
شرکت های تولید و پخش 

 لوازم آزمایشگاهی

* * *  * *       
تاسیس آزمایشگاه 

 تشخیص طبی

* * * * * * * * * * *  
و تدریس در دانشگاه ها 

 موسسات آموزشی

* * * * * * * * * * *  
اشتغال در مراکزتحقیقاتی 

 دانش بنیان 

* * * * * *       
و  تاسیس مراکز تحقیقاتی

 پژوهشی

    *        
تاسیس کلینیک مشاوره 

 ژنتیک

  *          
زمایشگاه آسم و تاسیس آ

 آلرژی

 * *     * *   * 
اشتغال در مراکز انتقال 

 خون

    *     *  * 
پزشکی بخش اشتغال در 

 قانونی

* * *  * *       
مسئول فنی آزمایشگاه 

 طبی تشخیص

غل
شا

م

زهرا دهقانی )ترم 5 علوم آزمایشگاهی( ، زهرا مایجردی ) ترم 2 علوم آزمایشگاهی(
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بســیاری از افــراد ممکــن اســت پــس از انجــام آزمایش هــای پزشــکی و دریافــت 
برگــه نتایــج از فاکتور  هــای اندازه گیــری شــده دچــار تــرس و وحشــت شــوند 
ــد،  ــاالت تیروئی ــت، اخت ــه دیاب ــه ب ــا اینک ــد ی ــی دارن ــاری خطرناک ــه بیم ک

چربــی خــون بــاال و ... مبتــا هســتند؟!
ــای  ــه عامت  ه ــد ک ــن را دارن ــه پزشــک اســترس ای ــه ب ــل از مراجع ــا قب آن ه
برگــه آزمایــش خونشــان نشــان دهنده چیســت؟ میــزان طبیعــی هرکــدام بایــد 
ــن  ــن منظــور بهتــر اســت اطاعــات خــود را در ای ــه ای چقــدر باشــد؟ پــس ب
ــا بتوانیــد برگــه آزمایــش خــود را تفســیر کنیــد. در  زمینــه افزایــش دهیــد ت
ــواع  ــون و ان ــش خ ــیر آزمای ــه تفس ــورد برگ ــم در م ــد داری ــمت قص ــن قس ای

ــم. ــی بدهی ــای آن توضیحات پارامتر ه

تفسیر آزمایش

 اختصار تعریف رنج نرمال

۱۰ - ۴ {۱۰ˆ۳µ𝑙𝑙} 
یزان گلبول سفید درخون و م

 WBC عفونت در بدن

۹۰/۴ - ۴ {۱۰ˆ۶/µ𝑙𝑙} یزان گلبول قرمزم RBC 

۴۵۰ - ۱۵۰ {۱۰ˆ۳/µ𝑙𝑙} یزان پالکت در خونم PLT 

۱۰۰ - ۸۰ [fl] جم گلبول های قرمزمتوسط ح MCV 

۳۴ - ۲۶ [Pg] 
متوسط میزان هموگلوبین در 

 RBC MCHیک

۵۲ - ۳۶  HCT درصد هماتوکریت [% ]

۳۶ - ۳۱ [g/dl] 
نشان دهنده غلظت هموگلوبین 

 MCHC خون

 

: )ESR) Erythrocyte sedimentation rate
ــک  ــون در ی ــز خ ــای قرم ــول ه ــه گلب ــت ک ــرعتی اس ــت س ESR در حقیق
بــازه زمانــی یــک ســاعته تــه نشــین مــی شــوند. ایــن تســت بــرای تشــخیص 
 mm/hr ــان ــال ESR در زن ــج نرم ــرد دارد. رن ــی کارب ــای التهاب ــاری ه بیم
20-1 و در آقایــان mm/hr  13-1  اســت. از علــل افزایــش ESR مــی تــوان 
بــه افزایــش میــزان پروتئیــن خــون، دوران قاعدگــی، داروهــای پیشــگیری از 
ــده مــی شــود کــه  ــارداری اشــاره کــرد. در مــواردی هــم کاهــش ESR دی ب

ــاک نمــی باشــد مثــل لکوســیتوز، پلــی ســیتمی. خطرن

: )FBS( Fast blood sugar
FBS تســت انــدازه گیــری میــزان قنــد خــون اســت. بــرای انجــام ایــن تســت 
ــد  ــذا قن ــد از خــوردن غ ــود چــون بع ــا 12 ســاعت ناشــتا ب ــد حــدوداً 8 ت بای
ــر ایــن فاکتــور تأثیــر گــذار اســت.  ــاال مــی رود. افزایــش ســن نیــز ب خــون ب
نتایــج آزمایشــات FBS بــه ســه گــروه تقســیم مــی شــود کــه نشــان دهنــده 

ســامت فــرد اســت:

: Urea
اوره مــاده زائــد حاصــل از ســوخت و ســاز پروتئیــن هــا اســت کــه در کبــد تولیــد و از راه کلیــه هــا دفــع مــی شــود. هــرگاه مقــدار 
ســوخت و ســاز پروتئیــن افزایــش یابــد )در اثــر پرخــوری گوشــت و یــا خونریــزی گوارشــی( یــا فعالیــت کلیــه هــا دچــار اختــال شــود 
و یــا خــون غلیــظ گــردد )در پــی اســهال طوالنــی و شــدید( مقــدار آن افزایــش مــی یابــد، لــذا ایــن آزمایــش عمدتــاً بــرای بررســی 
  15-45  mg/dlوضعیــت آب بــدن و تــا حــدی فعالیــت کلیــه هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه مقــدار طبیعــی آن در بالغیــن

و در کــودکانmg/dl  40-10 اســت.

: )Creatinine Blood Test( تست کراتینین خون
کراتینیــن مــاده ی دفعــی اســت کــه از شکســتن کراتیــن تشــکیل مــی شــود. ســطح کراتینیــن در خــون اطاعاتــی در مــورد عملکــرد 
کلیــه بــه مــا مــی دهــد. کراتینیــن یکــی از مــواردی اســت کــه بــه صــورت نرمــال توســط کلیــه هــا از جریــان خــون عبــور مــی کنــد 

پــس ســطح کراتینیــن خــون شــاخص خوبــی بــرای بررســی عملکــرد کلیــه اســت.
0/7 -1/3 mg/dl :محدوده نرمال کراتینین خون در مردان

0/6 -1/1  mg/dl:محدوده نرمال کراتینین خون در زنان
0/7 -0/3  mg/dl :محدوده نرمال کراتینین خون در کودکان

 میزان قند خون تفسیر

 ۱۰۰ – ۷۰ نرمال

 ۱۲۵ - ۱۰۰ مستعد دیابت

تست دوباره انجام شود و در صورت تطابق جواب ها فرد 
 دیابت دارد

 ۱۲۶قند خون<

 

مهزاد کمالی ، سارا شرافتی )ترم 4 و 5 علوم آزمایشگاهی(
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تری گلیسیرید و کلسترول:
و  تری گلیســرید  نــوع   2 بــه  می تــوان  را  خــون  چربی هــای 
ــه از  ــاوه براینک ــی ع ــن چرب ــرد. ای ــدی ک ــیم  بن ــترول تقس کلس
ــده و  ــد ش ــز تولی ــد نی ــیله کب ــود به وس ــذب می ش ــذا ج ــق غ طری

در خــون وجــود دارد.
ــرای  ــتری ب ــر بیش ــرید خط ــا تری گلیس ــه ب ــترول در مقایس کلس
ــا ایــن حــال کلســترول عامــل ســاخته  قلــب، مغــز و عــروق دارد. ب
شــدن هورمون هــای جنســی و بســیاری از هورمون هــای دیگــر 
اســت بنابرایــن نمی تــوان گفــت کــه بــه خــودی خــود مضــر اســت 

ــد.  ــاک باش ــد خطرن ــد آن می توان ــش از ح ــن بی ــه باالرفت بلک
محدوده چربی موجود در خون به صورت زیر است:

200 < Desirabe
240-200= Moderate Risk

240> High Risk
ــا  ــن ه ــط لیپوپروتئی ــود و توس ــی ش ــل نم ــون ح ــترول در خ کلس
وارد ســلول شــده و از آن خــارج مــی گــردد. )لیپوپروتئیــن ترکیبــی 
از پروتئیــن و چربــی اســت و چربــی را در خــون حمــل مــی کنــد.(

ــترول  ــام »کلس ــه ن ــاال ب ــی ب ــا چگال ــن ب ــا لیپوپروتئی اچ دی ال ی
خــوب« معــروف مــی باشــد. HDL دارای مقــدار زیــادی پروتئیــن 
ــن،  ــوع لیپوپروتئی ــن ن ــد. ای ــی باش ــترول م ــی کلس ــدار کم و مق

ــرد. ــی ب ــد م ــه کب ــی دارد و ب ــون برم ــترول را از خ کلس
اچ دی ال از قلــب محافظــت مــی کنــد و مقــدار کــم آن )کمتــر از 
40 میلــی گــرم در دســی لیتــر( در خــون مــی توانــد یکــی از عوامــل 
ایجــاد بیمــاری هــای قلبــی باشــد. مقــدار مناســب HDL برابــر و یــا 

بیشــتر از 60 میلــی گــرم در دســی لیتــر مــی باشــد.
ال دی ال یــا لیپوپروتئیــن بــا چگالــی کــم بــه نــام »کلســترول بــد« 
شــناخته مــی شــود. LDL دارای مقــدار زیــادی کلســترول و مقــدار 
کمــی پروتئیــن مــی باشــد. وظیفــه LDL حمــل کلســترول و دیگــر 

چربــی هــا در خــون اســت.
ــر  ــرم در دســی لیت ــی گ ــر از 100 میل ــدار مناســب LDL کمت مق

اســت.

: SGOT و SGPT
بیمــاری  وجــود  تشــخیص  در  می تواننــد  آزمایش هــا  ایــن 
ــیب  ــزان آس ــی می ــدی، ارزیاب ــاری کب ــوع بیم ــخیص ن ــدی، تش کب
ــا همــه  ــه ای ی ــه درمــان مــورد نیــاز باشــند. گون کبــدی و پاســخ ب
ــار در ســال در بیمــاران  ــن آزمایش هــا همچنیــن در حــدود دو ب ای
ــرای  مصرف کننــده برخــی داروهــا، ماننــد داروهــای ضــد تشــنج، ب

ــود. ــام می ش ــاران انج ــن بیم ــد در ای ــامت کب ــان از س اطمین
ــه  ــک ب ــرای کم ــه ب ــت ک ــی اس ــن )PT( آزمایش ــان پروترومبی زم
ــا اختــال لختــه  ــزی ی شناســایی و تشــخیص یــک اختــال خونری

ــرد. ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق بیــش از حــد، م

LDL HDL 

Desirable:> ۱۳۰  

Moderate Risk ۱۶۰ – ۱۳۰ =  

High Risk < ۱۶۰  

Desirable < ۳۴  

Moderate Risk > ۳۴ - ۲۵  

High Risk > ۳۴  

 

رنج نرمال PT )12- 14/5 ثانیه( 
رنج نرمال OT )3 به باال(

: Alp
ــفاتاز را در  ــن فس ــم آلکال ــزان آنزی ــفاتاز می ــن فس ــش آلکال آزمای
خــون انــدازه گیــری مــی کنــد. آلکالــن فســفاتاز بیشــتر در کبــد 
واســتخوان و مقــداری هــم در روده هــا و کلیــه هــا و در خانــم های 
بــاردار در جفــت ســاخته مــی شــود. آزمایــش آلکالــن فســفاتار در 

مــوارد زیــر انجــام مــی شــود:
1. بررســی بیمــاری کبــدی یــا آســیب بــه کبــد: عایــم بیمــاری 
ــتفراغ  ــوع و اس ــکم، ته ــامل زردی، درد ش ــد ش ــی توان ــدی م کب
ــه  ــود ک ــی ش ــام م ــی انج ــفاتاز زمان ــن فس ــش آلکال ــد. آزمای باش
بیمــار داروهایــی مصــرف کــرده باشــد کــه بــه کبــد آســیب بزنــد. 
اوقــات در عکــس  )گاهــی  اســتخوانی  بررســی مشــکات   .2
رادیوگرافــی دیــده مــی شــود(: مثــل بیمــاری راشیتیســم، تومــور 
ــد  ــه رش ــی ک ــودن هورمون ــاد ب ــا زی ــاژه ی ــاری پ ــتخوانی، بیم اس
اســتخوان را مهــار مــی کنــد )هورمــون پاراتیروییــد(. انــدازه گیــری 
ســطح آنزیــم آلکالــن فســفاتاز بــرای بررســی رونــد درمــان بیماری 

ــد اســتفاده شــود. ــا کمبــود ویتامیــن D مــی توان ــاژه ی پ
رنج نرمال آن به صورت زیر است:
]u/l[129-40     17y>Male

]u/l[105-35     17y>Female
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تست سلول آزاد DNA برای ناهنجاری های کروموزومی جنین
ــواع آزمون هــای تشــخیصی نمی باشــد  ــوده و از ان ــد غربالگــری ب تســت cffDNA (Cell free fetal DNA) یــک تســت جدی
ــی 21(، ســندرم ادواردز  ــد: ســندرم داون )تریزوم ــی، مانن ــاالت کروموزوم ــه اخت ــی ک ــرای خطــر آســیب فیزیکــی جنین ــه ب ک

ــورد  ــی 13( دارد، م ــندرم patau )تریزوم ــی 18( و س )تریزوم
ــن تســت  ــن ممکــن اســت ای ــرد. هم چنی ــرار می گی اســتفاده ق
بــرای شناســایی دیگــر شــرایط نــادر ناشــی از کرومــوزوم اضافــی 

ــرد داشته باشــد. ــوزوم کارب ــا قطعــه ی گــم شــده از کروم و ی
ــه  ــان ب ــل از زایم ــری قب ــرای غربال گ ــه ب ــواردی ک ــی از م یک
ــری  ــی شــود، غربال گ ــی انجــام م ــاالت کروموزوم منظــور اخت
ــتفاده از  ــا اس ــوده و ب ــد )NIPS( ب ــش از تول ــی پی غیرتهاجم

ــود. ــی ش ــام م ــت cffDNA انج تس
از مزایــای ایــن تســت نســبت بــه ســایر تســت های غربال گــری، 
قــدرت تشــخیص باالتــر، بــه دلیــل تفکیــک DNA  آزاد موجود 
ــی )cffDNA( از  ــا جنین ــا منش ــادری ب ــون م ــردش خ در گ

DNA آزاد بــا منشــا مــادری اســت.

ــه  ــک ب ــر اندمی ــق غی ــده در مناط ــا وارد ش ــای ماالری عفونت ه
دلیــل افزایــش ســفر بــه مناطــق اندمیــک ماالریــا و جنبش هــای 
جمعیــت رایــج هســتند. ســاالنه حــدود ده هــزار  مــورد ماالریــای 
ــی آن ممکــن اســت  ــداد واقع ــا تع ــزارش می شــود، ام ــی گ واردات

ــا 30000 باشــد. ت
ــر  ــی ب ــریع مبتن ــخیص س ــات تش ــوری و آزمایش ــکوپ ن میکروس
آنتــی ژن، ابــزار تشــخیصی اولیــه بــرای تشــخیص ماالریــا هســتند.

دانشــمندان در بیمارســتان دانشــگاه گنــت )گنــت، بلژیــک( 
عملکــرد تشــخیصی یــک آزمایــش ماالریــا را در مقایســه بــا 
میکروســکوپ نــوری، تســت تشــخیصی ســریع )RDT( و واکنــش 
زنجیــره ای پلیمــر در زمــان واقعــی )PCR( ارزیابــی کردنــد. پانــل 
از  وریــدی  کلینیکــی خــون  نمونه هــای  از  نمونه گیــری   103
مســافران بین المللــی کــه از ژوئــن 2015 تــا ژوئــن 2016 جمــع 
آوری شــده بودنــد، و هم چنیــن 12 نمونــه خارجــی کنتــرل 

ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــت )EQC( م کیفی
ــش  ــخیصی آزمای ــرد تش ــی عملک ــه ارزیاب ــن مطالع ــدف از ای ه
ــخیصی  ــی تش ــش کیهان ــک آزمای ــه ی ــای Illumigen، ک مالیم
ــه منظــور تشــخیص مســتقیم بیمــاری پاســمودیوم  اســت کــه ب

ــود. ــام می ش )LAMP( انج

نویســندگان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در مناطــق غیــر اندومــي 
کــه پروســه تشــخیصی بــرای عفونت هــای ماالریــا بــه علــت فقــدان 
ــه  ــرار گرفت ــورد ســوال ق ــا م ــه و ســطح پاییــن تراکــم انگل ه تجرب

اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــمند باش ــد ارزش ــش  Illumigen می توان  آزمای
حساســیت بــاال، آزمایــش LAMP ممکــن اســت بــه عنــوان تســت 

تشــخیص اولیــه محســوب شــود.

LAMP Malaria Assay Evaluated in Non-Endemic Setting

منابع :
De Koninck Anne-Sophie, Cnops Lieselotte, Hofmans Mattias, Jacobs Jan, Van den Bossche Dorien  and Philippé 
Jan. (2017) Diagnostic performance of the loop-mediated isothermal amplification (LAMP) based illumigene® 
malaria assay in a non-endemic region. Malaria. 16, 418

منابع : 
American Association for Clinical Chemistry 2017

مهدیه وثوقی ، مهسا دوربهشتی ) ترم 2 و 3 علوم آزمایشگاهی(
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دســتگاه micro-fluidic جدیــد بــا اســتفاده از یــک آزمایــش 
حســاس در زمــان واقعــی توســط تقویــت کننــده ایزوترمــال 
بیوتیــک  آنتــی  حساســیت  تعییــن  منظــور  بــه   )dLAMP(

باکتریایــی اســتفاده شــد.
ــهیل  ــرای تس ــی )AST( ب ــد میکروب ــیت ض ــریع حساس ــت س تس
ــد  ــه ض ــت ب ــترش مقاوم ــری از گس ــان و جلوگی ــات درم تصمیم
ــش از حــد آنتــی  ــی ناشــی از ســوء اســتفاده و مصــرف بی میکروب
بیوتیــک ضــروری اســت. تــا بــه امــروز هیــچ AST فنوتیپــی وجــود 
نــدارد کــه بتوانــد در طــی یــک بازدیــد از بیمــار )30 دقیقــه( بــه 

ــه هــای بالینــی انجــام شــود. طــور مســتقیم از نمون
بــرای اصــاح ایــن کمبــود، 
فنــاوری  موسســه  محققــان 
 Palo Alto، CA،( کالیفرنیــا 
USA( یــک آزمایــش ســریع 
بــا  دقیقــه(،  هفــت  )تقریبــا 
میکروســکوپ  از  اســتفاده 
ــه  ــد، ک ــام دادن ــال انج دیجیت

  )dLAMP(ــال ــده ایزوترم ــت کنن ــی تقوی ــان واقع ــی آن زم در ط
انــدازه گیــری شــد.

 microfluidic SlipChip Corporation( یک دستگاه SlipChip
Pasadena, CA, USA( ســاخته شــده بــرای انجــام واکنــش هــای 
ــدون پمــپ  و دریچــه   اســت. دســتگاه  ــه ب میکروفیلــدی چندگان
ــم  ــتگاه ه ــت. دس ــم اس ــک باه ــاس نزدی ــه در تم دارای دو صفح
چنیــن دارای مســیر مایــع اســت کــه از کانــال هــای صفحــه پاییــن 
و چــاه هــای بــاالی صفحــه تشــکیل شــده اســت، کــه تنهــا زمانــی 

وصــل مــی شــود کــه صفحــات بــاال و پاییــن در یــک پیکربنــدی 
خــاص تنظیــم شــوند. نمونــه را مــی تــوان بــه مســیر مایــع اضافــه 
ــریع  ــی س ــه پایین ــه صفح ــبت ب ــاال نس ــه ب ــپس صفح ــرد، س ک
حرکــت مــی کنــد، بــه طــوری کــه الگوهــای مکمــل چــاه هــا در 
هــر دو صفحــه هــم پوشــانی دارنــد. بیــن دو صفحــه، یــک الیــه 
ــبی  ــت نس ــهیل حرک ــرای تس ــن ب ــور و کرب ــده از فلوئ روان کنن

صفحــات قــرار دارد.
ــی E.coli در  ــخ فنوتیپ ــری پاس ــدازه گی ــرای ان ــی ب ــه فعل برنام
معــرض یــک آنتــی بیوتیــک بــه مــدت 15 دقیقــه قــرار گرفــت. 
ــرای انجــام آزمایــش، نمونــه هــای ادرارحــاوی باکتــری، رقیــق  ب
دقیقــه   15 بــرای  و  شــده 
ــان  ــت درم ــای تح ــه ه نمون
ــا درمــان  ــا آنتــی بیوتیــک ی ب
نشــده ، انکوبــه ) قــرار گرفتــن 
ــا مــدت  در دمــای مشــخص ب
ــا  ــدند. ب ــخص ( ش ــان مش زم
گیــری  انــدازه  از  اســتفاده 
ــی   ــخ فنوتیپ ــری پاس ــدازه گی ــرای ان ــال ب ــیدنوکلئیک دیجیت اس
E.coli موجــود در نمونه-هــای ارجاعــی ادرار مــور بررســی 

ــت. قرارگرف
ــه  ــي ک ــه بالین ــل 51 نمون ــا تحلی ــون ب ــرم آزم ــت ف ــرد پل عملک
ــه  آنتــي  ــاوم ب ــا مق ــوده و حســاس ی ــري ب ــون حــاوي باکت تاکن
بیوتیکــي ) معمــوال سیپروفلوکساســین  نیتروفورانتوئیــن(، مــورد 

ــرار گرفــت. بررســی ق

Rapid Method Determines Antibiotic Susceptibility

ترمیم  DNA گامی برای ریشه کن کردن بیماری 
های ارثی

هــدف دانشــمندان در ایــن تحقیــق ژن معیوبــی بــود، کــه باعــث 
بیمــاری قلبــی جــدی مــی شــد. آن هــا یــک تخمــک را بــا یــک 
ــد. ســپس سیســتم  ــود بارورکردن اســپرم کــه دارای ژن معیــوب ب

ــد. ــه کردن ــه آن اضاف ــاح ژن )Crispr( را ب اص
ــه  ــه ب ــن ک ــد ای ــت مانن ــد؛ درس ــی کن ــکن م Crispr، DNA را اس

ــدا  ــاخه ی DNA را ج ــردد، ســپس دو ش ــی بگ ــط امای ــال غل دنب
کــرده، ژن معیــوب را در مــی آورد و ژن ســالم دیگــری از تخمــک 

ــد. ــن می کن را جایگزی

منابع :
Schoepp Nathan G, Schlappi Travis S, Curtis Matthew S, Butkovich Slava S, Miller Shelley, Humphries Romney M and 
Ismagilov Rustem F. (2017) Rapid pathogen-specific phenotypic antibiotic susceptibility testing using digital LAMP 
quantification in clinical samples. Science Translational Medicine. 9 (410)

منابع :
Sengupta Amrita, Haldar Devyani. (2018) Human sirtuin 3 (SIRT3) deacetylates histone H3 lysine 56 to promote 
nonhomologous end joining repair. DNA Repair. 61, 1-16
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1. Which organ of our body,contains the Glucose 6-phosphatase? 
2. One of eight known human herpes virus types in the herpes family known as the cause 
of infectious mononucleosis )abbreviation) 
3. In which Type of AML dirty field is observed? (abbreviation) 
4. A highly sensitive technique to detect & quantify the mRNA strands. 
5. The time between potential exposure to HIV infection and the point when the test will 
give an accurate result. 
6. The main constituents of natural fats and oils. )abbreviation)
7. A blood test that measures the time it takes your blood to clot? 
8. What′s the name of Bacillus anthracis Plasmid containing the toxin substrate gene? 
)abbreviation) 
9. A buffer solution commonly used in biological research (abbreviation) 
10. Staphylococcus aureus toxin secreted in Toxic Shock syndrome?    )abbreviation)
11. Able to endure specified conditions or treatment. 
12. For differentiation Bacillus of Cereus from which bacterium, is “string of pearls” Test 
used? 
13. Your doctor could order this test as a part of a routine checkup. But he may also want 
to: Make sure you›re getting enough nutrition, screen for Liver, Kidney or blood disease, 
see if you are at risk for an infection, find the cause for symptoms you′re having. 
14. What′s the test for creatinine clearance rate measurement? (abbreviation)
15.  A test done before a blood transfusion to determine if the donor›s blood is compatible 
with the blood of an intended recipient. 
16. The most prominent virulence factor of S.Pyogenesis? 
17. What mutation converts an amino acid into a stop codon? 
18. Inclusions within red blood cells composed of denatured Hemoglobin. 
19. A pituitary hormone that stimulates Thyroid gland to produce Thyroxine. )abbreviation) 
20. The substrate for HRP enzyme that produced yellow product? )abbreviation) 
21. what is the name of process that recording the electrical activity of the heart over a 
period of time using electrodes placed on the skin. )abbreviation)
22. What׳s the region Join of histone proteins? 
23. In which kinds of blood cancer does the T cell count increase incredibly? 
24. An anemia (of macrocytic classification) that results from inhibition of DNA during 
red blood cell synthesis )abbreviation)
25. Lack of this chromosome leads to turner syndrome in women. 
26. The predominant Anti body observed in CAD? 
27. Mutation in 21-hydroxylase was named? 
28. Which of the Bacillus anthracis toxin substrates is the most attractive Immunogen? 

