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ــر  ــرامی تی ــد و واژه از گ ــغ می کش ــخن تی ــراز س ــر ف ــوز، ب تم
تجربــۀ  خزانــۀ  از  را  واژه اه  اردیبهشــتی ترین  می رســد. 
ــامرة  ــن ش ــم ات در ای ــاشء کردی ــم و ن ــه امن آوردی ــک اسل ی
اتبســاتنه بــه ابر بنشــیند؛ تــالش مــن و همــة هماکرانــم 
ایــن بوده اســت کــه هرچنــد کوچــک قدمــی در راه اعتــالی 
�هــی بخشــی برداشــته ابشــیم؛ ات ثمــرة ایــن  علــم و آ

ــد.  ــه ابش ــام چگون ــر ش ــر ِمه ــاگه پ ــالش در ن ت
هرچــه را اپاینــی ســت و ایــن شــامره نیــز آخریــن نســخه از 
دورة اول ام محســوب می شــود. ابشــد کــه در وقتــی دیگــر 
اب رویکــردی نــو و تفکــری اتزه تــر برگردیــم؛ چــانن کــه رســم 
انــاسن پوییــدن بــرای اتزگــی اســت. ابر دیگــر اخلاصنه ترین 
ســاپس را بــه همــۀ همــاکران گرامــی ام هدیــه می کنــم کــه 
متعهدانــه قلــم به دســت گرفتنــد و اب وجود مشــغله اهی 
درســی، بــدون هیــچ چشم داشــتی همراهــی امن کردنــد.
در انتــاه اب ایــن آرزو کــه پنجــرۀ زندگــی اتن همــواره رو 
بــه اشدی ابز ابشــد؛ ایــن شــامره از نســخه را بــه همــۀ 
پــدران ایــن ســرزمین کــه در ایــن روز�ر ســخت، پشــتیان 

ــم. ــکش می کن ــتند پیش ــاشن هس فرزندان

باهره مهرآرا
دارواسزی۹۷ | علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد 

ن 
خ

س

ل
و

سئ
رم

دی
م

baharehmehrara@gmail.com



5

این شامره پیشکش است به پدر عزیزم
جانب آاقی حسین مهرآرا

آنچانن مرزاهیت را می خواهم
که هیچ رمز شبی را
که هیچ گذرواژه ای را
نخواسته اند
)ع.ر.م (

ه
انم

م 
دی

ق
ت



فهرست

بخش پژوهشی
 

             تأثیر اکسی توسین بر رفاتراهی اجتامعی      9 

              قطعه قطعه شدن DNA اسپرم     12 

     درمن  ADHD اب پچ پوستی آمفاتمین
     برای اولین ابر    15 

بخش  آموزشی

              نقش واکسن اه و نحوه تاعمل آناه

    اب سیستم ایمنی       19

                اتثیر خواب بر سالمت مغز      22

24     )PCOS(بیامری سندرم تخمدان پلی کیستیک       

          چهرۀ منداگر / پدر واکسن اسزی ایران      27



بخش فرهنگی

ل اهی ایرانی      30               
َ
              ریشه شانسی َمث

              شعر امروز      31

       گنجینۀ اخطرات )جالِل سیمین(     32 

بخش سرزمین امدری

The Effect of Epistasis on Genetic

 Diversity of Eye Color                             36 
MS                                                  39           

      



8

پژوهش



9

تأثیر اکسی توسین

 بر رفاتراه و پیونداهی 

اجتامعی امن
رابعه زامنی 

 دانشجوی پزشکی دانشاگه آزاد تبریز ورودی ۹۷

مقدمه
            

 

 
ً
اصطــااح و  پپتیــدی  هورمونــی  توســین،  اکســی 

ــت  ــی اس ــیع فیزیولوژیک ــرداهی وس ــدی اب عملک نوروپپتی

کــه بطــور معمــول در غــده ی هیپواتالمــوس تولیــد شــده 

و از طریــق ارتــاط هیپواتالمــوس اب غــده ی هیپوفیــز، از 

غــده ی هیپوفیــز بــه خــون ریختــه می شــود. شــاخته 

شــده ترین اثــر ایــن هورمــون تســهیل و تســریع امــر 

زایــان از طریــق افزایــش انقــااضت رحــم و شــیردهی امدر 

ــا  ــز و ب ــگفت انگی ــول ش ــن مولک ــت. اام ای ــد اس ــه فرزن ب

بــه تعبیــر عــده ای »داروی طبیعــت«، تأثیــرات متعــدد و 

ــر الگــوی تاکمــل، تولیــد مثــل  ــر ب پیچیــده ای همچــون اث

و رفــاراهی اجتاعــی امن نیــز دارد. اکســی توســین در 

ــرای  ــی ب ــوان مولکول ــه عن ــد ب ــترس زا می توان ــرایط اس ش

ماقبلــه اب اســترس عمــل کنــد و از ســوی دیگــر اثــرات 

ضدالتاهبــی و آنتی اکســیدانی اب ماکنیســم اهی اخصــی 

هــم دارد. علیرغــم وجــود تأثیــرات گســترده و متنــوع ایــن 

مولکــول مهــم در موضــوع ســامتی، در ایــن ماقله بیشــتر 

ــد  ــاراه و بع ــین در رف ــی توس ــر اکس ــور تأثی ــول مح ــر ح ب

ــد.   ــم ش ــز خواهی ــان متمرک ــی ان ــی زندگ اجتاع

از این اتثیر چه می دانیم؟
            

 

ــط و  ــد رواب ــده، نایزمن ــی پیچی ــط اجتاع ــی در محی زندگ

ــد  ــان  اه بتوانن ــت ات ان ــی اس ــی متنوع ــات اجتاع تاعم

زنــده باننــد و رشــد و پیشــرفت داشــته ابشــند؛ بطوریکه 

بــر  تأثیــر منفــی واضحــی  عملکــرد اجتاعــی مختــل 

تاکمــل، تولیــد مثــل، ســامت روان و تندرســتی می گــذارد. 

ش
ه

ژو
شپ

ه
پژو
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هورمــون اکسی توســین نقــش مهمــی در بــروز و کنتــرل رفــاراهی 

ــاراهی  ــون رف ــی همچ ــی هیاجن ــداهی احاس ــی و فرآین اجتاع

ــران  ــن همس ــی بی ــد اعطف ــوزاد، پیون ــد ن ــهیل تول ــی، تس جنس

و رفــاراهی امدرانــه برعهــده دارد کــه بــرای اسزاگری اجتاعــی 

از لــاظ اتریخــی، تجویــز اکســی توســین داخــل  ضروری انــد. 

وریــدی ای شــکل ســنتتیک آن بــه انم syntocinon از دهــه ی 1950 

بــه صــورت روتیــن در مدیریــت رونــد زایــان مــورد اســتافده قــرار 

ــل  ــق داخ ــین از طری ــتافده از اکسی توس ــن اس ــرد. همچنی می گی

بینــی بــه صــورت تجربــی از دهــه ی 1960 بــه منظــور تقویــت 

ــین  ــی توس ــد. اکس ــتافده می ش ــیر امدران اس ــح ش ــد و ترش تولی

داخــل بینــی می توانــد از طریــق ارتــاط سیســتم لنــافوی بینــی اب 

سیســتم ســربروونتریکولر1 ) سیســتم مغــزی- بطنــی( بــه داخــل 

مغــز وارد شــده و از ایــن طریــق غلظــت اکسی توســین را در امیــع 

ــد.  ــش می ده ــی افزای ــون محیط ــردش خ ــد گ CSF هانن

ــی  ــل بین ــه داخ ــزوژن ب ــین اگ ــی توس ــز اکس ــر تجوی ــوی دیگ از س

تنظیــم  ابعــث   )intranasal  administration  of oxytocin(

اضطــراب و اســترس، شــروع تاعمــات اجتاعــی مثبــت و ارتــاقی 

شــاخت اجتاعــی و رفــاراهی اجتاعــی می شــود. داشــتن اعتاد 

و تواانیــی ماســب در برقــراری ارتــاط اجتاعی، شــرکت در تاعمات 

اجتاعــی مثبــت، هاننــد اکهش اضطــراب و اســترس و تاعراضت 

ــط اهی  ــراد اب محی ــرای اسزاگری اف ــردی ب ــن ف ــمکش اهی بی و کش

اجتاعــی پیرامــون اشن ضــروری اســت و همــه ی ایــن مــوارد مؤثــر 

در بعــد اجتاعــی زندگــی انــان، تحــت تأثیــر اکسی توســین قــرار 

دارنــد و ایــن خــود نقش بســایر برجســتة هورمــون اکسی توســین 

را در ارتــاق، ترویــج و بهبــود اسزاگری اجتاعــی بــاین مــی دارد. از 

ــش زامن  ــه افزای ــوان ب ــین می ت ــم اکسی توس ــی مه ــرات اجتاع اث

ــش  ــران، افزای ــم دیگ ــدن )gaze( در چش ــره ش ــردن و خی ــاه ک ن

ــش  ــن افزای ــروه اه و همچنی ــت در گ ــاق و موافق ــاکری و انط هم

ــم  ــی از تنظی ــین یک ــی توس ــرد. اکس ــران ااشره ک ــی اب دیگ همدل

کننــده اهی مهــم اپســخ اهی اضطــراب و اســترس اســت، بطوریکه 

ــه  ــی ب ــل بین ــین داخ ــز اکسی توس ــت تجوی ــده اس ــده ش ماشه

طــور معــاداری فاعلیــت آمیگــدال و ارتــاط عملکــردی آمیگــدال- 

ــی و  ــدة اجتاع ــد کنن ــرک اهی تهدی ــور مح ــز را در حض ــه مغ اسق

غیراجتاعــی امننــد چهــره اه و صحنــه اهی ترســاک اکهــش 

ــل  ــرایطی تقلی ــن ش ــی را در چنی ــااست منف ــروز اح ــد و ب می ده

می نایــد. بطورکلــی می تــوان اثــرات اکسی توســین در شــرایط 

ــه  ــز ب ــخ مغ ــش اپس ــرد: اکه ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ــی را ب منف

