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بسم رب الشهدا 

از  سرنخی  شماست  اختیار  در  اکنون  هم  که  نشریه ای 
عجایب،  از  پر  که  زندگی  است،  زندگی  پرهیجان  ماجرای 
و  راز  به  آن  در  تفکر  با  که  معلول هاست  و  علل  دانستی، 
متفکر  ذهن  رفاهی  هیچ  می بریم.  پی  آن  زیاد  رمزهای 
اختراع  سمت  به  را  بشر  که  است  نیاز  این  بلکه  نمی سازد 
آخرین  در  می دهد.  به سمت چرایی ذهنش سوق  پاسخ  و 
با  رویش  فصل  با  مصادف  و  کارشناسی  دوران  روزهای 
خدمت  در  زیستی«  »دانش  نشریه  از  شماره  آخرین  چاپ 
مختلف  شماره های  چاپ  طول  در  هستیم،  عزیزان  شما 
گروه  در  ما  توسط  اهتمام  با  بار  اولین  برای  که  نشریه  این 
متحمل  زیادی  سختی های  رسیده  چاپ  به  زیست شناسی 
شدیم اما فرصت رشد و یادگیری بیشتری را برایمان فراهم 
نمود. در پایان نیز از خانواده عزیزم، اساتید مجرب و دلسوز 
را  نظرپور کمال تشکر  و  آقای حسن  گروه زیست شناسی 

دارم.
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احساساتمان  وقتی  ما  از  کدام  هر 
شکستن  اصطالح  از  شود،  جریحه دار 
قلب  سندرم  اما  می کنیم  استفاده  قلب 
شکسته  واقعا یک بیماری قلبی است که 
در آن قلب نمی شکند، بلکه عضله ی آن 
ضعیف می شود.  پیش از این، سندرم قلب 
تلقی  زودهنگام  قلبی  سکته ی  را  شکسته 
شامل  سندرم  این  حال  این  با  می کردند. 
افزایش موقت موادی می شود که به طور 

مستقیم روی عضله قلب تاثیر می گذارند و 
با همان عالئم سکته ی  قلبی بروز می کنند. 
البته شاخص مرگ و میر آن بسیار کمتر 
است و بیشتر در خانم ها بروز می کند. این 
سندرم غالبا در اثر حالت عاطفی شدید  و 

شرایط استرس زا بروز می کند.  

در سال های اخیر توجه زیادی به ارتباط 
متقابل عوامل روانی  و اختالالت جسمانی 
  )1988 سالمون،  و  مایرز   ( است.  شده 
ـ  زیستی ـ  روانی  الگوی  طبق  بر  واقع،   در 
ارگانیسم  یک  عنوان  به  انسان  اجتماعی 
زیستي،  تعامل کننده  نظام  سه  از  متشکل 
گرفته  نظر  در  اجتماعي  و  شناختي  روان 
و  بدني  واکنش هاي  سـایر  که  می شود 
همدیگرند.  از  متاثر  او  رواني  و  رفتاري 

)ساراسون، 1987( در حالي که امروزه در 
به  جسماني  بیماري های  از  بسیاري  بروز 
وجود نوعي اختالل رواني  ـ فیزیولوژیک 
تأکید مي شود  که در آن مشکالت رواني 

با نشانه هاي بدني ارتباط  باالیي  دارند . 
در این میان، بیماري هاي قلبي ـ عروقي 

به عنوان عامل اثرگذار در بیش از نیمي از 
اختالالتي  از جمله  انسان ها،  میر  و  مرگ 
هم  و  بالینی  داده های  هم  که  است 
مشاهدات غیررسمي اهمیت عوامل روان  
شناختي را در بروز آن تایید نموده است. 
اختالالت  جمله  از   )1987 )ساراسون، 
قلبي ـ عروقي، سندرم قلـب شکسته است 
که با اختالل در عملکرد ماهیچه هاي قلب 
بر اثر استرس هاي شـدید رواني و جسمي 

همکاران،   و  )ویتسن  می آید.  وجود   به 
)2005

خبـر تکان دهنده ی مرگ ناگهاني یـک 
سرقت  مورد  عشق،  در  شکسـت  عزیـز، 
واقـع شـدن و نظـایر آن کـه از قدیم االیام 
به عنوان موضوع هاي  زمینـه  سـاز حملـه ی 

قلب شکستـه
یک بیماری نادر ـی

اس
شن

ی 
ـار

یم
ب

هدیه جهاندیده  - دانشجوی کارشناسی زیست شناسی 

سندرم قلب شکسته غالبا در اثر حالت عاطفی شدید و شرایط استرس زا بروز می کند.
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قلبي محسوب مي  شدند، اکنون بیشتر به عنوان عامل 
عمدتا  که  چرا  مي آیند  شمار  به  سندرم  این  ایجاد 
عصـب  ترشـح  بـر  مسـتقیمي  تـاثیر  استرس  افزایش 
رساله آدرنالین و در نتیجه تخریـب عضـالت  قلـب 

دارد. )گوستاوبل ، 2007( 
تحقیقات نشان  داده اند که تفاوت هاي زیادي بین 
اختاللي  به عنوان  قلبي  حمله  و  شکسته  قلب  سندرم 
بوده  قلب  سرخرگ  کرونر  بیمـاري  از  ناشـي  که 
شدن  مسدود  با  کرونري  سرخرگ هاي  آن  در  که 
آن  در  و  آسیب دیده  پالکت،  رسوبات  توسط 
رسیدن خون به بخش های متعدد ماهیچـه قلب به طور 
یا همیشـگي متوقـف مـي شـود، وجود دارد.  موقت 

)ساراسون،7891 (

سندرم قلب شکسته چیست؟
 Takotsubo( تاکوتسوبو  کاردیومیوپاتی 
cardiomyopathy(  یا سندرم بالونی آپیکال گذرا 
که با نام کاردیوپاتی ناشی از استرس و گاهی در زبان 
عامیانه سندرم قلب شکسته نیز نامیده می شود یکی از 
گونه های کاردیومیوپاتی ایسکمیک است که در آن 
یک ضعف  ناگهانی در ماهیچه ی قلب اتفاق می افتد.  
شناخته  علت  یک  استرس  از  ناشی  کاردیومیوپاتی 
شده در نارسایی های حاد قلب، آریتمی بطنی کشنده  

و پارگی بطن است.
محققان  بود که  در سال 1990  بار  نخستین  برای   
ژاپنی قلب شکسته را مشاهده کردند و با دیدن آن 
به یاد اشیایی افتادند که ماهیگیرهای ژاپنی برای صید 
بود که  آنجا  از  استفاده می کردند.  از آن  پا  هشـت 
این مشکل »کاردیومیوپاتی تاکوتســوبو«  نامگذاری 
افرادی  یافت.  به سندرم قلب شکسته شهرت  شد و 
که دچار این مشکل می شوند تصور می کنند سکته ی 
سندرم  در  که  است  این  واقعیت  اما  کرده اند،  قلبی 
قلب دچار  و  نیست  کار  در  قلب شکسته، سکته ای 
تغییر شکل می شود. در واقع دچار انقباضی جزئی در 
بطن چپ می شود که قلب را به شکل مخروطی در 
می آورد.  این مسئله در بین افراد زیادی اتفاق می افتد 
و الزم است که عالئم و روش های پیشگیری از آن 

آموزش داده شود.
سندرم،  این  به  مبتالیان  آنژیوگرافي  نتایج  در   
هیچگونه گرفتگي رگ هاي منتهي بـه قلـب مشاهده 
مقدار  در  افزایشي  هیچگونه  همچنین،  نمي شود.  
بعد  افراد  آنکه  ضمن  نداده؛  رخ  قلبي  آنزیم هاي 
مي گردند  باز  طبیعي  حالت  به  هفته  دو  حداکثر  از 
)ویتسـن، 2007( و مي توانند بهبودي کامل را تجربه 
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و  )پاالتووسکی، 2005 و شارکي  نمایند 
همکــاران 5002 (. 

اما آنچه پزشکان و مددکاران اورژانس 
را به اشتباه مي اندازد، وجود عالئمي چون 
درد در قفسه سینه، تنفس سـریع و نامرتب 
و اختالل در عملکرد ریه هاست که بسیار 
دارند.  شباهت  قلبي  حمالت  عالئم  به 
توجه  باید  البته،  )پاالتووسـکي، 2005(.  
بیماران  داشت کـه در حدود یک سـوم 
ریوي،  ورم  چون:  جدي تري  نشانه هاي 
بي نظمي ضربان قلب و حتي افزایش آنزیم 
قلبي وجود دارد، ولي این عالئم خفیف و 
موقتي است و براي نمونه، میزان آنزیم ها 
یـک  در  آن  مقدار  از  پایین تر  خیلي 

حمله ی قلبـي اسـت. )ویتسـن، 2007(
و  صفات  از  مجموعه اي  حال،  هر  در 
هستند  گوناگون  شخصیتي  ویژگي هاي 
که تأثیر عمیق تري از ظاهر بدني داشته و 
نسبتاً پایدارند ولي بسته به شرایط محیطي 
نیز تغییر مي کنند و مستقیماً قابل مشـاهده 
نیستند. ) شولتز،  2000( عدم تعادل در این 
یک  ایجاد  موجبات  مي تواند  ویژگي ها 
فراهم  را  رواني  اختالل   نهایتاً  و  سندرم 

نماید. 
با  افراد  مي رسد  نظر  به  همچنین، 
مستعد  متفـاوت،  رواني  ویژگي هاي 
هستند.  خاصي  جسماني  بیماري هاي 
مقاوم ترند  رواني  فشار  مقابل  در  برخي 
و کمتر اختالالت هیجاني و جسماني را 
تجربه مي کنند )کباسا، 1979( ضمن آنکه 
این تحمل باال مي تواند ناشي از احساس 
باشد.  نیز  فرد  زندگي  بر  دروني  کنترل 

)کوهن و ادوارد، 1989(
 این موضوع تا جایي مورد توجه است 
که عده اي معتقدند تعریف عیني رویدادها 
یا موقعیت هاي تنش زاي رواني امکان پذیر 
نیست؛ چرا که ارزیابي آدم ها از محرك ها 
متفاوت است و ممکن است یک محرك 
دیگري  براي  و  استرس آور  فردي  براي 
نیل،  و  )داویسون  باشد.  نشاط آور  حتي 
2000( در همین راستا، برخي حتي ممکن 
است با کاهش هیجان هاي منفي ناشي از 
یک حادثه، عوارض فیزیولوژیک بعدي 
بعضي  که  حالي  در  نمایند،  خنثي  را  آن 
خود  رواني  ویژگي هاي  واسطه  به  دیگر 