جدول و سرگرمی

ل 
دو

ج

مهسا عطاریان ، زهرا جوانمردی )ترم 5 علوم آزمایشگاهی(
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ــا  ــردازد. امــروزه ب ــه بررســی نیازهــای غذایــی افــراد جهــت حفــظ ســامت، رشــد، پیشــگیری و درمــان بیماری هــا می پ ــه ب علــم تغذی
ــه بیشــتر از گذشــته  ــم تغذی ــت عل ــک،  اهمی ــن و متابولی ــای مزم ــه ســمت بیماری ه ــای حــاد ب ــا از بیماری ه ــر الگــوی بیماری ه تغیی
ــران و ســرطان ها ســومین علــت مــرگ در کشــور می باشــند؛  ــان می شــود. بیماری هــای قلبــی و عروقــی اولیــن علــت مــرگ در ای نمای
حــدود یــک پنجــم افــراد بالــغ جامعــه ایرانــی مبتــا بــه فشــارخون، 10 درصــد دیابتــی و بیــش از یــک ســوم بــه کبدچــرب مبتا هســتند. 
ــش دسترســی  ــر ســبک زندگــی و افزای ــم. تغیی ــان بوده ای ــز در طــول زم ــه ای نی ــذار تغذی ــک، شــاهد گ ــذار اپیدمیولوژی ــا گ ــان ب هم زم
ــا افزایــش دریافــت غذایــی و کاهــش فعالیــت فیزیکــی در کــودکان و بزرگســاالن همــراه بوده اســت. بررســی وضعیــت  و تنــوع غذاهــا ب
ــد  ــوب می باش ــزان مطل ــر از می ــات کمت ــبزیجات و لبنی ــوه، س ــه ی می ــت روزان ــن دریاف ــه میانگی ــد ک ــان می ده ــور نش ــه در کش تغذی

درحالی کــه ســرانه مصــرف روغــن، نمــک و قنــد بیــش از دو برابــر میــزان توصیــه شــده اســت. 
ــه نیازمنــد سیاســت گذاری های صحیــح و افزایــش آگاهــی عمومــی می باشــد و کارشناســان  ــی بیماری هــا و تغذی بهبــود وضعیــت کنون

تغذیــه نقــش مهمــی در ایــن زمینــه ایفــا می کننــد.
قــدم اول: کنتــرل دریافــت کالــری در جامعــه بــا در نظــر گرفتــن ســن، جنــس، نمایــه تــوده بدنــی و فعالیــت فیزیکــی افــراد می باشــد. 

بــر اســاس توصیه هــای هــرم غذایــی ســالم، یــک رژیــم متعــادل و متنــوع شــامل همــه ی گروه هــای غذایــی موثــر اســت.

قــدم دوم: کاهــش مصــرف قندهــای ســاده، نمــک و روغــن اســت. توصیــه بــه مصــرف میوه هــای تــازه بــه جــای کیــک و شــیرینی ها 
ــیر و  ــک، ش ــم نم ــردن دوغ ک ــن ک ــی و جایگزی ــای صنعت ــابه های گازدار و آبمیوه ه ــت نوش ــردن دریاف ــدود ک ــا، مح ــان وعده ه در می
ــا چــای از توصیه هــای مفیــد در کاهــش مصــرف قندهــای  ــا کشــمش همــراه ب ــه جــای آن و اســتفاده از توت خشــک ی ــازه ب آبمیــوه ت
ســاده  می باشــد. جهــت کاهــش مصــرف نمــک، آمــوزش در زمینــه میــزان توصیــه شــده آن )کمتــر از یــک قاشــق مرباخــوری( از طریــق 

حــذف نمکــدان از ســر ســفره و کاهــش مصــرف غذاهــای آمــاده و کنســرو شــده الزم بــه نظــر می  رســد. 
بنابــر مطالعــات مختلــف جایگزیــن کــردن اســیدهای چــرب ω 3 )ماهــی، غــذای دریایــی و منابــع گیاهــی ماننــد: روغــن کانــوال، ســویا(  
بــه جــای ω 6 )ســایر روغن هــای مایــع، روغــن جامــد( در برنامــه غذایــی    می توانــد نقــش محافظتــی در ابتــا بــه مقاومــت بــه انســولین 
داشــته باشــد. بنابرایــن عــاوه  بــر توصیه هــای الزم جهــت کاهــش مصــرف غذاهــای چــرب و ســرخ کــرده تاکیــد بــر نــوع چربــی دریافتــی 
نیــز حائــز اهمیــت اســت. همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه بخــش زیــادی از چربــی دریافتــی در رژیــم غذایــی مربــوط بــه چربــی 
ــه  ــا ب ــی چربی ه ــع اصل ــز مناب ــت قرم ــکویت ها و گوش ــا،  بیس ــت فود ها، کیک ه ــرب، فس ــات پرچ ــرف لبنی ــت. مص ــی در غذاهاس مخف

ویــژه اســیدهای چــرب اشــباع شــده می باشــند.

قــدم ســوم: افزایــش دریافــت فیبرهــای غذایــی می باشــد. فیبرهــا ترکیبــات غیــر قابــل هضــم هســتند کــه بــه دو دســته فیبرهــای 
ــک  ــی کم ــت گوارش ــود فعالی ــه بهب ــوع ب ــم مدف ــش حج ــا افزای ــول ب ــای نامحل ــوند. فیبره ــدی می ش ــیم بن ــول تقس ــول و نامحل محل
می کننــد. درحالــی کــه فیبرهــای محلــول جــذب مــوادی ماننــد: قنــد و چربــی را از روده کــم می کننــد؛ در نتیجــه در کاهــش ابتــا بــه 
بیماری هــای دیابــت، ســرطان روده و کلســترول بــاال موثرهســتند. اســتفاده از نــان و غــات ســبوس دار در برنامــه روزانــه، مصــرف انــواع 
ســبزی ها و میــوه تــازه در وعده هــای غذایــی اصلــی و میــان وعده هــا، کاهــش مصــرف ســبزیجات    نشاســته ای ماننــد: ســیب زمینــی، 
مصــرف حداقــل یــک بــار در هفتــه یــک وعــده غذایــی گیاهــی و اســتفاده از آجیــل کــم نمــک، خشــکبار از توصیه هــای مفیــد در ایــن 

زمینــه هســتند.

قــدم چهــارم: افزایــش فعالیــت فیزیکــی روزانــه می باشــد. حداقــل 30 دقیقــه فعالیــت بدنــی ســبک در روز بــرای حفــظ ســامتی 
توصیــه می شــود. فعالیــت بدنــی را می تــوان همه جــا و بــدون نیــاز بــه وســیله مخصــوص انجــام داد. پیــاده روی، ورزش هــای ســبک در 
منــزل یــا پــارک یــا مدرســه بــدون صــرف هزینــه بــه ســامت بــدن کمــک می کنــد. اگــر بــا ماشــین شــخصی خــود ســرکار می رویــد 
ماشــین را کمــی دورتــر پــارک کنیــد و ادامــه مســیر را پیــاده روی کنیــد و درصــورت امــکان بــه جــای ســرویس مــدارس کــودکان را 
ــه خــود  ــی را در برنام ــاده روی و کوه پیمای ــی، پی ــای گروه ــت، بازی ه ــردش در طبیع ــل، گ ــای تعطی ــد. درروزه ــه مدرســه ببری ــاده ب پی

قــرار دهیــد.

پریسا زارعی شرق

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
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ضد التهابی 
به نام 

کورکومین

ضد التهابی 
به نام 

کورکومین

زردچوبــه )Turmeric( کــه در زبــان هنــدی Haldi نامیــده 
 Curcuma Longa ــاه ــزوم خشــک شــده گی ــودر ری می شــود، پ
اســت. ایــن گیــاه، گیاهــی پایــا از خانــواده زنجبیــل بــوده 
و ارتفاعــی حــدود 90 تــا 159 ســانتی متر دارد و پوشــیده از 
ــت.  ــیپوری اس ــای زرد ش ــز و گل ه ــوک تی ــد و ن ــای بلن برگ ه
ــه طورگســترده در  ــا ارزش اســت و ب ــاه بســیار ب ــن گی ــزوم ای ری
کشــور های آســیایی ماننــد: هنــد، چیــن و دیگرکشــورها کشــت 
ــل  ــوان مکم ــه عن ــاه ب ــن گی ــتفاده از ای ــت اس ــود. قدم می ش
غذایــی و یــا مولکولــی درمانــی بــه بیــش از 5999 ســال می رســد. 
اولیــن بــار در قــرن13 ، تجــار عــرب، زردچوبــه را بــه اروپایی هــا 
معرفــی کردنــد. ایــن ادویــه بــه دلیــل رنــگ و مــزه اش، در اروپــا 
ــایر  ــراه س ــه هم ــا ب ــت و بعده ــهرت یاف ــدی ش ــران هن ــه زعف ب
ــد. از زرد  ــه ش ــا عرض ــه اروپ ــه  کاری ب ــوان ادوی ــه عن ــا ب ادویه ه
ــی  ــگ خوراک ــه و رن ــوان ادوی ــه عن ــول ب ــور معم ــه ط ــه ب چوب
اســتفاده می شــود امــا امــروزه ایــن گیــاه در صنایــع رنــگ و دارو 
ــب  ــت درط ــا اس ــت. قرن ه ــب کرده اس ــی کس ــگاه خوب ــز جای نی
هنــد و چیــن از ایــن مــاده بــه عنــوان یــک ضدالتهــاب دردرمــان 
ــتهایی و  ــی اش ــینه، زردی، ب ــه س ــدان درد، درد قفس ــج، دن قلن

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــکات قاعدگ مش
 

ترکیبات زردچوبه
ــه از طیــف وســیعی از مــواد شــیمیایی گیاهــی تشــکیل  زردچوب
کورکومیــن،  از  می تــوان  آن هــا  جملــه  از  کــه  شده اســت، 
دی متوکســی کورکومیــن، بیــس دی متوکســی کورکومیــن، 
ــن،  ــن، تورمری ــدرو کورکومی ــرا هی ــول تت ــول، کورکوم کورکومن

ــرد. ــام ب ــول ن ــز و تورمرون تورمرون
مهم تریــن مــواد تشــکیل دهنــده زردچوبــه، کورکومینوئیدهــا 
هســتند کــه رنــگ زرد زردچوبــه را نیــز ایجــاد می کننــد. مهم تریــن 
کورکومینوئیــدی کــه بیشــترین خــواص درمانــی زردچوبــه را بــه آن 
نســبت می دهنــد، کورکومیــن اســت کــه اولیــن بــار در ســال 1115 
از زردچوبــه اســتخراج و در ســال 1019 فرمــول مولکولــی آن کشــف 
شــد. کورکومیــن بــا فرمــول مولکولــی 2O O _H 21 _C_ 6 و بــا 
ــدا  ــول ج ــن مولک ــیمیایی Diferuloyl Methane مهم تری ــام ش ن
شــده از گیاهــان اســت کــه در ســال های اخیــر تحقیقــات بســیاری 

ــت. ــام شده اس ــر روی آن انج ب
در تحقیقــات و مطالعــات مختلــف، خــواص ضــد عفونــی کنندگــی، 
ــه  ــت، ک ــا اس ــه قرن ه ــیدانی  زردچوب ــی اکس ــاب  و آنت ــد الته ض
مــورد توجــه قــرار گرفته اســت و توســط علــوم امــروزی نیــز اثبــات 
شده اســت و بــه عنــوان یــک درمــان مکمــل بــرای آلزایمــر، دیابــت، 

ــده و ... مطــرح شده اســت.  آســم، زخــم مع

کورکومین به عنوان  ماده ای ضد التهاب
یافته هــای علمــی نشــان می دهنــد کــه اغلــب بیماری هــای مزمــن 
ــن،  ــد. بنابرای ــود می آین ــه  وج ــاب ب ــم الته ــدم تنظی ــل ع ــه دلی ب
ــش  ــک چال ــن، ی ــی کارا و ام ــت ضدالتهاب ــا خاصی ــواد ب ــن م یافت
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واقعــی در پزشــکی مــدرن اســت. تــا بــه امــروز اســتروئیدها احتمــاالً 
ــا  ــه شــمار می آینــد ام ــی شــناخته شــده ب ــن مــواد ضدالتهاب بهتری
ــاوه  ــراه اســت. ع ــی هم ــی فراوان ــوارض جانب ــا ع ــا ب مصــرف آن ه
براســتروئیدها، چندیــن داروی ضدالتهابــی غیراســتروئیدی از جملــه: 
سالســیات ها، ایبوپروفــن، فنیــل بوتــازون، دیکلوفناک،ایندومتاســین 
ــه  ــا تجرب ــده اند، ام ــف ش ــته کش ــای گذش ــن در قرن ه و ناپروکس
ــا  ــن داروه ــب ای ــرف اغل ــه مص ــت ک ــان داده اس ــال ها نش ــن س ای
ــال  ــرای مث ــی جــدی برجــای خواهدگذاشــت .ب ــوارض جانب ــز ع نی
مصــرف اغلــب مهارکننده هــای سیکلواکســیژنازها )Coxibs( بــا 
عــوارض قلبــی عروقــی همــراه اســت. بنابرایــن نیــاز بــه مــواد ضــد 
ــواهد  ــود. ش ــاس می ش ــدت احس ــه ش ــر ب ــر و امن ت ــاب،کارا ت الته
زیــادی نشــان می دهــد کــه کورکومیــن دارای خــواص ضــد التهابــی 

ــرد: ــاره خواهیم ک ــورد از آن اش ــد م ــه چن ــه ب اســت ک

بیماری های کلیوی
از کورکومیــن بــه منظــور برطــرف کــردن التهــاب ناشــی از ســیس 
پاتیــن در کلیــه نیــز اســتفاده شده اســت. بیمــار بــا کورکومیــن بــه 
ــه،  ــرد کلی ــظ عملک ــبب حف ــد س ــه دوز می توان ــته ب ــورت وابس ص
کاهــش پراکسیداســیون لیپیــد، افزایــش ســطح گلوتاتیــون و افزایش 
ــاالز شــود و کورکومیــن را  فعالیــت ســوپر اکســید دیســموتاز و کات
ــه عنــوان یــک درمــان مکمــل در نفروتوکســیتی ناشــی ازســیس  ب

پاتیــن پیشــنهاد می کنــد.

آسم و التهاب مجاری هوایی
ــرار  ــه شــدت مــورد توجــه ق ــی کــه امــروزه ب از بیماری هــای التهاب

التهــاب  بــه  مربــوط  بیماری هــای  گرفته اســت، 
مجــاری هوایــی به ویــژه آســم اســت. کورکومیــن 
درســلول های   Inos فعالیــت  کاهــش  بــا 

ــه  ــود، ب ــش NO می ش ــبب کاه ــه س ــت ری باف
التهــاب زا و  باکاهــش ســایتوکاین های  عــاوه 
ــا در مجــاری  ــع ائوزینوفیل ه ــا از تجم کموکاین ه

ــد. ــری می کن ــی جلوگی هوای

بیماری های قلبی و عروقی
کورکومیــن می توانــد بــا کاهــش ادم و گرانولوماتــوز 
در کبــد و قلــب از آســیب های کبــدی و نکــروز قلبی 
بکاهــد و ســبب بهبــود عائــم بافتــی در کبــد و قلــب 

می شود.

آلزایمر
ــتم  ــن سیس ــی مزم ــخ التهاب ــک پاس ــر ی ــاری آلزایم بیم

عصبــی مرکــزی اســت. در آلزایمــر آســیب های اکســیداتیو 
ــود  ــرات بهب ــن اث ــه کورکومی ــد، ک ــاق می افت شــدیدی اتف

ــی در آن دارد. بخــش فراوان

  IBD  بیماری التهابی روده
ــز  ــاری IBD نی ــاب در بیم ــود الته ــه منظــور بهب ــن ب از کورکومی
ــم درتمــام  ــن تحقیــق بهبــود عائ اســتفاده شده اســت. نتیجــه ای
ــا  ــن ب ــن بوده اســت. کورکومی ــا کورکومی ــده ب ــار ش ــاران تیم بیم
کاهــش بیــان ژن هــای MYD 4-TLR 88 و NF-κB در بافــت 

ــم را بهبــود می بخشــد. ملتهــب، التهــاب را مهــار کــرده و عائ

چاقی
ــوع دو،  ــت ن ــا دیاب ــه ب ــت ک ــی اس ــت التهاب ــک وضعی ــی ی چاق
ــط ــن مرتب ــای مزم ــر بیماری ه ــرطان و دیگ ــکلروزیس، س آترواس

 NF-κB ، اســت.کورکومین بــا مهارفاکتورهــای نســخه بــردار
STAT-3 و Wnt/beta catenin و افزایــش بیــان PPAR و فعــال 
ســازی مســیرهای منجــر بــه کاهــش بیــان آدیپوکین هــا و افزایــش 
ــاب ناشــی  ــد الته ــن می توان ــود. هم چنی ــن می ش ــان آدیپونکتی بی

از چاقــی را کاهــش دهــد.
ــی اســت کــه  ــی فراوان ــرات ضدالتهاب بنابرایــن کوکومیــن دارای اث

امــروزه مــورد توجــه بســیاری از محققــان قــرار گرفتــه اســت.
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مبحــث اصلــی: مکمل هــای غذایــی بــه مــوادی گفته می شــود 
کــه جهــت بهبــود عملکــرد و جبــران کمبــود یــک مــاده مغــذی 
ــه ورزشــی توصیــه می شــود.  ــا متخصــص تغذی توســط پزشــک ی
مکمل هــای غذایــی- ورزشــی بــه منظــور افزایــش کارایــی 

ــوند. ــتفاده می ش ــن اس ــابقات و تمری ــن مس ــکار در حی ورزش
اســتفاده از مکمل هــا می توانــد عــوارض مختلفــی از قبیــل: 
ــون،  ــای گوناگ ــوی، عفونت ه ــاالت کلی ــاالت گوارشــی، اخت اخت
ــه  ــش وزن ناخواســته را ب ــدن و افزای ــادل آب در ب ــم زدن تع بره

ــال داشــته باشــد. دنب
ــی  ــود داد ول ــا وج ــرای مکمل ه ــی ب ــای مختلف ــیم بندی ه تقس
ــد  ــورد تأیی ــی م ــای غذای ــته از مکمل ه ــه دس ــی س ــور کل ــه ط ب

هســتند: 
دســته اول مکمل هایــی هســتند کــه بــر متابولیســم انــرژی تأثیــر 

می گذارنــد. ماننــد: کراتیــن و کافئیــن. 
ــر ترکیــب  دســته ی دوم مکمــل هایــی هســتند کــه احتمــااٌل ب

ــه. ــیدهای آمین ــن و اس ــد: پروتئی ــد. مانن ــر می گذارن ــدن تأثی ب
دســته ی ســوم مکمل هایــی هســتند کــه احتمــااٌل ســبب حفــظ 

ســامت عمومــی می شــوند ماننــد: مــواد معدنــی و گلوتامیــن.
ــی هســتند کــه ســبب  ــال مکمل های ــه دنب ورزشــکاران همــواره ب
برتــری خــارق العــاده آن هــا در میادیــن ورزشــی شــود حــال آن که 
در عمــل چنیــن معجونــی وجــود نــدارد. مکمل هایــی کــه بــر پایــه 
ــرد  ــود عملک ــدی در بهب ــش مفی ــد نق ــتند می توانن ــن هس پروتئی

ورزشــکار داشــته باشــند.
پروتئینــی  پروتئینــی شــامل: مکمل هــای  انــواع مکمل هــای 
بــر پایــه whey ، مکمل هــای کازئینــی، پروتئیــن تخم مــرغ، 
ــد. ــن می باش ــیدی و کراتی ــای آمینواس ــویا، مکمل ه ــن س پروتئی

مکمل هــای پروتئینــی بــر پایــه whey دارای هضــم و جــذب بســیار 
ســریع و توانایــی تحریــک عضله ســازی می باشــند. مکمل هــای 
ــوده  ــوردار ب ــری برخ ــرعت جــذب و هضــم طوالنی ت ــی از س کازئین
ــند.  ــل عضــات می باش ــه تحلی ــی نســبت ب ــر بازدارندگ و داراری اث

ــه: پروتئیــن یکــی از انــواع درشــت مولکول هــای زیســتی می باشــد، کــه  مقدم
از زیــر واحدهایــی بــه نــام اســید آمینه ســاخته شده اســت و دارای چهــار ســاختار 
می باشــد. پروتئیــن جهــت تولیــد بافت هــای جدیــد و حفــظ بافت هــای موجــود 
مــورد نیــاز می باشــد. مــواد غذایــی غنــی از پروتئیــن شــامل: گوشــت گاو، ســفیده 

ــادام زمینــی، جوجــه و شیرمی شــوند. ــرغ، مغــز دانه هــا، کــره ب تخم م
میــزان نیــاز بــه پروتئیــن در افــراد عــادی جامعــه 0/8 گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم 
ــاز  ــن نی ــزان بیشــتری پروتئی ــه می ــدن اســت. حــال آن کــه ورزشــکاران ب وزن ب
دارنــد. بدیــن صــورت کــه بــه طــور معمــول ورزشــکاران قدرتــی بــه 1/4 - 1/2 
ــدام  ــرورش ان ــکاران پ ــرم و ورزش ــه 1/8 -1/7 گ ــتقامتی ب ــکاران اس ــرم، ورزش گ
بــه بیــش از 3 گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن نیــاز دارنــد. رژیــم غذایــی 
ــی و %20  ــدرات،30% -25% چرب ــامل 65% -55% کربوهی ــد ش ــکاران بای ورزش

-10% پروتئیــن باشــد.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری می باشــد کــه بیــش مصرفــی پروتئیــن می توانــد 
ــاد شــدن اســید  عــوارض مختلفــی ماننــد: چاقــی و خطرهــای قلبی-عروقــی، زی
اوریــک موجــود در خــون و محــدود شــدن کربوهیــدرات مصرفــی، داشــته باشــد. 