احــااست منفــی و افزایــش فاعلیــت عصبــی مربــوط بــه تنظیــم 

احــااست. ایــن تأثیــرات بــه نوبــة خــود در رفــاراهی ام تغییراتــی 

ــویق  ــی، تش ــری اجتاع ــش کاره گی ــر اکه ــد و اب اث ــاجد می کنن ای

بــرای ماشرکــت اجتاعــی و حتــی کمــک بــه ترمیــم اثــرات انشــی 

ــودراسن  ــراد س ــرای اف ــته ب ــی گذش ــی منف ــه اهی اجتاع از تجرب

ــتند. هس

ــود  ــود )خ ــح خ ــم ترش ــر تنظی ــین عاوه ب ــی توس ــول اکس مولک

تنظیمــی(، ترشــح اسیــر نوروپپتیــد اهی مربــوط بــه رفــار اجتاعی، 

ــز  ــد اه را نی ــدادراری و اوپیوئی ــون ض ــین ای هورم ــژه وازوپرس ــه وی ب

تنظیــم می کنــد. رابطــه ی نزدیــک اکســی توســین و وازوپرســین 

مولکــول  دو  ایــن  اجنبــه ی  دو  تاعمــل  اینکــه  واســطه ی  بــه 

ــردی  ــت عملک  اهمی
ً
ــاال ــه احت ــراب ک ــه ی اضط  در حیط

ً
ــواص خص

بــر  اکسی توســین  می  ابشــد.  اهمیــت  احئــز  ابشــد،  داشــته 

پیونــد اهی اجتاعــی از راه اهی متافوتــی از جملــه تأثیــر بــر مســیر 

 )D2( دواپمینرژیــک مغــزی و تاعمــل اب دواپمیــن و گیرنــده اهی آن

و مســیر پــایم راسنــی ســروتونین مربــوط بــه اثــرات اپداش دهــی 

ــت.  ــذار اس ــی تأثیرگ ــاراهی اجتاع رف

گیرنده اهی اکسی توسین
            

هانطــور کــه واضــح اســت اثــر اکسی توســین وابســته بــه 

ــد  ــاشن داده ان ــی ن ــاعت حیوان ــت. ماطل ــدة آن اس ــرد گیرن عملک

کــه گونــه اهی متنــوع ژن گیرنــدة اکسی توســین می توانــد بــر 

توزیــع رســپتوراه در مغــز بخصــوص در نواحــی مربــوط بــه اپداش 

انانــی  پیونــداهی  روی  بــر  همینطــور  و   accumbens امننــد 

تأثیــر بگــذارد. تعــدادی از ماطلــاعت انانــی نیــز وجــود ارتاطــی 

بیــن گونــه اهی اخصــی از گیرنــده ی اکسی توســین و رفــاراهی 

اجتاعــی و احــااست و صــافت انانــی را در افــراد اسلــم گــزارش 

کرده انــد و عــاوه بــر ایــن؛  شــواهدی مبنــی بــر تأثیــر تــافوت اهی 

نــژادی و فرهنگــی بیــن افــراد آســاییی و قفــاقزی و ســفید پوســان 

بــر ارتــاط بیــن پلــی مورفیســم گیرنــدة اکسی توســین و رفــار اهی 

ــا  ــه ب ــتر و چ ــاعت بیش ــد ماطل ــه نایزمن ــود دارد ک ــی وج انان

ــد. ــع ابش ــورت اجم ــین بص ــی توس ــدة اکس ــپ گیرن ــة ژنواتی تهی

اوتیسم و اسکیزوفرنی             

اختــال عملکــرد اجتاعــی ویژگــی اصلــی بســایری از مشــکات و 

بیــاری اهی روانــی اســت کــه البتــه دارواهی فعلــی تأثیر انــدک و ای 

انچیــزی بــر روی آن دارنــد. ماطلاعت حیوانی گســترده باینگــر تأثیر 

ــی و  ــت اجتاع ــاخت و معرف ــین در ش ــم اکسی توس ــش مه و نق

ــی  ــوه ی اکس ــی ابلق ــر تواانی ــوی دیگ ــی و از س ــد اهی اجتاع پیون

توســین بــه عنــوان داروی خــط اول درامنــی پزشــکی بــرای بهبــود 

ــرد  ــال عملک ــه اخت ــت ک ــی اس ــی در بیاری اهی ــاخت اجتاع ش

اجتاعــی در آن اه وجــود دارد. هــر چنــد تعــدادی از ماطلــاعت 

ــراب،  ــر اضط ــی نظی ــین را در اختاالت ــی توس ــوه ی اکس ــش ابلق نق

اســترس، افســردگی و اختــال شــخصیت مــرزی، اختــال اضطــراب 

اجتاعــی )SAD( و اختــال اســترس پــس از احدثه )PTSD( بررســی 

کرده انــد، اام بیشــتر از همــه تمرکــز ماطلــاعت بــر روی دو اختــال 

ــق،  ــی عمی ــردی اجتاع ــال عملک ــراه اب اخت ــدی هم ــی کلی تاکمل
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یعنــی اوتســیم و اســکیزوفرنی بــوده اســت. اکراگهــی مربــوط بــه 

ــکیزوفرنی،  ــة اس ــامت روان )NIMH( در زمین ــی س ــه ی مل مؤسس

ــات  ــرای تاعم ــتر ب ــه و بس ــوان زمین ــه عن ــی را ب ــاخت اجتاع ش

اجتاعــی اشمــل درک کــردن، تفســیر کــردن و تولیــد اپســخ اه بــه 

ــن  ــه ای ــد ک ــی می کن ــران معرف ــار دیگ ــته اه و رف ــت اه و خواس نی

اعــال ذهنــی بســایر متعــدد، اشمــل تواانیــی خیــره نــاه کــردن 

بــه چشــم دیگــران، توجــه بــه ویژگــی اهی مرتبــط اب چهــره ی افــراد 

مثــل چشــم اه کــه می توانــد احــاس فــرد را بــاین کنــد، فهمیــدن 

بــاین احــااست افــراد از تغییــرات صــورت اشن، درک ســیگال اهی 

ــراد  ــر اف ــی دیگ ــی احتال ــتناط احالت روان ــیر و اس ــد و تفس تهدی

از روی ماشهــدة رفــار آن اهســت. در تاظهــرات ابلینــی بیــاران 

ــی  ــاخت اجتاع ــص در ش ــم، نق ــکیزوفرنی و اوتیس ــه اس ــا ب مبت

بســایر پررنــگ اســت و حتــی قبــل از شــروع اسیــر عائــم بیــاری و 

تشــخیص اوتیســم و اســکیزوفرنی وجــود دارنــد. بــه زابنــی دیگــر، 

ــندروم اه  ــن س ــة ای ــخصة اولی ــاختی مش ــی - ش ــال اجتاع اخت

ــه  ــته ب ــاختی وابس ــی - ش ــال اجتاع ــن اخت ــعت ای ــت و وس اس

مــدت و شــدت بیــاری متــافوت خواهــد بــود.

ــع  ــین در امی ــت اکسی توس ــش غلظ ــاعت اکه ــدادی از ماطل در تع

CSF 2 ) امیــع مغــزی- ناخعــی( و خــون بچــه اهی مبتــا بــه اوتیســم 

و افــراد مبتــا بــه اســکیزوفرنی گــزارش شده اســت. از ســوی دیگــر 

ــی ای  ــم ژنتیک ــی مورفیس ــاط پل ــر ارت ــی ب ــی مبن ــواهد روزافزون ش

ــم  ــاری اهی اوتیس ــین اب بی ــدة اکسی توس ــی ژن گیرن ــی ژنتیک اپ

ــد  ــاالت می توانن ــن اخت ــه ای ــود دارد؛ بطوریک ــکیزوفرنی وج و اس

اب اکهــش بــاین ژن گیرنــدة اکســی توســین در مخچــه و ای انحیــة 

کورتکــس گیجاهــی ایــن افــراد همــراه ابشــد. اولیــن ماطلعة اچپ 

شــدة اســتافده از اکســی توســین اب هــدف درامنــی بــرای مشــکات 

 Colleagues Hollander et و    Hollander توســط  اجتاعــی، 

ــن  ــت، در ای ــم بوده اس ــه اوتیس ــا ب ــاالن مبت ــرای بزرگ al.)2003( ب

ــاراهی  ــش رف ــر اکه ــین ب ــر اکسی توس ــی تأثی ــرای ارزایب ــه ب ماطلع

تکــرار شــونده و بهبــود ایدگیــری صحبت کــردن اکرآمد در ماقیســه 

اب دارو نــا، دوز اهی داخــل وریــدی اکسی توســین بــه بیــاران 

تزریــق کرده بودنــد. ) بعــداه تجویــز داخــل بینــی بــه علــت تحمــل 

پذیــری ابال و اســتافدة آاسن تــر بــه طــور گســترده ای اســتافده 

می شــد(. نتیجــه اینکــه یــک دوز اکسی توســین داخــل بینــی 

ماکنیســم اهیی را کــه در شــاخت اجتاعــی و همینطــور رفــار اهی 

ــال  ــوان م ــه عن ــید. ب ــود می بخش ــتند را بهب ــر هس ــی مؤث اجتاع

ــده در  ــپری ش ــمی، زامن س ــال اوتیس ــراد بزرگ ــرای اف ــن دوز ب ای

ــری  ــور تصمیم گی ــران را و همینط ــان دیگ ــه چش ــردن ب ــاه ک ن

و همــاکری اجتاعــی را افزایــش می دهــد. همینطــور تجویــز یــک 

ــی -  ــرد اجتاع ــود عملک ــث بهب ــد ابع ــین می توان ــی توس دوز اکس

ــه اســکیزوفرنی شــود.  شــاختی در بیــاران مبتــا ب

ــاف  ــین برخ ــی توس ــه اکس ــرد ک ــت ااشره ک ــته اس ــر اشیس در آخ

 تصــور می شــد، مولکولــی اسده و محــدود بــه 
ً
آنچــه کــه قبــا

ــکی  ــی و پزش ــه علم ــروزه اجمع ــت و ام ــیردهی نیس ــان و ش زای

اب هــدف درامن و بهبــود وضعیــت ســامتی، انتــاظرات بســایر 

وســیع تر و متعــدد از ایــن مولکــول متشــکل از ۹ آمینواســید دارد.
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1.  Cerebroventricular System