مي گردند  عوارض  این  افزایش  باعث 
)فردریکسون و لوینسون، 1989( ازجمله 
سندرم  ایجاد  مي تواند  عوارض  این 
که  اختاللي  باشد؛  فرد  در  شکسته  قلب 
زده شده  تخمین    72 آن حدود%  شیوع 
بنا  و   )  2005 همکاران،  و  )پارك  است 
را  بیماران  این   %  80 تحقیقات،  نتایج  به 
خانم هاي داراي میانگین سني 60 سال در 
 )2006 همکاران،  و  )جیاني  برمي گیرند. 
همانگونه  که این اختالل، نوعي حمله ی 
قلبي محسوب نمي شود، با اختالل رواني 
دنبال  به  احیاناً  فرد  آن  در  که  تبدیلي 
اجتناب از مسؤولیت و یا جلب توجه است 
و  )داویسون  دارد.  اساسي  تفاوت هاي 
نیل، 2000( درهر حال، مشخصه ی اصلي 
سندرم قلـب شکسـته، وجود یک حادثه 
است  حاد  فیزیکي  یا  رواني  تنش زاي 

)تسوچیهاشي و همکاران ، 2001 (
و  دنولت  تحقیقاتي  نتـایج  همچنـین، 
دیگران )1996( نشان داد بین ویژگي هاي 
شخصیتي و ابتال به حمله ی قلبي و سندرم 
)دنولت،  رابطه وجود دارد.  قلب شکسته 
و  آالستي  یافته هاي  آنکه  ضمن   )1994
مهربان فر )1386( نیز نشان داد این اختالل 
بیشتر در سنین 54 سال به باال و در خانم هاي 
مراقبت هاي  اغلب  و  شده  مشاهده  یائسه 
انجام شده در بیمارستان هـا،  ویـژه ی حمله 
قلبي بوده و در این خصوص در تشخیص، 
و  آالستي  است(.   داشته  وجود  خطا 
مطالب  جمع بندي   )   7002 مهربانفـر، 
مذکور حاکي از آن است که انسان هاي 
مي توانند  متفاوت  رواني  ویژگي هاي  با 
یا  و  جسماني  بیماري هاي  برخي  مستعد 
اختالالت رواني - فیزیولوژیک خاصي، 
از جمله سندرم قلب شکسـته و یـا حمله ی 

قلبي باشند.
همچنین، با توجه به تشابه عالئم اولیه ی 
شکسته  قلـب  سندرم  و  قلبي  حمله ی  
و  دو  این  درمان  کیفیت  در  تفاوت  و 
ایران،  در  قلبي  مشکالت  باالي  فراواني 
بررسي تفاوت هاي ویژگي هاي رواني این 
بیماري ها و نیز مقایسه با افرادي که فاقد 
ایـن مشکل هسـتند، در تبیین راهکارهاي 
الزم  بهداشـتي  توصیه هاي  و  پیشگیرانه 
مناسب،  درماني  روند  از  استفاده  نیز  و 
ضرورت تحقیق حاضر را در کشور نشان 

مي دهد؛ ضمن آنکه مطالعات انجام شده 
پیرامون سندرم قلب شکسته در ایران بسیار 

محدود است.

عالئم و درمان
 عالئم اولیه ی آن عبارتند از:  احساس 
درد در ناحیه ی معده و از دست دادن اشتها، 
بیخوابي یا کم خوابي شدید، افسردگي و 
دست  از  ناامیدي،  احساس  گوشه گیري، 
انگیزه  و  ارزشمندي  خود  احساس  دادن 
افکار  بروز  تنهایي،  احساس  هیجان ها،  و 
)گوستاوبل،  واقعیت.  انکار  و  خودکشي 

 .)2007
اختالل پس  این  اگرچه عمده ی عالئم 
بین  از  یا  و  تقلیل یافته  هفته  سه  از حدود 
مي روند )جیاني و همکاران ،2006(  ولی 
مي توان از مراقبت هاي حمایتگر در تسریع 

روند درماني استفاده نمود.
درماني  دارو  از  اسـتفاده  همچنین، 
و   ACE آنزیم های  تنظیم  براي 
مسدودکننده هاي بتا تا زمان  برطرف شدن 
درمـان  در  قابل توجهي  کمک  عالئم، 
است. در هر حال، یافته هاي السبر )2003( 
نشـان از آن دارد که 75 % بیمارن مبتــال 
به این سندرم، بعـداز کاهش بروز عالئم ، 
همچنان درد شدید قلبی را تجربه مي کنند. 

)السبر و همکاران ، 2007 (
 معموال افرادی که دچار ســندرم قلب 
شکسته می شوند، بعد از یک هفته بستری 
می شوند،  مرخص  بیمارستان  در  شدن 
آنها  مشکل  دقیق  به طور  اینکه  بدون 
عالئمی  افراد  این  شود.  داده  تشخیص 
مشابه با سکته ی قلبی را تجربه می کنند اما 
لخته ی خونی که رگ ها را مسدود کرده 
سندرم  واقع  در  نمی شود.  مشاهده  باشد 

قلب شکسته یک اختالل موقتی است.
مشـکالت  معرض  در  قرار گرفتن 
عاطفی شدید باعث افزایش ترشح برخی 
این  می شود.  آدرنالین  مانند  هورمون ها 
افزایش هورمون روی عضله ی قلب تأثیر 
کرونری  عروق  روی  اثری  و  می گذارد 
برای  قلب  چپ  بطن  نتیجه  در  ندارد. 
مدت زمان محدودی به شکل مخروط در 
افزایش  فرد دچار  دلیل  به همین  می آید. 
تهوع،  حالت  نفـس،  تنگی  خون،  فشار 
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عرق کردن سرد و درد قفسه ی سینه می شود.

روش های پیشگیری از سندروم قلب شکسته 
آقایان  از  بیش  را  خانم ها  سندرم  این  شد  اشاره  که  همان طور 
نشان  است  رسیده  چاپ  به  که  پژوهشی  نتایج  می کند.  درگیر 
می دهد خانم هایی که در سنین یائسگی هستند، بیشتر در معرض 
سندرم قلب شکسته قرار دارند.  افزایش آدرنالین و نورآدرنالین 
در خون بعد از یک شوك عاطفی، همانند نوعی سم برای قلب 
آنچه  می کند.  بروز  خانم ها  در  معموال  مسئله  این  می کند.  عمل 
کاتکول آمین ها )هورمون ها( انجام می دهند این است که به طور 
موقت به عضله قلب حمله  می کنند، اما سلول ها از این حمالت در 
امان می مانند.  برای جلوگیری از بروز این مسئله توصیه های زیر را 

جدی بگیرید:

1.خانم ها بعد از یائسگی استرس را از خود دور کنند

هورمون های خانم ها در دوره باروری تأثیر زیادی در مقاومت 
آنها در شرایط استرس زا دارد  ولی با فرا رسیدن دوره ی یائسگی 
همه چیز تغییر می کند و باید استراتژی های جدیدی به کار گرفت. 
البته استرس و افسردگی صرفا مخصوص دوره ی یائسگی نیست و 
در همه سنین بروز می کنند.  خوشبختانه می توان روح و جسم را 
در شرایط بد و استرس زا مجهز کرد. توصیه می کنیم در همه سنین 
بخصوص بعد از یائسگی از ورزش هایی مانند یوگا غافل نشوید. 
به  به خودتان اختصاص دهید.  روزانه حدود دو ساعت را صرفا 

مشکالت  که  بقبوالنید  خودتان  به  بخوانید،  دعا  بروید،  گردش 
پایدار نیستند و به زودی برطرف می شوند.

2. روزانه نیم ســاعت را به ورزش کردن اختصاص دهید

 هدف از ورزش روزانه این است که عضله قلب را قوی و مقاوم 
مانند  هوازی  های  ورزش  کمی  است  بهتر  کار  این  برای  کنید. 

پیاده روی و شنا و ... را انجام دهید.

3. گروه های دوستانه تشکیل دهید

دوستان خوب بهترین دوای قلب هستند. همه ی ما نیاز داریم که 
باشند  داشته  داشتنی وجود  و دوست  افراد صادق  اطراف مان  در 
تا به وسیله آن ها تنش ها را تسکین دهیم. احساس اینکه از طرف 
دوستان درك و حمایت می شوید، جزو ضروریات زندگی است. 
بنابراین تالش نکنید تمام مشکالت را یک تنه به دوش بکشید. 
الزم است حلقه ای از دوستان خوب و قابل اطمینان داشته باشید و 

به اصطالح درد دل کنید و با آنها خوش بگذرانید. 

4. غذای سالم ، سبک زندگی سالم

برای ارتقای سالمت قلب الزم است که به خودتان برسید. توصیه 
آنها  رنگی  انواع  بخصوص  و  تازه، سبزیجات  میوه های  می کنیم 
مانند میوه ها و سبزیجات قرمز، بنفش و نارنجی و... را بیشتر مصرف 
بیشتری  آنتی اکسیدان های  حاوی  رنگی  غذایی  مواد  این  کنید. 
هستند که سالمت قلب را ارتقا می دهند، چون قادر هسـتند با اثرات 

منفی رادیکال های آزاد ناشی از استرس و غیره مقابله کنند.
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5. آزمایش و چکآپ های منظم را فراموش نکنید

 بدون شک خانواده ی شما از همه چیز مهم تر است و شما تمام تالشتان را برای تک تک اعضای خانواده و رفاه آنها به کار می گیرید. با 
این حال یادتان باشد اگر مراقب خودتان نباشید و سالم نباشید، نمی توانید مراقب خانواده خود نیز بشـید. بنابراین در درجه اول الزم است 
که خودتان سالم و سرحال باشید.  توصیه می کنیم به طور منظم به پزشک مراجعه کنید و چک آپ شوید. حواستان به میزان کلسترول، 
فشار خون، وزن و میزان قند خون تان باشـد. اگر الزم باشد باید وضعیت قلب تان را نیز پیش از بروز مشکل بررسی کنید. با همین کارهای 

ساده می توانید سـالمت قلب تان را کنترل کنید و با توکل بر خدا زندگی سالم تری داشته باشید.
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سینا زینال پور، محمد خانزاده، فاطمه فتاحیان، فائزه پناهی 

سرما زیستی
شانسی برای دوباره زیستی یم

انـ
بد

د 
بای

ه 
نچ

آ

مقدمه
درحال  فناوری های  از  سرمازیستی 
امروزی است که درسال 1962  توسعه ی 
بدترین  در  سرمازیستی  شد.  راه اندازی 
حالت ، شانس زندگی را برای چند سال 
فردی  می شود  باعث  و  می سازد  ممکن 
که از بیماری رنج می برد احتماال درآینده 
شانس  حالت،  بهترین  در  و  شوند  درمان 
می سازد.  میسر  همیشه  برای  را  زندگی 
تعداد افراد فریز شده تاکنون بیش از 120 

نفر در بنیاد حیات الگو اعالم شده است.