لــذا مصــرف بــه انــدازه ی آن هــا مــورد تأکیــد اســت.

کاران کارانمکمل اهی رپوتئینی رد تغذهی ورزش مکمل اهی رپوتئینی رد تغذهی ورزش
یه(
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ــش  ــا را افزای ــر آن ه ــت اث ــل کفای ــن دو مکم ــودن ای ــب نم ترکی
ــد. می ده

پروتئیــن ســویا با وجــود نداشــتن مقادیر کافــی اســیدآمینه متیونین 
ــیدهای  ــایر آمینواس ــاال از س ــر ب ــودن مقادی ــت دارا ب ــه عل ــی ب ول
ــا کیفیــت محســوب می شــود. هم چنیــن  ضــروری یــک پروتئیــن ب
ــه  ــاون ک ــیدانی ایزوف ــی اکس ــات آنت ــودن ترکیب ــل دارا ب ــه دلی ب
قلبــی  بیماری هــای  و  برخــی ســرطان ها  از  ســبب جلوگیــری 
ــت بیشــتری  ــی از اهمی ــای حیوان ــه پروتئین ه ــوند، نســبت ب می ش

برخــوردار اســت.
پروتئیــن تخم مــرغ یکــی از ارزشــمندترین پروتئین هــای موجــود در 
برنامــه غذایــی می باشــد ولــی بــه دلیــل طعــم نامناســب و گرانــی از 
فراوانــی کمتــری نســبت بــه ســایر مکمل هــای پروتئینــی برخــوردار 
ــاال، تولیــد کننــدگان  ــه دلیــل کیفیــت ب ــا ایــن حــال ب می باشــد. ب
در فرموالســیون ســایر محصــوالت پروتئینــی از پروتئیــن تخــم مــرغ 

بهــره می برنــد.
دار،  شــاخه  آمینواســیدهای  شــامل:  آمینواســیدی  مکمل هــای 
ــتفاده  ــراٌ اس ــه اخی ــوند ک ــن می ش ــن و گلوتامی ــان، آرژنی تریپتوف
شــاخه  آمینواســیدهای  یافته اســت.  بســیاری  رواج  آن هــا  از 
دار احتمــااٌل تأثیــر بســیار کمی بــر افزایــش عملکــرد ورزشــکار 
ــوده  ــروتونین ب ــی س ــاز عصب ــل پیش س ــان ناق ــد. تریپتوف می گذارن
ــن  ــود. آرژنی ــکار می ش ــترس ورزش ــش اس ــبب کاه ــااٌل س و احتم
ــد را  ــون رش ــک هورم ــات و تحری ــازی در عض ــک پروتئین س تحری
ــه  ــد ک ــدن می باش ــیدی ب ــع آمینواس ــن منب ــده دارد. گلوتامی برعه
جهــت عملکــرد بهینــه سیســتم ایمنــی و ســنتز پروتئیــن ضــروری 

ــد. می باش

ــم  ــی در متابولیس ــش مهم ــفوکراتین نق ــکل فس ــه ش ــن ب کراتی
انــرژی در بــدن دارد؛ تخلیــه ذخایــر فســفوکراتین در بــدن توانایــی 
ــاوت  ــد. تف ــش می ده ــی را کاه ــدید ورزش ــای ش ــام فعالیت ه انج
ــا ســایر مکمل هــا در ایــن می باشــد کــه مراجــع  عمــده کراتیــن ب
ــوارض  ــراٌ ع ــد و ظاه ــوع نکرده ان ــذار اســتفاده از آن را ممن قانون گ

جانبــی جــدی نــدارد.

  آشنایی با محصوالت:
 در میــان مکمل هــای غذایــی می تــوان گفــت ســه مکمــل ســوپر 
کراتیــن، Iso whey و گلوتامین دارای کمترین عوارض و بیشــترین 

فایــده رســانی و فراوانــی در میــان ورزشــکاران می باشــند.
ســوپر کراتیــن نوعــی مکمــل حجــم دهنــده می باشــد کــه در اوایل 
ــرار می گیــرد و باعــث افزایــش  دوران بدنســازی مــورد اســتفاده ق
حجــم عضــات می شــود. هم چنیــن دارای خاصیــت ســم زدایــی و 

تقویــت سیســتم ایمنــی می باشــد. 
ــود  ــاال محســوب می ش ــن ب ــا پروتئی ــل ب ــی مکم  Iso whey نوع
کــه در اواخــر دوران بدنســازی اســتفاده می شــود و ســبب افزایــش 
حجــم عضــات بــدون افزایــش تــوده چربــی می شــود و پــر 
ــن  ــد و هم چنی ــازار می باش ــود در ب ــول موج ــن محص پروتئین تری
ــه  ــی در دوره تخلی ــرعتی- قدرت ــکاران س ــتفاده ورزش ــت اس جه

ــرد دارد. ــی کارب ــر گلیکوژن ذخای

ــد  ــد مفی ــا گرچــه می توان ــری: اســتفاده از مکمل ه ــه گی نتیج
ــه علــت عوارضــی کــه دارد می بایســت تحــت نظــر  باشــد، ولــی ب
ــود و در دوارن  ــز ش ــی تجوی ــه ورزش ــص تغذی ــک و متخص پزش
مناســب و بــه انــدازه نیــاز مصــرف گــردد تــا بهتریــن اثــر را بــرای 

فــرد داشــته باشــد.
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دارواهی ازفایش و کاهش وزندارواهی ازفایش و کاهش وزن

مقدمه
امــروزه، از قرص هــای الغــری اســتقبال بیشــتری می شــود و 
ــد و  از  ــا جدی ــا روش ه ــه ب ــن زمین ــترده ای در ای ــات گس تبلیغ
ــا  ــن داروه ــت، ای ــام اس ــال انج ــف درح ــانه های مختل ــق رس طری
بــه عنــوان داروی الغــری گیاهــی، ســنتی، اســامی در عطاری هــا 
ــاده  ــا م ــن دارو ه ــت در ای ــن اس ــه ممک ــند ک ــروش می رس ــه ف ب
ــران  ــرات جب ــدن خط ــرای ب ــه ب ــد ک ــه شده باش ــازی اضاف غیرمج

ــال دارد.  ــه دنب ــری را ب ناپذی
ــه از  ــتند ک ــز هس ــه تجوی ــاز ب ــش وزن مج ــرای کاه ــی ب دارو های

ــند. ــد شده باش ــکا )FDA( تایی ــذا و دارو آمری ــازمان غ ــوی س س
کاهــش وزن و حفــظ آن می توانــد بســیاری از عوارضــی کــه چاقــی 
و اضافــه وزن بــه دنبــال خــود دارنــد، از جملــه بیماری هــای قلبــی، 

دیابــت، فشــارخون و مــرگ زودرس و... را کاهــش دهــد.
ایــن داروهــا بــرای افــرادی کــه بــه طــور قابــل توجهــی اضافــه وزن 
دارنــد )BMI باالتــر از 28( و قــادر بــه از دســت دادن وزن بــه میزان 

کافــی توســط رژیــم غذایــی و ورزش نیســتند توصیــه می شــود. 

محدثه علیزاده ، فاطمه هاشمی جواهری ، مهدی حجازی ، علی متقی
محسن دورچین )دانشجویان ترم 3 تغذیه(
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Orlistat .1 اورلیستات)ونستات(:
ــری  ــا جلوگی ــذب لیپیده ــاز از ج ــم لیپ ــار آنزی ــم مه ــا مکانیس ب
ایــن دارو مصــرف مکمل هــای ویتامین هــای  می کنــد. همــراه 

ــود. ــه می ش ــی توصی ــول در چرب محل
اثرات جانبی

تغییــر در عملکــرد روده بــه دلیــل اختــال در جــذب چربــی، مدفوع 
چــرب و  افزایــش تعــداد حــرکات روده و ...

در صــورت وجــود چربــی زیــاد در رژیــم غذایــی، احتمــال تشــدید 

عــوارض جانبــی وجــود دارد.
ــد  ــش می یاب ــی کاه ــوارض جانب ــه ع ــا ب ــال ابت ــی احتم در صورت
کــه حداکثــر 30 درصــد از کالــری دریافتــی روزانــه بــدن از طریــق 

ــود. ــن ش ــا تامی چربی ه

2. تنوئید )دی اتیل پروپیون( 201۶:
ــر  ــن دارو تحــت تاثی ــق ای مکانیســم چگونگــی کاهــش وزن از طری
قــرار دادن سیســتم عصبــی مرکــزی، افزایــش ضربــان قلــب، فشــار 

خــون و کاهــش اشــتها می باشــد.
اثرات جانبی

ــتفراغ،  ــوع، اس ــت ته ــی، حال ــی خواب ــان، ب ــکی ده ــرگیجه، خش س
ــک طــرف  ــا یبوســت، بی حوصلگــی، تشــنج، ضعــف در ی اســهال ی

ــد. ــن اســت رخ ده ــی ممک ــرات بینای ــدن و تغیی ب
ــد،  ــک می کن ــش وزن کم ــراد در کاه ــیاری از اف ــه بس ــه ب اگرچ
ــال  ــه دنب ــه دارو را ب ــرد ب ــتگی ف ــد وابس ــع می توان ــی مواق دربعض

ــد. ــته باش داش
ــد  ــتها می توان ــای اش ــار کننده ه ــایر مه ــا س ــن دارو ب ــرف ای مص

مشــکات جــدی را بــه همــراه داشته باشــد.

 Victoza  .3  ویکتوزا:
Liraglutide ایــن در افــراد مبتــا بــه step 3 دیابــت نــوع 2 مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. کنتــرل قنــد خــون بــاال باعــث جلوگیــری 
از آســیب کلیــه، کــوری، مشــکات عصبــی، از دســت دادن انــدام و 
ــت  ــن اس ــن ممک ــود. همچنی ــی می ش ــرد جنس ــال در عملک اخت

خطــر ابتــا بــه حملــه قلبــی یــا ســکته مغــزی را کاهــش دهــد.
ــه طــوری کــه باعــث ترشــح  ــی دارد ب ــن عملکــرد هورمون لورکازری

ــس  ــه خصــوص پ ــد )ب ــاالی قن ــه ســطوح ب انســولین در پاســخ ب
ــه  ــن دارو ب ــن ای ــود. هم چنی ــی( می ش ــده غذای ــر وع ــرف ه از ص
عنــوان آگونیســت گیرنــده GLP1 عمــل می کنــد کــه خــود ایــن 
گیرنــده باعــث کاهــش اشــتها و در نتیجــه کاهــش وزن می شــود.

اثرات جانبی
تهوع، استفراغ، ناراحتی معده، کاهش اشتها، اسهال و یبوست

اســتفراغ مکــرر و اســهال ممکــن اســت منجــر بــه از دســت دادن 
آب و الکترولیــت بــدن شــود. در صــورت بــروز عائــم کــم آبــی، از 
جملــه خشــکی دهــان غیرطبیعــی، تشــنگی، ضربــان قلــب ســریع 

یــا ســرگیجه.

Lorcaserin .4 لورکازرین:
ــوان  ــه عن ــده ب ــناخته ش ــای ش ــک کاس از داروه ــه ی ــق ب  متعل
آگونیســت های گیرنــده ســروتونین اســت کــه بــا تأثیــر بــر 
بخش هــای خاصــی از مغــز می توانــد اشــتها را کنتــرل کنــد.

عوارض جانبی
تولیــد غیرطبیعــی شــیر مــادر، تغییــرات ذهنــی و خلقــی )ماننــد: 
ســردرگمی، افســردگی، تنگــی نفــس، ضربــان قلــب نامنظــم، ِادم 

در دســتها، مــچ پــا و پــا ، تــب.(
ــد  ــت می توان ــان دیاب ــای درم ــا دارو ه ــراه ب ــن دارو هم ــرف ای مص
ــه کمبــود قنــد خــون )هیپوگایســمی( را افزایــش  خطــر ابتــا ب

دهــد. 
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ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک یکــی از شــایع ترین اختــاالت 
ــان  ــد زن ــا 10 درص ــه 5 ت ــت، ک ــان اس ــان زن ــی در می اندوکرین
جهــان بــه آن مبتــا هســتند. ایــن ســندروم بــه دالیــل مختلــف 
ــد باعــث آشــفتگی روانــی و  از جملــه: تغییــرات هورمونــی می توان

افــت کیفیــت زندگــی شــود. 
ــه  ــت، ک ــدان اس ــم تخم ــرد هیپرآندروژنیس ــی ازعملک  Pcos فرم
اختــال درتولیــد آنــدروژن توســط تخمــدان در ســن بلــوغ آشــکار 
اســت، ولــی ریشــه در دوران کودکــی و یــا حتــی در دوران جنینــی 

دارد.
ــر  ــت تاثی ــاروری تح ــنین ب ــان را در س ــد زن ــا8  درص Pcos ،6 ت
قــرار داده اســت و عامــل شــایع دو ســوم نابــاروری ناشــی از عــدم 

تخمک گــذاری اســت.
ــروز  ــد: ب ــری مانن ــه Pcos از هیپرآندروژنمــی ظاه ــا ب ــان مبت زن
ــی  ــی نظم ــی، ب ــذاری، چاق ــدم تخمک گ ــه، ع ــم، آکن هیرسوتیس
قاعدگــی و نابــاروری، افزایــش خطــر ســرطان آندومتــر و پســتان، 
افزایــش خطــر ابتــاء بــه بیمــاری قلبــی -عروقــی، افزایــش ابتــاء 

ــد. ــج می برن ــت آشــکار، فشــار خــون و  اســتئوپروز رن ــه دیاب ب
ــر روی  ــر را ب ــذی بیشــترین تأثی ــز مغ ــار ری ــه چه ــن مطالع در ای

ــم: ــا می پردازی ــه بررســی آن ه ــه ب ــه در ادام ــد، ک Pcos دارن
:Pcos بر D موضوع )1(: تأثیرکمبود ویتامین

کمبــود ویتامیــن D در بســیاری از کشــورها از جملــه کشــورهای 
ــه  ــن D ب ــود ویتامی ــت. کمب ــزارش شده اس ــعه گ ــال توس در ح

ــران اســت. ــا 80 درصــد در ای ــزان 40 ت می
مطالعــات جدیــد بیان گــر نقــش احتمالــی ویتامیــن D در ترشــح 
ــن  ــود ویتامی ــه نظــر می رســد کمب ــی ب انســولین می باشــد و حت
ــی  ــدان پل ــندروم تخم ــز س ــی در پاتوژن ــل احتمال ــک عام D ی

ــت. ــتیک اس کیس
ــطوح  ــش س ــولین و افزای ــه انس ــت ب ــر مقاوم ــه تأثی ــه ب ــا توج ب
ــال  ــای در ح ــن فولیکول ه ــن رفت ــه از بی ــا و در نتیج آندروژن ه
 D احتمــال مــی رود درمــان بــا ویتامیــن Pcos رشــد در بیمــاران
ــود  ــی بهب ــی و حت ــطوح آندروژن ــش س ــک کاه ــود متابولی در بهب

ــد. ــر می باش ــه Pcos مؤث ــا ب ــراد مبت ــیون در اف اووالس
نتایــج مطالعــه ی حاضــر نشــان می دهــد یــک همراهــی و ارتبــاط 
ــی  ــن ارتباط ــود و هم چنی ــده می ش ــن D و BMI دی ــن ویتامی بی
بیــن ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک بــا BMI و ســطح پاییــن 
ــه در  ــی ک ــه زنان ــی ک ــن معن ــه ای ــده می شــود. ب ــن D دی ویتامی
ــه  ــتر ب ــتند بیش ــن D هس ــود ویتامی ــار کمب ــاروری دچ ــنین ب س

چاقــی و Pcos مبتــا می شــوند.
ــذاری  ــاء تخمک گ ــر الق ــیم ب ــر کلس ــوع )2(: تأثی موض

:Pcos ــه ــارور مبتــال ب ــان ناب در زن
ــا  ــان دارد: مث ــدف از درم ــه ه ــتگی ب ــندروم بس ــن س ــان ای درم
بیمارانــی کــه نیــاز بــه بــاروری دارنــد درمــان آن هــا بایــد جهــت 
القــاء تخمک گــذاری انجــام شــود و بیمارانــی کــه از هیرسوتیســم 
شــاکی هســتند، درمــان آن هــا بایــد در ایــن جهــت انجــام شــود.

امــروزه اقدامــات دارویــی بــرای درمــان عــدم تخمک گــذاری کاربرد 
ــن،  ــر: متفورمی ــی نظی ــای متنوع گســترده ای دارد و شــامل داروه
کلومیفــن و لتــروزول می باشــد کــه هرکــدام مکانیســم اثــر 

مختلفــی دارنــد. کلومیفــن کــه یــک تعدیــل کننــده-ی گیرنــده ی 
ــود. ــذاری ش ــاء تخمک گ ــث الق ــد باع ــت می توان ــتروژن اس اس

ــر در  ــل مؤث ــی از عوام ــاال یک ــیم احتم ــتاز کلس ــال در هموس اخت
اختــال رشــد فولیکول هــا می باشــد.

ــا  ــراه ب ــز کلســیم هم ــی، تجوی ــات قبل ــج مطالع ــه نتای ــه ب ــا توج ب
کلومیفــن ممکــن اســت تأثیــر بیشــتری در القــاء تخمک-گــذاری و 
ــل  ــن صــورت از تحمی ــه در ای ــند ک ــته باش ــا داش رشــد فولیکول ه

ــد. ــری می کن ــار جلوگی ــه بیم ــی ب ــای اضاف هزینه ه
اضافــه کــردن روزانــه 400 واحــد ویتامیــن D3 و 1000 میلی گــرم 
کلســیم بــه درمــان معمــول بــا کلومیفــن می توانــد باعــث افزایــش 
انــدازه فولیکول هــا شــود کــه ایــن تأثیــر پــس از ســیکل دوم 
ــت بیشــتر  ــث موفقی ــان بیشــتر اســت  و باع ــد از درم ــی بع قاعدگ

درتخمک گــذاری می شــود.
موضــوع)3(: تأثیــر مکمــل روی بــر مقاومــت به انســولین 

:Pcos و پروفایــل لیپیــدی زنــان مبتال بــه
ــیاری از  ــی از بس ــروری و جزئ ــذی ض ــاده مغ ــک م ــر روی ی عنص
ــردن  ــازی و آزاد ک ــره س ــنتز، ذخی ــت؛ روی در س ــا اس ــم ه آنزی
انســولین نقــش دارد. مطالعــات قبلــی مســتند کرده انــد کــه کمبــود 

فاطمه نوری ) ترم 5 تغذیه(
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روی ممکــن اســت یــک عامــل مســتعد کننــده مقاومــت انســولین، 
ــت  ــد، دیاب ــای لیپی ــش پروفایل ه ــوب، افزای ــز معی ــل گلوک تحم

ــد. ــکلروز و CVD باش ــدی، آترواس قن
ــی در ســطوح  ــل توجه ــه انجــام شــده،کاهش قاب ــک مطالع  در ی
انســولین و مــدل هومئوســتازی از ارزیابــی مقاومــت بــه انســولین 
)HOMA-IR( در پــی مصــرف 30 میلی گــرم مکمــل روی در روز 

در میــان زنــان چــاق بــه مــدت 4 هفتــه، مشــاهده شــد.
بــه طــور کلــی، 220 میلی گــرم ســولفات روی مکمــل روی بــرای 
ــر  ــدی ب ــرات مفی ــه Pcos، اث ــا ب ــان مبت ــان زن ــه در می 8 هفت
روی پارامترهــای هومئوســتاز گلوکــز، تــری گلیســیریدها و ســطوح 
VLDL-کلســترول داشــت؛ بــا ایــن حــال، بــر دیگــر پروفایل هــای 

ــذارد. ــر نمی گ ــد تاثی لیپی
ــج  ــر نتای ــرات آن ب ــلنیوم و اث ــل س ــوع )4(: مکم موض
اســترس  و  التهــاب،  زیســتی  مارکرهــای  بــاروری، 
اکســیداتیو در زنــان بــا ســندرم تخمــدان پلی کیســتیک.
اســتفاده از داروهــای حســاس کننده بــه انســولین شــامل: 
ــا  ــذاری را ب ــازون، تخمک گ ــازون، پیوگلیت ــن، رزیگلیت متفورمی
ــه  ــا ب ــاران مبت ــیمیایی بیم ــی و بیوش ــای بالین ــود ویژگی ه بهب