2. Cerebrospinal Fluid
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قطعه قطعه شدن
 DNA اسپرم*

افطمه شیرمحمدی
دانشجوی اکرشانسی رشته  میکروبیولوژی 

یکاپرچگــی DNA اســپرم بــرای لــاقح موفــق، رشــد جنیــن، ابرداری 
ــه  ــه تک ــت. تک ــی اس ــدان حایت ــه فرزن ــی ب ــواد ژنتیک ــاقل م و انت
ــر  ــت ن ــود در اگم ــاجری DNA موج ــن انهن ــدن DNA اشیع تری ش
اســت کــه اب کیفیــت اپییــن امیــع منــی، نــرخ لــاقح اپییــن، اختال 
در کیفیــت جنیــن و رشــد قبــل از النــه گزینــی و اکهــش نایــج 
ابلینــی در روش اهی کمــک ابروری مرتبــط اســت. قطعــه قطعــه 
شــدن DNA اســپرم)SDF(   بــه شکســتگی اهی تــک رشــته ای ای 

دو رشــته ای در ژنــوم ااشره دارد.
ــد  ــرای رش ــتورالعمل اه ب ــام دس ــل ت ــه DNA احم ــی ک  از آناجی
ــپرم  ــی اس ــی ژنتیک ــه یکاپرچگ ــت ک ــی اس ــت، منطق ــن اس جنی
یکــی از ماحــاظت کلیــدی در ابروری اســت. هــر گونــه آســیب بــه 
ــرای ابرور  ــپرم ب ــی اس ــت در تواانی ــن اس ــپرم ممک DNA درون اس
کــردن صحیــح تخمــک ای تبدیــل شــدن بــه یــک جنیــن اسلــم 
 مشــکل قطعــه قطعــه شــدن 

ً
اختــال ایــاجد کنــد. ایــن دقیــاق

ــت. ــپرم اس DNA اس
ــر اپرامتــراهی  تکــه تکــه شــدن DNA اســپرم در ماقیســه اب اسی
امیــع منــی و معــایراهی کیفیــت اســپرم، امننــد تعــداد، تحــرک 
ــه  ــرد و ب ــرار می گی ــش ق ــورد آزامی ــر م ــپرم، کمت ــوژی اس و مورفول
ــاقت  ــه تحقی ــت. اام اب ادام ــده اس ــاخته ش ــر ش ــی کمت ــور کل ط
 DNA بــرای مشــخص کــردن رابطــه بیــن تکــه تکــه شــدن
اســپرم و نــرخ تولــد، ایــن ابور در مــاین متخصــان وجــود دارد 
کــه یکاپرچگــی ژنتیکــی اســپرم ممکــن اســت یکــی از مهمتریــن 

ــد. ــردان ابش ــرای ابروری م ــل ب عوام
ــار  ــد اسخ ــدا ابی ــپرم، ابت ــدن DNA اس ــه ش ــه تک ــرای درک تک ب

را درک کنیــم. DNA در یــک اسخــار پلاکنــی   DNA ماســب
امرپیچــی و طوالنــی بــه انم »امرپیــچ دواگنــه« اسزامندهــی شــده 
اســت. پلــه اهی راه پلــه از جفــت مواد شــیماییی بــه انم نوکلئوتید 
ــه  ــت اهی اپی ــن جف ــف ای ــدامن مختل ــت. چی ــده اس ــکیل ش تش
ــر  ــرد ه ــه ف ــر ب ــی منحص ــی ژنتیک ــه توال ــت ک ــزی اس ــان چی ه
موجــود زنــده را ایــاجد می کنــد. نوکلئوتیــداه بــه یکدیگــر و بــه 
رشــته اهی بلنــد قنــداه و فســافت اه کــه »نــرده اهی« راه پلــه را 

ــد. ــد دارن ــد، پیون ــکیل می دهن تش
ــود.  ــته بندی می ش ــوزوم بس ــه انم کروم ــی ب DNA در اسخاراهی
در احلــی کــه اکثــر ســلول اهی بــدن انــان احوی 46 کرومــوزوم 
هســتند، ســلول اهی جنســی ای »اگمــت اه« )تخمــک و اســپرم( 
ترکیــب  هــم  اب  وقتــی  هســتند.  کرومــوزوم   23 احوی  فقــط 
 واقعــی اب تعــداد ماســب 

ً
می شــوند، یــک اراگنیســم اکمــا

کرومــوزوم ایــاجد می کننــد.
ــذف ابزاه ای  ــر ای ح ــه تغیی ــپرم ب ــدن DNA اس ــه ش ــه قطع قطع
شکســتن ای جــدا شــدن در یــک ای هــر دو رشــته DNA موجــود 
ــه  ــن نقط ــد در چندی ــیب می توان ــن آس ــپرم ااشره دارد. ای در اس
مختلــف در چرخــه زندگــی اســپرم رخ دهــد: در احلــی کــه در 
ــه انم  ــلولی ب ــیات س ــری تقس ــک س ــط ی ــه توس ــل بیض داخ
اســپرامتوژنز تولیــد می شــود، در احلــی کــه قبــل از انــزال ای حتــی 

ــت. ــره« اس ــم »ذخی ــزال در اپیدیدی ــس از ان  پ
ً
ــاال احت

آســیب DNA در بــدن انــان بســایر رایج اســت، اام اکثر ســلول اه 
تواانیــی شــااسیی و اصــاح آســیب کــد ژنتیکــی خــود را دارنــد. در 
احلــی کــه اســپرم اهی انابلغــی کــه هنــوز در احل رشــد هســتند 

ش
ه

ژو
پ

 *(DNA Fragmentation)
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ممکــن اســت ات حــدودی تواانیــی ترمیــم DNA خود را داشــته ابشــند، 
اام اســپرم اهی ابلــغ ایــن تواانیــی را ندارنــد. تخمــک اه مــی تواننــد ات 
حــدودی ایــن را جبــران کننــد، و پــس از لــاقح، فرآینــداهی اخص خــود 
ــش  ــیب بی ــر آس ــد. اام اگ ــپرم دارن ــاطاهی DNA اس ــم خ ــرای ترمی را ب
از حــد گســترده ابشــد، ای بــه دلیــل ســن ابال تخمــک کمتــر اقدر بــه 
انــاجم ایــن ترمیــم ناشــد، آســیب می توانــد ات مرحلــه جنیــن ادامــه 
ایبــد. نتیجــه ممکــن اســت شکســت جنیــن در رشــد ای النــه گزینــی 
ــاجری اهی  ــونده(، ای انهن ــرار ش  تک

ً
ــاال ــن )احت ــقط جنی )انابروری(، س

ژنتیکــی ای بیــاری در فرزنــدان ابشــد.
تســت DFI  آزامیشــی اســت کــه بــرای بررســی انابروری مــردان بــه اکر 
مــی رود کــه در آن میــزان شکســت DNA اســپرم مشــخص می شــود. 
در واقــع بــه زابن اسده اکربــرد تســت  DFI، در بررســی میــزان قطعــه 

ــد. ــپرم می ابش ــدن DNA اس ــه ش قطع
اصطــاح »اشخــص قطعــه قطعــه شــدن« DNA ای DFI بــه درصــد 
ــده  ــه ش ــه تک ــی اخص اب DNA تک ــع من ــه امی ــک نمون ــپرم در ی اس
ــتری از  ــد بیش ــه درص ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــر ب ااشره دارد. DFI ابالت
اســپرم مــرد احوی آســیب ژنتیکــی اســت. در احلــی کــه اکرشــااسن در 
 DFI ،ــه طــور کلــی ــد، ب ــر بــرش اخص اختــاف نظــر دارن مــورد ماقدی
بیــش از 30 ات 50 درصــد ابال در نظــر گرفتــه می شــود و ممکــن اســت 

بــر ابروری تأثیــر بگــذارد.
ــه  ــی ک ــن کان ــی در بی ــت حت ــن اس ــوارد، انابروری ممک ــی م در برخ
DFI 15 ات 30٪ دارنــد، تجربــه شــود، بــه خصــوص اگــر اسیــر اپرامتــراهی 
ــم  ــداد ک ــد تع ــد )امنن ــته ابش ــود داش ــی وج ــع من ــی امی غیرطبیع
اســپرم ای تحــرک ای مورفولــوژی ضعیــف(، ای شــریک زن مســن تر، 
ــپرم  ــده درون اس ــیب دی ــح DNA آس ــه تصحی ــر اقدر ب ــک کمت تخم

ــت. اس
ــزی  ــس رنگ آمی ــر فلوئوراسن ــس ای غی ــگ فلوئوراسن ــپرم اه اب رن اس
شــده و مــورد بررســی قــرار می گیرنــد و نایــج بــه چــاهر شــکل آامری 

ــود: ــزارش می ش ــتعداد ابروری گ ــرای اس ب
• میزانDFI  کمتر از 15 درصد: وضعیت DNA اسپرم اعلی می ابشد؛

• میــزان DFI بیــن 15 ات 25 درصــد: وضعیــت DNA اســپرم در محــدوده 
طبیعــی قــرار گرفتــه اســت؛

ــف  ــپرم ضعی ــت DNA اس ــد: وضعی ــن 25 ات 50 درص ــزان DFI بی • می
ــت؛ اس

ــت  ــپرم در احل ــت DNA اس ــد: وضعی ــتر از 50 درص ــزان DFI بیش • می
بســایر ضعیــف می ابشــد.

علل شکست DNA اسپرم 
            

ــپرم  ــکات اس ــل مش ــه دلی ــردان ب ــوارد انابروری م ــدود 30 ات 50٪ م ح

رخ می دهــد. عوامــل زایدی ابعــث قطعــه قطعــه شــدن و آســیب 
ــرف  ــراطن، مص ــی از س ــد انش ــه می توانن ــوند ک ــپرم ش ــه DNA اس ب
ــتعال  ــت، اس ــه، عفون ــن دامی بیض ــب ابال، ابال رفت ــدر، ت ــواد مخ م
ســیار، مصــرف الــکل، اســترس، رژیــم غذایــی اندرســت، واریکوســل 
و افزایــش ســن ابشــند کــه اب بررســی میــزان شکســت DNA اســپرم 
می تــوان بهتریــن روش درامن را بــه زوج  اهی انابرور معرفــی کــرد و 

ــش داد. ــن را افزای ــدن زوجی ــه دار ش ــال بچ احت
 

درامن
            

خــواص اننــوذرات نقــره، از جملــه انــدازه، شــکل و  ماحــت ســطح 
بــزرگ، برهمکنــش اکرآمــد آن اه را اب غــاشء ســلولی ابکتــری تســهیل 
می کنــد و در نتیجــه ابعــث تولیــد گونــه اهی فــاعل اکســیژن، اختــال 
عملکــرد پروتئیــن، آســیب DNA و کشــتن تقویت شــده توســط 

ــود. ــزابن می ش ــی می ــتم ایمن سیس

و در ناهیت...
            