 هدف کلی از سرمازیستی:
برای   درمانی  هنوز  که  کسانی  درمان 

بیماری آنها پیدا نشده است 
هنوز  محققان  گفته ی  )به  اعضا  پیوند 
این  از  استفاده  از  قبل  بیشتری  تحقیقات 

شیوه ی یخ زدایی عضو منجمد نیاز است(
یخ زدایی  اصلی  )مشکل  اسپرم  انجماد 

است( 

روی  بر  شده  انجام  تالش های   
انسان:

است  نشده  تالشی  هیچ  انسان  آیا روی 
که برگردانند؟

بر  فریزرا  انسان  علت  چندین  به 
نمی گردانند:

1. عدم علم کافی برای درمان بیماری که 

فرد به خاطر آن فریز شده است.
انسان  2. عدم علم کافی در برگرداندن 
با  مقابله  عبارتی  به  زنده  حالت  به  مرده 

مرگ 
3. از نظر اخالقی  و قانونی مشکل دارد.

این  بار  یک  باال  موارد  خالف  بر  ولی 
زن  یک  است،  گرفته  صورت  عمل 
سوئدی در یک دریاچه یخ زده غرق شده 
در  کامل  طور  به  دقیقه   80 طی   که  بود 
دمای انجماد قرار گرفته و از نظر کلینیکی 
تالش  با  سرانجام  اما  می شد،  تلقی  مرده 
نیروهای نجات از حالت یخ زدگی خارج 
شد و عالئم حیاتی وی دوباره احیا شد این 
خبر بسیار امیدوار کننده برای کسانی که 

طرفدار سرمازیستی هستند بود.

 منجمد کردن انسان و حیوانات و 
نحوه انجام آن:

1. بی هوش کردن انسان 
2. بالفاصله قرار گرفتن بدن در یخ
3. اتصال قلب و ریه مصنوعی     

 4. ورود ماده شیمیایی به رگ تا سلول ها 
حفظ شوند

5. جراحی
الف( باز کردن قفسه سینه 

ب( خروج خون از رگ های اصلی

ج( وارد کردن ضدیخ که برای جلوگیری 
از یخ  زدن سلول ها و از دست دادن آب 
بسیار  تعادل  حفظ  می شود،  انجام  سلول 

مهم می باشد .
6. سرد کردن در محفظه ی نیتروژنی در 
دمای 196- ، قرار گرفتن جسد به صورت 

وارونه می باشد.
مغز  روی  آمریکا  در  کار  این  بار  اولین 
این آزمایش  نتیجه ی  انجام شد  خرگوش 
موفقیت آمیز بود و حافظه بلند مدت حیوان 

حفظ شده بود.

 دستگاه های فریز:
در  انسان  کردن  فریز  دستگاه های 
که                                                                                دارد  وجود  روسیه  و  آمریکا 
هزینه ی آن باالست. از جمله مهمترین 
                                                               Alcor سازمان  معروف ترین  و 
پیشرفته  فناوری های  اتکای  به  است که 
در                                                                                درمانی  -  حمایتی  راهکارهای  و 
برای  می کند.  فعالیت  حوزه  این 
رابرت اتیگز                                                                            توسط  ایده  این  بار  اولین 
مطرح شد که در سن نود و یک سالگی 
فوت کرد و همچنان بدنش را در حالت                                                                         
خودش  که  موسسه ای  در  و  منجمد 
می دارند.                                                                                   نگه   بود  کرده  تاسیس 
دکتر  زد   یخ  که  نفری  اولین  ولی 
بود.                                                                                        روانپزشک  برفورد   جمیز 
حال  به  تا  روش  این   به   انسانی  هیچ 

است.   نشده  زنده  
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 چه بر سر مغز می آید:
انجماد سریع مغز باعث می شود تا مغز بدون اینکه تغییر حالتی پیدا 
کرده ، سلول هایش کریستالی شود و از کار بیوفتند کریستالی شدن 
دانشمندان  که  اینطور  است.    Cryoprotectant ماده  تزریق  با 
انجماد می گویند هدف ایده آل از انجام چنین کاری این است که 
مغز بعد از سال ها انجماد بتواند دوباره فعالیتش را بدون دردسر آغاز 
کند . تعدادی شکاف و شکستگی میکروسکوپی ایجاد می شود که 

باعث سکته واصلی ترین مشکل است.

 سرما زیستی مغز سگ و موش صحرایی:
محققان شرکت Alcor در آزمایش تعدادی مغز سگ را به این 
میکروسکوپ  زیر  را  آنها  سپس  و  دادند  قرار  انجماد  مورد  شیوه 
الکترونی بررسی کردند . نمونه ها نماینگر سطح بسیار پایین آسیب 

بافتی بود که بهترین حالت محافظت را ایجاد کرده بود.
 محققان چند موش صحرایی را به صورت کامل تا صفر درجه 
سانتی گراد سرد کردند سپس از طریق اشعه ی مایکروویو موش های 

مورد آزمایش را گرم کرده و عالئم حیاتی را دوباره ایجاد کردند.

 انجماد اسپرم:
طبق کشفPolge - smith - purks اسپرم می تواند در دمای 
70- درجه سیلسیوس در حضور گلیسرول زنده بماند. برخی اسپرم 
ها در طول پروسه زنده نمانده یا دچار تغییر می شوند )ساختاری(. این 
 cytoplasmic - intra(پروسه بیشتر برای درمان ناباروری به روش
- LLCSI )injection - sperm  استفاده می شود اما موفقیت در 
بیشتر به سن زن گیرنده  نیز نسبی بوده که    PIو  IVF روش های 

وابسته است. 
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* تحقیقات قبلی نشان داده است که هر سیگار طول عمر فرد را در حدود 11 دقیقه کاهش می دهد.

* با استفاده از یک شبیه سازی کامپیوتری بیماری و درمان HIV، محققان به محاسبه طول عمر افراد مبتال به ایدز سیگاری و غیرسیگاری 
پرداختند.

* نتایج این پژوهش نشان داد که در افراد مبتال به HIV  که تحت درمان بوده و روند درمانی خود را به درستی دنبال می کنند، سیگار 
کشیدن می تواند طول عمر را تا دو برابر بیشتر از خود ویروس  HIV  کاهش دهد.

* دکتر کریشنا پی ردی یکی از محققان این پژوهش اظهار کرد: اگر فردی تا سن 60 سالگی سیگار بکشد و در این سن تصمیم به ترك 
سیگار بگیرد، باز هم به افزایش طول عمر خود کمک شایانی کرده و نسبت به افراد سیگاری طول عمر بیشتری خواهد داشت.

* این پژوهش در مجله Infectious Diseases به چاپ رسیده است.
@biologymedicine

سیگار کشنده تر از ویروس ایدز
CIGARETTE ـی

اس
نـ

 ش
ب

سی
آ



بهار15دانش زیستی - گاهنامه تخصصی انجمن علمی زیست شناسی  - شماره سوم
98 



دانش زیستی        گاهنامه تخصصی انجمن علمی زیست شناسی  - شماره سوم16 16

آقای دکتــر کمال الدین حمیدی

مصاحبه با: آقای دکتر کمال الدین حمیدی
مصاحبه کنندگان: اسما عبدی/حسن نظرپور

 لطف کنید خودتان را معرفی کنید و سوابق تحصیلی خود را 
بیان نمایید:

اینجانب کمال الدین حمیدی نخستین  متولد سال 1344 دانش آموخته ی 
رشته ی دکترای علوم ازمایشگاهی  از دانشگاه تهران و PhD بیوشیمی از 
دانشگاه اکستر انگلستان هستم. از سال 1372 خدمت سربازی خود را در 
قالب هیئت علمی در دانشکده ی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل شروع  
و  به خارج وزارت علوم، تحقیقات  اعزام  امتحان  قبولی در  از  بعد  و  کرده 
فناوری در سال 1383 به انگلستان عزیمت و در سال 1388 بعد از اخذ 
PhD در رشته ی بیوشیمی با گرایش آنزیم شناسی - پروتئومیکس به ایران 
بازگشته و از سال 1389 در گروه بیولوژی این دانشگاه مشغول به کار هستم.

 از همت و سختی های موجود در راه رسیدن به این مقام علمی 
بفرمایید: 

اگر انگیزه ی کافی را برای رسیدن به هدف داشته باشیم و در خود توانایی 
انجام این امر را حس کنیم در بیشتر موارد می توان به اهداف مربوطه دست 
یافت. از همه مهمتر، دو عامل فوق در برخورد با موانع و مشکالت موجود در 

راه رسیدن  به هدف نیز کمک کننده هستند. 

 چه عواملی باعث موفقیت شما بوده؟
معلمان  از  دانشگاه  و  مدرسه  دوران  در  که  درستی  آموزش  خدا،  لطف 
و اساتید دلسوز داشته ام، زحمت فردی، زحمات بی دریغ پدر و مادرم و 

همکاری همسرم  از آن زمان که با ایشان زندگی مشترک داشته ام. 

 از تجربیات خودتان که روشنگر راه دانشجویان زیست شناسی 
می باشد  بیان کنید. 

 دانشجویان سعی کنند قدر دوران جوانی خود را بدانند. وقت خود را به 
امور مفید گذرانده و هدفمند باشند. از مشکالت نهراسیده و صبور و امیدوار 
باشند. از امکانات آموزشی، پژوهشی، ورزشی و فضای دانشگاهی که در آن 

هستند حداکثر استفاده  را نمایند.

مجازی  فضای  و  علم  پیشرفت  تعامل  با  رابطه  در  را  نظرتان   
بگویید. 