ــد. ــود می بخش Pcos  بهب
ــت  ــه اهمی ــدار ضــروری اســت ک ــم مق ــک عنصــر ک ســلنیوم ی
زیــادی در چندیــن عــوارض بــاروری و زایمــان شــامل: نابــاروري 
ــر  ــاری از اث ــای ج ــن، داده ه ــر ای ــاوه ب ــان دارد. ع ــردان و زن م
مثبــت مکمــل ســلنیوم بــر پروفایل هــای متابولیــک و مارکرهــای 
 ، PCOS ــه ــا ب ــاران مبت ــیداتیو در بیم ــترس اکس ــتی اس زیس

ــد. ــت می کن حمای
 Pcos ــه ــا ب ــان مبت ــه در زن ــدت 8 هفت ــه م مکمــل ســلنیوم ب
ــارداری، کاهــش  ــل توجهــی در میــزان ب ــه افزایــش قاب منجــر ب
ــطوح  ــم، س ــه، DHEA، هیرسوتیس ــی، آکن ــدازی آلوپس ــا ان ج

می گــردد.  MDA و   hs-CRPها
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کبد رچب Fatty Liver

ــاالت  ــي از اخت ــي طیف ــرب غیرالکل ــد چ ــاري کب ــه: بیم مقدم
اســتئاتوهپاتیت  تــا  ســاده  اســتئاتوز  از  کــه  اســت،  کبــدي 
غیرالکلــي و نهایتــا ســیروز و حتــي هپاتوســلوالر کارســینوما را در 
ــدي  ــن کب ــاري مزم ــایع ترین بیم ــاري ش ــن بیم ــرد. ای بر مي گی
ــا 30  ــروز ایــن بیمــاري، 20 ت در سراســر جهــان اســت. پــس از ب
ــه اســتئاتوهپاتیت مبتــا مي شــوند و  ــان نهایتــا ب درصــد از مبتای
5 تــا 20 درصــد از مــوارد در طــي 10 ســال بــه ســمت فیبــروز و 
ســیروز پیشــرفت مي کننــد و هنگامــي کــه ســیروز ایجــاد گردیــد، 
45 درصــد از بیمــاران در طــي 10 ســال دچــار عــوارض ناشــي از 
ــته  ــال هاي گذش ــي س ــاري در ط ــن بیم ــیوع ای ــوند. ش آن مي ش
درآن  مختلفــی  عوامــل  و  داشته اســت  چشــم گیري  افزایــش 
ــک  ــندرم متابولی ــر س ــل خط ــن عوام ــی از ای ــل هســتند. یک دخی
اســت، کــه توافــق عمومــی وجــود دارد کــه بیمــاري کبــد چــرب 
غیرالکلــي تظاهــر کبــدي ســندرم متابولیــک اســت. از ســوي دیگــر 
در حــال حاضــر می تــوان گفــت مبتایــان بــه ســندرم متابولیــک 
در خطــر باالتــري بــراي ابتــا بــه بیمــاري کبــد چــرب غیرالکلــي 
قــرار دارنــد و مبتایــان بــه کبــد چــرب بــه احتمــال بیشــتري بــه 
ســندرم متابولیــک دچــار خواهندشــد. مطالعــات نشــان می دهنــد، 
ــه  ــر پیشــرفت ب ــش خط ــا افزای ــک ب ــندرم متابولی ــه حضــور س ک

ــرب  ــد چ ــه کب ــان ب ــي در مبتای ــتئاتوهپاتیت غیرالکل ــمت اس س
غیرالکلــي همــراه اســت. باتوجــه بــه مطالعــات انجــام شــده در مورد 
ــی دور  ــي )چاق ــت، چاق ــوان گف ــی می ت ــش وزن و چاق ــر افزای تاثی
شــکم( شــایع ترین علــت بیمــاري اســتئاتوهپاتیت غیرالکلــي اســت 
هم چنیــن ارتبــاط آن بــا پیشــرفت بیمــاري کبــد چــرب غیرالکلــي 
بــه ســمت مراحــل پیشــرفته تر در مطالعــات مختلفــي نشــان 
ــت  ــر ثاب ــش وزن داراي تاثی ــر کاه ــوي دیگ ــت. از س داده شده اس
شــده اي بــر بیمــاري کبــد چــرب غیرالکلــي و یکــي از درمان هــاي 
شــناخته شــده ایــن بیمــاري اســت. دیابــت یــک ریســک فاکتــور 
ویــژه و مهــم بــراي ابتــا بــه بیمــاري کبــد چــرب غیرالکلــي اســت 
ــز دچــار  ــت نی ــه دیاب ــه ب ــه اســتئاتوهپاتیت ک ــا ب ــاران مبت و بیم
ــاي  ــه بیماري ه ــا ب ــراي ابت ــي ب ــرض ریســک باالی هســتند در مع
بســیار شــدیدتر کبــدي هســتند. بــا توجه بــه این کــه هیپرتانســیون 
یکــي از اجــزاي ســندرم متابولیــک اســت و در بســیاري از مبتایــان 
ــات  ــود، مطالع ــده مي ش ــي دی ــرب غیرالکل ــد چ ــاري کب ــه بیم ب
ــه  ــا ب ــا ابت ــاري ب ــن بیم ــاط ای ــي ارتب ــدف بررس ــا ه ــي ب مختلف
بیمــاري کبــد چــرب غیرالکلــي انجــام شده اســت و داده هــاي 
کنونــي بیشــتر بــه نفــع وجــود ارتبــاط میــان هیپرتانســیون و ابتــا 
ــه مطالعــات بیشــتری  ــه اســتئاتوز کبــدي اســت. مــا هم چنــان ب ب
ــرد. ــار نظرک ــت اظه ــا قطعی ــوان ب ــاز اســت و نمی ت ــاره نی ــن ب درای
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دیس لیپیدمي: 
ــع  ــورت تجم ــه ص ــي ب ــرب غیرالکل ــد چ ــاري کب ــتئاتوز: بیم اس
چربــي در کبــد بــه میــزان بیــش از 5 تــا 10 درصــد از وزن خیــس 
ــدم  ــه ع ــاري را نتیج ــن بیم ــش ای ــود. پیدای ــف مي ش ــد تعری کب
تعــادل نهایــي میــان تولیــد تري گلیســرید در داخــل کبــد و خــروج 
ــد از  ــا 92 درص ــي در 20 ت ــس لیپیدم ــد. دی ــد مي دانن آن از کب
ــي گــزارش شده اســت و  ــه بیمــاري کبدچــرب غیرالکل ــان ب مبتای
شــیوع کبــد چــرب در مبتایــان بــه دیــس لیپیدمــي تــا 90 درصــد 
گــزارش شــده اســت کــه بــه صــورت افزایــش تري گلیســرید ســرمي 
و کاهــش HDL مي باشــد. ســه منبــع اصلــي بــراي افزایــش تجمــع 

ــد از:  ــه عبارتن ــده اند ک ــناخته ش ــد ش ــرید در کب تري گلیس
ــدوژن  ــر ان ــرب آزاد از ذخای ــیدهاي چ ــد اس ــش از ح 1. ورود بی

ــد ــه کب ــي ب چرب
2. افزایش تولید کبدي لیپیدها 

ــرب  ــي پرچ ــواد غذای ــي از م ــزوژن چرب ــت اگ ــش دریاف 3. افزای
ــي مصرف

 
بــه  اســتئاتوهپاتیت و فیبــروز: تجمــع چربــي در کبــد 
ــروز  ــوز و فیب ــاب، آپوپت ــروع الته ــراي ش ــرک ب ــل مح ــوان عام عن
ــه ســمت  ــاده ب ــتئاتوز س ــاري از اس ــانه هاي پیشــرفت بیم ــه نش ک
اســتئاتوهپاتیت و ســیروز هســتند، شــناخته مي شــود. 80 درصــد 
ــي  ــس لیپیدم ــه دی ــي ب ــتئاتوهپاتیت غیرالکل ــه اس ــان ب از مبتای
ــري  ــطح باالت ــتئاتوهپاتیت س ــه اس ــان ب ــند. مبتای ــا مي باش مبت
از تري گلیســرید ســرمي و ســطح پایین تــري از HDL دارنــد. 
در مبتایــان بــه فیبــروز در مقایســه بــا غیرمبتایــان بــه فیبــروز، 
ــر  ــل توجهــی پایین ت ــه صــورت قاب ســطح ســرمي تري گلیســرید ب
مي باشــد. HDL  پاییــن ســرم تنهــا فاکتــوري اســت کــه بــه صورت 
ــایر  ــت س ــته و در کمی ــاط داش ــروز ارتب ــور فیب ــا حض ــتقل ب مس

انــواع لیپیدهــا در شــدت هاي مختلــف 
اختــاف  فیبــروز  و  اســتئاتوهپاتیت 
ــت.  ــاهده نشده اس ــی مش ــل توجه قاب
هم چنیــن برخــی محققیــن کلســترول 

و بــه ویــژه کلســترول آزاد میتوکندریایي 
را بــه عنــوان مولکــول اصلــي و داراي 
نقــش محــوري در پاتوژنــز اســتئاتوهپاتیت 
از  بســیاري  در  هم چنیــن  مي داننــد. 
چربي هــاي  ســطح  افزایــش  مطالعــات 

ــي آســیب  ــت اصل ــوان عل ــه عن ــد ب آزاد کب
ــرح  ــتئاتوهپاتیت مط ــرگ در اس ــلولي و م س

شده اســت. تولیــد VLDL نیــز بــا پیدایــش 
ــن  ــت و ممک ــط اس ــي مرتب ــتئاتوهپاتیت غیرالکل اس

ــراي  ــک شــاخص ب ــوان ی ــه عن ــد ب ــن بتوان ــن لیپوپروتئی اســت ای
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــتئاتوهپاتیت م ــتئاتوز از اس ــراق اس افت

ژنتیک: 
اســتئاتوز: بررســي ها نشــان داده انــد کــه در 18 درصــد از 
ــواده  مبتایــان بــه اســتئاتوهپاتیت یکــي از اعضــا درجــه یــک خان

ــه در ایجــاد و  ــي ک ــا هســتند. ژن های ــاري مبت ــن بیم ــه ای ــز ب نی
ــا  ــد، عمدت ــش دارن ــاري نق ــن بیم ــه ای ــا ب ــتعداد ابت ــش اس افزای
ــند: ــر می باش ــخصات زی ــه دارای مش ــتند ک ــي هس ــامل ژن های ش

 1. در الگو و شدت ته نشست چربي ها در کبد نقش دارند. 
ــه انســولین نقــش تعیین کننــده   2. ژن هایــي کــه در حساســیت ب

دارنــد. 
ــا و  ــره آن ه ــد، ذخی ــه کب ــا ب ــر ورود چربي ه ــه ب ــي ک  3. ژن های

ــتند.  ــر هس ــد موث ــا از کب ــروج آن ه خ
ــتئاتوهپاتیت  ــش اس ــر پیدای ــروز: خط ــتئاتوهپاتیت و فیب اس
ــمت  ــه س ــرفت آن ب ــز پیش ــرب و نی ــد چ ــه کب ــان ب در مبتای
ــط  ــز مرتب ــي نی ــاي ژنتیک ــا فاکتوره ــاال ب ــیروز احتم ــروز و س فیب
ــه ســمت  ــي کــه احتمــاال در پیشــرفت بیمــاري ب هســتند. ژن های
ــورت  ــه ص ــوان ب ــد را مي ت ــش دارن ــروز نق ــتئاتوهپاتیت و فیب اس
ــل  ــدي دخی ــیدهاي چــرب کب ــیون اس ــه در اکسیداس ــي ک ژن های
و  اکســیدان  گونه هــاي  تولیــد  بــر  کــه  ژن هایــي  هســتند، 
پروتئین هــاي موثــر در پاســخ بــه اســترس اکســیداتیو موثــر 
ــا،  ــاي آن ه ــه ســیتوکین ها و گیرنده ه ــوط ب ــاي مرب هســتند، ژن ه
ــا  ــده اندوتوکســین ها و ژن هــاي مرتبــط ب ژن هــاي کدکننــده گیرن

ــود. ــدي نم ــته بن ــي دس ــروز عموم فیب

عوامل دموگرافیک:
سن: 

اســتئاتوز: شــواهد مختلــف حاکــي از تاثیــر متغیــر ســن در شــیوع 
و شــدت ابتــا بــه اســتئاتوز غیرالکلــي کبــد هســتند. مطالعاتــي نیز 
ــن و  ــان س ــاط می ــود ارتب ــدم وج ــي از ع ــه حاک ــد ک ــود دارن وج
ــه اســتئاتوز هســتند و در برخــي از مقــاالت افزایــش ســن  ابتــا ب
ــال  ــه احتم ــداد شــده ک ــان قلم ــور در زن ــک ریســک فاکت ــا ی تنه
ــن  ــش س ــا افزای ــروه ب ــن گ ــا در ای ــاري تنه ــن بیم ــه ای ــا ب ابت
ــه در  ــردان ک ــدازه ی م ــه ان ــس از یائســگي ب ــد و پ ــش مي یاب افزای
تمــام طــول عمــر )بعــد از 30 ســالگي( شــیوعي 
ــوع  ــد. در مجم ــته اند، مي رس ــان داش یکس
بــه نظــر مي رســد کــه ارتبــاط مســتقیمي 
میــان افزایــش ســن و ابتــا بــه بیمــاري و 
ــي  پیشــرفت بیمــاري کبــد چــرب غیرالکل
وجــود دارد و شــاید بتــوان بخشــي از ایــن 
ــه  ــا ب ــال ابت ــش احتم ــا افزای ــاط را ب ارتب
ــا افزایــش ســن در هــر  ســندرم متابولیــک ب
دو جنــس مرتبــط دانســت. هم چنیــن نشــان 
داده شده اســت کــه ایجــاد مقاومــت نســبت بــه 
لپتیــن کــه از علــل مطــرح بــراي پیدایــش بیمــاري 
ــوده و  ــن ب ــه س ــته ب ــت، وابس ــي اس ــرب غیرالکل ــد چ کب
ــب آن،  ــتي متعاق ــت و لیپوتوکسیس ــن مقاوم ــن ای ــش س ــا افزای ب
افزایــش مي یابــد. از ســوي دیگــر افزایــش ســن معمــوال بــا افزایــش 
وزن، کاهــش فعالیــت فیزیکــي و تغییــرات هورمونــي همــراه اســت 
کــه همــه مي تواننــد در ایجــاد ایــن ارتبــاط نقــش داشــته باشــند.

اســتئاتوهپاتیت و فیبــروز: مطالعــات فراوانــي حاکــي از 
تاثیــر افزایــش ســن در شــیوع و شــدت ابتــا بــه اســتئاتوهپاتیت 
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ــات  ــیاري از مطالع ــتند. در بس ــدي هس ــروز کب ــي و فیب غیرالکل
و  اســتئاتوهپاتیت  بــه  مبتایــان  کــه  داده شده اســت  نشــان 
ــدي  ــاده کب ــتئاتوز س ــه اس ــان ب ــا مبتای ــه ب ــروز در مقایس فیب
بیمــاران مســن تري هســتند و در برخــي مطالعــات ســن بــه 
عنــوان تنهــا متغیــر مســتقل داراي قــدرت پیشــگویي بــراي 
ــدوده  ــت. مح ــرح شده اس ــدید مط ــا ش ــط ت ــروز متوس ــود فیب وج
ســني ابتــا بــه اســتئاتوهپاتیت معمــوال  50-41 ســالگی در نظــر 
گرفتــه مي شــود؛ در بســیاري از مطالعــات ســن بیشــتر از 50 
ــتقیم  ــاط مس ــتقل داراي ارتب ــور مس ــک فاکت ــوان ی ــه عن ــال ب س
ــي نیــز وجــود  ــا فیبــروز پیشــرفته پیشــنهاد شده اســت. مطالعات ب
دارنــد کــه حاکــي از عــدم وجــود ارتبــاط میــان ســن و ابتــا بــه 
ــن  ــن س ــتند. هم چنی ــي هس ــتئاتوهپاتیت غیرالکل ــتئاتوز و اس اس
ــه اســتئاتوهپاتیت الکلــي  ــراي ابتــا ب ــه عنــوان شــاخصي ب ــاال ب ب
و ســن جوان تــر معیــاري بــراي اســتئاتوهپاتیت غیرالکلــي مطــرح 

شده اســت.

جنسیت:
اســتئاتوز: بــه نظــر مي ســد کــه جنســیت در ابتــا بــه اســتئاتوز 
کبــدي موثــر باشــد. مطالعــات مختلفــي حاکــي از شــیوع بیشــتر 
ــه نحــوي  ــي در جامعــه مــردان اســت ب اســتئاتوز کبــدي غیرالکل
ــل  ــن عوام ــات از مهم تری ــي از مطالع ــرد در برخ ــیت م ــه جنس ک
ــت.  ــمرده شده اس ــي برش ــرب غیرالکل ــد چ ــه کب ــا ب ــر ابت خط
در یــک مطالعــه در جمعیــت آســیایي، بیمــاري کبــد چــرب 
ــت  ــایع تر از جمعی ــر ش ــردان 3/5 براب ــت م ــي در جمعی غیرالکل
زنــان بوده اســت. ارتبــاط ایــن بیمــاري بــا افزایــش ســن در 
ــان  ــات بی ــورد بحــث اســت. در برخــي مطالع ــز م ــراد نی ــام اف تم
ــه  ــا ب ــا ابت ــر ب ــن جوان ت ــرد و س ــیت م ــه جنس ــت ک شده اس
اســتئاتوز شــدید همــراه هســتند. در یــک مطالعــه در ژاپــن شــیوع 
بیمــاري کبــد چــرب غیرالکــي در مــردان در تمــام ســنین بــاالي 
30 ســال حــدود 27 درصــد بــرآورد شــده، در حالي کــه ایــن رقــم 
ــنین  ــد در س ــا 27 درص ــالگي ت ــد در 30 س ــان از 7 درص در زن
بــاالي 60 ســال متغیــر بوده اســت. مطالعــات دیگــري نیــز وجــود 
ــد، کــه افزایــش ســن را تنهــا یــک ریســک فاکتــور افزایــش  دارن
احتمــال ابتــا بــه کبــد چــرب در زنــان قلمــداد           نموده انــد 
ــه  ــا ب ــال ابت ــش احتم ــي از افزای ــي ها حاک ــي از بررس ــي برخ ول
ــد. در  ــس بوده ان ــر دو جن ــن در ه ــش س ــا افزای ــاري ب ــن بیم ای
ــي در  ــدي غیرالکل ــتئاتوز کب ــه اس ــد ک ــر مي رس ــه نظ ــوع ب مجم
ــن  ــس از یائســگي ای ــا پ ــان باشــد ام ــردان شــایع تر از زن ــان م می
نســبت معکــوس شــود. در خانم هــا تغییراتــي کــه پــس از یائســگي 
و نیــز در حضــور تخمــدان پلــي کیســتیک اتفــاق مي افتــد، منجــر 
بــه ایجــاد تغییراتــي در ترکیبــات بــدن، نحــوه توزیــع چربي هــا و 
وضعیــت متابولیــک یــا هورمونــي بــدن مي شــود کــه مي توانــد بــه 
پیدایــش و پیشــرفت بیمــاري کبــد چــرب غیرالکلــي منجــر گــردد. 
اســتئاتوهپاتیت و فیبــروز: بــه نظــر مي ســد کــه جنســیت در 
شــیوع اســتئاتوز کبــدي و اســتئاتوهپاتیت غیرالکلــي موثــر باشــد. 
مطالعــات مختلفــي حاکــي از تاثیــر جنیســت در پیدایــش و شــدت 
ــه در  ــي ک ــده مقاالت ــتند. در عم ــي هس ــتئاتوهپاتیت غیرالکل اس

ــان  ــه مبتای ــده ک ــوان گردی ــت، عن ــر شده اس ــه منتش ــن زمین ای
ــال  ــه احتم ــا اســتئاتوز ســاده ب ــه اســتئاتوهپاتیت در مقایســه ب ب

بیشــتري زن هســتند.

قومیت و نژاد:
ــش  ــر در پیدای ــل موث ــر از عوام ــي دیگ ــت یک ــتئاتوز: قومی اس
ــک  ــي اســت. در ی ــد چــرب غیرالکل ــاري کب ــف گســترده بیم طی
مطالعــه کــه بــرروي 2287 آزمودنــي از قومیت هــاي مختلــف 
انجــام شــده بود، نشــان داده شــد کــه شــیوع اســتئاتوز کبــدي بــه 
ــاوت  ــف متف ــاي مختل ــان قومیت ه ــي در می ــل توجه ــورت قاب ص
اســت. کــه از ایــن میــان بیشــترین شــیوع در میــان هیســپانیک ها 
ــا، ســفید پوســتان )33  ــس از آن ه ــزارش شــد و پ )45درصــد( گ

ــتند. ــرار داش ــد( ق ــتان )24 درص ــد( و سیاه پوس درص

ــان  ــراي نش ــي ب ــات اندک ــروز: مطالع ــتئاتوهپاتیت و فیب اس
ــي  ــد و وضعیــت تکامل ــگام تول ــان وزن پاییــن هن ــاط می دادن ارتب
ــتئاتوز  ــي از اس ــرب غیرالکل ــد چ ــاري کب ــرفت بیم ــا پیش ــراد ب اف
بــه ســمت اســتئاتوهپاتیت و فیبــروز منتشــر شــده اند. نتایــج 
مطالعــات موجــود نشــان داده اســت، کــه بیمــاري در آن دســته از 
مبتایــان بــه بیمــاري کبــد چــرب غیرالکلــي کــه در زمــان تولــد 
SGA بودهانــد، بــه احتمــال بیشــتري بــه ســمت اســتئاتوهپاتیت 
غیرالکلــي پیشــرفت خواهــد کــرد، کــه ایــن افزایــش احتمــال، پــس 
از حــذف متغیرهــاي ســن، جنــس، BMI  و وراثــت ژنتیکــي نیــز 
ــرروي  ــه اي ب ــن در مطالع ــت. هم چنی ــود داشته اس ــان وج هم چن
مــدل حیوانــي، نشــان داده شده اســت، کــه افزایــش چربــي دریافتي 
در رژیــم غذایــي مــادر در طــي دوران حاملگــي و شــیردهي منجر به 
بــروز کبــد چــرب شــدید در فرزنــدان مي گــردد هم چنیــن الگــوي 
ــي  ــوي بافت شناس ــا الگ ــي ب ــل توجه ــابه قاب ــي آن تش بافت شناس
بیمــاري اســتئاتوهپاتیت غیرالکلــي دارد و  بــا افزایــش ســن 
حیــوان تشــدید مي شــود. براســاس نتایــج ایــن تحقیــق پیشــنهاد 
شده اســت کــه شــاید بتــوان بــراي NASH یــک منشــا تکاملــي در 

نظــر گرفــت کــه از نســلي بــه نســل دیگــر منتقــل مي گــردد.