بعضــی از مــوارد قطعــه  قطعــه شــدن DNA اســپرم اقبــل درامن 
ــاکل اهی آزاد  ــی از رادی ــپرم انش ــه DNA اس ــیب ب ــر آس ــت؛ اام اگ نیس
ابشــد، تغییــر در ســبک زندگــی و اســتافده از رژیــم اهی غذایــی اخص 
و درامنــی می توانــد بــه اکهــش اســترس اکســیداتیو کمــک نایــد. 
درامن عفونــت اه اب آنتی بیوتیــک و درامن واریکوســل نیــز ابعــث 
اکهــش قطعــه قطعــه شــدنDNA  اســپرم می شــود. آزامیــش 
ــش  ــزان اکه ــی می ــت بررس ــش اول جه ــس از آزامی ــه امه پ ــدد س مج

ــت. ــیون( الزم اس ــدن )فرگمناس ــه ش ــه قطع قطع

مانبع:
            

1. https://www.givelegacy.com.
2. http://www.lavaziehlab.com. 
3. Sperm DNA Fragmentation and Its Relation With Fer-
tility/2015/WRITTEN BYJavier García-Ferreyra/abstract 
and introduction-DOI: 10.5772/60825
4. Sperm DNA Fragmentation: A Critical Assessment 
of Clinical Practice Guidelines/2022/Ashok Agarwal1 /
page:2/https://doi.org/10.5534/wjmh.210056
5. Received at: 02.02.01
6. Revised at: 16.02.01
7. Status: accepted after minor revision.
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درامن  ADHD اب پچ 

پوستی آمفاتمین برای 

اولین ابر
سیده سحر مصابح

دارواسزی- علوم پزشکی یزد- ورودی 96

مقدمه
            

 

از  فاعلــی  بیــش   – توجــه  نقــص  اختــال  ای   ADHD

ــن ۶  ــوداکن بی ــاری ک ــی رف ــکات عصب ــن مش اشیع تری

ات ۱۷ اسل اســت. ADHD بــه عنــوان یــک اختــال ارثــی و 

ــی،  ــش فاعل ــه اب بی ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــن در نظ مزم

ــدود  ــود. ح ــخص می ش ــگری  مش ــی و تاکنش بی توجه

۶۰ ات ۸۰ درصــد عائــم ADHD ات بزرگالــی همچــان 

 ADHD ادامــه می ایبنــد. کــوداکن و نوجوااننــی کــه از

رنــج می برنــد اسل اهی پراچلشــی را تجربــه می کننــد. 

بــه علــت تاکنشــی بــودن رفــار و ســرعت کمتــر پــردازش 

اطــااعت، در آزمــون اهی اســاندارد نمــره کمتــری کســب 

می کننــد و احتــال تــرک تحصیــل آن اه بیشــتر اســت. 

ــکات  ــبب مش ــراد س ــن اف ــم در ای ــس ک ــه نف ــاد ب اعت

در روابــط اجتاعــی، تایــل بــه ســوء اســتافده مــواد و 

.)1( می شــود   ...

درامن اهی رایــج ADHD اشمــل درامن اهی اسیکولوژیک 

و دارویــی هســتند. دارو اهیــی کــه در درامن ADHD مورد 

 stimulants ــل دارو اهی ــد؛ اشم ــرار می گیرن ــتافده ق اس

)محــرک( و دارو اهیnon-stimulants  )غیــر محــرک( 

هســتند )2(.

آمفامیــن اه، آمیــن اهی ســماپتومیمیتیک هســتند 

ــن اه،  ــد. آمفامی ــی مرکزی ان ــتم عصب ــرک سیس ــه مح ک

دواپمیــن و نوراپــی نفریــن را اب دو ماکنیســم در فــای 

سیاپســی افزایــش می دهنــد:

اپاینــه اهی  از  آمیــن اه  اکتکــول  آزاداسزی  افزایــش   -1

سیاپســی  پیــش  عصبــی 

2- بــاک ای مســدود کــردن ابزجــذب دواپمیــن و نوراپــی 
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نفریــن توســط نــورون پیش سیاپســی اب مــاهر راقبتــی

ــاف  ــده اهی آل ــد گیرن ــده می توان ــن آزاد ش ــی نفری نوراپ

ــن  ــد. اب ای ــک کن ــک را تحری ــا آدرنرژی ــک و ب - آدرنرژی

ــن در  ــاری آمفامی ــی و رف ــرات ذهن ــم اث احل، ماکنیس

ــت )3(. ــده اس ــاخته نش ــوح ش ــه وض ــوداکن ب ک

دکســتروآمفامین بــه شــکل اهی خوراکــی بــرای درامن 

 Dexedrine تــاجری  انم اهی  اب  انرکولپســی  و   ADHD

)کپســول اهیی اب رهــش اپیــدار( و Zenzedi )قــرص اهی 

ســریع رهــش( موجــود اســت )4(.

چرا سیستم اهی ترانس درامل ؟
            

 

در سیســتم اهی ترانــس درامل می تــوان اب برداشــت پچ 

پوســتی داروراسنــی را متوقــف کــرد و کنتــرل آزاداسزی 

دارو راحت تــر اســت؛ برخــاف دارواهی خوراکــی کــه پس 

از مصــرف در سیســتم ابقــی می امننــد. هم چنیــن 

جــذب پوســتی، مابولیســم گــذر اول، عــوارض کبــدی، 

تداخــات دارویــی و همچنیــن خطــر تحریــک دســتاه 

گــوارش را ممکــن اســت اکهــش دهــد )5(.

و اام پچ ترانس درامل دکستروآمفاتمین...
            

 

ــت  ــتروآمفامین اس ــاجری داروی دکس Xelstrym انم ت

)6(. ایــن دارو اولیــن و تنــاه داروی اتییــد شــده توســط  

FDA در March 22,2022 اســت کــه بــه فــرم پــچ ترانــس 

ــاالن و  ــرای درامن ADHD در بزرگ ــن ب درامل آمفامی

ــر اســت. پــچ Xelstrym یــک ابر  کــوداکن ۶ اسل و ابالت

در روز روی پوســت اعــال می شــود. هــر پــچ بــه مــدت 

ســپس  و  شــده  چســانده   پوســت  روی  اسعــت   ۹

برداشــته می شــود. هــر روز یــک پــچ جدیــد ابیــد 

ــود )۴, ۶(. ــال ش اع

ایــن دارو امننــد اسیــر دارواهی دیگــر اب توجــه بــه اثــر 

روی گیرنــده اهی آلــاف و بــا آدرنرژیــک عــاوه بــر مــزاایی 

درامنــی، عــوارض اجنبــی هــم دارد : 

: Xelstrym عوارض اجنبی جدی
            

 

مشکالت مربوط به قلب:

در  قلبــی  حملــه  و  ســکته  انگاهنــی،  مــرگ   •

ن ال رگــا بز

مــرگ انگاهنــی در کوداکنــی کــه مشــکات قلبــی   •

ای نقــص قلبــی دارنــد کــه ابعــث افزایــش فــاشر خــون و 

ضــرابن قلــب می شــود.

مشکالت روانی:

مشکات رفاری و فکری جدید ای بدتر.  •

•  بیاری دوقطبی جدید ای بدتر.

عائــم روان پریشــی جدیــد )امننــد شــنیدن   •

صــدااه، دیــدن ای ابور چیزاهیــی کــه واقعــی نیســتند( 

جدیــد. شــیدایی  عائــم  ای 

کند شدن رشد )قد ای وزن( در کوداکن.  •

ــت  ــان دس ــون در انگش ــردش خ ــکات گ مش  •

پدیــده  جملــه  از  محیطــی،  )واســکولواپتی  اپ  و 

رینــود(: انگشــان دســت ای اپ ممکــن اســت احــاس 

ای  ابشــند؛  داشــته  دردانکــی  و  خنکــی  بی حســی، 

رنــگ دهنــد. اســت تغییــر  ممکــن 

ــراری،  ــد: بی ق ــی امنن ــروتونین، عائم ــندرم س س  •

ضــرابن ســریع قلــب، گــر گرفتگــی، تشــنج، کــا، 

تعریــق، از دســت دادن هاهنگــی، گیجــی، ســرگیجه، 
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ــدن ای  ــات، دی ــاض عض ــات، انق ــدن عض ــفت ش ــرزش، س ل

شــنیدن چیزاهیــی کــه واقعــی نیســتند )توهــم(، تغییــرات 

تهــوع،  احلــت  )هیپرترمــی(،  ابال  بــدن  دامی  فاشرخــون، 

اســتفراغ ای اســاهل ممکــن اســت رخ دهنــد.

راش اهی پوستی آلرژیک )حاسیت تاسی(.  •

واکنــش اهی محــل اســتافده پــچ پوســتی هنــام   •

قــرار گرفتــن پــچ و بعــد از حــذف پــچ اب عائمــی اشمــل: درد، 

اخرش، احــاس ســوزش، قرمــزی، انراحتــی ای تــورم در محــل 

اســتافده .

: Xelstrym رایج ترین عوارض اجنبی

 

اکهش اشتاه  •

سردرد  •

مشکات خواب  •

درد شکم  •

تهوع و استفراغ  •

افزایش فاشر خون  •

افزایش ضرابن قلب  •

انقاض عضانی )تیک(  •

تحریک پذیری  •

دارویــی  تداخــات  بــه  دارو  اجنبــی  عــوارض  عاوه بــر 

شــود: توجــه  ابیــد  هــم  دکســتروآمفامین 

 Xelstrym اب  کــه  شــده اند  شــاخته  دارو   ۱۵۱ مجمــوع  در 

۳۶ دارو تداخــل  )دکســتروآمفامین( تداخــل دارنــد کــه 

ــل  ــط و ۸ دارو تداخ ــل متوس ــده، ۱۰۷ دارو تداخ ــی ای عم اصل

ــد  ــد. از جملــه دارواهیــی کــه تداخــل اصلــی دارن جزئــی دارن

جلوگیــری  دکســتروآمفامین  اب  آن اه  ترکیــب  از  ابیــد  و 

ــتین،  ــین، دولوکس ــیالوپرام، وناافکس ــون، س ــود بوپروپی ش

اپروکســتین و مترونیــدازول هســتند )7(.