فضای مجازی  و دیژیتالیسم فواید زیادی می تواند داشته باشد به شرط آن 

که به صورت صحیح استفاده شود. گاهی اوقات سرعت باالی اخذ یافته ها  
واطالعات با اینکه در زمان دسترسی صرفه جویی می نماید ولی نگرش سریع 
و سطحی به موضوع به دست آمده گاهی باعث می شود که معلومات و بینش 
ما عمقی و پایه ای نباشد و زودتر هم فراموش شود. از این رو در کنار استفاده 
از فضای مجازی  توصیه ی من این است که دانشجویان برای دروس انتخابی 
خودشان با ارامش و صرف وقت کتاب هم بخوانند تا فرصت بیشتری برای 
تعمق، تحلیل و ساختن بنیان های دانش و معلومات های خود داشته باشند. 

 به عنوان  یک کارآفرین در زمینه تاسیس آزمایشگاه تشخیص 
طبی چه اهدافی در نظر دارید ؟  

رشته ی تحصیلی قبلی من مرتبط با این موضوع است من از سال 1391 
آزمایشگاه تشخیص طبی را تاسیس کردم که با تعدادی کادر آزمایشگاهی 
که در آن مشغول هستند ارائه خدمات آزمایشگاهی برای متقاضیان انجام 
مشورت،  برای  دانشجویان  از  برخی  که  آمده  پیش  هم  مواردی  می شود. 
راهنمایی یا طی دوره های کوتاه آشنایی با آزمایشگاه کاربردی به صورت 

داوطلبانه و بدون هیچگونه رابطه ی مالی در این محل کارآموزی کرده اند. 

  نظر شما در مورد تحصیل در خارج از کشور در رشته ی زیست 
شناسی چیست؟ 

انسان می دهد،   به  را  دید جدید ی  قاعدتا   از کشور  در خارج  تحصیل 
جهان بینی فرد را وسیع می کند به شرط ان که خود فرد نیز شایق باشید. 

زمینه را برای تفکر مستقل، علمی و متکی به خود تقویت می کند

 نظر شما در مورد تاثیر یادگیری زبان های مختلف در پیشرفت 
علمی شخص چیست؟

این موضوع را من در درس زبان تخصصی  )متون زیست شناسی(  که 
تدریس آن را بر عهده دارم در جلسه ی اول برای دانشجویان توضیح می دهم. 
یادگیری زبان های مختلف پنجره ای برای استفاده ی درست از منابع علمی 

می باشد  و دید علمی و فرهنگی فرد را باز می کند. 

  آیا راه نرفته دارید؟
پاسخ به این سوال کمی مشکل است ولی می توانم بگویم تا آنجایی که 
توان و شرایط موجود در طول زندگی ام اجازه داده است از وقت خود استفاده 

کرده ام. 

دکتر حمیدی: لطف خدا، دلسوزی و آموزش درست معلمان دوران مدرسه و استادان دانشگاه، زحمت فردی زحمات پدر و مادرم  و همکاری
 همسرم عوامل موفقیت من بوده اند



بهار17دانش زیستی - گاهنامه تخصصی انجمن علمی زیست شناسی  - شماره سوم
98 



دانش زیستی        گاهنامه تخصصی انجمن علمی زیست شناسی  - شماره سوم18 18

کاهش فشار خون با چغندرقند
sugar beet ـی

اس
ــ

شن
اه 
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مطالعات جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد افزودن 
مقدار کمی چغندر به غذا در کنترل فشارخون موثر است.

نقش  قبلی  مطالعات  یونایتدپرس،  خبری  پایگاه  گزارش  به   *
مطالعات  و  است  کرده  تایید  فشارخون  کنترل  در  را  پتاسیم 
جدید نشان می دهد افزودن مقدار کمی چغندر یا نیترات غذایی 

به غذا در کنترل فشار خون بسیار موثر است. 
قبیل کرفس، کاهو و  از  از سبزیجات  بسیاری  اساس  براین   *
اسفناج حاوی نیترات هستند که می توانند تاثیر غذاهای شور را 

بر فشار خون خنثی کنند.
* فشار خون نیرویی است که توسط جریان 

تا  می شود  وارد  رگ ها  دیواره  به  خون 
خون در سراسر رگ ها و بدن جریان 

یابد. اگر این نیرو افزایش پیدا کند و 
در طول زمان ثابت باقی بماند، بدن 
می شود.  روبرو  زیادی  با مشکالت 
فرد  سه  هر  بین  از  متوسط  طور  به 
عارضه  این  به  نفر  یک  میانسال، 
مبتالست. فشار خون مهمترین عامل 

بروز بیماری های قلبی و بیماری های 
در  مرگ ومیر  عامل  مهمترین  قلبی 

سراسر جهان است.
به  سدیم  یون های  دارد.  نیاز  نمک  به  بدن 

حمل و انتقال آب در بدن کمک می کنند و نقش 
 ، وجود  این  با  دارند.  برعهده  را  عصبی  پالس های  کنترل 

مواجه  با مشکالت جدی  را  بدن  نمک  اندازه  از  بیش  مصرف 
می کند.

منظور  به  بدن  می شود،  مصرف  زیادی  نمک  که  زمانی   *
امر  بیشتری در خود نگه می دارد که همین  شستن نمک، آب 
منجر به افزایش فشار خون می شود. دلیل ورم کردن دست و پا 

و صورت نیز پس از مصرف نمک همین موضوع است.
مصرف  بیماری ها  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  که  باوجودی 
می کند،  توصیه  را  نمک  میلی گرم  هزار  دو  از  کمتر  روزانه 
اکثر افراد بیش از سه هزار و چهارصد میلی گرم نمک مصرف 
می کنند. مصرف نمک مهمترین عامل افزایش فشار خون است. 
سس  انواع  قبلی  از  شور  محصوالت  تولیدکنندگان  به  محققان 
سبزیجات  عصاره  از  خود  محصوالت  در  که  می کنند  توصیه 
بر فشار خون را خنثی  اثر نمک  تا  استفاده کنند  نیترات  حاوی 

کند.
Hypertension در  مطالعه  این  نتایج   *

منتشر شده است.
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Astrobiology

اختر زیست شناسی
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زهرا سیف اله زاده دانشجوی زیست شناسی سلولی و مولکولی 

اختر زیست شناسی چیست؟
از آن هنگام که انسان های اولیه به سوی 
آسمان نگاه می کردند و ستارگان را به مانند 
می کردند؛   تصور  دورتر  کمپ های  آتش 
ما  آیا  »که  است:  پرسیده  خود  از  بشریت 
در  باستان  یونانیان  هستیم؟«  تنها  جهان  در 
مهد  تنها  ما  زیستگاه  »سیاره  که  مورد  این 
برای زندگی است» بحث کرده اند؛ اما فاقد 

فناوری برای اثبات باورهایشان بودند.
در اواخر قرن بیستم، اکتشافات تقریبا هم 
زمان از بقای احتمالی زندگی باکتریایی در 
شهاب سنگ مریخ و اولین سیاره هایی که 
به دور ستاره های دیگر می چرخند، مسئله 
وجود حیات فراتر از زمین را به خط مقدم 

تالش های علمی آورد.
جدید  زمینه  بیست و یکم،  قرن  در 
 )Astrobiology اخترزیست شناسی)
توانایی تکنولوژیکال و علمی مورد نیاز را 
فراهم کرده است تا به این سوال اساسی و 

قدیمی به طور جدی پاسخ دهد.
اخترزیست شناسی مطالعه حیات در جهان 
است. جستجو برای حیات فراتر از زمین، نیاز به 
درك کردن حیات و ماهیت محیط هایی که 
آن را در بر می گیرند و همچنین نجوم، سیستم 
برای  دارد.  اختری  فرآیندهای  و  سیاره ای 
میسر ساختن این درك، اخترزیست شناسی 
دانش و تکنیک های بسیاری از زمینه ها را 
ترکیب می کند؛ از جمله علم نجوم، زیست 
شناسی، شیمی، زمین شناسی، علوم اتمسفر، 
هواشناسی.  مهندسی  و  اقیانوس شناسی 
بر  تنهایی  به  می توانند  اخترزیست شناسان 
روی سواالت علمی بخصوصی کار کنند 

رشته های  از  اخترزیست شناسان  اغلب  اما 
علمی مختلف با یکدیگر همکاری می کنند 
تا مسائل پیچیده ای را مطالعه کنند که رشته ی 
هیچ کس به تنهایی نمی تواند پاسخ دهد. این 
می دهند  پوشش  را  موضوعاتی  سواالت 

مانند:
* حیات چگونه آغاز می شود؟

* حیات چگونه تکامل می یابد؟

حیات  بقای  برای  محیطی  نوع  چه   *
ضروری است؟

منتهایی  یا  محیطی  های  محدودیت   *
بقا یابد چه  که حیات تحت آن می تواند 

چیز هایی هستند؟
چگونه  زندگی  دیگر  جهان های  *در 

ممکن است باشد؟
*آیا زندگی در جای دیگر منظومه شمسی 

ما وجود دارد یا داشته است؟
*چگونه می توان یک جهان قابل سکونت 
یا حتی مورد سکونت قرار گرفته را مشاهده 

و شناسایی کرد؟
*آینده ی بشریت در زمین و فراتر از آن 

چیست؟
* چه اتفاقاتی در حوزه اخترزیست شناسی 

رخ می دهد؟
یک  اخترزیست شناسی  حالی که  در 
مطمئن  آینده ای  است،  جوان  نسبتا  زمینه 
اختر  تحقیقات  دارد.  امیدوارکننده  و 
در  قابل توجهی  تاثیر  زیست شناسی 
مانند  آژانس هایی  برنام ریزی  چگونگی 
اداره کل هوا و فضای ملی )ناسا( و آژانس 
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اختر زیست شناسی

WHAT IS ASTROBIOLOGY?
Ever since early humans first looked sky-
ward and imagined the stars as distant 
campfires, humanity has wondered if we are 
alone in the Universe. The ancient Greeks 
argued against our home planet being the 
only cradle for life, but lacked the technol-
ogy to prove their beliefs. In the late 20th 
century, the near-simultaneous discoveries 
of the possible remains of bacterial life in 
a Martian meteorite, and the first planets 
orbiting other stars, brought the question 
of the existence of life beyond the Earth to 
the forefront of scientific endeavor. In the 
21st century, the new field of Astrobiology 
harnesses the required technological and 
scientific capability to seriously address this 
ancient and fundamental question.
Astrobiology is the study of life in the uni-
verse. The search for life beyond the Earth 
requires an understanding of life, and the 
nature of the environments that support it, 
as well as planetary, planetary system and 
stellar processes.   To provide this under-
standing, astrobiology combines the knowl-
edge and techniques from many fields, 
including astronomy, biology, chemistry, 
geology, atmospheric science, oceanogra-
phy and aeronautical engineering. Astrobi-
ologists can work alone on particular sci-
entific questions, but often astrobiologists 
from different scientific disciplines work 
together to examine complex questions that 
no one field can answer alone. These ques-
tions cover topics such as:
- How does life originate?
- How does life evolve?
- What kind of environment is necessary for 
life to survive?
- What are the environmental limits or “ex-
tremes” under which life can survive?
- What might life look like on another 
world?
- Is there or has there been life elsewhere in 
our solar system?
- How can we observe and identify a habit-
able – or even inhabited – world?
- What is humanity’s future on Earth and 
beyond?