سندرم آپنه انسدادي خواب: 
اســتئاتوز: فرضیه هــاي جدیدتــر نقــش هیپوکســي را در پیدایــش 
ــن  ــا همی ــد. ب ــرح مي کنن ــي مط ــرب غیرالکل ــد چ ــاري کب بیم
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فــرض آپنــه انســدادي خــواب را بــه عنــوان یــک ریســک فاکتــور 
ــه ایــن بیمــاري پیشــنهاد مي نماینــد. ســندرم آپنــه  ــراي ابتــا ب ب
انســدادي خــواب، یــک اختــال شــایع اســت کــه بــا انســداد کامــل 
یــا نســبي و راجعــه مســیر فوقانــي تنفســي در طــي خواب مشــخص 
ــه  ــان ب ــول در مبتای ــور معم ــه ط ــه ب ــندرم ک ــن س ــود. ای مي ش
بیمــاري کبــد چــرب الکلــي حضــور دارد بــا مقاومــت بــه انســولین 
و چاقــي، پرفشــاري خــون و هیپرلیپیدمــي ارتبــاط دارد و همــه ي 
ــط  ــي مرتب ــرب غیرالکل ــد چ ــه کب ــا ب ــا ابت ــز ب ــرایط نی ــن ش ای
ــه  ــه آپن ــت، ک ــان داده  شده اس ــي نش ــه در مطالعات ــتند. البت هس
انســدادي خــواب مي توانــد حتــي در غیــاب ایــن عوامــل منجــر بــه 
القــا کبــد چــرب شــود کــه همیــن نقــش هیپوکســي را بــه عنــوان 

ــد. ــر مي نمای ــاري پررنگ ت ــن بیم ــي ای ــت اصل عل
در یــک مطالعــه نشــان داده شده اســت، کــه پــس از حــذف متغیــر 
چاقــي و  BMI مبتایــان بــه نــوع شــدید آپنــه انســدادي خــواب، 
هم چنــان مقاومــت بیشــتري بــه انســولین دارنــد و درصــد بیشــتري 

از آن هــا بــه اســتئاتوز کبــدي مبتــا مي شــوند.
ــي  ــات حاک ــج برخــي از مطالع ــروز: نتای ــتئاتوهپاتیت و فیب اس
ــا  ــاق ی ــراد چ ــدادي در اف ــه انس ــندرم آپن ــه س ــت ک ــن اس از ای
مبتایــان بــه ســندرم متابولیــک مي توانــد بــه پیشــرفت اســتئاتوز 

ــردد.  ــتئاتوهپاتیت منجــر گ ــه اس ب

رشد بیش از حد باکتریها در دستگاه گوارش:
ــوارش  ــتگاه گ ــا در دس ــد باکتري ه ــش از ح ــد بی ــتئاتوز: رش اس
ــک  ــک ریس ــوان ی ــه عن ــت ب ــن اس ــده( ممک ــک و مع )روده باری
ــي  ــر الکل ــرب غی ــد چ ــاري کب ــه بیم ــا ب ــتقل در ابت ــور مس فاکت

ــد.   ــته باش ــش داش نق
ــي  ــدل حیوان ــر م ــه ب ــک مطالع در ســال 2008 براســاس انجــام ی
پیشــنهاد گردیــد کــه تغییــر در فلــور میکروبــي روده و متعاقــب آن 
ــد بیمــار را مســتعد ابتــا  افزایــش اندوتوکســین در خــون، مي توان
بــه ســندرم متابولیــک نمایــد و نیــز منجــر بــه بــروز دیابــت، چاقــي 

و بیمــاري کبــد چــرب غیرالکلــي شــود.
میکروب هــاي دســتگاه گــوارش احتمــاال بــر فاکتورهــاي مرتبــط بــا 
پاتوفیزیولــوژي بیمــاري کبــد چــرب غیرالکلــي نیــز موثــر هســتند. 
ایــن اثــرات منجــر بــه تولیــد اســیدهاي چــرب آزاد، ایجــاد مقاومــت 
ــه در  ــده ک ــدي ش ــح VLDL کب ــال در ترش ــه انســولین و اخت ب
ــر  ــي منج ــرب غیرالکل ــد چ ــاري کب ــتئاتوز و بیم ــه اس ــوع ب مجم

مي شــوند.
ــاي روده  ــد باکتري ه ــش رش ــروز: افزای ــتئاتوهپاتیت و فیب اس
ــا  ــاال ب ــتئاتوهپاتیت احتم ــش اس ــت در پیدای ــن اس ــک ممک باری
ــذب  ــش بازج ــز افزای ــري روده و نی ــش نفوذپذی ــم افزای دو مکانیس
اندوتوکســین ها و ســایر محصــوالت باکتري هــاي روده اي نقــش 

داشــته باشــد.

مصرف سیگار:
ــور  ــک فاکت ــک ریس ــوان ی ــه عن ــیدن ب ــیگار کش ــات س در مطالع
مســتقل بــراي ابتــا بــه کبــد چــرب غیرالکلــي مطــرح شده اســت. 
ســیگار کشــیدن تولیــد گونه هــاي فعــال اکســیژن را افزایــش 

مي دهــد کــه مي توانــد اســترس اکســیداتیو را تحــت تغذیــه بیــش 
از حــد، تســریع نمایــد. از ســوي دیگــر بــا توجــه بــه نقــش ســیگار 
کشــیدن در افزایــش مقاومت بــه انســولین  و نقــش پاتوفیزیولوژیک 
مقاومــت بــه انســولین در بــروز بیمــاري کبــد چــرب غیرالکلــي، بــه 
ــز در  ــم نی ــن مکانیس ــا ای ــیگار ب ــرف س ــه مص ــد ک ــر مي رس نظ

پیدایــش ایــن بیمــاري نقــش داشــته باشــد.
اســتئاتوهپاتیت و فیبــروز: در ســال هاي اخیــر مطالعــات نشــان 
داده اســت کــه مصــرف ســیگار مي توانــد بــا پیشــرفت بیمــاري کبــد 
ــر باشــد. ســیگار  ــه ســمت فیبــروز کبــدي موث چــرب غیرالکلــي ب
ــا افزایــش شــدت و ســرعت پیشــرفت فیبــروز  کشــیدن احتمــاال ب
در مبتایــان بــه NALFD مرتبــط اســت و احتمــاال ایــن عمــل را 

از طریــق تاثیــرش بــر مقاومــت بــه انســولین اعمــال مي نمایــد.

کاهش سریع وزن: 
ــدت  ــیوع و ش ــه ش ــل توج ــش قاب ــش وزن در کاه ــت کاه اهمی
ــده  ــت ش ــف ثاب ــات مختل ــاق در مطالع ــاران چ ــتئاتوز در بیم اس
ــه  ــر ب ــد منج ــدید وزن مي توان ــریع و ش ــش س ــي کاه ــت.  ول اس
افزایــش ضایعــات التهابــي شــود و با بــروز و تشــدید اســتئاتوهپاتیت 
ــه  ــود ک ــه مي ش ــن توصی ــد بنابرای ــراه باش ــاق هم ــاران چ در بیم
کاهــش وزن درایــن بیمــاران بــه صــورت تدریجــي و تحــت پایــش 

ــرد. ــق صــورت پذی دقی

جراحي:
در برخــي از مطالعــات از جراحي هایــي ماننــد: بــاي پــس ایلئوژژنــال 
نیــز بــه عنــوان علــل بــروز بیمــاري اســتئاتوهپاتیت غیرالکلــي نــام 
ــش  ــر پیدای ــه خط ــت، ک ــان داده شده اس ــت و نش ــرده شده اس ب
اســتئاتوهپاتیت در بیمــاران چــاق مبتــا بــه کبــد چــرب کــه تحــت 

ــد، بیشــتر مي شــود. ــرار گرفته ان عمــل جراحــي ق

ــاري  ــک بیم ــي ی ــرب غیرالکل ــد چ ــاري کب ــري: بیم نتیجه گی
بســیار پیچیــده و چنــد عاملــي اســت کــه طیــف گســترده اي دارد و 
بــه نظــر مي رســد کــه مجموعــه اي از عوامــل مختلــف در پیدایــش 
آن دخیــل باشــند. از آن جــا کــه دســت یابي بــه روش هــاي 
ــم  ــناخت مکانیس ــدون ش ــر ب ــق و موث ــي دقی ــخیصي و درمان تش
دقیــق پیدایــش بیمــاري و عوامــل خطــر آن امــکان  پذیــر نیســت، 
ــخص  ــت مش ــه دق ــاري ب ــن بیم ــر ای ــل خط ــه عوام ــت ک الزم اس

شــوند.
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لیمو ترش منجمد

باور غلط تغذیه ای:
ــرش سرشــار  ــرش منجمــد شــده اســتفاده کنیــد. لیمــو ت لیمــو ت
ــر حــاوی مــواد  ــخ زده ی آن ده براب ــا ی از ویتامیــن ســی اســت ام
معدنــی روی ،پتاســیم،منیزیم ، کلســیم و ویتامیــن هــای E و A و 

B اســت.

پاسخ:
در ابتــدا بایــد گفــت لیمــو تــرش چــه بــه صــورت تــازه و چــه بــه 

صــورت منجمــد فاقــد ویتامیــن E اســت .
ــن فاکتــور در حفــظ کیفیــت و افزایــش  مدیریــت دمــا اصلــی تری
مانــدگاری مرکبــات اســت . نگهــداری در دمــای ســرد باعــث کاهش 
میــزان متابولیســم و کاهــش میــزان رشــد قارچــی مرکبــات مــی 

شــود .
از دســت رفتــن ویتامیــن ســی در دمــای محیــط بســیار باالســت 
و حتــی در یخچــال نیــز ایــن کاهــش ادامــه پیــدا مــی کنــد امــا 
بــه مقــدار کمتــر. بهتریــن دمــای نگهــداری لیموتــرش بــرای حفــظ 
ــای  ــراد اســت و در دماه ــن ســی 0-5 درجــه ی ســانتی گ ویتامی
پاییــن تــر یــا باالتــر از ایــن میــزان از دســت دهــی ویتامیــن ســی 

بیشــتر مــی شــود
ــود در  ــی موج ــواد معدن ــوای م ــر محت ــذار ب ــل تاثیرگ ــا عوام تنه
مرکبــات از جملــه لیموتــرش شــامل : آب و هوا،فصل برداشــت،گونه 
ریزمغــذی  درخت،محتــوای  بــار  آبیاری،میــزان  درخت،میــزان 
ــا  ــت. مث ــاک اس ــود در خ ــی موج ــواد معدن ــذی و م ــت مغ ،درش
هرچــه انــدازه میــوه درشــت تــر و آبــدار تــر باشــد نشــانه محتــوای 
ــاد  ــا زی ــر کــم ی ــاالی روی در آن اســت. پــس انجمــاد تاثیــری ب ب

ــدارد. ــرش ن ــی موجــود در لیمــو ت ــواد معدن شــدن م

ورزش با شکم خالی

باور غلط  تغذیه ای:
بــا ورزش کــردن در صبــح بــا شــکم خالــی, بــدن شــما بایــد چربــی 
بیشــتری بســوزاند.بعد از همــه ی اینهــا, بــدون خــوردن غــذا از 8 تــا 
12 ســاعت, شــما روزه هســتید. بــا تخلیــه ذخایــر گلیکوژن و ســطح 
کــم انســولین در صبــح, بــدن شــما بــه نوبــه خــود بــه دیگــر منابــع 
انــرژی بــرای تولیــد قــدرت در هنــگام انجام کارتــان, روی مــی آورد. 
ــد ســوخت  ــرای تولی ــی ب ــه ســوزاندن چرب ــد ب ــه من و بیشــتر عاق

خــود اســت.
پاسخ:

ــان  ــده انس ــه مع ــی ک هنگام
خالــی اســت ، در هنــگام 
ــی  ــای بدن ــت ه ــام فعالی انج
ــتن  ــراغ شکس ــه س ــدن ب ، ب
آمینــو اســید هــا از تــوده 
عضانــی بــرای تولیــد انــرژی 

میــرود و بــه جــای ســوزاندن چربــی ، بافــت عضانــی فــرد تحلیــل 
ــرود . می

همچنیــن مطالعــات نشــان داده انــد کــه مصــرف یــک وعــده مغــذی 
قبــل و بعــد از ورزش میتوانــد باعــث مصــرف چربــی هــای اضافــی 

بــدن شــود .
ــواب  ــاعت خ ــد از 8 س ــح بع ــما در صب ــه ش ــی ک ــال وقت ــرای مث ب
ــد ،  ــرف کنی ــال مص ــوان آب پرتق ــک لی ــط ی ــل از ورزش فق ، قب
قنــد خــون شــما بــه ســرعت بــاال میــرود و ایــن افزایــش بــه همــان 
ســرعت بجــای اول خــود برمیگــردد بــه طــوری کــه دوبــاره احســاس 
ضعــف و کمبــود انــرژی میکنیــد. در صورتــی کــه وقتــی شــما یــک 
وعــده صبحانــه تشــکیل شــده از غــات کامــل و شــیر مصــرف کنیــد 
ــداوم  ــته و م ــورت آهس ــان بص ــد خونت ــه قن ــود ک ــاهده میش ، مش
ــا چنــد ســاعت قنــد خونتــان  ــه ای کــه ت ــه گون ــد . ب افزایــش میاب
ــاده و  ــدرات س ــل کربوهی ــی حام ــده غذای ــد . وع ــن میکن را تامی
پیچیــده بــه همــراه پروتئیــن و مــواد غذایــی کــم چــرب ، همــراه بــا 
فیبــر غذایــی ، انــرژی کافــی بــرای ســوخت تمریناتتــان را بخوبــی 

فراهــم میکنــد .
ــا دوچرخــه  ــاده روی ســریع و ی ــن انجــام پی ــق نظــر متخصصی طب
ســواری در یــک ســاعت مــداوم از انجــام ورزش هــوازی در حالــت 
گرســنگی بهتــر اســت . بــه طــور کلــی خطــرات ناشــی از گرســنگی 

از جملــه افــت قنــد خــون ارزش انجــام چنیــن کاری را نــدارد .

شبهات تغذهی ایشبهات تغذهی ای

یه(
غذ

5 ت
رم 

 )ت
دم

 مق
نی

ضوا
ا ر

رض

ی
ه ا

ذی
 تغ

ی
ها

ور 
با



49

عـلمی وارســــــتگان
ـ  ــــــــــــــــــــعـبـ مـک

موز وگوشت

باور غلط تغذیه ایی:
ــدازه یــک  ــه ان ــوان گفــت ب ــازه و رســیده مــی ت یــک عــدد مــوز ت

ــی دارد. ــت ارزش غذای ــو گوش کیل

پاسخ:
ــا اجــزای تشــکیل دهنــده مــوز و گوشــت آشــنا شــوید،  در ابتــدا ب
مــوز حــاوی 75%  آب، کربوهیــدرات کل 23% )شــامل 12% قنــد(، 
1% پروتئیــن و 3/0%  چربــی مــی باشــد و هــر واحــد آن حــاوی 89 
ــرژی مــی باشــد در صورتــی کــه هرواحــد گوشــت  ــری ان کیلــو کال
)بــرای مثــال گوشــت قرمــز( حــاوی 15% چربــی ، 26%  پروتئیــن، 
صفــر درصــد کربوهیــدرات و 250 کیلــو کالــری در هــر 100 گــرم 
آن اســت. تــا همیــن جــا مشــاهده مــی کنیــد کــه چقــدر تفــاوت در 

درشــت مغــذی هــای دو مــاده غذایــی وجــود دارد.
ــون روی،  ــی همچ ــواد معدن ــع م ــوان منب ــه عن ــز ب ــت قرم گوش
ســلنیوم، فســفر و آهــن و ویتامیــن هــای ســری B بــه شــمار مــی 
ــن B6 و  ــی ویتامی ــع غن ــوان منب ــه عن ــوز ب ــه م ــی ک رود در صورت
مقــدار کمتــری منیزیــم، ویتامیــن C و فیبــر بــه شــمار مــی رود، بــا 
توجــه بــه ایــن تفــاوت هــا و بــه ایــن دلیــل کــه هرکــدام از گــروه 
هــای غذایــی مــواد مغــذی خاصــی را بــرای بــدن تامیــن مــی کنــد 
بــه هیــچ وجــه هیــچ گــروه غذایــی از رژیــم فــرد نبایــد حــذف و یــا 

گروهــی جایگزیــن گــروه دیگــری شــود.
ــه  ــک تغذی ــتن ی ــرای داش ــه ب ــت ک ــه داش ــد توج ــی بای از طرف
ــدازه  ــه ان ــی ب ــای غذای ــروه ه ــه گ ــد از هم ــادل، بای مناســب و متع
ــع  ــزء مناب ــات ج ــروه لبنی ــال گ ــرای مث ــرد، ب ــرف ک ــب مص مناس
ــه  ــی ک ــد درحال ــی رون ــه شــمار م ــی ب خــوب کلســیمی و پروتئین

ــتند. ــا هس ــن ه ــی از ویتامی ــع خوب ــا منب ــوه ه ــروه می گ
در آخــر بــه تامیــن غــذای روزانــه بــه صــورت متنــوع نیــز بایــد توجه 
کــرد زیــرا کــه در هــر روز بــدن انســان بــه مــواد مغــذی مختلفــی 
ــی  ــای غذای ــروه ه ــف از گ ــذی مختل ــواد مغ ــن م ــاز دارد و ای نی

ــد تامیــن شــود مختلــف بای

آجیل و وزن

متن باور غلط تغذیه ایی:
تاثیــر شــگفت انگیــز آجیــل در ســوزاندن چربــی شــکم بــرای آنکــه 
چربــی هــای شــکم تــان ســریع تــر بســوزد خــوردن گــردو، بــادام، 

بــادام زمینــی، پســته و دیگــر انــواع آجیــل را از دســت ندهیــد.

پاسخ:
ــی  ــه حســاب م ــی ب ــروگاه غذای ــک نی ــوان ی ــه عن ــا ب ــل ه آجی
آینــد و حــاوی ریــز مغــذی هایــی از جملــه ویتامیــن E، فولیــک 

اســید، مــس و آنتــی اکســیدان مــی باشــند.
آجیــل هــا حــاوی مقــدار زیــادی روغــن هــای مفیــد و فیبــر نیــز 
هســتند. طــی مطالعــات مشــاهده شــده کــه آجیــل و یــا دانــه 
هــای روغنــی منجــر بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای 

قلبــی، دیابــت نــوع 2 و کنتــرل وزن مــی شــود.
آجیــل را بایــد قبــل از وعــده غذایــی مصــرف کــرد تــا مقــداری 
از اشــتهای کاذب فــرد کــم شــود و البتــه مقــدار آن نیــز نبایــد 

بیشــتر از یــک مشــت باشــد.
کســانی کــه عــادت دارنــد بعــد از وعــده غذایــی آجیــل مصــرف 
کننــد، بــا ایــن کار نــه تنهــا وزن کــم نمــی کننــد، بلکــه دچــار 
اضافــه وزن و چاقــی هــم خواهنــد شــد. پزشــکان ایــن روش را 
بــه کســانی کــه وزن پایینــی دارنــد و مــی خواهنــد چــاق شــوند 

توصیــه مــی کننــد.
ــا  پــس توجــه داشــته باشــید کــه عامــل اصلــی در کاهــش و ی
ــرف آن  ــان مص ــا، زم ــل ه ــرف آجی ــر مص ــش وزن در اث افزای
ــد از آن  ــا بع ــی و ی ــده اصل ــل از وع ــه قب ــی اینک ــت. یعن هاس
مصــرف مــی شــود؟ بــه طــوری کــه اگــر مصــرف آن هــا بعــد از 
وعــده هــای اصلــی باشــد منجــر بــه افزایــش وزن در افــراد الغــر 
و اگــر مصــرف شــان قبــل از وعــده هــای اصلــی بصــورت کنتــرل 
ــه کنتــرل اشــتها مــی شــود. نکتــه دیگــر  شــده باشــد منجــر ب
ــی خاصــی  ــم غذای ــه، رژی ــن تغذی ــه متخصصی ــق گفت آنکــه طب
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــی موضع ــا چاق ــی و ی ــری موضع ــرای الغ ب
مصــرف آجیــل هــا از آنجایــی باعــث کنتــرل اشــتها مــی شــوند، 

ــد. ــر الغــری دارن ــدن اث ــر روی تمــام ب ب
بــا ایــن وجــود بــرای کاهــش اشــتها مصــرف ســبزیجاتی ماننــد 
ــادی هســتند،  ــاوی آب زی ــه ح ــو و… ک ــج و کاه ــس، هوی کرف

بیشــتر توصیــه مــی شــود.
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خوردن ماست و ماهی

متن باورغلط تغذیه ایی:
ــیار  ــتی بس ــذای گوش ــی وغ ــت ماه ــراه گوش ــت هم ــوردن ماس خ
ــراوان  ــم ف ــام و بلغ ــط خ ــا خل ــه حکم ــق گفت ــت وطب ــر هس مض
ــرص و  تولیــد خواهــد کــرد. یکــی از مهمتریــن علــل ویتیلیگــو )ب
لــک و پیــس( از نظــر طــب قدیــم مصــرف ماســت تــوام بــا گوشــت 

هــا )گوشــت ماهــی( ذکــر شــده اســت.