از  اســتافده  ای  آمفامیــن  بــه  فــرد  حاســیت  درصــورت 

ماهرکننــده اهی مونوآمیــن اکســیداز طــی ۱۴ روز گذشــته 

از جملــه آنتــی بیوتیــک لینزولیــد ای داروی داخــل وریــدی 

مونوآمیــن  نشــود)6(.  اســتافده   Xelstrym بلــو،  متیلــن 

اکســیداز آنزیمــی اســت کــه وظیفــه ِدآمینــه کــردن اکتکــول 

ــن را  ــی نفری ــن و اپ ــی نفری ــن، نوراپ ــه دواپمی ــن اه از جمل آمی

بــر عهــده دارد و مــاهر کننــده اهی ایــن آنزیــم ســبب افزایــش 

ــم  ــن اه ه ــوند )8(. آمفامی ــدن می ش ــن اه در ب ــول آمی اکتک

ــن و  ــش دواپمی ــبب افزای ــده س ــه ش ــم اهی گفت اب ماکنیس

نوراپــی نفریــن در بــدن می شــوند و در صــورت نــایز بــه 

اســتافده افصلــه دو هفتــه ای بیــن مصــرف آن اه ابیــد راعیــت 

ــود. ش

در مجموع...

اختــال نقــص توجــه - بیــش فاعلــی )ADHD(، اختالــی 

عصبــی رفــاری اب شــیوع ابال در کــوداکن اســت. از درامن اهی 

رایــج ایــن بیــاری اســتافده از محــرک اهی سیســتم عصبــی 

مرکزی از جمله دکســتروآمفامین اســت. دکســتروآمفامین 

ــت. اب  ــود اس ــرای درامن ADHD موج ــی ب ــرم اهی خوراک ــه ف ب

توجــه بــه مــزاایی فــرم ترانــس درامل، ایــن مولکــول دارویــی 

بــه صــورت پــچ پوســتی اب انم تــاجری Xelstrym بــرای درامن 

ــن  ــت. از ماس ــه اس ــه FDA را گرفت ــی اتییدی ــه اتزگ ADHD ب

ــال  ــت اع ــک ابر در روز روی پوس ــه ی ــت ک ــن اس ــرم ای ــن ف ای

خــواب،  مشــکات  ســردرد،  اشــتاه،  اکهــش  می شــود. 

ــل  ــش اهی مح ــب، واکن ــرابن قل ــون و ض ــاشر خ ــش ف افزای

اســتافده پــچ و ... از عــوارض ایــن دارو هســتند. اب توجــه بــه 

ماکنیســم ایــن دارو کــه ســبب افزایــش اپــی نفریــن و نوراپــی 

نفریــن می شــود؛ بــه تداخــات دارویــی آن ابیــد توجــه شــود.
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نقش واکسن اه و 
نحوه تاعمل آن اه اب 

سیستم ایمنی
امیرحسین مهداین دهکردی

دانشجوی پزشکی-ورودی ۹۹

از حــدود قــرن اپنزدهــم میــادی بــود کــه چینــی اه و تــرک اه در 
تــاش بودنــد ات اب اســتافده از پوســته اهی خشــک شــده از زخــم 
اهی انشــی از آبلــه و وارد کــردن آنــاه بــه بــدن بــه وســیله تنفــس 
ای بــه وســیله بــرش اهی کوچــک روی ســطح بــدن ایمنــی را الــاق 

کننــد.
ایــن تــاش اهی  اولیــه در راســای ایمنــی زایــی منجــر بــه پیشــرفت 
اهی بعــدی در ایمنــی زایــی توســط امری موناگــو در اسل ۱۷۱۸ 
ــش اهی  ــن آزامی ــن بی ــه در ای ــد ک ــر در اسل ۱۷۹۸ ش و ادوارد جن
ادوارد جنــر اب آبلــه اگوی بــرای تحریــک ایمنــی زایــی بــر علیــه آبلــه  
انانــی شــاخته شــده تــر از بقیــه اســت. همــه ایــن تــاش اهی 
اولیــه در ناهیــت منجــر بــه اسخــت مجموعــه واکســن اهیــی شــده 
ــن  ــه ای ــر چ ــن احل اگ ــرار دارد. اب ای ــترس  ام ق ــروزه در دس ــه ام ک
ــی در  ــد ااسس ــی فرآین ــدند ول ــی ش ــه ایمنی زای ــر ب ــاش اه منج ت
ایــاجد ایــن ایمنــی انشــاخته بــود. قــرن بیســتم میــادی اشهــد 
پیشــرفت اهی ااسســی در زمینــه ایمونولــوژی و حیطــه اهی مرتبط 
اب شــاخت واکســن بــود و همچنیــن تحقیــاقت اخیــر هــم رونــد 
شــاخت اکمــل فرآینــداهی ایمونولوژیــک را ادامــه می دهنــد. 
ــی و  ــلولی ترکیب ــی س ــه ایمن ــه ام در زمین ــترش ایفت ــش گس دان
فرآینــداهی مولکولــی، شــاخت مافهیــم ایاجدکننــده زیربــای 
واکسیاســون موثــر را آاسن اسختــه اســت. بابرایــن شــاخت 

ــت  ــی اس ــن افکتوراهی ــی از مهم تری ــوژی یک ــه ایمونول ــم اپی مافهی
ــی  ــاخت ایمنی زای ــرای ش ــد. ب ــن ش ــت واکس ــه اسخ ــر ب ــه منج ک
واکســن اه مهــم اســت کــه ابتــدا ابزیگــران اصلــی سیســتم ایمنی 
را بشاســیم و بفهمیــم کــه چگونــه اسختــه، فــاعل و تنظیــم مــی 

شــوند.
در ایــن ماقلــه ابتــدا اجــزای سیســتم ایمنــی را بررســی مــی کنیــم، 
ــه  ــم و در ادام ــث می کنی ــی بح ــواع ایمنی زای ــه ان ــع ب ــپس راج س

ــم. ــی پردازی ــن اه م ــواع واکس ــن اه و ان ــی واکس ــه ایمنی زای ب

ــان  ــی آش ــتم ایمن ــزرگ سیس ــواده ب ــای اخن ــی اب اع کم
            

شویم

مهــم  مجموعــه  زیــر  دو  بــه  توانــد  مــی  ایمنــی  سیســتم 
ــتم  ــی و سیس ــی ای عموم ــی ذات ــتم ایمن ــود، سیس ــیم ش تقس
ایمنــی اکتابــی ای تطبیقــی. هــر دو سیســتم ایمنــی ذاتــی 
برهمکنــش  همدیگــر  اب  مــداوم  طــور  بــه  اکتابــی   و 

می کنند ات یک اپسخ ایمنی مؤثر را ایاجد کنند. 
ــداهی  ــی از س ــه متنوع ــل مجموع ــی اشم ــی ذات ــتم ایمن سیس
مافظتــی فیزیکــی و شــیماییی مــی شــود کــه بــه طور پیوســته 
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فاعلیــت مــی کننــد. ایــن سیســتم خــط اول دافعــی را در برابــر 
عوامــل اپتــوژن بــه وجــود می آورنــد کــه مــی تــوان آن را در همــه 
ــص  ــخ اه مخت ــن اپس ــن احل ای ــت. اب ای ــم اه ایف میکرواراگنیس

یــک گونــه اپتوژنیــک )بیــاری زا( اخص نیســتند.
فاعلیــت  دارد،  وجــود  ذاتــی  ایمنــی  در  کــه  آنچــه  برخــاف 
اپتوژنیــک  اعمــل  بــه  وابســته  اکتابــی  ایمنــی  سیســتم 
اخص اســت. در احلــی کــه اپســخ ایمنــی اکتابــی نســبت بــه 
ــی  ــی اکتاب ــی ایمن ــد ول ــی کش ــول م ــتر ط ــی بیش ــی ذات ایمن
دارای احفظــه اســت. ایــن احفظــه دار بــودن ابعــث مــی شــود 
ــاعت  ــوژن اخص در دف ــک اپت ــه ی ــی ب ــی اکتاب ــتم ایمن سیس
ــی دارای دو  ــی اکتاب ــد. ایمن ــدیدتری بده ــخ ش ــادی اپس مت
ابزوی اصلــی بــه انم   B cells/antibodies  وT cells  ای هــان 
  B ــلول اهی ــت س ــوان گف ــد. می ت ــیت اهی B و T می ابش لنفوس
و آنتــی ابدی اه ایمنــی هومــورال ای ایمنــی بــه واســطه آنتی ابدی 
را ایــاجد مــی کننــد کــه در برابــر اپتــوژن اه و عوامــل بیــاری زای 
اخرج ســلولی عمــل مــی کننــد و ســلول اهیT  هــم ایمنــی بــه 

ــد. ــی کنن ــاجد م ــلولی( را ای ــی س ــلول )ایمن ــطه س واس
ــره اهی  ــه گ ــتخوان ب ــز اس ــد در مغ ــس از تولی ــلول اهی B پ س
لنــافوی ماهجــرت مــی کننــد و در آنــاج ابلغ می شــوند و ســپس 
در تــاس اب عوامــل اپتــوژن بــه دام افــاده در داخــل گــره اهی 
  B ســلول اهی ، T لنــافوی قــرار مــی گیرنــد. بــر خــاف ســلول اهی
ــوداشن  ــی خ ــت طبیع ــان احل ــی ژن اه را در ه ــد آنت ــی توانن م
شــااسیی کننــد. بــه عارتــی مــی تــوان گفــت نــایزی نیســت کــه 
 )APCs(  آنتــی ژن اه توســط ســلول اهی ارائــه دهنــده آنتــی ژن

مــورد پــردازش قرارگیرنــد و ســپس ارائــه شــوند.
ــه  ــر علی ــده ب ــور عم ــه ط ــلول اهی T ب ــان س ابزوی دوم ای ه
ــلول اه  ــن س ــد. ای ــی کنن ــل م ــلولی عم ــل س ــوژن اهی داخ اپت
در تیمــوس ابلــغ مــی شــوند و ســپس وارد جــراین خــون مــی 
شــوند. دو نــوع اصلــی از ســلول اهی T وجــود دارد. ســلول اهی 