- What Is Happening In The Field Of Astro-
biology?
While astrobiology is a relatively young 
field, it has a secure and promising future. 
Astrobiology research has a significant im-
pact on how agencies such as the Nation-
al Aeronautics and Space Administration 
(NASA) and the European Space Agency 
plan for current and future space missions. 
For example, many recent missions have 
focused on exploring worlds in our own so-
lar system for signs of past, present or the 
precursors of life, including Mars (Phoenix, 
Pathfinder, Global Surveyor, and others) and 
Titan (Cassini-Huygens). At the same time, 
significant advances and investments in 
telescope technology (Kepler, James Webb 
Space Telescope) have allowed researchers 
to begin planning and searching for habit-
able planets outside our solar system.
In the United States, NASA and the NASA 
Astrobiology Institute (NAI) are leading 
policy makers and funders in astrobiology. 
An overview of the research goals and ob-
jectives they have articulated can be found 
in the NASA Astrobiology Roadmap. Inter-
nationally, astrobiology networks and insti-
tutes have been established in Europe, Aus-
tralia, Canada, Mexico and South America, 
including the Centro de Astrobiologia  in 
Spain, the Nordic Network of Astrobiology 
Graduate Schools, and the Australian Cen-
ter for Astrobiology

How Can I Learn More About Astrobiology?
If you’re curious ... check out these resourc-
es for a user-friendly introduction to the 
field of astrobiology:
NASA Astrobiology Institute
For the latest developments in NASA’s as-
trobiology research and also Graphic nov-
els that tell the story of our search for life in 
the universe.
astrobiology.nasa.gov
Astrobiology Magazine
For the latest news and headlines in the field 
of astrobiology
www.astrobio.net

فضایی  مأموریت های  برای  اروپا  فضایی 
حال و آینده دارد. به عنوان مثال، بسیاری از 
ماموریت های اخیر بر روی کاوش جهان در 
منظومه شمسی ما برای نشانه هایی از حیات 
درگذشته، حال و یا پیش رو، از جمله مریخ 
جهانی  پیمایشگر   ،Pathfinder،ققنوس(
و....( و تیتان )کاسینی-Huygens( متمرکز 
پیشرفت های  حال،  عین  در  است.  شده 
تکنولوژی  در  سرمایه گذاری  و  چشمگیر 
جیمز  فضایی  تلسکوپ  )کپلر،  تلسکوپ 
وب( به محققان اجازه داده اند تا برنامه ریزی 
و جستجو را برای سیاره های قابل سکونت در 

خارج از منظومه شمسی ما شروع کنند.
Astrobi-  در ایاالت متحده، ناسا و موسسه

ology ناسا )NAI( پیشتاز سیاست گذاران و 
تامین کنندگان مالی اخترزیست شناسی هستند. 
تحقیقاتی  مقاصد  و  اهداف  از  خالصه ای 
نقشه  در  می توان  کرده اند  بیان  آنها  که  را 
راه  اخترزیست شناسی ناسا یافت. در سطح 
و  اخترزیست شناسی  شبکه های  بین المللی، 
موسسات در اروپا، استرالیا، کانادا، مکزیک 
است،  شده  تاتسیس  جنوبی  آمریکای  و 
Atsrobiologia  de  Centro جمله  از 

تحصیالت  دانشکده های  شبکه  اسپانیا،  در 
تکمیلی اخترزیست شناسیNordic از مرکز 

اخترزیست شناسی استرالیا.
چگونه می توانم درباره اخترزیست شناسی 

بیشتر بدانم؟
اگر شما کنجکاو هستیداز این منابع برای 

زمینه اخترزیست شناسی بازدید کنید :
* موسسه اخترزیست شناسی ناسا

Atsrobiologia.nasa.gov
تحقیقات  در  تحوالت  آخرین  *برای 
داستان های  نیز  و  ناسا  اخترزیست شناسی 
در  زندگی  برای  ما  از جستجوی  تصویری 

جهان
*مجله اخترزیست شناسی

www.atsrobio.net
برای اطالع از آخرین اخبار و سرفصل های 

در زمینه اخترزیست شناسی
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موزه تاریخ طبیعي
معرفی

اجتماعی،  فرهنگی،  های  مکان   جمله  از  طبیعی  تاریخ  موزه 
عالوه  می تواند  که  باشد  می   نمایشگاهی  و  تحقیقاتی  آموزشی، 
بر شناساندن هر چه بیشتر زیست بوم های مختلف و گونه  های 
حیات وحش و پوشش گیاهی منطقه، ارزش حفظ و نگهداری 
تنوع زیستی را نیز به اقشار مختلف مردم جامعه یادآوری نماید. 
با توجه به این اصل مهم که بقای زندگی بشری به بقای طبیعت 
بستگی دارد، از این رو اهمیت پژوهش در حیطه علوم طبیعی و 
نقش موزه  های تاریخ طبیعی در اشاعه دانش و فرهنگ زیست 
محیطی در جهان امروز بیشتر احساس می  گردد. لذا موزه  های 

و تاریخ طبیعی می- اندیشه  توانند 
س  حسا ر ا قشا ا

خطر  و  زیستی  تنوع  های  جلوه  مورد  در  را  مردم  مختلف 
انقراض گونه  های کمیاب جانوری و گیاهی برانگیزند. از این 
تاریخ طبیعی،  می توان گفت که مهمترین وظیفه موزه  های  نظر 
مطالعه و بررسی میراث طبیعی اعم از منابع جاندار و بی جان، 
و انتقال این دانش از طریق آموزش و به نمایش گذاردن نمونه  
محیطی  زیست  دانش  افزایش  جهت  در  نگهداری  قابل  های 
مردم و تشویق افراد به عالقه و احترام به طبیعت و حفاظت از 

منابع تجدید ناپذیر آن می باشد.

)نمونه های قابل نگهداری در موزه تاریخ طبیعی از سنگواره 
مناطق  نمادهای  و  تصاویر  تا  میکروسکوپی  و  ریز  موجودات 
تخصصی،  و  علمی  نظر  از  و  بوده  شامل  را  آسمانی  کرات  و 
و  دانشجویان  هنرجویان،  آموزان،  دانش  به  فراوانی  اطالعات 

سایر عالقمندان به طبیعت و حیات وحش ارائه می نماید(.

موزه تاریخ طبیعی استان اردبیل در سال 1831 و در فضایی 
با مساحت کل برابر 8364 متر مربع تاسیس گردیده است.

این موزه از شش بخش محتلف نمایشگاهی، مطالعاتی 
و آموزشی، هنری و رفاهی ذیل تشکیل شده است:

- بخش دوران آفرینش و دیرینه  شناسی که بیننده 
منظومه  در  زمین  کره  جایگاه  از  هایی  صحنه   با  را 
شمسی، دوران  های مختلف زمین شناسی و مراحل 
می   آشنا  زیستی  اجتماعات  تحول  و  حیات  تکوین 

سازد.

و  تاالبی  دشتی،  های  بوم   زیست  دیوراماهای   -
استان  حیات وحش  زیستگاه های  از  نمونه  سه  کوهستانی 

موزه تاریخ طبیعي
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تهیه و تنظیم: بابک زمانی پور
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جانور  که  است  شده  سعی  و  گردیده  طراحی  مجموعه  دو  در 
که  شود  داده  نشان  صورتی  به  خود  طبیعی  زیست  محیط  در 

نمایانگر ارتباط جانور با محیط زیست خود باشد.

پرنده، 02 گونه  پستاندار، 58 گونه  این مرکز 81 گونه  - در 
با  ماهی و 21 گونه خزنده و دوزیست تاکسیدرمی شده همراه 
کلکسیون  جانوران،  انواع  از  مختلفی  های  پانل  و  ها  هدمانت 
نمونه های متنوعی از حشرات و بی مهرگان دیگر در 52 تابلو، 
به  ها  کانی  و  ها  سنگواره  انواع  و  گیاهی  مختلف  های  تیپ 
های  نمونه   اتفاق  به  قریب  اکثریت  است.  شده  نمایش گذاشته 

موجود دارای اتیکت مشخصات و شناسایی می  باشند.

- در 31 آکواریوم گونه  های زنده از انواع آبزیان آب  های 
و  تزئینی  ماهیان  و  کشور،  آبی  اکوسیستم  های  دیگر  و  استان 

آکواریومی در معرض دید عالقه  مندان می باشد.

نشریات  آن  در  که  محیطی  زیست  کتب  فروش  بخش   -
های  آلودگی  و  طبیعی  زیست  محیط  خصوص  در  مختلف 
پوسترها،  انواع  و  بازدیدکنندگان  مطالعه  محیطی جهت  زیست 
ویدئو  به  مرکز  تجهیز  با  نیز  اخیرا  )و  مقاالت  و  بروشورها 
سیمای  و  وحش  حیات  تصاویر  و  فیلم  نمایش  و  پروژکتور 
و  دانش  ارتقای سطح  و  آموزش  برای  کشور(  و  استان  طبیعی 

فرهنگ زیست محیطی ارائه شده است.