متن پاسخ:
پیســی، بـَـَرص، لــک و پیــس یــا ویتیلیگــو )Vitiligo( یــک اختــال 
ــه  ــلولهایی ک ــیت ها )س ــه در آن مانوس ــت ک ــه اس ــد رنگدان تولی
رنگدانــه تولیــد می کننــد( در قســمتهایی از پوســت، غشــاهای 
ــفید  ــای س ــه لکه ه ــده اند. در نتیج ــب ش ــبکیه تخری ــی و ش مخاط
ــه در  ــی ک ــوند. موی ــر می ش ــدن ظاه ــف ب پوســت درنواحــی مختل
ــه پیســی رشــد می کنــد معمــوالً ســفید می شــود. نواحــی مبتــا ب

ــواد  ــا م ــه پیســی تمــاس پوســت ب ــه عوامــل مهــم ابتــا ب از جمل
شــیمیایی و اســتعداد ژنتیکــی فــرد مبتــا بیمــاری اســت کــه در 
نتیجــه نقــص در آنزیــم هایــی نظیــر کاســپاز ایجــاد مــی شــود. در 
ــا  ــد ایف ــروز نمــی توان ــچ نقشــی در ب ــه هی ــن شــرایطی تغذی چنی

نمایــد.
ــروز بیمــاری از نظــر علــم تغذیــه کمبــود  یکــی دیگــر از عوامــل ب
 B12 هــای تغذیــه ای از جملــه کمبــود اســید فولیــک و ویتامیــن
ــزء  ــر دو ج ــه ه ــی ک ــی، از آنجای ــت ماه ــات و گوش ــت. لبنی اس
منابــع حیوانــی مــی باشــند، بنابرایــن حــاوی مقادیــر قابــل توجهــی 
ــه پیســی نمــی شــود  ــه تنهــا منجــر ب ــوده کــه ن ویتامیــن B12 ب

ــد. ــه صــورت تئوریــک، از آن پیشــگیری نیــز مــی نمای بلکــه ب

عامــل دیگــری کــه زمینه ایجــاد پیســی را بوجــود مــی آورد، عوامل 
التهابــی و بیمــاری هــای اتــو ایمیونــی نظیــر آرتریــت روماتوییــد، 
هاشــیموتو،  هایپرتیروئیدیســم  اریتماتــوس،  لوپــوس  دیابــت، 
اســکلرودرما، آدیســون و… اســت. نقطــه اشــتراک تمــام بیمــاری 
هــای مذکــور التهــاب اســت. همچنیــن امــگا 3 موجــود در ماهــی 
یکــی از مهمتریــن عوامــل ضــد التهــاب تغذیــه ای اســت کــه حتــی 
ــز  ــراد تجوی ــرای اف ــاب ب ــان ایجــاد الته ــه صــورت مکمــل در زم ب
ــال تداخــل  ــه ح ــا ب ــه ت ــه اینک ــه ب ــا توج ــن، ب ــود. بنابرای ــی ش م
ــه  ــر ب ــت و نظ ــده اس ــزارش نش ــات گ ــی و لبنی ــن ماه ــی بی غذای
وجــود امــگا 3 موجــود در ماهــی، بنابرایــن بــاز هــم بــه نظــر مــی 
ــه پیســی نمــی  ــه تنهــا مصــرف ماهــی و لبنیــات منجــر ب رســد ن

ــز مــی کنــد. شــود، بلکــه از آن پیشــگیری نی
ــد  ــان ده ــه نش ــی، ک ــه ی علم ــه مطالع ــچ گون ــال هی ــه ح ــا ب ت
ــا ماهــی منجــر بــه پیســی مــی شــود  مصــرف همزمــان لبنیــات ب
وجــود نــدارد. بنابرایــن بــر اســاس مســتندات علمــی نیــز بــه نظــر 
ــورت  ــه ص ــات ب ــی و لبنی ــان ماه ــرف همزم ــه مص ــد ک ــی رس نم

ــته باشــد. ــروز پیســی نقشــی داش ــان در ب همزم
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بــه طــور کلــی واژه GM (Genetically Modified) بــه عملیاتــی 
ــا اســتفاده از مهندســی ژنتیــک در توالــی  گفتــه مــی شــود، کــه ب
ــا قابلیــت هــای  ــی ب ــد محصول ــرای تولی ــی ب هــای  DNA تغییرات
ــر آفــت کــش هــا، ســرما،  ــد ماننــد: مقاومــت در براب ــر و جدی باالت

خشــکی و... ایجــاد شــده اســت.
تراریختــه یــا ترنــس ژنیــک انتقــال یــک یــا چنــد ژن بیــن غیرهــم 
خانــواده هــا اســت و بــه حالتــی  کــه ژنــی از جانــدار حــذف شــود به 
آن فروریختــه مــی گوینــد وانتقــال ژن درهــم خانــواده هــا ســیس 

ژنتیــک نــام دارد.
ــه  ــوان ب ــن محصــوالت مــی ت از مقاومــت هــای ایجــاد شــده در ای
مقــاوم بــه آفــات و کمــک فــراوان آن بــه بهبــود مشــکات اقتصــادی 
و مصــرف بــی رویــه آفــت کــش هــای مضــر بــرای ســامتی انســان 

اشــاره کــرد.
مقاومــت بــه خشــکی و شــوری و تولیــدات محصوالتــی در مناطــق 
بــا بحــران کــم آبــی و مناطــق نامســاعد از دیگــر مزیــت هــای ایــن 

محصــوالت هســتند.
ــا ایــن وجــود کــه در حــال حاضــر غــذاي کافــي بــراي جمعیــت  ب
ــر در  ــون نف ــاز هــم بیــش از 800 میلی ــي ب ــان وجــود دارد، ول جه
جهــان دچــار ســوء تغذیــه و فقــر غذایــي هســتند. پیــش بینــی مــی 
ــال  ــد 7/1درصــد( در س ــرخ رش ــا ن ــان )ب ــت جه ــه جمعی ــود ک ش

ــر برســد. ــارد نف ــه 3/9 میلی 2050 ب
ــد؛ هــم  ــه ســر مــی برن ــق ب ــا در فقــر مطل یــک پنجــم مــردم دنی
ــوارد 50   ــي م ــه در برخ ــعه ک ــال توس ــورهاي در ح ــن درکش چنی
تــا 80 درصــد جمعیــت آن هــا بــه امورکشــاورزي مشــغول هســتند، 

ــی اســت. ــم و حیات ــه مســئله ای مه تراریخت
یکــی از باکتری هــای معروف که در 
مرحلــه الروی بســیاری از حشــرات 
مضــر را بیمــار و نابــود مــی کنــد، 
ــیس  ــیلوس تورجنس ــری باس باکت
B.T اســت. ایــن باکتــری در ســال 
ــا اختصاصــی  1901 کشــف و کام
تولیــد  بــا  و  کنــد  مــی  عمــل 
پروتئینــی خــاص حشــرات مضــر را 
نابــود و در حشــرات مفیــد و انســان 

ــد. ــره داران بیمــاری ایجــاد نمــی کن و ســایر مه
ــا  ــش ه ــره ک ــی حش ــال برخ ــر فع ــوان عنص ــه عن ــم  B.T ب از س
ــه طــور  ــی در محصــوالت کشــاورزی ب ــات گیاه جهــت حــذف آف
وســیع اســتفاده مــی شــود. بــا اســتفاده از دســت کاری ژنتیکــی می 
تــوان ژن مربــوط بــه تولیــد پروتئیــن و کریســتال هــای پروتئینــی 
ــال داد و  ــاه ذرت انتق ــه گی ــت و آن را ب ــری برداش ــن باکت را از ای
ــل  ــی در مقاب ــت کش ــد آف ــی توانن ــا م ــن ذرت ه ــس ای ــن پ از ای

ــد. ــد کنن حشــرات تولی
پنبــه، ذرت و گوجــه  B.T اولیــن گیاهــان تولیدکننــده آفــت کــش 
B.T در آمریــکا بودنــد؛ اکنــون در بیــش از 23 کشــور از ایــن 
ــب  ــده و تخری ــدم وجــود گیرن محصــوالت اســتفاده مــی شــود، ع
ســریع در بــدن انســان دلیــل بــر بــی ضــرر بــودن  ایــن محصــوالت 

ــرای ســامتی انســان اســت. ب
از دیگــر محصــوالت ســاخته شــده  توســط مهندســی ژنتیــک کــه 
مســبب پیشــرفت چشــم گیــر جامعــه پزشــکی در عرصــه ســامتی 
و ایمــن ســازی اســت مــی تــوان بــه برنــج غنــی ســازی شــده بــا 
ــن )پیــش ســاز ویتامیــن A( و واکســن موجــود درســیب  بتاکاروت
ــرد  ــه ف ــی ب ــرف خوراک ــورت مص ــه ص ــد ب ــی توان ــه م ــی ک زمین

برســد اشــاره کــرد.
در کنــار تمــام فوایــد و محصــوالت ســودمند تولیــد شــده در ایــن 
ــکات  ــی و مش ــرژی زای ــمومیت، آل ــد: مس ــی مانن ــه عوارض عرص
ــده  ــوالت دی ــن محص ــده ای ــرف کنن ــورهای مص ــی در کش ژنتیک
شــده کــه طبــق بررســی هــا مــی توانــد بــه چهــار دلیــل زیر باشــد:

1- ژن وارد شــده و پروتئیــن هــای بیــان شــده از هــر کــدام )تفاوت 
150 پروتئیــن مختلــف در محصــوالت  GM و همتــای طبیعی آن(

ــته(  ــب ناخواس ــه )اغل ــر ثانوی 2- اث
ــی ــان ژنتیک ــا بی ــوالت ب درمحص

3- اختــال ممکــن در ژن هــای 
طبیعــی در ارگان هــای دســت کاری 

شــده
از  و  احتمالــی  هــای  4-جهــش 

نشــده تعییــن  پیــش 
گلیفوســیت یــک آفــت کش بســیار 

سپیده آرین )ترم 5 تغذیه(
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ــت  ــزل و در نهای ــه، من ــارف باغچ ــدا در مص ــه ابت ــت ک ــوی اس ق
درکشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار گرفت.ایــن آفــت کــش توســط 
شــرکت مونســانتو بــا نــام تجــاری Round up که در ســال 1974 

معرفــی و در ســال 2000 ثبــت شــد.
عملکــرد ایــن آفــت کــش ایــن گونــه اســت، کــه باعــث بازدارندگی 
از ســنتز آمینواســید و پروتئیــن و در نهایــت مــرگ علــف هــرز مــی 

. د شو
چنــدی بعــد از مشــاهده نابــودی گیاهــان توســط ایــن آفــت کــش 
محصوالتــی مقــاوم ماننــد: ســویا، ذرت، کانــوال مقــاوم کــه تولیــد 
ــود، باعــث فــروش بیشــتر و جهانــی ایــن آفــت  همیــن شــرکت ب
ــن دلیــل  ــه ای ــه ب ــن گیاهــان شــد و البت کــش و همیــن طــور ای
کــه ایــن آفــت کــش انتخابــی نیســت، مــی توانــد باعــث نابــودی 
ــی  ــاک و بعض ــد خ ــای مفی ــم ه ــد و میکروارگانیس ــرات مفی حش
ــرطان  ــی، س ــتگاه گوارش ــه دس ــدید ب ــای ش ــیب ه ــان، آس گیاه
ــش  ــال آن افزای ــه دنب ــه ب ــرتونین ک ــطح س ــش س ــتان، کاه پس

ــود. ــر ش ــی و آلزایم ــردگی، چاق افس
موضــوع اصــاح ژنتیکــی در چنــد ســال اخیــر بــه موضــوع 
ــي  ــت در برخ ــن اس ــت. ممک ــده اس ــل ش ــزی تبدی ــث برانگی بح
مــوارد اجبــاري بــراي اســتفاده از فنــاوري تراریختــه جهــت رفــع 
گرســنگي بشــر وجــود داشــته باشــد، امــا بایــد در چنیــن مــواردي 
ارزیابــي هــاي کافــي انجــام شــده و در صــورت مزیــت و برتــري، 
اســتفاده از آن هــا را ترویــج نمــود. ســازمان ملــل و ســایر ســازمان 
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ــد، کــه دنیــاي امــروز  ــي )UN( اعــام نمــوده ان هــاي بیــن الملل
ــه نمــي  ــه اســت ک ــي مواج ــت غذای ــا بحــران و امنی ــان ب آن چن
ــه  ــه ب ــا توج ــد. و ب ــاب نمای ــه اجتن ــوالت تراریخت ــد از محص توان
اجبــاری شــدن برچســب گــذاری روی محصــوالت تراریختــه افــراد 
ــوالت  ــن محص ــم روز  از ای ــه  عل ــه ب ــه و باتوج ــی توانندآگاهان م

ــد.  اســتفاده کنن
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مقدمه
رژیــم هــای غذایــی بایــد توســط 
متخصصیــن تغذیــه تجویــز شــود. 
هــدف از رژیــم غذایــی، صرفــا 
کاهــش و یــا افزایش وزن نیســت.

ــه ای  ــه گون ــد ب تغییــرات وزن بای
باشــد کــه بــه بدن آســب نرســاند، 
ــه در  ــرادی ک ــوص در اف ــه خص ب
دوران رشــد، بــارداری و شــیردهی 
هســتند. رژیــم هــای غذایــی بایــد 
متناســب بــا نیــاز هــای بــدن 

ــم شــود. تنظی
سه اصل اساسی در رژیم نویسی باید مورد توجه قرار گیرد:

ــات،  ــم از غ ــی اع ــای غذای ــروه ه ــه ی گ ــن هم ــر گرفت 1. در نظ
ــوع( ــبزیجات و غیره.)تن س

2. تامین نیاز های اساسی بدن
3. تعــادل در رعایــت مقــدار توصیــه شــده ی درشــت مغــذی هــا، 

ریــز مغــذی هــا و مــواد معدنــی
ــی، رژیمــی اســت کــه  اصــول فــوق رعایــت نشــده  رژیــم غیراصول
اســت و ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی بــه طــور کامــل در آن  تامیــن 
نمــی گــردد کــه در ایــن صــورت شــاهد بــروز بیمــاری هــا در اثــر 
ــا  ــن      کمبوده ــه ای ــویم. ک ــی ش ــدن م ــی ب ــواد اساس ــود م کمب
ــود روی  ــه کمب ــوند. از جمل ــر ش ــدت ظاه ــن اســت در دراز م ممک
و آهــن کــه باعــث ریــزش مــو و شــکنندگی ناخــن هــا مــی شــود.

ــا 2  ــی 12-10 روز نهایت ــازه زمان ــتاندارد،  در ب ــم اس ــک رژی در ی
کیلوگــرم از وزن فــرد کاســته مــی شــود . اگــر بیــش از ایــن مقــدار، 
ــی ســوزی مطــرح  ــد دیگــر بحــث چرب ــدا کن ــرد کاهــش پی وزن ف
ــن مــی رود،  ــی از بی ــان بافت ــدن و آب می ــه عضــات ب نیســت بلک
کــه باعــث آســیب هــای جــدی مــی شــود و ممکــن اســت فــرد از 

ــج ببــرد. ــان عمــر رن ــا پای عــوارض آن ت
ــای  ــم ه ــه رژی ــرادی ک مــورد اســتفاده آن هــا در در اف
ــاه مــدت باعــث کاهــش  وزن قابــل توجهــی مــی کوت

تشــکیل  احتمــال  کیســه شــود  هــای  ســنگ 
ــراد  ــایر اف ــه س ــبت ب ــرا نس میابــد.صف افزایــش 

ــیر،  ــای ش ــم ه ــوان از رژی ــی ت م
ــم  ــواری و رژی ــاه خ ــام گی آب، خ
ــی  ــم های ــوان رژی ــه عن ــی ب کانادای

ــرد. ــاد ک ــی ی ــر اصول غی

رژیم شیر:
رژیــم شــیر بــر ایــن ادعاســت 
در  الغــری  قصــد  کــه  افــرادی 
دارنــد،  کوتاهــی  زمــان  مــدت 
می تواننــد بــا کمــک ایــن رژیــم 
را  وزنشــان  از  کیلوگــرم  12روزه 9 
ــای  ــن ادع ــم چنی ــد. ه ــش دهن کاه
ــازی  ــم 12روزه پاکس ــن رژی ــر ای دیگ

ــت. ــدن اس ب
شــیر بــه عنــوان نوشــیدنی و 
مــاده غذایی در رژیــم غذایی 
ــی  ــود، ول ــی ش ــتفاده م اس
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن 
ــا نیازهــای  مــاده متناســب ب
بــدن در دوران هــای کودکی 
ــد و  ــی باش ــیرخواری م و ش
ــدن  ــای ب ــع نیازه ــوان رف ت
را  بزرگســالی  ســنین  در 
نــدارد. شــیر دارای مقادیــری 
و  چربــی  کربوهیــدرات،  از 
ــه طــور کلــی  ــه گایســمی پایینــی دارد و ب پروتئیــن اســت. نمای
اشــتها را کاهــش مــی دهــد. ایــن رژیــم قــادر بــه تامیــن تمامــی 
مــواد مــورد نیــاز بــدن نمــی باشــد و باعــث بــروز عــوارض مختلفــی 
از جملــه: کمبــود آهــن و روی مــی گــردد کــه ریــزش مــو و ضعــف 

ــال دارد. ــه دنب ــمانی را ب جس
مقــدار فیبــر در رژیــم غذایــی روزانــه بــرای آقایــان 25 تــا 35 گــرم 
و بــرای خانــم هــا حــدود 25 گــرم مــی باشــد. فقــدان آن  در رژیــم 
مشــکاتی از جملــه یبوســت و مشــکات ثانویــه     ای را بــه دنبــال 
دارد. فــردی کــه فقــط شــیر مصــرف مــی کنــد هیــچ گونــه فیبــر 
دریافتــی نــدارد و بــه همیــن علــت در ایــن رژیــم مصــرف ســبزی و 

میــوه توصیــه مــی شــود.

رژیم کانادایی:
رژیــم کانادایــی، رژیمــی 15روزه اســت، کــه بــا محدودیــت افراطــی 
و قواعــدی ســخت، مــی توانــد در مــدت زمــان کوتاهــی منجــر بــه 
کاهــش وزنــی چشــم گیــر شــود؛ البتــه ایــن کار عــوارض زیــادی 

هــم بــه همــراه دارد.
میــزان کالــری دریافتــی روزانــه رژیــم کانادایــی حــدودا بیــن 800 
تــا 1000 کالــری اســت، پــس اســاس رژیــم ایــن اســت کــه انــرژی 

دریافتــی در افــراد را کاهــش  دهــد.
فــرد بــا دریافت کمتــر از 1200 کالری در روز،  احســاس گرســنگی 
مــی کنــد. برخــی از عــوارض  محدودیــت شــدید کالــری عبارتنــد 
ــی  ــای قاعدگ ــرما، دوره ه ــل س ــدم تحم ــتگی، ع ــف، خس از: ضع

رژیم اهی غیر اصولی
محدثه علیزاده ، فاطمه هاشمی جواهری ، مهدی حجازی 

علی متقی ، محسن دورچین ) دانشجویان ترم 3 تغذیه(
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نامنظــم، ســرگیجه، یبوســت و تــورم دســت و پــا مــی باشــد. 
متاســفانه بســیاری از ســایت های اینترنتــی بــدون داشــتن دانــش 
ــالم در  ــردی و س ــی کارب ــوان رژیم ــه عن ــه را ب ــن برنام ــی ای کاف
اختیــار مــردم قــرار مــی دهنــد. عــده ای هــم بــه دلیــل نتیجــه 
ــی- ــف از آن م ــه تعری ــد ب ــم گرفته ان ــن رژی ــه از ای ــی ک موقت

پردازنــد و ســایرین هــم بــا خوانــدن نظــرات آنهــا ترغیب می شــوند 
ــه  ــم نادرســت را ب و مجمــوع ایــن دو عامــل اســت کــه ایــن رژی

ــدازه محبــوب کــرده اســت. ایــن ان
ــم رخ می دهــد، به خاطــر از بیــن  ــی کــه  در ایــن رژی کاهــش وزن
رفتــن آب میان بافتــی بــدن اســت. رژیم هایــی کــه در مــدت زمــان 
ــه ســوزاندن چربی هــای  ــادر ب ــاه وزن را کاهــش می دهنــد، ق کوت
مــازاد بــر نیــاز بــدن نیســتند و باعــث از بیــن رفتــن ماهیچــه هــا 

مــی شــوند.
ــردد  ــتر بازگ ــی بیش ــا حت ــابق ی ــزان س ــه می ــاره ب ــر وزن دوب اگ
ــه  ــردد، بلک ــه بازنمی گ ــت رفت ــه ای ازدس ــت ماهیچ ــا باف نه تنه
ــتر  ــه بیش ــوند ک ــن می ش ــی  جایگزی ــای چرب ــای آن بافت ه به ج

ــد. ــدا می کنن ــع پی ــکم تجم ــراف ش ــم در اط ه
ــن  ــه ای ــوان ب ــم 15 روزه می ت ــن رژی ــوارض ای ــن ع از مهم تری
مــوارد اشــاره کــرد: ریــزش مــو، کم خونــی، کمبــود ریــز مغذی هــا 
ــواده B، پوکــی اســتخوان، یبوســت  از جملــه ویتامیــن هــای خان
مزمــن، برهــم خــوردن تنظیــم عــادت ماهانــه در خانم هــا، ســنگ 
ــای  ــی، عصبانیت ه ــای عفون ــه بیماری ه ــا ب ــرا، ابت ــه صف کیس
ــی  ــای کانادای ــع رژیم ه ــراد تاب ــن اف ــه در کمی ــگام و...ک زودهن

هســتند.

پیــروی از ایــن دســته رژیم هــا بــرای میانســاالن، نوجوانــان و زنــان 
بــاردار عــوارض جبــران ناپذیــری هــم چــون کاهــش ذخایــر معدنــی  

بافــت اســتخوانی ویــا تحلیــل بافــت عضانــی را بــه دنبــال دارد.
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کتاب تغذهی ورزشی

 ایــن کتــاب در زمینــه اصــول تغذیــه ورزشــی در 13 فصــل تدویــن 
ــه اصــول کلــی تغذیــه،  ــا چهــارم ب شــده اســت. فصــل هــای اول ت
منابــع ســوخت عضلــه، انــرژی، هضــم و جــذب مــی پــردازد. در فصل 
هــای پنجــم تــا هفتــم درشــت مولکــول هــا و راهبردهــای اســتفاده 
از آن هــا قبــل، هنــگام و بعــد از فعالیــت ورزشــی ارائــه شــده اســت. 
هــم چنیــن در فصــل هــای باقــی مانــده نیــاز بــه آب، ریزمغــذی هــا، 
مکمــل هــای غذایــی، کنتــرل وزن و اختــاالت تغذیــه ای مطرح می 
شــود. فصــل آخــر کتــاب یکــی از مباحــث بــه روز تغذیــه ورزشــی 
در زمینــه عملکــرد ایمنــی و تغذیــه ورزشــکاران را مطــرح مــی کنــد. 
در انتهــای کتــاب پیوســت هــای مرتبــط بــا مفاهیــم بیوشــیمیایی 
و فیزیولــوژی مطــرح شــده اســت، کــه جهــت فهــم بیشــتر فصــول 
مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. ترجمــه روان و ســلیس ایــن 
کتــاب بــه عاقــه منــدان بــه مباحــث ورزشــی کمــک مــی کنــد تــا 

اطاعــات کافــی و مناســب را در ایــن زمینــه فــرا بگیرنــد.