CD4 ای T-helper )لنفوســیت اهی T کمــک کننــده( کــه در 
ــلولی  ــوژن اهی اخرج س ــرل اپت ــلول اهی B و کنت ــه س ــک ب کم
نقــش دارنــد و تنــاه مــی تواننــد پروتئیــن  MHC II را شــااسیی 
کننــد. پروتئیــن MHC II در همــه ســلول اهی ایمنــی ایفــت 
مــی شــود و بــه عنــوان یــک ناشنگــر بــرای ســلول اهی ایمنــی 
 T-cytotoxic ای CD8 عمــل مــی کنــد. و دســته دوم ســلول اهی
ــوژن  ــرل اپت ــه در کنت ــتند ک ــنده( هس ــیت اهی T کش )لنفوس
اهی داخــل ســلولی نقــش دارنــد و فقــط مــی تواننــد پروتئیــن                  
MHC I را شــااسیی کننــد. پروتئیــن MHC I بــه عنــوان امرکــری 
ــلول اهی  ــاف س ــد. برخ ــی کن ــل م ــدن عم ــلول اهی ب ــرای س ب
B اام ســلول اهی T تنــاه در صورتــی مــی تواننــد آنتــی ژن را 
شــااسیی کننــد کــه توســط APC  اه مــورد پــردازش قرارگیرنــد 

و سپس ارائه شوند. دو نوع پردازش آنتی ژن وجود دارد: 
 نــوع اول پــردازش اشمــل اتــال آنتــی ژن اهی اخرجــی همــراه 
اب پروتئیــن MHC I بــه ســطح ســلول اهی APC اســت. کــه ایــن 
ــی  ــراطنی رخ م ــلول اهی س ــی و س ــی ژن اهی ویروس ــوع در آنت ن
ــردازش اشمــل اتــال آنتــی ژن اهی اخرجــی  دهــد. نــوع دوم پ
همــراه اب پروتئیــن MHC II بــه ســطح ســلول اهی APC اســت 

کــه در آنتــی ژن اهی ابکتراییــی و انگلــی رخ مــی دهــد.
وقتــی کــه B cell اه و T cell اه فــاعل شــدند وارد افز گســترش 
ــر  ــی زای دیگ ــلول اهی ایمن ــاه س ــه تن ــوند و ن ــی ش ــوانل م کل
تولیــد مــی کننــد بلکــه ســلول اهی اخطــره را بــرای برخــورداهی 

بعــدی اب هــان آنتــی ژن ایــاجد مــی کنــد.

ایمنی زایی به چه شکل اهیی وجود دارد؟
            

ایمنــی زایــی مــی توانــد بــه روش اهی فــاعل و غیرفــاعل ایــاجد 
ــاقل  ــیله انت ــه وس ــاعل ب ــی غیرف ــه ایمن ــور خاص ــه ط ــود. ب ش
آنتــی ابدی اهی از پیــش اسختــه شــده بــه فــرد غیرایمــن ایــاجد 
ــی  ــن آنت ــود ای ــت وج ــه عل ــپس ب ــخص س ــن ش ــود. ای ــی ش م
ابدی اه دارای یــک ایمنــی موقــت در برابــر یــک اپتــوژن ای اعمــل 
ســمی مــی شــود. زامنــی کــه ایــن آنتــی ابدی اه تخریــب شــوند 
ــی  ــی رخ م ــاعل زامن ــی ف ــود. ایمن ــد ب ــن نخواه ــر ایم ــرد دیگ ف
دهــد کــه یــک فــرد غیــر ایمــن در معــرض اعمــل اپتــوژن قــرار 
ــاجد  ــه ای ــروع ب ــپس ش ــرد س ــن ف ــی ای ــتم ایمن ــرد. سیس بگی
ایمنــی در برابــر اعمــل اپتــوژن مــی کنــد. ایمنــی فــاعل برخــاف 
ایمنــی غیرفــاعل ابعــث ایــاجد ایمنــی طوالنــی مــدت می شــود.
ایمنــی فــاعل مــی توانــد بــه طــور طبیعــی ای مصنوعــی رخ دهد. 
مــال احلــت طبیعــی را مــی تــوان احلــت اعدی قــرار گرفتــن در 
معــرض یــک اعمــل بیــاری زا بــاین کــرد. در احلــت مصنوعــی 
امننــد آنچــه کــه در ایمنــی زایــی اب واکســن رخ مــی دهــد ابعــث 

ایمنــی زایــی در فــرد بــدون ایــاجد بیــاری فــاعل مــی شــود.

واکسن اه چطور سیستم ایمنی را تحریک می کنند؟
            

يکــی از اچلــش اهیــی کــه سیســتم ایمنــی اب آن مواجــه اســت 
ایــن اســت کــه خطــری کــه اب آن رو بــه رو شــده آای یــک اعمــل 
ــتم  ــط سیس ــه توس ــخیص اولی ــن تش ــه. ای ــت ای ن ــوژن اس اپت
ــطحی  ــوپ اهی س ــااسیی اپی ت ــیله ش ــه وس ــی و ب ــی ذات ایمن
آنتــی ژن صــورت مــی گیــرد. اپــی تــوپ اه ماطــق کوچکــی بــر 
ســطح آنتــی ژن هســتند کــه ابعــث تحریــک شــااسیی توســط 

سیســتم ایمنــی مــی شــوند.
چندیــن جــزء از سیســتم ایمنــی ذاتــی بــه ایــن اچلــش اپســخ 
مــی دهنــد. ایــن اجــزا امده مــورد نظــر را اپســونیزه  کــرده ای بــه 
آن متصــل مــی شــوند و بــه بلعیــده شــدن آن اعمــل توســط 
ــی ژن اهی  ــپس آنت ــن APCاه س ــد. ای ــی کن ــک م APC    اه کم
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 MHC اعمــل اپتــوژن را پــردازش مــی کننــد و آنــاه را همــراه اب پروتئیــن
بــه ســطح خــود منتقــل مــی کننــد. اگــر آنتــی ژن ویروســی ابشــد بــه 
پروتئیــن MHC I متصــل شــده و بــه وســیله APC اه بــه یــک ســلول 
CD8 عرضــه مــی شــود کــه احتــاال ایمنــی بــه واســطه ســلول را 
ــی  ــد، آنت ــی ابش ــی ای انگل ــی ژن ابکترایی ــر آنت ــی اگ ــد ول ــی کن ــک م تحری
ژن بــه پروتئیــن MHC II  متصــل شــده و بــه وســیله APC اه بــه یــک 
ــی  ــطه آنت ــه واس ــی ب  ایمن

ً
ــاال ــه احت ــود ک ــی ش ــه م ــلول  CD4عرض س

ابدی را فــاعل مــی کنــد.

 واکسن اهی تولید شده را بهتر بشانسیم:
            

انــواع متافوتــی از واکســن اه اب هــدف پیشــگیری از بیــاری اهی عفونــی 
وجــود دارد کــه ای اسختــه شــده انــد و ای در احل اسختــه شــدن هســتند. 
هــر کــدام از انــواع واکســن اه فوایــد و ضعــف اهی خــود را دارد کــه ایــن 

موضــوع بــر روی ایمنــی زایــی آنــاه اتثیــر مــی گــذارد.
ــوان  ــه عن ــه ب ــد ک ــده بودن ــه ش ــه اسخت ــی ک ــن اهی ــوع از واکس ــن ن اولی
ــد  ــراغن بودن ــه م ــرخک و آبل ــون، س ــه اوری ــر علی ــی ب ــن اهی ــال واکس م
ــن  ــد. بابرای ــاهی بودن ــده آزامیش ــف ش ــک ضعی ــل اپتوژنی ــل اعم اشم
ــد. از  ــدت دارن ــی م ــوی و طوالن ــی ق ــاجد ایمن ــی ای ــن اه تواانی ــن واکس ای
جملــه عیــب اهی ایــن نــوع واکســن اه ایــن اســت کــه بــه دلیــل وجــود 
ــه  ــد و اینک ــداری دارن ــرای نگه ــک دامی اخص ب ــه ی ــایز ب ــده ن ــود زن موج
 تواانیــی بیــاری زایــی خــودش را بــه دســت 

ً
ممکــن اســت اپتــوژن مجــددا

بــایورد و ابعــث ایــاجد بیــاری شــود و از طرفــی ایــن واکســن اه را نمیتــوان 
ــرد. ــق ک ــی تزری ــص ایمن ــراد داری نق ــه اف ب

ــت از  ــی از آن اه اس ــزا مال ــن آنفوالن ــه واکس ــاعل ک ــر ف ــن اهی غی واکس
انبــود کــردن اعمــل اپتــوژن بــه وســیله اتبــش، حــرارت ای مــواد شــیماییی 
ایــاجد مــی شــوند کــه ایــن واکســن اه بــه نســبت اپیدارتــر هســتند ولــی 
اپســخ ایمنــی ضعیف تــری ایــاجد مــی کننــد و نــایز بــه دوز بوســتر دارنــد.
گــروه بعــدی واکســن اهی زیرواحــدی اســت کــه از جملــه آن اه مــی تــوان 
واکســن هاپتیــت B را مــال زد. ایــن واکســن اه اشمــل اپی تــوپ اهیــی مــی 
شــوند کــه بیشــتر از همــه آامده تحریــک سیســتم ایمنــی هســتند. چــون 
ــد  ــی کنن ــتافده م ــی ژن اخص اس ــری آنت ــک س ــط از ی ــن اه فق ــن واکس ای
ــی ایــن اخص بــودن  احتــال ایــاجد واکنــش اهی شــدید کمتــر اســت ول
آنتــی ژن اه ابعــث مــی شــود کــه انتــاخب آنتــی ژن ماســب بــرای اسخــت 

واکســن دشــوار ابشــد.

 B )HiB(  ــس ــزای هموفیلی ــن آنفوالن ــد واکس ــزدوج  امنن ــن اهی م واکس
ــن اه  ــن واکس ــتند. در ای ــدی هس ــر واح ــن اهی زی ــی از واکس ــوع اخص ن
آنتــی ژن اهی یــک میکــروب بــه پوشــش پلــی اساکریــدی اخرجــی هــان 

ــوند. ــی ش ــک ایمن ــث تحری ــوند ات ابع ــی ش ــل م ــروب متص میک
عــاوه بــر اینــاه انــواع دیگــری از واکســن اه وجــود دارنــد. ازجملــه واکســن 
ــد  ــوند امنن ــی ش ــه م ــه ی DNA و RNA اسخت ــر اپی ــه ب ــوری ک اهی نوظه
واکســن هرپــس و آنفوالنــزا کــه بــر اپیــه DNA  در احل اسخــت هســتند.