- سرانجام در طبقات فوقانی و خارج از محیط موزه، فضایی 
دریاچه  آبی  بوم  زیست  زیبا،  و  بدیع  اندازی  با چشم  و  دلپذیر 
پذیرایی  و  استراحت  برای  مکانی  و کوهستان سبالن،  شورابیل 
پس از بازدید از موزه و تفکر و اندیشه در مورد آفرینش است.
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 زخم پوش 
انسجام  در  گسستگی  گونه  هر  به  زخم 
الیه هاي پوستی مانند: اپیدرم، درم و زیرجلد 
یا بافت هاي زیرپوستی گفته می شود. زخم ها 

در اثرعوامل فیزیکی )برش جراحی، 
یا  و  گلوله(  اصابت  فشار،  ضربه، 
عوامل شیمیایی )سوختگی با اسید( 
ایجاد می شود. بر اساس ماهیت روند 
ترمیم، زخم ها را مي توان به دو گروه 
زخم هاي حاد و مزمن تقسیم کرد. 
 ،)Acute  wound( زخم هاي حاد 

از زخم ها اطالق مي گردد که  به گروهي 
معموالً سطحي بوده، شروع ناگهانی داشته و 
در مدت 8 تا 12 هفته کامالً بهبود مي یابند ؛ 
این روند در افراد سالم به صورت طبیعی 
 wound(مزمن زخم هاي  می شود.  طی 
از  بیش  داشته،  تدریجی  Cronic( شروع 
12 هفته توام می یابند.  محافظت و انسجام 
از  برابر  در  حیوانات،  و  انسان  در  پوست 
دست دادن آب، خونریزي و مقابله با ورود 
میکروارگانیسم ها امری حیاتي و ضروری 
ترمیم زخم  و  بهبود  منظور،  این  به  است؛ 
در انسان و حیوانات تکامل یافته، با مکانیسم 
مي پذیرد.  انجام  پیشرفته  و  پیچیده  کامالً 
مکانیسم های متعددی در ترمیم زخم دخیل 
تسهیل  به  توان  می  جمله  ازآن  هستندکه 
مهاجرت سلولی، تحریک فیبروبالست ها 
برای ترشح کالژن و تشکیل بسترمناسب 
مانند  هورمون ها  و  آنزیم ها  انتقال  برای 
هورمون رشد اشاره نمود. طی پرسه ترمیم 
زخم  محل  در  که  شکافي  ابتدا  زخم 
مي شود.  بسته  سرعت  به  آمده،  بوجود 
اپي تلیوم دوباره در سطح زخم ایجاد شده 

جایگزین  سرعت  به  جدید  ماتریکس  و 
سرعت  می گردد.  رفته  دست  از  پوست 
ازجمله  بسیاري  عوامل  به  زخم،  بهبود 
وجود  محل،  خوني  ذخیره  زخم،  اندازه 

اجسام خارجي و میکروارگانیسم ها،  سن 
، وضعیت سالمت و وضعیت تغذیه بیمار 
و  پوستی  زخم هاي  انواع  دارد.  بستگي 
کاهش زمان بهبود آنها، یکی از جنبه هاي 

مهم پزشکی محسوب می شوند. برخی از 
مانند زخم هاي  جراحات شدید و زخم ها 
به درمان هاي کالسیک،  اندام تحتاني که 
به سختي پاسخ مي دهند. بنابراین امروزه از 
جایگزین هاي مهندسي پزشکي براي درمان 
زخم پاي دیابتي و زخم هاي وریدي 
دارو  سازمان  که  می شود  استفاده  پا 
و غذاي آمریکا )FDA( آن راتأیید 
کرده است. ساخت پوست مصنوعی، 
ترمیم  و  پوستی  جایگزین های 
مهم ترین  از  یکی  پوستی  زخم های 
زمینه ها در مهندسی بافت است بطوری که 
پیشرفت های خوبی در سال های اخیر دراین 
زمینه بدست آمده است. اما با این وجود، 
هنوز درمان قطعی برای ضایعات پوستی از 
قبیل سوختگی های درجه ی دو و سه وجود 
ندارد و ساالنه میلیون ها نفر در اثر آسیب های 
شدید پوستی جان خود را از دست می دهند. 
پانسمان زخم هاي انساني به منظورمحافظت، 
خارج سازي عفونت و چرك ، بازدارندگي 
ظاهر  بهبود  و  میکروارگانیزم ها  تهاجم  از 
زخم پوش ها  امروزه  مي گیرد.  انجام  زخم 
توسعه  متعددی  تجاری  پانسمان های  یا 
است.  شده  بازارعرضه  به  و  پیداکرده 
زخم پوش  از  استفاده  دلیل  مهم ترین 
و  آلودگی  برابر  در  زخم  از  محافظت 
التیام و ترمیم  جلوگیری از عفونت است. 
زخم، با استفاده اززخم پوش بسیار سریع و 
موثرتر از زمانی است که زخم مستقیما در 
خصوصیات  از  شود.  خشک  هوا  معرض 
به  می توان  مناسب  زخم پوش  یک  مهم 
چسبندگی، کنترل رطوبت، تخلخل مناسب، 
زیست تخریب  مناسب،  مکانیکی  خواص 

زخم ها و زخم پوش ها
Drug Interactions ـم
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سمیه عباس زاده - کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 

,,

,,

مهم ترین دلیل استفاده از زخم پوش محافظت از زخم در برابر 
با  زخم،  ترمیم  و  التیام  است.  عفونت  از  جلوگیری  و  آلودگی 
استفاده اززخم پوش بسیار سریع و موثرتر از زمانی است که زخم 

مستقیما در معرض هوا خشك شود.
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پذیری، ارزان بودن و سهولت کاربرد اشاره 
کرد. در وا قع، یک زخم پوش ایده آل باید 
داربست خارج سلولی طبیعی را تقلید کند. 
زخم پوش زیستي یا زخم پوش زیست فعال 
شامل محصوالت مهندسی بافت می شوند 
که از بافت های طبیعی یا منابع مصنوعی 
معموال  فناوری  این  شوند.  می  استخراج 

پلیمرهایی  ترکیب  شامل 
اسید،  هیالورونیک  مانند 
االستین  آلژینات،  کالژن، 
و  طبیعی   ، است  کیتوسان  و 
بوده  تخریب پذیري  زیست 
زخم  دربهبود  فعالی  نقش  و 
بافت جدید دارند.  و تشکیل 
بعضي  با  مواد  این  گاهي 
عوامل  مانند  فعال  ترکیبات 
ضد میکروب یا عوامل رشد، 
برای استفاده روی محل زخم 
از  اخیراً  می شوند.  ترکیب 
عنوان  به  الکتروریسي  فرایند 
برای  نانوالیاف  تولید  فناوري 

می شود.  استفاده  داربستی  نانوالیافی  تولید 
تولید  تکنیک های  از  یکی  الکتروریسی 
الیاف از چند میکرون تاچند نانومتر می باشد 
که در آن از یک میدان الکترواستاتیک با 
ولتاژباال استفاده می گردد. در این تکنیک 
جهت  تصادفی،  دراشکال  می تواند  الیاف 
دار و یا داربست هایی سه بعدی با سطوح 
عوامل  باشد.  متخلخل  و  بسیاروسیع 
متعددی در شکل و ساختارنانوالیاف تاثیر 
از جمله: ویسکوزیته، کشش  می گذارند؛ 
سطحی، ثابت دی الکتریک حالل، رسانایی 
محلول، غلظت و وزن ملکولی محلول پلیمر 
تغذیه،  میزان  ولتاژ،  شامل  پارامترهای  و 
فاصله نوك نازل تا صفحه جمع کننده، قطر 

داخلی سوزن و دما. در روش الکتروریسی، 
نانوالیاف در اکثر موارد بر روی ورقه های 
آلومینیومی که به عنوان صفحه جمع کننده 
مورداستفاده قرار می گیرد، ساخته می شود. 
داربست های تولیدشده توسط این تکنیک 
را  سلولي  خارج  ماتریکس  مشابه  شرایط 
داشت  توجه  بایستی  البته  می سازد.  فراهم 

که نه تنها ساختار مناسب مشابه با ماتریکس 
خارج سلولي بلکه نوع زیست مواد پلیمري 
استفاده شده در تولید داربست هاي نانولیفي 
هستند.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  نیز 
پلیمرهاي طبیعي مانند کیتین، کیتوسان به 
دلیل خاصیت زیستي مناسب مانند قابلیت 
ضدمیکروبي،  خواص  سازگاري،  زیست 
زخم،   موثر  التیام  و  بودن  غیرسمي 
درمصارف زیست پزشکي کاربرد فراوانی 
به کارگیری  براین  عالوه  کرده اند.  پیدا 
شیشه ای زیستی می توانند باعث تسریع ترمیم 
فیبروبالست ها  و  نرم شده  بافت  زخم های 
کند.  تحریک  زخم  ترمیم  جهت  در  را 
نانوالیاف الکتروریسي شده به دلیل سطح 

بسیار زیاد و ساختار میکروسکوپي به سرعت 
موجب عبور سیگنال و جذب فیبروبالست 
به الیه درم مي شوند. عالوه براین مي تواند 
اجزاي مهم ماتریکس خارج  سلولي مانند 
کالژنوسیتوکین ها( یعني فاکتورهاي  رشد 
نماید  ترشح  را  آنژیوژنیک  فاکتورهاي  و 
بافت آسیب دیده استفاده  که براي ترمیم 

مي شود. 
شده  الکتروریسي  داربست 
در  سلولي  تکثیر  و  اتصال  براي 
ترمیم زخم موثرتر عمل می کند.  
ساختار متخلخل غشاي نانوالیاف 
زدودن  قابلیت  الکتروریسی 
چرك ازروي زخم، کنترل آب 
از دست رفته توسط تبخیراز سطح 
و  اکسیژن  عبور  قابلیت  پوست، 

ارتقاي تراوایي سیاالت رادارد.
لیومر به عنوان اولین زخم پوش 
دوالیه  غیرچسبنده  پانسمان  یا 
معرفی شد که الیه ی اول آن را 
توری کتانی آغشته به پارافین و الیه دوم 
این زخم پوش  را گل حنا تشیکل مي داد. 
 . بود  ترشحات زخم  تخلیه  قابلیت  داراي 
در پانسمان های چندالیه، معموالً یک الیه 
براي یکپارچگی مکانیکی و الیه ی  دیگر 
برای جذب ترشحات زخم درنظر گرفته مي 

شود.
دوالیه  هیدروکلوییدي  زخم پوش هاي 
ساخته   1982 سال  در  بار  اولین  برای 
الیه ی  یک  از  زخم پوش ها  این  شدند. 
داخلی آبدوست از جنس ژالتین، پکتین، 
کربوکسی متیل سلولوز و پل یایزوبوتیلن 
خارجی  الیه  یک  با  که  شده اند  تشیکل 
انعطاف پذیر و ضدآب پوشانده شده است .
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Abstract
Background: Kisspeptin stimulatesthe reproductive axis while food deprivation or ghrelin inhibits it. The aim of the 
study was to determine the effects of third cerebral ventricle injection of kisspeptin  on mean plasma luteinizing hormone 
(LH) levels in food deprived D-Lys-3GHRP-6treated rats. Materials and Methods: In this experimental study, five fed 
rats received third cerebral ventricular injection of salineat 09:30  -09:00 h. Also, twenty food deprived rats in four 
groups(n=5 in each group) received third cerebral ventricular injection of saline, kisspeptin(1nmol), D-Lys3–GHRP6- 
20)nmol) or D-Lys3 -GHRP20) 6-nmol) and kisspeptin(1nmol). Blood samples were collected via the tail vein. Plasma 
LH concentration was measuredby using LH kit and the method of radioimmunoassay (RIA). Results: Mean plasma LH 
level in food-deprived rats decreased significantly compared to fed rats. Kisspeptin significantly increased the mean 
plasma LH concentrationcompared to fed or food deprived saline group. Injection of kisspeptin in D-Lys3 -GHRP-6-pre-
treated rats significantly increased the mean plasma LH concentration compared to fed saline, food deprived saline, alone 
kisspeptin or alone D-Lys3 -GHRP6- groups.Conclusion:Decrease of ghrelin pathway activity may partly be involved in 
the mediating the stimulatory effects of kisspeptin on hypothalamic-pituitary-gonadal axis.
Keyword: kisspeptin; D-Lys3 -GHRP6-; Food Deprivation; Luteinizing Hormone. 