پریسا زارعی شرقی )کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی(

ب
کتا

ی 
رف

مع

 تولید انرژی و عملکرد ورزشی رای بتغذیه ورزشی/ مقدمه نام کتاب

 کندروپ جا ،ای آسکر ،یکل گلیسونما نویسندگان

 حمید محبی ،رضا نوری ،هادی روحانی مترجمان

 انتشارات حتمی ناشر

 ۵۶۴ تعداد صفحه

 ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سال چاپ

 Dewey ۶۱۳.۲۰۲۴۷۹رده 
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داده کاوی
داده کاوی )Data Mining(، بــه مفهــوم اســتخراج اطاعــات نهــان یــا الگوهــا 
و روابــط مشــخص در حجــم زیــادی از داده  هــا در یــک یــا چنــد بانــک 
اطاعاتــی بــزرگ اســت. بســیاری از مــردم داده کاوی را متــرادف 
واژه هــای رایــج  کشــف دانــش از داده هــا )KDD( می داننــد. داده کاوی، 
ــتخراج،  ــف و اس ــی کش ــا را در پ ــم داده ه ــه حجی ــا و مجموع پایگاه ه
ــه  ــا را ب ــات و کاوش ه ــه مطالع ــد. این گون ــرار می ده ــل ق ــورد تحلی م
ــر  ــن و فراگی ــش که ــتمرار دان ــداد و اس ــان امت ــوان هم ــی ت ــع م واق
آمــار دانســت. تفــاوت عمــده در مقیــاس، وســعت، گوناگونــی زمینه هــا 
اندازه هــای داده هــای امــروزی اســت، کــه  ابعــاد و  و کاربردهــا، 
ــوزش  ــازی و آم ــری، مدل س ــه یادگی ــوط ب ــینی مرب ــیوه های ماش ش
را طلــب می نماید.بســیاری از شــرکت ها و موسســات دارای حجــم 
انبوهــی از اطاعــات هســتند. تکنیک هــای داده کاوی بــه طــور تاریخــی 
ــا  ــوان آن ه ــادگی می ت ــه س ــه ب ــد، ک ــترش یافته ان ــه ای گس ــه گون ب
ــات  ــق داده و از اطاع ــروزی تطبی ــزاری و... ام ــای نرم اف ــر ابزاره را ب

ــرد. ــره را ب ــن به ــده بهتری ــع آوری ش جم

مقدمه

چیستی
داده کاوی بــه بهره گیــری از ابزارهــای تجزیــه و تحلیــل داده هــا به 
منظــور کشــف الگوهــا و روابــط معتبــری کــه تاکنــون ناشــناخته 
ــن ابزارهــا ممکــن اســت مدل هــای  ــد اطــاق می شــود. ای بوده ان
گیرنــده  یــاد  روش هــای  و  ریاضــی  الگوریتم هــای  آمــاری، 
کار  ایــن  کــه  باشــند،   )Machine Learning Methods(
خــود را بــه صــورت خــودکار و بــر اســاس تجربــه ای کــه از طریــق 
شــبکه های عصبــی )Neural Networks( یــا درخت هــای 
تصمیم گیــری )Decision Trees( بــه دســت می آورنــد بهبــود 
می بخشــد. داده کاوی منحصــر بــه گــردآوری و مدیریــت داده هــا 
ــه و تحلیــل اطاعــات و پیش بینــی را نیــز شــامل  نبــوده و تجزی
ــا بررســی فایل هــای متــن  ــردی کــه ب می شــود. برنامه هــای کارب
ــای  ــد پارامتره ــا می پردازن ــه کاوش داده ه ــانه ای ب ــد رس ــا چن ی

ــد از: ــارت ان ــه عب ــرد ک ــی را در نظــر می گی گوناگون
قواعــد انجمنــی )Association(: الگوهایــی کــه بــر اســاس 
آن یــک رویــداد بــه دیگــری مربــوط می شــود ماننــد: خریــد قلــم 

بــه خریــد کاغــذ.
ترتیــب )Sequence(: الگویــی کــه بــه تجزیــه و تحلیــل توالی 
رویدادهــا پرداختــه و مشــخص می کنــد کــدام رویــداد، رویدادهای 
دیگــری را در پــی دارد ماننــد: تولــد یــک نــوزاد و خریــد پوشــک.

ــی  ــدف پیش بین ــی ه ــی)Prediction(: در پیش بین پیش بین
ــا  ــرخ ارز ی ــی ن ــد: پیش بین ــد. مانن ــته می باش ــر پیوس ــک متغی ی

ــی. ــای درمان هزینه ه
رده بنــدی یــا طبقه بنــدی )Classification(: فرآینــدی 
بــرای پیــدا کــردن مدلــی اســت، کــه رده هــای موجــود در داده هــا 
ــا ایــن هــدف کــه بتــوان  را تعریــف می نمایــد و متمایــز می کنــد، ب
ــی کــه برچســب رده  ــرای پیش بینــی رده رکوردهای ــن مــدل ب از ای
ــود. در  ــتفاده نم ــد، اس ــناخته می باش ــدف( ناش ــر ه ــا )متغی آن ه
ــی  ــدف پیش بین ــی، ه ــاف پیش بین ــر خ ــدی ب ــت در رده بن حقیق
ــورد اســتفاده در  ــر گسســته  اســت. روش هــای م ــک متغی ــدار ی مق

ــتند. ــان هس ــاً یکس ــدی عموم ــی و رده بن پیش بین
از  مجموعــه ای  گروه بنــدی   :)Clustering( خوشــه بندی 
اعضــاء، رکوردهــا یــا اشــیاء بــه نحــوی کــه اعضــای موجــود در یــک 
ــباهت  ــن ش ــر و کم تری ــه یک دیگ ــباهت را ب ــن ش ــه بیش تری خوش

ــند. ــته باش ــر داش ــه های دیگ ــای خوش ــه اعض را ب
مصورســازی )visualization(: مصورســازی داده هــا یکــی 
از قدرتمندتریــن و جذاب تریــن روش هــای اکتشــاف در داده هــا 

می باشــد.
ــات  ــل اطاع ــه و تحلی ــه تجزی ــه در زمین ــردی ک ــای کارب برنامه ه
ــه  ــاخت یافت ــوی س ــد: پرس و ج ــی مانن ــد از امکانات ــه کار می رون ب
ــی  ــای اطاعات ــیاری از بانک ه ــه در بس )Structured query( ک
یافــت می شــود و از ابزارهــای تجزیــه و تحلیــل آمــاری برخوردارنــد 
امــا برنامه هــای مربــوط بــه داده کاوی در عیــن برخــورداری از 
ــیاری از  ــد. بس ــاوت دارن ــا تف ــا آن ه ــوع ب ــر ن ــا از نظ ــن قابلیت ه ای

امیر محمد قوانلو ) ترم 3 فناوری اطاعات سامت(
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ــه  ــر پای ــا روشــی ب ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــای ســاده ب ابزاره
راســتی آزمایــی )verification( را بــه کار می برنــد کــه در 

آن فرضیــه ای بســط داده شــده آن گاه داده هــا بــرای تأیید 
ــن  ــال ممک ــور مث ــه ط ــوند. ب ــی می ش ــا رد آن بررس ی

ــه  ــود ک ــرح ش ــه مط ــن نظری ــت ای اس
فــردی کــه یــک چکــش خریــده حتمــاً 
یــک بســته میــخ هــم خواهــد خریــد. 
کارایــی ایــن روش بــه میــزان خاقیــت 
ــه فرضیه هــای متنــوع  ــرای ارائ ــر ب کارب
و هم چنیــن ســاختار برنامــه بــه کار 
ــل در داده  ــه بســتگی دارد. در مقاب رفت
ــط  ــرای کشــف رواب کاوی روش هایــی ب
ــک  ــه کم ــوند و ب ــرده می ش ــه کار ب ب
الگوریتم هایــی روابــط چنــد بعــدی 

 )unique( بیــن داده هــا تشــخیص داده شــده و آن هایــی کــه یکتــا
ــک  ــال در ی ــور مث ــه ط ــوند. ب ــایی می ش ــتند شناس ــج هس ــا رای ی
ــط  ــزار توس ــد اب ــن خری ــت بی ــن اس ــخت افزار ممک ــگاه س فروش
مشــتریان بــا تملــک خانــه شــخصی یــا نــوع خــودرو، ســن، شــغل، 
میــزان درآمــد یــا فاصلــه محــل اقامــت آن هــا بــا فروشــگاه رابطــه ای 

ــرار شــود. برق
در نتیجــه قابلیت هــای پیچیــده  آن بــرای موفقیــت در تمریــن داده 
کاوی دو مقدمــه مهــم اســت، وجــود فرمــول واضحــی از مشــکل کــه 
ــه داده متناســب اســت. بعضــی از  ــل حــل باشــد و دسترســی ب قاب
ــگاه  ــش در پای ــد کشــف دان ــه ای در رون ناظــران داده کاوی را مرحل
ــه  ــد KDD ب ــری در رون ــد )KDD(. مراحــل دیگ ــا می دانن داده ه
صــورت تصاعــدی شــامل: پاکســازی داده، انتخــاب داده انتقــال داده، 
ــیاری  ــد. بس ــش می باش ــه دان ــی و عرض ــوی ارزیاب داده کاوی، الگ
از پیشــرفت ها در تکنولــوژی و فرآیندهــای تجــاری بــر رشــد 
عاقه منــدی بــه داده کاوی در بخش هــای خصوصــی و عمومــی 

ــامل: ــرات ش ــن تغیی ــی از ای ــته اند. بعض ــهمی داش س
ــردن  ــرار ک ــاط برق ــه در ارتب ــری ک ــبکه های کامپیوت ــد ش 1. رش

پایگاه هــا داده مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.
ماننــد:  پایــه جســتجو  بــر  تکنیک هایــی  افزایــش  توســعه   .2

پیشــرفته. الگوریتم هــای  و  عصبــی  شــبکه های 
ــران  ــه کارب ــه ب ــروری ک ــت س ــبه کاین ــدل محاس ــترش م 3. گس
ــده را از روی  ــز ش ــای متمرک ــع داده ه ــه مناب ــی ب ــازه دسترس اج

دســک تــاپ می دهــد.
4. افزایــش توانایــی بــه تلفیــق داده از منابــع غیــر متجانــس بــه یــک 

ــل جســت وجو می باشــد. منبــع قاب
ــت  ــش قابلی ــت داده، افزای ــای مدیری ــرفت ابزاره ــر پیش ــاوه ب ع
ــا  ــش ایف ــداری داده نق ــرخ نگه ــش ن ــه داده و کاه ــی ب دسترس
می کنــد. در طــول چنــد ســال گذشــته افزایــش ســریع جمــع آوری 
ــه  ــت. داده کاوی ب ــود داشته اس ــات وج ــم اطاع ــداری حج و نگه
ــدا  ــش پی ــی افزای ــی و عموم ــوزه خصوص ــول در دو ح ــور معم ط
کرده اســت. ســازمان ها داده کاوی را بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
ــه  ــاف و کمــک ب ــب، ات ــات مشــتریان، کاهــش تقل ــد اطاع بازدی
ــاد داده  ــا ایــن  همــه ازدی تحقیقــات پزشــکی اســتفاده می کننــد. ب

کاوی بــه طبــع بعضــی از پیاده ســازی و پیامــد اشــتباه را هــم دارد. 
ــل  ــه تحلی ــت داده ای ک ــورد کیفی ــی در م ــوارد نگرانی های این م
ــا  ــای داده و نرم افزاره ــی پایگاه ه ــی کار گروه ــردد، توانای می گ
بیــن ارگان هــا و تخطی هــای بالقــوه بــه حریــم شــخصی 
ــی  ــورد محدودیت  های ــی در م ــن ماحظات ــد. هم چنی می باش
در داده کاوی در ارگان هــا کــه کارشــان تأثیــر بــر امنیــت 

ــود. ــه می ش ــده گرفت دارد، نادی

محدودیت
داده  محصــوالت  حالی کــه  در 
قدرت منــدی  ابزارهــای  کاوی 
ــوع کاربــردی  می باشــند، امــا در ن
کافــی نیســتند. بــرای کســب 
نیازمنــد  کاوی  داده  موفقیــت، 
ــه  ــد ک ــری می باش ــان ماه ــه ای و متخصص ــران حرف ــل گ تحلی
ــیر  ــل و تفس ــده را تحلی ــود آم ــی به-وج ــب خروج ــد ترکی بتوانن
ــه داده  ــوط ب ــای داده کاوی مرب ــه محدودیت ه ــد. در نتیج نماین
ــوژی باشــد. ــه تکنول ــوط ب ــا این کــه مرب ــراد اســت ت ــا اف ــه ی اولی

تشــخیص رابطــه بیــن رفتارهــا یــا متغیرهــا یکــی دیگــر از 
ــی  ــط اتفاق ــاً رواب ــه لزوم ــد ک ــای داده کاوی می باش محدودیت ه
را تشــخیص نمی دهــد. بــرای مثــال برنامه هــای کاربــردی ممکــن 
ــه  ــل ب ــد: تمای ــد، مانن ــخص کن ــاری را مش ــای رفت ــت الگوه اس
خریــد بلیــط هواپیمــا درســت قبــل از حرکــت کــه ایــن موضــوع 
ــت  ــی و اســتفاده از اینترن ــد، ســطح تحصیل ــه مشــخصات درآم ب
بســتگی دارد. در حقیقــت رفتارهــای شــخصی شــامل شــغل )نیــاز 
بــه ســفر در زمانــی محــدود(، وضــع خانوادگــی )نیــاز بــه مراقبــت 
پزشــکی بــرای مریــض( و تفریــح )ســود بــردن از تخفیــف دقایــق 
ــر روی  ــد( ممکــن اســت ب ــای جدی ــدن مکان ه ــرای دی ــی ب پایان

متغیرهــای اضافــه تأثیــر بگــذارد.

منابع :

* کتــاب مدیریــت کان داده هــا در بخش هــای خصوصــی و عمومی 
- تألیــف دکتــر بابــک ســهرابی و حمیده ایرج - انتشــارات ســمت

* گــروه داده کاوی ایــران. »تعریــف رده بنــدی«. گــروه داده کاوی 
ــه 2014. ــده در 26 فبری ــران. بازبینی ش ای

ــروه داده  ــدی«. گ ــه بن ــف خوش ــران. »تعری ــروه داده کاوی ای * گ
کاوی ایــران. بازبینی شــده در 26 فبریــه 2014.

* گــروه داده کاوی ایــران. »تعریــف مصورســازی«. گــروه داده کاوی 
ایــران، 26 فبریــه 2014. بازبینی شــده در 26 فبریــه 2014.
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                              )Telemedician)  زپشکی از راه دور

پزشکی از راه دور  چگونه بوجود آمد؟

آن چــه کــه امــروزه مــا بــه عنــوان تلــه مدیســین میشناســیم  در 
دهــه 1950 آغــاز شــد، هنگامــی کــه چنــد سیســتم بیمارســتان و 
مراکــز پزشــکی دانشــگاه  شــروع  بــه  تــاش بــرای پیــدا کــردن 
راه هــای  اشــتراک-گذاری اطاعــات  و تصاویــر از طریــق تلفــن 
بــا یــک دیگــر کردنــد. در یکــی از اولیــن موفقیــت هــا،  دو مرکــز 
ــر رادیولوژیکــی  ــال تصاوی ــه انتق ــادر ب بهداشــتی در پنســیلوانیا ق
از طریــق تلفــن بودنــد. در روزهــای اول ، پزشــکی تلــه مدیســین 
ــا  ــکان و ی ــک م ــار در ی ــا بیم ــکان ب ــال پزش ــرای اتص ــتر ب بیش
ایجــاد ارتبــاط بــا متخصصــان در جایــی دیگــر اســتفاده مــی شــد 
کــه مزایــای زیــادی بــرای روســتاییان و یــا  جمعیــت هایــی کــه 
ــه راحتــی دسترســی نداشــتند، دربرداشــت. در  ــه متخصصــان ب ب
طــول دهــه هــای بعــد، تجهیــزات الزم بــرای انجــام بازدیــد از راه 
ــن اســتفاده از ایــن  هــای دور گــران و پیچیــده باقــی ماند.بنابرای
رویکــرد در حــال رشــد ، محــدود بــود بــا افزایــش ســن اینترنــت، 
ــد و  ــد آم ــین  پدی ــه مدیس ــت تل ــرای فعالی ــی ب ــرات عمیق تغیی

ــو  ــه انتقــال ویدئ ــا گســترش دســتگاه-های هوشــمند کــه قــادر ب ب
ــتی  ــای بهداش ــت ه ــه مراقب ــکان ارائ ــتند، ام ــاال هس ــت ب ــا کیفی ب
ــزل، محــل کار و... فراهــم شــد. هــم  ــه بیمــاران در من از راه دور  ب
چنیــن در زندگــی فــردی ایــن امکانــات، جایگزینــی بــرای معاینــه 
شــخصی در هــر دو بخــش مراقبــت هــای  اولیــه و تخصصــی شــدند.

ســطح  بهبــود  جهــت  در  پیوســته  جدیــد  تکنولوژی هــای 
ســامت جامعــه، ســرعت بخشــیدن بــه تشــخیص و درمــان 
ــد.  ــرفت می کنن ــردم پیش ــی م ــت زندگ ــاء کیفی ــا و ارتق بیماری ه
در ایــن قســمت، چنــد نمونــه از ایده هــای مطــرح شــده در 
زمینــه فنــاوری کــه در آینــده بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار 
شــد. خواهــد  معرفــی  عزیــزان  شــما  بــه  گرفــت  خواهنــد 
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   رقص اهی هوشــمند 
     که دارو را مستقیما به اندام مورد نظر    

می رسانند

ــزی می شــوند  ــه ری ــه ای برنام ــه گون ــا ب ــن قرص ه ای
ــوارش  ــدن توســط سیســتم گ ــدون آســیب دی ــه ب ک
ــه  ــده ب ــخص ش ــای  مش ــا را در دوزه ــان، داروه انس
ــد در  اندام هــای بیمــار برســانند. ایــن فنــاوری می توان
درمــان بیماری هایــی نظیــر: ســرطان کولون، مشــکات 
روده ای و التهــاب راســت روده مورد اســتفاده قرار گیرد.

اپنکراس مصنوعی ربای ارفاد دیابتی
تحقیقــات انجــام شــده در بیمارســتان ماساچوســت و نیــز در 
ــاران  ــر روی بیم ــرح را ب ــن ط ــت ای ــتون موفقی ــگاه بوس دانش
مبتــا بــه دیابــت نــوع یــک نشــان داد. ایــن پانکــراس حــاوی 
گیــری  انــدازه  بــرای  انســولین، سنســورهایی  پمپ هــای 
ــده عملکــرد اســت. ــم کنن ــرم افزازهــای تنظی ــد خــون و ن قن

 ساختن پوست جدید
محققیــن دانشــگاه فارســت کشــف کردنــد کــه چگونــه 
جوهــری،  پرینت هــای  فنــاوری  از  اســتفاده  بــا 
ــوان پروتئین هــای موجــود در پوســت انســان را  می ت
مســتقیما بــر روی قســمت های آســیب دیــده پرینــت 

کــرده و فرآینــد التیــام یافتــن پوســت را ســرعت بخشــید.
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روبات رپستار
     خرس عروسکی روباتیک که با داشتن پوستی حساس

     و  سنسورهای الکتریکی، قادر است نقشی موثر در ارتباط    
     با کودکان داشته باشد. با در آغوش فشردن این عروسک          
    توسط کودک، روبات قادر است وضعیت سامت کودک 
را تشخیص داده، مشخص کند کودک در حالت آشفتگی

قرار داشته یا احساس آرامش می کند.

پرســتاران مــی گوینــد: تلــه مدیســین )پزشــکی از راه دور( 
 ICU ــری را در ــری بهت ــود و نتیجه¬گی مراقبــت از بیمــار را بهب

ــال دارد. ــه دنب ب
ــای  ــورد مراقبت¬ه ــکا درم ــزارش در آمری ــک گ ــی ی ــرا ط اخی
بحرانــی، نشــان داده شده¬اســت، کــه پزشــکی تلــه مدیســین بــه 
ــر  ــژه تغیی ــای وی ــت را در بخــش مراقبت¬ه شــدت نحــوه مراقب
ــن  ــکاری دربی ــره¬وری و هم ــه به ــت ک ــبب شده¬اس داده و س
ــزارش بیــش از 1200  ــن گ پرســتاران ICU بیشــتر شــود. در ای
پرســتار در نظرســنجی آنایــن شــرکت کــرده و حــدود 79 درصــد 
از پرســتاران سیســتم¬های ICU Tele- را بــرای بهبــود مراقبــت 
ــان  ــان اذع ــد از آن ــدود 75 درص ــد و ح ــب کردن ــار ترغی از بیم

ــود یافته¬اســت. داشــتند کــه عملکــرد شغلیشــان بهب
ــی  ــه Tele-ICU یک ــت : »تجرب ــدگان گف ــخ دهن ــی از پاس یک
ــی اســت، کــه تاکنــون انجــام  ــن زمینه¬های ــه فردتری از منحصرب

داده و از نظــر گســترش،  ارتقــاء ایمنــی و مراقبــت از بیمــاران دارای 
ــوان بالقــوه فراوانــی اســت؛ در واقــع مهارت¬هــای فــراوان مــورد  ت
نیــاز، ترکیبــی از مهارت¬هــای مشــترک و منحصربــه فــرد اســت.«

تعریــف  تکنولوژیکــی  نوآوری¬هــای  عنــوان  بــه   Tele-ICU
شده¬اســت، کــه بــا اســتفاده از صــدا، تصویــر و یــا ترکیبــی از صدا و 
تصویــر در نظــارت بــر مراقبت¬هــای حیاتی در بخــش مراقبت¬های 
ویــژه عمــل می¬کنــد. مطابــق بــا نظــر     پاســخ¬دهندگان، 
بزرگ¬تریــن مزایــای Tele-ICU توانایــی نظــارت بــر عائــم 
حیاتــی، ارائــه مدیریــت پزشــکی، افزایــش ایمنــی بیمــار و تشــخیص 
وضعیــت فیزیولوژیکــی ناپایــدار در بیمــاران اســت. امــا ایــن گــزارش 
حاکــی بــرآن اســت، کــه تاثیــر Tele-ICU محــدود اســت و بحــث 
و آمــوزش مــداوم بــرای بهبــود ســامت از ایــن طریــق در مناطــق 
ــان حــوزه  ــان کارکن ــف و افزایــش درک اســتفاده از آن در می مختل

ــا اهمیــت اســت. پرســتاری و پزشــکی بســیار ب
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چند  تکنولوژی زپشکی هک می توانند آینده بشر را متحول کنند!
ــا  ــوخ و ب ــی  منس ــای قدیم ــد، روش ه ــی تازن ــش م ــه پی ــکی ب ــای پزش ــوژی ه ــی تکنول  بدیه
ــم  ــگاه کنی ــکی ن ــم پزش ــرفت عل ــه پیش ــا ب ــر م ــب اگ ــن ترتی ــه همی ــوند. ب ــی ش ــتفاده م اس
ــد.  ــم ش ــه خواهی ــکی مواج ــه پزش ــد در زمین ــی جدی ــا جهان ــه زودی ب ــه ب ــویم ک ــی ش ــه م متوج
ــم. ــد میپردازی ــول کنن ــر را متح ــده بش ــد آین ــی توانن ــه م ــکی ک ــاوری پزش ــه ده فن ــه ب در ادام

DNA 1. لگوهای
DNA ماننــد یــک دســتورالعمل بــرای زندگــی عمــل مــی کنــد و آن 

ــد.  ــرار اســت انجــام دهــد را مشــخص مــی کن چــه یــک ســلول ق
تغییــر ســاختار DNA بــه معنــی تغییــر رســالت یــک ســلول اســت. 
از DNA معمــوال بــه عنــوان بلــوک هــای ســازنده زندگــی یــاد مــی 
شــود، امــا مهندســان دانشــگاه هــاروارد ایــن عبــارت را بیشــتر بــه 
ــه عنــوان بلــوک هــای  ــد. آن هــا از DNA ب عمــل نزدیــک کــرده ان
ســازنده در انــدازه نانــو بــرای تولیــد ســاختار هــا اســتفاده کردنــد.