 نتیجه گیری:
            

دانــش در احل گســترش ام راجــع بــه ماکنیســم اهی ایمنــی زایــی 
ــن اب  ــل واکس ــوه تاعم ــدن و نح ــی در ب ــی زای ــول ایمن ــن اه، اص واکس
ــرای  ــه ب ــد ک ــی کن ــم م ــی فراه ــایر مهم ــااعت بس ــی اط ــتم ایمن سیس
اسخــت واکســن اهی جدیــد و اکرامــد حایتی اســت. امروزه واکســن اهی 
ــی  ــگیری طراح ــور پیش ــه منظ ــی ب ــاری اهی مختلف ــرای بی ــی ب مختلف
ــاری اهی  ــرای بی ــب ب ــن ماس ــن واکس ــرای ایفت ــاش اه ب ــده اند و ت ش

ــه دارد.  ــان ادام ــر همچ دیگ

 مانبع:
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Bartlett; 2006. p. 317-43

The Merck Manuals Online Medical Library. 2008. Components of the

Immune System. Available from: http://www.merck.com/mmpe/sec13/

ch163/ch163b.html [Last cited on 2009 Nov 26].

National Institute of Allergy and Infectious Diseases. 2009. Types of

Vaccines. Available from: http://www3.niaid.nih.gov/topics/vaccines/
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 اتثیر خواب 

بر سالمت مغز
مریم اجهد تقی دیزج

دانشجوی اکرشانسی ارشد روانشانسی ابلینی

خــواب بخــش مهمــی از برانمــه روزانــه هــر فــرد اســت 

ــه طــوری کــه حــدود یــک ســوم زامن روز انــان، صــرف  ب

خــواب می شــود. داشــتن خــواب اب کیفیــت و اکفــی در زامن 

ــی  ــی حایت ــه زندگ ــرای ادام ــذا ب ــدازه آب و غ ــه ان ــب، ب ماس

اســت.

خــواب زامن خوبــی اســت ات مغــز ارتااطتــی را کــه بــه آنــاه 

ــد  ــرس کن ــااعت را ه ــی اط ــد و امبق ــت کن ــایز دارد را تثبی ن

و دور بریــزد. در طــول خــواب فــای بیــن ســلول اهی 

ــه اپک  ــد، ک ــترش می ایب ــی گس ــل توجه ــور اقب ــه ط ــز ب مغ

شــدن مــواد زائــد را از طریــق امیــع مغــزی- ناخعــی تســهیل 

می کنــد کــه بیشــتر ایــن امده ی زائــد، پروتئیــن آمیلوئیــد 

ــر  ــاری آلزایم ــاک اهی بی ــش امده ی پ ــد پی ــت؛ آمیلوئی اس

ــنین  ــر در س ــروز آلزایم ــد از ب ــی می توان ــواب اکف ــت و خ اس

ــد. ــی باکه کهنال

خــواب اناکفــی ای اب کیفیــت انمطلــوب در بیــاری اهی رایــج 

روانشاســی بــه طــور موثــری نقــش دارد امننــد اختــاالت 

خلقــی ای اعطفــی؛ و ایــن یعنــی خــواب یــک رابطــه دو 

ــج دارد. ــاری اهی رای ــایری از بی ــویه اب بس س

اگــر از افــراد درابره کیفیــت خــواب آنــاه بپرســیم در حــدود 

ــه  ــی مراجع ــاکن عموم ــه پزش ــه ب ــرادی ک ــوم از اف ــک س ی

افــرادی  از  و  می کننــد  گــزارش  را  مشــکاتی  می کننــد 

ــوم از  ــتند دو س ــکی هس ــدامت روانپزش ــال خ ــه دن ــه ب ک

چنیــن مشــکاتی اشکــی هســتند و در زانن بیشــتر بــوده 

و عمومــأ اب افزایــش ســن زاید می شــود. 

چرا خواب شابنه اهمیت زایدی دارد؟
            

 

مــردم بــه دلیل داشــتن اساعت اکری طوالنی و در دســترس 

بــودن ســرگرمی اه و فاعلیــت اه، و ســبک زندگــی عصــر 

جدیــد کمتــر از میزانــی کــه بدنــاشن نــایز دارد، می خوابنــد 

ــه  ــد. اب توج ــی ندارن اگه ــی آ ــانه اکف ــواب ش ــت خ و از اهمی

ــواب  ــته خ ــه گذش ــبت ب ــروزی نس ــردم ام ــاقت م ــه تحقی ب

شــانه ی بســایر کمتــری دارنــد و کیفیــت خــواب آنــاه 

اکهــش پیــدا کــرده اســت.

ــرای  ــدن ب ــز و ب ــرد مغ ــود عملک ــث بهب ــانه ابع ــواب ش خ

فاعلیــت اهی روز بعــد می شــود. در صورتــی کــه خــواب 

شــانه اکفــی نداشــته ابشــید، بخصــوص اگــر ایــن موضــوع 

ــد  ــوح اشه ــه وض ــد، ب ــافق بایفت ــددی ات ــب اهی متع در ش

همچنیــن  بــود.  خواهیــد  خــود  بدنــی  قــوای  تحلیــل 

نــدی اتــافق خواهند 
ُ

فاعلیــت اهی فکــری و ذهنــی نیــز بــه ک
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افــاد. و ایــن مالــه می توانــد در آینــده ابعــث ایــاجد مشــکات 

ــردد. ــا گ ــم و روان ش ــامت جس در س

ــه ایری  ــت احفظ ــد تثبی ــز را در رون ــب، مغ ــانه ماس ــواب ش خ

ــع  ــرای موق ــرد را ب ــد و ف ــموم اپک می کن ــز را از س ــد، مغ می کن

بیــداری آامده می کنــد.

چه مقدار خواب مورد نایز است؟ 
            

 

ــت  ــر اس ــف متغی ــراد مختل ــانه در اف ــواب ش ــه خ ــزان بهین می

ولــی بــه احتــال زاید ۹۰٪ از بزرگــاالن نــایز بــه حداقــل ۷ 

ــد. ــوب دارن ــت خ ــواب اب کیفی ــت خ اسع

خوابیــدن کمتــر از ۵ اسعــت و بیشــتر از ۹ اسعــت در طــول 

شــانه روز بــرای بزرگــاالن ماســب نیســت و می توانــد ســبب 

ــردد. ــر گ ــش عم اکه

آزامیــش خــون در واقــع بررســی پروافیــل خونــی فــرد اســت. ایــن 

آزامیــش در آزامیشــاه اهی مجهــز و تخصصــی اب اســتافده از 

نمونــه اهی خونــی تهیــه شــده از افــراد انــاجم می گیــرد. در ایــن 

آزامیــش عوامــل بســایری مــورد بررســی قــرار می گیرنــد. اب بررســی 

ناشنگــر اهی خونــی مختلــف، می تــوان بــه بررســی عملکــرد 

ــب  ــد و قل ــه، تیروئی ــد، کلی ــد کب ــدن امنن ــف ب ــدام اهی مختل ان

پرداخــت. همچنیــن اب آزامیــش خــون می تــوان بــه وجود بســایری 

از عوامــل عفونــی و اختــاالت ژنتیکــی پــی بــرد. در احلــت کلــی اب 

انــاجم آزامیــش خــون وضعیــت ســامت بــدن مــورد بررســی قــرار 

می گیــرد.

خواب چه اتثیری روی مغز می گذارد؟
            

 

خــواب بــرای جنبــه اهی گوانگون اکرکــرد مغز از جملــه: ویژگی اهی 

ــر  ــت اهی قش ــی فاعلی ــور کل ــه ط ــه و ب ــز، احفظ ــاختی، تمرک ش

مغــز اهمیــت دارد.

یــک پژوهــش روی عــده ای از اکرآمــوزان پزشــکی تمرکــز کــرد 

و درایفــت کــه اکرآموزانــی کــه اساعت اکری ابالیــی داشــتند و 

نمی توانســتند بــه انــدازه اکفــی بخوابنــد، اب خــاطاه و اختــاالت 

ــرای  ــی ب ــه زامن اکف ــی ک ــه اکرآموزان ــبت ب ــتری نس ــزی بیش مغ

ــدند.  ــه رو ش ــتند روب ــدن داش خوابی

ــدازه  ــه ان ــد ب ــم می توان ــواب ک ــت خ ــاشن داده اس ــاقت ن تحقی

مســمومیت اب الــکل بــرای اکرکــرد مغز مضــر و خطرانک ابشــد. از 

ســوی دیگــر اب خــواب و اســتراحت اکفــی می تــوان فاعلیــت مغــز 

را ارتــاق داد، قــدرت حــل مالــه را بیشــتر کــرد، تمرکــز و احفظــه را 

بهبــود بخشــید و اکرکــرد اهی مغــز را بــه طــور اقبــل ماحظــه ای 

ابال بــرد.

آای بی خوابی ای کمبود خواب عوارض دارد؟
            

 

بی خوابــی بــه عنــوان یــک اعمــل خطــر مســتقل و معتبــر بــرای 

ــوارش،  ــتاه گ ــاالت دس ــون ابال، اخت ــاشر خ ــردگی، ف ــاجد افس ای

ســردرد و بســایری از انــواع اختــاالت روانــی شــاخته شــده اســت.

بســایری از تحقیــاقت نــاشن می دهنــد کــه مغــز یــک بزرگــال 

جــوان کــه داچر کمبــود خــواب اســت بــه نوعــی شــبیه بــه مغــز 

یــک فــرد پیــر اســت.

ــر  ــتقیم منج ــور مس ــه ط ــه ب ــواب همیش ــف خ ــت ضعی کیفی

ــق،  ــاالت خل ــواص اخت ــود خص ــی زایدی می ش ــاالت روان ــه اخت ب

کمبــود و اختــاالت خــواب اب افزایــش خطــر مــرگ و میــر و 

ــت. ــراه اس ــز هم ــی نی خودکش

 

نتیجه گیری:
            

 

اب در نظــر گرفتــن فوایــدی کــه بررســی کردیــم بــدون شــک ناید 

اهمیــت خوابیــدن را دســت کــم بگیریــد؛ بابرایــن ســعی کنیــد 

شــب بیــداری را کــار بگذاریــد، قبــل از خــواب غذای ســنگین میل 

نکنیــد، محیــط خــواب راحتــی بــرای خــوداتن فراهــم کنیــد و کــم 

و بیــش ۸ اسعــت خــواب شــانه داشــته ابشــید ات از افســردگی،  

آلزایمــر، دقــت اپییــن، بــی حوصلگــی، احــاس خســتگی و انواع 

ــی و  ــری طوالن ــد عم ــید و بتوانی ــه دور ابش ــی ب ــاری اهی روان بی

پرانــرژی بــرای خــود بازیــد.