Introduction
Hypothalamic arcuate nucleus(ARC) 
is a major part of the brain in 
regulating energy balance and 
reproduction. Several different 
neural pathways including kisspeptin 
and ghrelin integrate into the ARC 
nucleus to control sexual hormones 
secretions[1]. G-protein coupled 
receptor 54(GPR54) is expressed in 
ARC nucleus and also on gonadotropin-
releasing hormone(GnRH) neurons. It 
is necessary for normal hypothalamic-
pituitary-gonadal (HPG) axis 
function[3-2].Kisspeptin is the 
endogenous ligand of GPR54 and 

central or peripheral injection of it 
increases pulsatile GnRH/luteinizing 
hormone(LH) release and male or 
female sexual hormones secretions in 
humans, rodents, ruminants and so 
on[7-4].
Ghrelin is a 28 amino acid peptide 
which exerts its physiological 
functions via growth hormone 
secretagogues receptorIa(GHSRIa)[-8
9]. Ghrelin is synthesized mainly in the 
stomach, hypothalamusspecially ARC 
and paraventricular nucleus(PVN) 
and other central and peripheral 
tissue[10]. Ghrelin receptor is 
expressed in high density in the 

ventromedial hypothalamus(VMH), 
ARC, PVN and other brain and 
peripheral organs[11]. It has been 
established that VMH and ARC 
nucleus include GnRH pulse generator 
which controls LH secretion [12].
Peripheral ghrelin crosses the blood 
brain barrier. It enters the brain, and it 
increases food intakes and suppresses 
the reproductive function[14-13]. The 
D-Lys3 -GHRP6- is a synthetic peptide 
which acts as a GHSR-Ia receptor 
antagonist[17-15],and central or 
peripheral injection of it inhibits 
food intakes and body weight in food 
deprived or ghrelin-treated mice[15]. 
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Previous studies havebeen shown 
that ghrelin downregulates kisspeptin 
gene expression[26] and exogenous 
injections of kisspeptin decrease 
ghrelin secretion[19-18]. In the present 
study, the effects of kisspeptin were 
investigated on mean plasma LH 
concentration in food deprived D-Lys-3
GHRP-6treated rats.
Materials and Methods
Animals
In the current experimental study, male 
Wistar rats(n= 25) weighing 250 -230g 
(provided by the Neuroscience Research 
Center of Shahid Beheshti University, 
Iran) were housed in the cages under 
controlled temperature (2  ±22 C°) 
and12h light/ dark cycle.  Animals had 
free access to food and water all the 
time except in the start of the experiment 
which rats were food deprived for 
24 hours before the experiment. All 
procedures for the maintenance and 
the use of experimental animals were 
approved by the ethical committee 
of Neuroscience Research Center of 
Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran.
Intra Cerebral Ventricular Cannulation 
and Injections
Animals were anesthetized by 
intraperitoneal (IP) injection of a 
mixture of Ketamine and Xylazine 
(Ketamine 80 mg/kg BW+ Xylazine 
10 mg/ kg BW). A -22 gauge stainless 
cannulawas implantedin the third 
cerebral ventricle according to 
coordinates of Paxinos and Watson 

Atlas (AP = - 2.3, ML= 0.0, DV=6.5). 
After one week recovery period, five 
fed rats in one group received ICV 
injection of salinein a volume of 3µl 
at 09:30  -09:00 h. Also, twenty food 
deprived rats in four groups(n=5 
in each group) received saline, 
kisspeptin(1nmol), D-Lys3 -GHRP-
20)  6nmol) or kisspeptin(1nmol) and 
D-Lys3 -GHRP20) 6-nmol) in a volume 
of 3µl. Kisspeptin10 (Ana Spec Co, 
USA)and D-Lys-3GHRP6- (Ana Spect, 
U.S.A) weredissolved in saline.The 
peptides were injected by a -27 gauge 
stainless steel injector (protruded 1mm 
beyond the cannula to reach the third 
ventricle) which connected to Hamilton 
microsyringe by PE- 20 tubing. In co-
administrated groupD-Lys3 -GHRP6- 
was injected 15min before kisspeptin10 
injection.
Hormones Assays
Blood samples were collectedin a 
volume of 0.5cc at 60min following 
injections via tail vein. Heparin was 
used to the samples to prevent clotting. 
Blood samples immediately centrifuged 
to 15 min at 3000 rpm and the 
plasma stored at –°20C until assayed 
for LH concentration. Plasma LH 
concentration was measured by using 
LHkit (Institute of Isotopes Co., Ltd, 
Budapest, Hungary) and the method of 
radioimmunoassay (RIA).
Statistical Analyses
The results are presented as mean ± 
SEM. The data were analyzed by one-
way-ANOVA test. The comparison of 

the mean plasma LH levels between the 
different groupswas done by Tukey’s 
test.The SPSS software (version 16) was 
used to analyze the data. In all cases, 
P-value was P≤0.05.
Results
The results demonstratedthat the mean 
plasma LH concentration in food-
deprived rats decreased significantly by 
0.45 times compared to fed rats(P≤0.05, 
Figure1-).Injection of 1nmol kisspeptin 
significantly increased the mean plasma 
LH concentrationby 1.07 or 2.8 times 
compared to fed or food deprived 
saline group respectively(P≤0.05, 
Figure1-).Injection of 20nmol D-Lys3 
-GHRP6- increasedthe mean plasma 
LHconcentration by 0.24 times 
compared to the fed saline group which 
this increase was not statistically 
significant(Figure1-).While mean 
plasma LH concentration in D-Lys3 
-GHRP6- treated group increased 
significantly by 1.28times compared 
tofood deprived saline group (P≤0.05, 
Figure1-).Also, mean plasma LH 
concentration in D-Lys3 -GHRP6- 
treated group decreased significantly by 
0.40 times compared toalone kisspeptin 
group (P≤0.05, Figure1-). Injection 
of kisspeptin in D-Lys3 -GHRP-6-pre-
treated rats significantly increased the 
mean plasma LH concentrationby ,1.97 
0.43  ,4.4 or 1.38 times compared to 
fed saline group, food deprived saline 
group, alone kisspeptin or alone D-Lys3 
-GHRP6- groups respectively(P≤0.05, 
Figure1-).
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سلول های بنیادی
Stem Cells

بازیابی ژنتیک بینایی برای اولین بار در جهان
محققان دانشگاه برکلی با وارد کردن یک ژن گیرنده نور سبز در 

چشم  موش های کور، بینایی آنان را بازیابی کردند.
به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، یک ماه پس از وارد کردن 
ژن در چشم موش ها، آنان به راحتی قادر به حرکت از روی موانع، 
مشاهده اشیای متحرك، تغییرات روشنایی و تفاوت جزئیات حروف 

مشاهده شده روی iPad بودند. 
با توجه به نتایج این مطالعه حیوانی، محققان معتقدند که در عرض 
انحطاط  به  مبتال  بیماران  درمانی،  ژن  از  استفاده  با  می توان  سال  سه 
شبکیه را کامال درمان کرد، به طوری که به راحتی قادر به مطالعه و 

تماشای تلویزیون باشند.
در واقع در این روش ژن از طریق یک ویروس غیر فعال وارد چشم 
می شود و به روشی کامال غیر تهاجمی، دید بیمار را بازیابی می کند. 
مهمترین جامعه هدف این پژوهش، بیماران مبتال به انحطاط ماکوال 

هستند.
از  یکی  شبکیه(،  از  )بخشی  ماکوال  انحطاط  یا  ماکوال  دژنراسیون 
شایع ترین بیماری های چشمی است که باعث می شود فرد با افزایش 
سن، دید متمرکز خود را از دست بدهد و انجام فعالیت هایی مانند 

مطالعه و رانندگی غیر ممکن شود.
ماکوال یک ناحیه کوچک در شبکیه است که مسئول بینایی مرکزی 

محسوب می شود و باعث می شود چشم قادر به دیدن جزییات باشد.
مرکزی  دید  در  اعوجاج  و  تیره  مناطق  مشاهده  تصاویر،  تاری 
 )AMD( سن  افزایش  یا  مرتبط  ماکوالی  انحطاط  عالیم  مهمترین 

محسوب می شوند.
تصحیح نقص ژنتیکی عامل انحطاط شبکیه ساده نیست، زیرا بیش 
از 250 جهش ژنتیکی عامل این عارضه است. این ژن ها سلول  های 
این سلول های مخروطی حتی  بین می برند.  از  گیرنده نور شبکیه را 
به نور کم نیز حساس هستند. ولی در انحطاط ماکوال،  الیه ای دیگر 

از سلول ها آسیب می بینند. حتی با وجود نابینایی بیمار، این سلول ها 
گرچه به نور حساس نیستند، ولی سالم باقی می مانند و محققان نیز از 

همین خاصیت برای بازیابی بینایی استفاده کرده اند.
اکنون بیش از 170 میلیون نفر در سراسر جهان به انحطاط ماکوالی 
وابسته به سن مبتال هستند ؛ یعنی از هر 10 فرد باالی 55 سال، یک نفر 
به این عارضه مبتالست که یکی از شایع ترین علل نابینایی محسوب 

می شود.
منتشر   Nature Communications نشریه  در  مطالعه  این  نتایج 

شده است.
سلول های بنیادی

تولید اسپرم از سلول های بنیادی

محققین بریتانیایی توانسته اند سلول های بنیادی جنینی را به اسپرم 
تمایز دهند. به گزارش  stem  cells news،  سلول های بنیادی 

قابلیت تمایز به انواع سلولهای تشکیل دهنده بدن رادارند.
در ماه های گذشته محققین بریتانیایی اعالم کردند که 

به یک موفقیت خارق العاده درمطالعات پزشکی دست 
یافته اند. این محققین می گویند که اسپرم های تولید 

شده قابلیت تحرك دارند.
زندگی  ایجاد  برای  الزم  کیفیت  اسپرم ها  این 
درمان  در  انقالبی  می توانتد  و  رادارند  جدید 
خود  نوبه  به  کشف  این  اما  ایجادکنند  ناباروری 
پیچیده می باشد زیرا با استفاده ازاین روش می توان 

اسپرم را از سلول های بنیادی خانم ها نیز تولید کرد 
و این بدین معنی است که خانم ها برای بچه دارشدن 

نیاز به وجود یک مرد ندارند.
رده  ازیک  می توان  روش  این  از  استفاده  با  ازطرفی 

دقیقا  که  کرد  تولید  بچه  زیادی  تعداد  بنیادی  سلول های 
مشابه هم هستند.