  A،C ،G ــار بخــش ــه از چه ــا اســتفاده از ســاختار DNA ک ــا ب آن ه
ــاد  ــک ودر ابع ــر و ی ــذاری صف ــا کدگ ــت و ب ــده اس ــکیل ش T ، تش
ــاس بســیار  ــاب 284 صفحــه ای را در مقی ــک کت ــو توانســتند ی نان
ــاب  ــن کت ــدن ای ــرای خوان ــه ب ــد. در نتیج ــی کنن ــک بازنویس کوچ
بســیار کوچــک کافــی اســت کــه  ایــن ســاختار شــبیه بــه الگوهــای 

ــد. DNA اســت را رمزگشــایی کنن

2. پرینتر چاپ استخوان
ــی و  ــچ گرفتگ ــتخوان و گ ــتگی اس ــا شکس ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت آی
محدودیــت هــای ناشــی از آن بــرای چندیــن هفتــه مواجــه  
ــه  ــر رو ب ــا دیگ ــه آن روزه ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد؟ ب ــوده ای ب
بــا  آمریــکا  واشــینگتن  دانشــگاه  محققــان  هســتند.  پایــان 
ــاده  ــری م ــه کارگی ــا ب ــدی و ب ــه بع ــای س ــتفاده از پرینتره اس
ــتخوان  ــک اس ــای ی ــی ه ــان ویژگ ــا هم ــه دقیق ــدی ک ای هیبری
ــد. ــکل برون ــن مش ــا ای ــه ب ــه مقابل ــتند ب ــی را دارد توانس طبیع

ایــن مــدل مــی توانــد در جــای شکســتگی اســتخوان قــرار 
ــی  ــتخوان طبیع ــد و اس ــل کن ــت عم ــک داربس ــد ی ــرد و مانن گی
ترمیــم  اتمــام  از  بعــد  کنــد.  رشــد  آن  دور  بــه  واقعــی  و 
اســتخوان، ایــن مــاده بــه صــورت خــود بــه خــود تجزیــه 
مــی شــود.  پرینترهــای ســه بعــدی نیــز در حــال حاضــر 
بــا صــرف مقــداری هزینــه در دســترس همــه قــرار دارنــد.

ــه حــال مشــکل  ــا ب ــان ت ــن محقق ــاده ســاخته شــده توســط ای م
ــا  ــوش ه ــر روی خرگ ــت و ب ــداده اس ــان ن ــود نش ــی را از خ خاص
ــلول  ــر س ــت. اگ ــرده اس ــل ک ــت عم ــل و درس ــورت کام ــه ص ب
ــادی ترکیــب شــوند، رشــد  ــا ســلول هــای بنی هــای اســتخوانی ب
ــود. ــی ش ــز م ــر نی ــریع ت ــادی س ــت ع ــی از حال ــتخوان طبیع اس

مزیــت ایــن تکنولــوژی ایــن اســت کــه هــر اســتخوانی را 
بــا اســتفاده از ایــن مــاده و بــا بــه کارگیــری پرینتــر ســه 
داد. قــرار  اســتفاده  مــورد  و  ســاخت  تــوان  مــی  بعــدی 

مرضیه راعی ، شمیم نشیبی
) ترم 3 فناووری اطاعات سامت(
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3. لباس زری الکتریکی
لبــاس هــای زیــر الکتریکــی مــی تواننــد جــان 
ــک  ــی ی ــد. وقت ــات دهن ــان را نج ــزاران انس ه
بیمــار بــرای مــدت چنــد مــاه یــا چنــد هفتــه و 
یــا حتــی چنــد روز در بیمارســتان و روی تخــت 
ــم  ــه زخ ــه ب ــال دارد ک ــد احتم ــی کش دراز م
ــای  ــم ه ــتر، زخ ــم بس ــود. زخ ــار ش ــتر دچ بس
ــر روی  ــار ب ــت فش ــه عل ــه ب ــتند ک ــازی هس ب
ــه وجــود مــی  پوســت و عــدم گــردش خــون ب
ــد کشــنده باشــد.  ــی توان ــد. زخــم بســتر م آین
در آمریــکا ســاالنه 60 هــزار نفــر بــر اثــر زخــم 
بســتر و عفونــت ای ناشــی از آن جــان خــود را 

ــار خواهــد آورد. ــه ب ــه ب ــن کشــور هزین ــت ای ــرای دول ــارد دالر ب ــه 12 میلی از دســت مــی دهنــد کــه همیــن قضیــه چیــزی نزدیــک ب
الکتریکــی  جریــان  بــار  یــک  دقیقــه  ده  هــر  انــد،  ســاخته  کانادایــی  محققــان  کــه  الکتریکــی  شــلواری  زیــر  کمــک  بــه 
کوچکــی بــه وجــود مــی آیــد؛ ایــن جریــان الکتریکــی تاثیــری شــبیه بــه ایــن دارد کــه خــود بیمــار بدنــش را حرکــت 
دهــد. ایــن جریــان الکتریکــی باعــث مــی شــود کــه عضــات فعالیــت کــرده و جریــان خــون بیشــتر شــود و در نتیجــه 
شــود. کمتــر  مانــده  جــای  بــه  هــای  هزینــه  و  آن  از  ناشــی  میــر  و  مــرگ  میــزان  متعاقبــا  و  بســتر  زخــم  احتمــال 

4. ژل ضد خورنزیی
ــکی  ــرفت پزش ــک پیش ــوال ی معم
حاصــل ســال هــا تحقیــق بــا 
بودجــه هــای بــاال مــی باشــد؛ امــا 
ــات ایــن پیشــرفت هــا  گاهــی اوق
ــد.  ــی آین ــود م ــه وج ــی ب تصادف
گاهــی اوقــات یــک تیــم کوچــک 
ــک  ــا ی ــد ب ــی توانن ــان م از محقق
نــوآوری و خاقیــت ایــن پیشــرفت 
پزشــکی را بــه وجــود بیاورنــد. 
ــم  ــورد تی ــر در م ــورد آخ ــن م ای
توانســتند  کــه  ای  نفــره  ســه 
ــِرم ماننــدی کشــف  ــاده ِک ــک م ی
را  زخــم  بافاصلــه  کــه  کننــد 
ــدن  ــه ش ــد لخت ــانده و فرآین پوش
انجــام  ســرعت  بــه  را  خــون 
مــی دهــد، صــدق مــی کنــد.

ژل ضــد خونریــزی یــک چهارچــوب مصنوعــی، شــبیه بــه ماتریکــس خــارج ســلولی مــی ســازد. ایــن مــاده طبیعــی بــه   ســلول هــای بدن 
کمــک مــی کنــد کــه بــا هــم رشــد کننــد. تــا به حــال این مــاده بــر روی مــوش و خــوک مــورد آزمایش قــرار گرفتــه و نتیجــه بســیار قابل 
قبولــی داشــته اســت. اگــر ایــن محصــول تجــاری شــود مــی توانــد جــان بســیاری از افــراد را بــه ویــژه در میــدان هــای جنگ نجــات دهد. 

ارائه اطالعات حیاتی برای کمک های اولیه
) WebMD for Android  ( ی
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رنم ازفار اهی کارربدیرنم ازفار اهی کارربدی
ــه یــک پزشــک هوشــمند تبدیــل شــده اند و   امــروزه در دنیــای تکنولــوژی حتــی تلفن هــای همــراه هــم ب
می تواننــد کارهایــی ماننــد: اندازه گیــری میــزان ضربــان قلــب، میــزان فشــار خــون، محاســبه گــروه خونــی، 
محاســبه ســامتی چشــم و ... را بــه صــورت دقیــق و قابــل اعتمــاد انجــام دهنــد. حــال می توانیــد بــا دانلــود 
نــرم افزارهــای معرفــی شــده و نصــب آن هــا بــر روی تلفــن همــراه خــود بــه ســامتی جســمی و روحی تــان 

کمــک کنیــد.

ده رنم ازفار زپشکی 
رپ کارربد ربای 

تلفن همراه

) My Pillbox ( نرم افزار برای یادآوری زمان مصرف داروها

ــراد  ــی اف ــکات تمام ــی از مش یک
فراموشــی  بیمــاری  هنــگام  در 
ــای  ــع از داروه ــه موق ــتفاده ب اس
پزشــک  توســط  شــده  تجویــز 
اســت. ایــن نرم افــزار در یــادآوری 
زمــان مصــرف داروهــا کمــک 
ــرای  ــت ب ــی اس ــط کاف ــد. فق کن
زمــان  و  اطاعــات  بــار  یــک 
مصــرف داروهــا را وارد نرم افــزار 
ــرر  ــان مق ــه در زم ــا برنام ــد ت کنی
بــا شــیوه های جالــب و متنــوع 

ــن  ــد. در ضم ــانی کن ــاع رس اط
ثبــت  در  محدودیتــی  برنامــه 
داروهــا نــدارد و می توانیــد نســبت 
ــه،  ــی برنام ــدی اصل ــته بن ــه دس ب
مــورد  گروه هــای  در  را  داروهــا 
ــای  ــد. از ویژگی ه ــت کنی ــر ثب نظ
نرم افــزار می تــوان بــه مــواردی 
چــون: رابــط کاربــری زیبــا، عــدم 
ــت،  ــه اینترن ــه دسترســی ب ــاز ب نی
ــوع  ــای متن ــه بندی ه ــود طبق وج

ــرد. ــاره ک و ... اش
قابل اجرا در اندروید 2 و باالتر           حجم نرم افزار: 2/4 مگابایت

مشاهده اطالعات و ویژگی های داروها
) Drugs.com Medication Guide (

ارائه اطالعات حیاتی برای کمک های اولیه
) WebMD for Android  (

ــزار  ــن نرم اف ــتفاده از ای ــا اس ب
قــادر خواهیــد بــود، اطاعــات 
را  دارو  هــر  ویژگی هــای  و 
از لحــاظ شــرایط مصــرف و 
مطلــع  آن  مصــرف  میــزان 
ــد  ــن می توانی ــوید، هم چنی ش
ــی  لیســتی از داروهــای مصرف
ــا از  ــد ت ــاد کنی ــود را ایج خ
و  دارویــی  تداخــل  لحــاظ 
مصرفــی نیــز آن هــا را بــا 

یک دیگــر بررســی کنیــد.

ایــن نرم افــزار می توانــد در 
ــی  ــراری و حیات ــع اضط مواق
ــا  ــد ت ــک کن ــما کم ــه ش ب
بــرای  را  انتخــاب  بهتریــن 
ــتفاده از  ــانی و اس ــداد رس ام
داشــته  اولیــه  کمک هــای 
نرم افــزار  البتــه  باشــید. 
قابلیت هــای ویــژه ای بــرای 
تشــخیص عائــم بیماری هــا و  
جراحــات، داروها و شــیوه های 
درمــان، اطاعــات کمک هــای 
اولیــه، لیســت های ســامتی، 
مشــخصات قرص هــا و... را در 
ــد. ــرار می ده ــما ق ــار ش اختی

قابل اجرا در اندروید 2/2 و باالتر        حجم نرم افزار: 2/8 مگابایت قابل اجرا در اندروید2/3 و باالتر           حجم نرم افزار: 8/۹ مگابایت

هدیه بهاری ) ترم 3 فناوری اطاعات سامت (
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انجام عمل احیای تنفسی
)CPR.Choking(

 CPR.Choking بــه شــما آمــوزش می دهــد 
ــای  ــی احی ــه روش های ــا چ ــه و ب ــه چگون ک
تنفســی را انجــام دهیــد، ایــن برنامــه توســط 
ــر  ــرب و ب ــای مج ــی و دکتره ــتادان واقع اس
اســاس آخریــن توصیه هــا، توســعه یافتــه 

اســت.

قابل اجرا در اندروید 5/1 و باالتر        حجم نرم افزار: 10/8 مگابایت

آموزش کمک های اولیه به والدین
)  Baby and Child First Aid (

ــی  ــرخ جهان ــب س ــط صلی ــه توس ــن برنام ای
ــن  ــه ای ــی از ارائ ــدف اصل ــت. ه ــه شده اس ارائ
نرم افــزار ارتقــا ســطح دانــش والدیــن و ایجــاد 
ــا و  ــا بیماری ه ــه ب ــرای مقابل ــی الزم ب آمادگ

ــودکان اســت. ــف ک مشــکات مختل

قابل اجرا در اندروید 2/3 و باالتر         حجم نرم افزار:43/3 مگابایت

آشنایی با درمان های طبیعی و گیاهی
) Home Remedies (

ایــن برنامــه ویــژه افــرادی اســت، کــه عاقــه 
خاصــی بــه داروهــای خانگــی و گیاهــی دارنــد. 
ــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار  افــراد می تواننــد ب
بــا خــواص گیاهــان دارویــی، ادویه جــات، 

ــوند. ــنا ش ــبزیجات آش ــا و س میوه ه

قابل اجرا در اندروید 1/۶ و باالتر           حجم نرم افزار: 233 کیلوبایت
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نرم افزار سنجش سالمت

نرم افزار اندازه گیری ضربان قلب

نرم افزار سنجش قدرت بینایی

ــه  ــت ک ــی اس ــه فارس ــک برنام ــامت« ی ــنجش س ــزار »س ــرم اف ن
مبتنــی بــر الگوریتم هــای خــاص میــزان ســامتی روحــی و جســمی 
ــون:  ــی چ ــت کارهای ــادر اس ــه ق ــد. برنام ــری می کن ــما را اندازه گی ش
محاســبه گر گــروه خونــی، اطاعــات گــروه خونــی، محاســبه گر 
شــاخص تــوده بــدن، محاســبه گر شــاخص چربــی بــدن، محاســبه گر 
ــال  ــبه گر احتم ــد، محاس ــول ق ــی ط ــده آل، پیش بین ــد و وزن ای ق
ریســک ابتــا بــه دیابــت نــوع 2، محاســبه گر وزن بــارداری و 
ــد  ــما می توانی ــد. ش ــام ده ــردگی را انج ــت افس ــبه گر وضعی محاس
ــرای همیشــه یــک  ــر روی گوشــی خــود ب ــزار ب ــا نصــب ایــن نرم اف ب
پزشــک بــه همــراه خــود داشته باشــید. ایــن نرم افــزار می توانــد 
گزینــه ای مناســب بــرای پیشــگیری از بیماری هــا باشــد. بــرای 
مثــال شــما می توانیــد بــا اســتفاده از نــرم افــزار BMI بــدن خــود را 

محاســبه کنیــد؛ کــه بــه شــما می گویــد بــه چــه میــزان اضافــه وزن داریــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت!

ــک  ــه ی ــما را ب ــمند ش ــراه هوش ــن هم ــزار Heart Rate تلف نرم اف
دســتگاه ســنجش میــزان ضربــان قلــب تبدیــل می کنــد. فقــط کافــی 
اســت شــما انگشــت خــود را جلــوی دوربیــن گوشــی تان قــرار دهیــد 
ــزار  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــد ب ــد. می توانی ــه کار کن ــروع ب ــه ش ــا برنام ت
ــان قلــب و  معرفــی شــده در هــر لحظــه و هــر مــکان از میــزان ضرب
ــوان  ــزار می ت ــای نرم اف ــوید. از ویژگی ه ــع ش ــرد آن مطل ــوه عملک نح
ــرد  ــس و عملک ــت تنف ــل وضعی ــرل کام ــد: کنت ــواردی مانن ــه م ب
ــا اســتفاده از ایمیــل  ــج ب ــه      اشــتراک-گذاری نتای قلــب، امــکان ب
ــرد.  ــاره ک ــذاب و ... اش ــری ج ــط کارب ــی، محی ــبکه های اجتماع و ش
دریچــه بــه شــما پیشــنهاد می کنــد، ایــن نــرم افــزار پزشــکی را حتمــا 
بــه صــورت رایــگان دانلــود و در گوشــی هوشــمند خــود نصــب کنیــد.

ــت  ــردی جه ــب و کارب ــزار جال ــک نرم اف ــه Eye Test ی ــن برنام ای
ــمند  ــراه هوش ــن هم ــط تلف ــم توس ــی چش ــدرت بینای ــنجش ق س
ــما  ــم های ش ــل چش ــنجش کام ــا س ــد ب ــه می توان ــن برنام ــت. ای اس
اختــاالت موجــود در آن را گــزارش دهــد. ایــن نرم افــزار یــک گزینــه 
ــم  ــه ه ــادی جامع ــراد ع ــی اف ــکان و حت ــم پزش ــرای چش ــب ب مناس
هســت و نصــب آن بــر روی گوشــی دارای سیســتم عامــل ios توصیــه 
می شــود. از ویژگی هــای  ایــن نرم افــزار می تــوان بــه مــواردی 
ــنجش  ــزار س ــف، اب ــای مختل ــخیص کوررنگی ه ــای تش ــد: ابزاره مانن
قــدرت بینایــی، تصاویــر جالــب از خطــای دیــد، ابزارهــای تشــخیص 

ــرد. ــاره ک ــی خــاص و ... اش ــاالت بینای اخت

قابل اجرا در اندروید 5/1 و باالتر                 حجم نرم افزار: 1/7  مگابایت

قابل اجرا در ios 5 و باالتر                            حجم نرم افزار:17/۹  مگابایت

قابل اجرا در ios 4 و باالتر                       حجم نرم افزار: 3/8  مگابایت
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عـلمی وارســــــتگان
ـ  ــــــــــــــــــــعـبـ مـک

منابع و رضایب آزمون کارشناسی ارشد
ضرایب نام رشته دروس

6 ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

1 بیوشیمی

2 زیست سلولی مولکولی

1 میکروب شناسی

2 زبان انگلیسی

2 ایمنی شناسی

 خون شناسی
 آزمایشگاهی و بانک

 خون
)هماتولوژی(

1 بیوشیمی

1 زیست سلولی مولکولی

4 خون شناسی

2 زبان انگلیسی

1 باکتری شناسی

انگل شناسی

1 قارچ شناسی

1 ویروس شناسی

1/5 ایمنی شناسی

5 انگل شناسی

1 زیست سلولی مولکولی

2 زبان انگلیسی

1  باکتری شناسی

 قارچ شناسی
پزشکی

4 قارچ شناسی

2 ایمنی شناسی

1 انگل شناسی

1 زیست سلولی مولکولی

2 زبان انگلیسی

5 باکتری شناسی
 میکروب شناسی

پزشکی
1 قارچ شناسی

1/5 ویروس شناسی

ضرایب نام رشته دروس

1/5 ایمنی شناسی

 میکروب شناسی
پزشکی

1 انگل شناسی

1 زیست سلولی مولکولی

2 زبان انگلیسی

1 باکتری شناسی

 ویروس شناسی
پزشکی

3 ویروس شناسی

2 ایمنی شناسی

1 انگل شناسی

1/5 زیست سلولی مولکولی

2 زبان انگلیسی

4 تغذیه

علوم تغذیه
2 بیوشیمی

2 فیزیولوژی

2 زبان انگلیسی

2 بیوشیمی عمومی

سم شناسی

2 زیست شناسی

2 شیمی عمومی

1 داروشناسی

1 سم شناسی

2 زبان انگلیسی

1 بیوشیمی عمومی

ژنتیک انسانی
2 زیست سلولی مولکولی

5 ژنتیک

2 زبان انگلیسی

6 بیوشیمی عمومی
بیوشیمی بالینی

2 زیست سلولی مولکولی
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عـلمی وارســــــتگان
ـ  ــــــــــــــــــــعـبـ مـک

منابع و رضایب آزمون کارشناسی ارشد
ضرایب نام رشته دروس

2 شیمی آلی و عمومی
بیوشیمی بالینی

2 زبان انگلیسی

1 بیوشیمی عمومی

 زیست فناوری
پزشکی

4 زیست سلولی مولکولی

1 میکروب شناسی

2 زبان انگلیسی

2 بیوشیمی

نانوتکنولوژی پزشکی

2 شیمی

2 زیست سلولی مولکولی

1 فیزیولوژی

2 بیوفیزیک

3 مقدمه ای بر نانو تکنولوژی

2 زبان انگلیسی

3 باکتری شناسی

 میکروب شناسی
مواد غذایی

1 تغذیه عمومی

1 بیوشیمی عمومی

1 انگل شناسی

1 قارچ شناسی

1 ویروس شناسی

2 زبان انگلیسی

3 فیزیولوژی

فیزیولوژی
1 بیوشیمی

2 زیست شناسی جانوری

3 زبان انگلیسی

3 فناوری اطاعات سامت  فناوری اطاعات
3سامت مدیریت اطاعات سامت

ضرایب نام رشته دروس

2 بیماری شناسی و اصطاحات پزشکی

 فناوری اطاعات
سامت

2  سیستم های طبقه بندی اطاعات
سامت

2 کامپیوتر و ساختمان داده

2 زبان انگلیسی

3 حشره شناسی عمومی

 حشره شناسی
 پزشکی و مبارزه با

ناقلین

2 زیست شناسی عمومی

1 شیمی عمومی

2 زبان انگلیسی

4 تشریح عمومی

علوم تشریحی

3 بافت شناسی

2 زیست شناسی سلولی

3 جنین شناسی

2 زبان انگلیسی

2 میکروب شناسی مواد غذایی

 بهداشت و ایمنی
مواد غذایی

2 اصول نگهداری مواد غذایی

2 شیمی مواد غذایی

2 کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی

2 زبان انگلیسی

2 شیمی آلی

شیمی دارویی

2 شیمی تجزیه

2 زیست شناسی

2 بیوشیمی

2 زبان عمومی
فرزانه حسین زاده ، ویس هاشم نیا ، حوریه تاجیک 

)ترم 4 علوم آزمایشگاهی(
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