اسماء عبدی -  دانشجوی کارشناسی زیست شناسی عمومی
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حسن نظرپور -  دانشجوی کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی

مخالفت انتخاب طبیعی با »ژن تحصیالت« در انسان ها
 مطالعات اخیر توسط deCODE که به دست آکادمی ملی علوم 
منتشر شده نشان از کاهش پیوسته ی ژن هایی که انسان ها را برای 

درس خواندن مستعد می سازد، دارد.
به گزارش سایت بیگ بنگ، محققان بتازگی از اطالعات بیش  
استفاده   1975 تا   1910 سال  از  تبار  ایسلندی  نفر   100000 از 
کردند، آنها دریافتند کسانی که ژن هایی حاوی توالی های مرتبط 
با تحصیالت عالی دارند، کمتر صاحب فرزند می شوند. به بیان 
ساده تر، »باهوش ترین ها« کمتر بازسازی می کنند و این یعنی »ژن 
تحصیالت« کمتر و کمتر به نسل های بعد می رسد. عالوه بر  این، 
انسان ها   IQ یا  هوشی  ضریب   0/04 افت  گاردین  از  گزارشی 
نظر  به  ناچیز  بسیار  رقم  این  شاید  می دهد .  نشان  را  دهه  هر  در 
برسد اما با گذر مدت زمانی طوالنی تر، این افت در IQ می تواند 

چشمگیرتر شود و روی انسان ها اثر بیشتری بگذارد.
مشخص  ژن ها  روی  از  صرفاً  انسان ها  هوش  سطح  میزان  البته 
ذهن  توسعه ی  در  تحصیالت  و  محیطی  فاکتور های  نمی شوند. 
انسان ها نقش  مهمی ایفا می کند و با این ابزار می توان با انتخاب 
طبیعی منفی برای انسان ها ، مبارزه کرد. کری استفانسون، سردبیر 
تحقیقات صورت گرفته و رئیس deCODE  در گزارش اش می 
انتخاب های در جهت منفی ای که در طبیعت  با وجود   « گوید: 
پیشرفت  اخیر  دهه های  در  آموزشی  سطوح   ، میگیرد  صورت 

چشمگیری داشته است«.
وی افزود: »واقعیت این است که محیطی که این تغییرات ژنتیکی 
در آن صورت می گیرد، در اختیار ماست: سیستم آموزشی. اگر 
ما بتوانیم امکان و کیفیت تحصیل را بهبود ببخشیم، موفق به ارتقاء 
کلی سطح آموزشی جامعه خواهیم شد. فقط زمان می تواند پاسخ 
انسان ها،  در  تحصیل  ژنتیک  آیا کاهش  که  بدهد  را  سؤال  این 

تأثیر چشمگیری بر جوامع انسانی دارد یا خیر«.

تصفیه آب با کمک ویروس 
ویروس ها،  از  استفاده  با  دارند  نظر  در  آمریکایی  پژوهشگران 
را  آنها آب  با کمک  ایجاد کنند که می توان  از طال  نانوذراتی 
باکتری خوار موسوم  بر یک ویروس  این پژوهش،  تصفیه کرد. 

به »M13« تمرکز دارد.
پژوهشگران ابتدا با قرار دادن M13 در معرض آب و کلروفرم، 
آن را به شکل کروی درآوردند. سپس، محلولی از یون های طال 
فعالیت شدند.  به  مجبور  ویروس ها  نتیجه  در  افزودند،  آن  به  را 
نتیجه نهایی این فرآیند، نانوذرات طال به پهنای چند 10 نانومتر 

بود که تیز و توخالی بودند.
ارشد  نویسنده   ،)Elaine Haberer( هابرر«  »الین  گفته ی  به 
کاتالیزگر  عنوان  به  را  طال  نانوذرات  این  می توان  پژوهش  این 
مجله  در  پژوهش،  این  برد.  کار  به  فاضالب  تصفیه  برای  نوری 

»Nanoscale« به چاپ رسید.
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سگ ها سرطان را بو می کشند
بویایی،  از قدرت  استفاده  با  نشان می دهد سگ ها  مطالعات جدید 
قادر به تشخیص سلول های سرطان در نمونه خون با 97 درصد دقت 

هستند.
بویایی  گیرنده های  اکسپرس،  مدیکال  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بوهایی  به  نسبت  و  است  انسان  از  قوی تر  برابر  هزار   10 سگ ها 

حساس هستند که سیستم بویایی ما قادر به درك آن نیست.
در  سرطان  تشخیص  به  قادر  سگ ها  جدید،  مطالعه  این  اساس  بر 
نمونه خون با 97 درصد دقت هستند. این قابلیت می تواند منجر به 
توسعه یک روش تشخیص سرطان دقیق، ارزان و کامال غیر تهاجمی 

به ویژه در مناطق دور افتاده و در حال توسعه باشد. 
قابل شناسایی و تشخیص  اولیه  انواع سرطان در مراحل  از  بسیاری 
نیستند و زمانی عالئم آن بروز می کنند که بیماری پیشرفت کرده و 
متاستاز داشته است. همان طور که دیده می شود، روش های تشخیص 

زودهنگام در درمان بسیار موثر و ارزشمند هستند.
سلول های سرطان  نمونه حاوی  و  سالم  نمونه خون  مطالعه  این  در 
ریه در اختیار سگ های آموزش دیده قرار گرفت و پس از آن از 
آنان خواسته شد سرطان را در نمونه های دیگر تشخیص دهند. نتایج 
با دقت 98  به تشخیص سلول های سرطان  نشان داد سگ ها قادر 

درصد هستند.
محققان در تالشند تا این روش غیر تهاجی را توسعه دهند و قرار 
است در مرحله بعدی سرطان سینه از طریق بازدم توسط سگ های 

آموزش دیده تشخیص داده شود.

چینی ها، میمون ها را باهوش تر کردند!
رزوس  »میمون  مغز  به  را  انسان  مغز  ژن های  چینی ،  دانشمندان 
تراژنیک« )transgenic rhesus monkeys ( وارد کردند تا این 

میمون ها را باهوش تر کنند.
جانورشناسی »مؤسسه  پژوهشگران  تایمز،  تک  گزارش  به 

Kunming «چین در مطالعه اخیر خود یکی از ژن های انسان را که 
مسئول رشد مغز بود به ژنوم میمون های رزوس افزودند.

یکی   )Macaca mulatta( رزوس«  »ماکاك  یا  رزوس«  »میمون 
از انواع میمون ها هستند که در جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا 
زندگی می کنند. قد جنس نر رزوس به  طور میانگین 53 سانتی متر و 
وزن آن 7/7 کیلوگرم است. قد جنس ماده 47 سانتی متر و وزن آن 

5/3 کیلوگرم است. رنگ بدن آن ها قهوه ای یا خاکستری و رنگ 
طول  سانتی متر   23 تا   20 حدود  دم شان  است.  صورتی  صورتشان 

دارد و میانگین طول عمر آن ها حدود 25 سال می باشد.
با استفاده از تکنیک های ویرایش ژن، محققان یک ژن انسان به نام 
»میکروسفالین« یا »MCPH1« را به ژنوم چند میمون روزس اضافه 
کردند تا اطالعات بیشتری درباره رشد مغز انسان و تکامل مغز به 

دست آورند.
بیان شده است  انسان  مغز  »MCPH1« که در مرحله جنینی رشد 
که  موضوع  این  علت  می شود  گفته  است.  مرتبط  مغز  اندازه  با 
ژن  است  این  می شوند  متولد  کوچک  سرهای  با  کودکان  برخی 

میکروسپالین آنها آسیب دیده است.
جانورشناسی  »مؤسسه  ژنتیک شناس   )Bing Su( سو«  «بینگ 
به  موفق  بار  نخستین  برای  مطالعه  این  طی  ما  گفت:   »Kunming
میمون  مدل  یک  از  استفاده  با  انسان  مغز  شناخت  تکامل  درك 

تراژنیک شدیم.
به  انسانی  مذکور  ژن  افزودن  منظور  به  دانشمندان  مطالعه،  این  در 
ژنوم میمون، ابتدا ویروس های حامل ژن »MCPH1« را به جنین های 
میمون تزریق کردند و سپس اجازه دادند تا میمون ها به طور طبیعی 
رشد کنند. هر میمون دارای 2 تا 9 نسخه از ژن انسان در بدن خود 

است.
متولد  با ژنوم ویرایش شده  یازده میمون  انجام آزمایشات،  از  پس 
شدند  اما فقط پنج نفر زنده ماندند. دانشمندان مغز میمون هایی را 
که زنده ماندند ، در دستگاه های  MRI اندازه گیری کردند تا تأثیر 

ژن انسان بر رشد و توانایی آنها را مورد مطالعه قرار دهند.
اگرچه طی این مطالعه اندازه مغز میمون ها بزرگ  تر از قبل نشد اما 
دانشمندان شاهد عملکرد بهتر از قبل میمون ها در تست های حافظه 
و توانایی های پردازش بودند. مغز میمون هایی که ژن آنها ویرایش 
شده بود در مقایسه با دیگر همتایانشان، در به یاد آوردن خاطرات 

کوتاه مدت تقویت شده بود.
 Beijing-based National« مجله  در  مطالعه  این  یافته های 

Science Review« منتشر شد.
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