مانبع:
            

 

۱- اختــاالت خــواب، مولــف [پــل ردینــگ]؛ مترجــم سوســن افقــه، 

انتــاشرات گیــوا، ۱۳۹۵/ اول

۲- ناجتــی صــاف، علی اکبــر، بررســی وضعیــت پژوهــش اهی حــوزه 

خــواب در ایــران، نشــریه اتزه اهی علوم شــاختی، بــاهر ۱۳۸۲، دوره 

۵، شــاره ۱)مسلســل ۱۷( صفحــه ۳۴ ات ۳۸
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بیامری سندرم 

(PCOS) تخمدان پلی کیستیک
ریاحنه ابراهیمی

اکرشانسی ممیی دانشاگه آزاد اسالمی الرساتن- ورودی 98

انهنــاجری اهی  اشیع تریــن  و  پیچیده تریــن  از  یکــی 

اندوکریــن  در زاننــی کــه در ســن ابرداری قــرار دارنــد 

ســندرم  تخمــدان پلی کیســتیک ای هــان PCOS  اســت. 

 PCOS ــن ابر ــرای اولی ــال ب ــاین و لون در اسل ۱۹۳۵ اش

ــخص  ــی را مش ــوره و اچق ــاط آن اب آمن ــااسیی و ارت را ش

کردنــد. اگرچــه دلیــل اصلــی PCOS هنــوز مشــخص 

نشــده اام ایــن بیــاری بــه عنــوان یــک انهنــاجری 

ــاخته  ــی ش ــن و محیط ــی، اندوکری ــی، مابولیک ژنتیک

می شــود کــه چنداعملــی اســت

شــروع عائــم ایــن بیــاری ممکــن اســت زامنــی ابشــد 

کــه شــخص بــرای اولیــن ابر اقعــده )پریــود( می شــود اام 

اگهــی اواقت ممکــن اســت در زامن بزرگالــی همــزامن 

اب بــروز اچقــی آاغز شــود.

ــت اهی  ــتیک را از کیس ــی کیس ــدان پل ــندرم تخم انم س

ــدام  ــدان )ان ــع( در تخم ــر از امی ــه اهی پ ــک )کیس کوچ

ابدامــی شــکل در سیســتم تولیــد مثــل زانن اب وظیفــه 

تولیــد هورمــون اهی اســتروژن و پروژســترون، ذخیــره و 

ــکوپی  ــر امکروس ــد . از نظ ــک( برگرفته ان آزاد اسزی تخم

بــه   PCOS بــه  مبتــا  زانن  در  تخمــدان اه  انــدازه 

ترکیــب  می رســد.  طبیعــی  حــد  برابــر   ۵ ات   ۲ حــدود 

و  مزمــن  تخمک گــذاری  عــدم  اهیپرآندروژنیســم، 

تخمــدان اهی پلــی کیســتیک از ویژگــی اهی این ســندرم 

ــولین و  ــل انس ــت در ماقب ــب اب ماقوم ــه اغل ــتند ک هس

ــتند. ــراه   هس ــز هم ــی نی اچق

اپتوفیزیولوژی 
            

اجمعــی  توافــق   PCOS اپتوفیزیولــوژی  مــورد  در 

می توانــد  مهــم  سیســتم   4 حداقــل  نــدارد.  وجــود 

تخمــدان اه،  ابشــد؛  داشــته  نقــش   PCOS ایــاجد  در 

ــور  ــی(، مح ــی )چرب ــت اهی محیط ــه، ابف ــدد فوق کلی غ

هیپوفیــز. هیپواتالمــوس- 

بــه طورکلــی در انــان، عوامــل مؤثــر بــر رشــد فولیکولی 

 تنــاه یــک 
ً
بــه گونــه ای هاهنــگ هســتند کــه معمــوال

فولیکــول واحــد بــرای بلــوغ ناهیــی و تخمک گــذاری 

ــداد  ــر تع ــود. حداکث ــاخب می ش ــی انت ــورت متوال ــه ص ب

ش
وز

م
آ
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 6 ات 7 میلیــون، در اواســط 
ً
فولیکــول اهی تخمــدان، تقریــا

ابرداری امدر دارای جنیــن دختــر وجــود دارد و در بــدو تولــد 

 ،
ً
بــه 2 ات 3 میلیــون فولیکــول اولیــه اکهــش می ایبــد. متاعقــا

ــرای  ــم اهیی ب ــداوم اب ماکنیس ــور م ــه ط ــه ب ــول اهی اولی فولیک

کنتــرل میــزان ورود فولیکــول اهی اولیــه بــه حوضچــه در احل 

رشــد بــرای حفــظ ذخیــره تخمــدان و بــرای حفــظ ابروری، جمــع 

ــتقل  ــی، مس ــد فولیکول ــه رش ــن افزاهی اولی ــوند. ای آوری می ش

ــن  و  ــن ، اپراکری ــل اتوکری ــر عوام ــت تأثی ــن و تح از گادوتروپی

غــدد درون ریــز موضعــی قــرار دارنــد. در واقــع یــک تــاعدل پــوای 

 ،PCOS بیــن فولیکــول اهی در احل رشــد و خفته وجــود دارد. در

 FSH و  )AMH( ــر ــد مول ــون ض ــدروژن اه، هورم ــن آن ــاعدل بی ت

ــود  ــی می ش ــت فولیکول ــه ایس ــر ب ــه منج ــود ک ــل می ش مخت

ــدروژن  ــد آن ــمت تولی ــه س ــلول اهی  Theca را ب ــراوان س . LH ف

ســوق می دهــد، اام غلظــت FSH و تبدیــل آنــدروژن اه بــه 

اســترادیول اکفــی نیســت و در نتیجــه انتــاخب یــک فولیکــول 

اغلــب ممکــن نیســت کــه بــه عــدم تخمک گــذاری مزمــن 

گرانولــوزا  ســلول اهی  توســط  کــه   AMH می شــود.  منجــر 

ایــن تــاعدل  ترشــح می شــود، نقــش عمــده ای در کنتــرل 

ایــاف می کنــد، از ایــن رو، PCOS اب افزایــش رشــد فولیکــول اهی 

ــدی  ــول بع ــد فولیک ــف رش ــود و توق ــخص می ش ــک مش کوچ

ــه ی  ــه گفت ــود. ب ــتیک می ش ــوژی پلی کیس ــه مورفول ــر ب منج

محقــاقن فولیکــول اهی تخمــدان PCOS بــه طــور ذاتــی اب 

ــت ــافوت اس ــی مت ــدان طبیع ــول اهی تخم فولیک

اختــال در تنظیــم CYP17 )آنزیــم اسزنــده آنــدروژن هــم در 

غــدد فــوق کلیــه و هــم در تخمــدان اه( ممکــن اســت یکــی از 

ماکنیســم اهی اپتوژنتیــک اصلی و زمینه اسز اهیپرآندروژنیســم 

 Theca ســلولاهی  و  تخمــدان  اســتروامی  ابشــد.   PCOS در 

و گرانولــوزا در ایــاجد هآیپرآندروژنیســم تخمدانــی داخلــت 

دارنــد و LH ایــن بخــش اه را تحریــک می کنــد. عــاوه بــر ایــن 

 PCOS افزایــش غلظــت تستســترون، دربیــاران مبتــا بــه

 PCOS منــاش تخمدانــی دارد و میــزان کل تستوســترون در

ــد. ــی 20- 70( می رس ــی )یعن ــدار طبیع ــش از 2 برابرمق ــا بی اغل

معایراهی تشخیصی
            

 

از زامن کنفرانــس PCOS در اسل ۱۹۰۰ ایــن مفهــوم پدیــدار شــد 

کــه ایــن ســندرم ممکــن اســت در برگیرنــده طیــف وســیع تری 

ــد. در  ــدان ابش ــرد تخم ــال عملک ــه اهی اخت ــم و ناشن از عائ

اکراگه مشــترک روتــردام در اسل ۲۰۰۳ چنیــن نتیجــه گیــری شــد 

کــه PCOS ســندرمی اشمــل اختــال عملکــرد تخمــدان همــراه 

)اهیپرآندروژنیســم  اهیپرآندروژنیســم  اصلــی  ویژگــی اهی  اب 

ابلینــی، اشمــل هیرسوتیســم، آلوپســی )ریــزش مــو( اب الگــوی 

مردانــه و آکنــه کــه بــر اثــر وجــود و فاعلیــت آنزیــم 5آلــاف 

پلــی  اســت( و مورفولــوژی تخمــدان  ردوکــاز در پوســت   -

ــت. ــتیک اس کیس

معــایر اهی ابزبینــی شــده اسل ۲۰۰۳ اشمــل: اولیگواووالســیون  

ای عــدم تخمک گــذاری، ناشنــه اهی ابلینــی و بیوشــیماییی 

و  پلی کیســتیک  تخمدانــاهی  وجــود  و  هیپرآندروژنیســم 

ــه،  ــوق کلی ــازی امدرزادی ف ــوژی اه )هیپرپ ــر اتیول ــردن اسی ردک

ــینگ و...  ــندروم کوش ــدروژن، س ــده آن ــح کنن ــوراهی ترش توم
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ــخیص  ــرای تش ــردام ب ــایراهی روت ــتافده از مع ــه اب اس ــت ک ( اس

 PCOS ــخیص ــرای تش ــایر ب ــه مع ــایر از س ــور دو مع PCOS حض

ــت. اکفیس

اختــال عملکــرد اقعدگــی  در PCOS از عــدم تخمک گــذاری ای 

ــوره ات  ــرد و از آمن ــاشء می گی ــذاری من ــک گ ــع تخم ــش دف اکه

اولیگومنــوره متغیــر اســت. همچنیــن معــایراهی ســونوگرافیک 

ــول  ــش از ۲۰ فولیک ــود ۲۰ ای بی ــتلزم وج ــوژی PCOS مس مورفول

ــم  ــش حج ــر و ای افزای ــی ۹ میلیمت ــر ۲ ال ــدان اب قط ــر تخم در ه

تخمــدان بــه بیــش از ۱۰ میلی متــر هســتند. وجــود ایــن معــایر 

تنــاه در یــک تخمــدان بــرای تشــخیص مورفولــوژی PCOS اکفــی 

اســت. 

اچقــی در بیشــتر بیــاران مبتــا بــه PCOS رخ می دهــد بــه عاوه 

 PCOS میــزان غیــر طبیعــی لیپوپروتئیــن اه در بیــاران مبتا بــه

اشیــع اســت. هیپرانســولینمی انشــی از ماقومــت انســولین بــه 

ــولین  ــه انس ــت ب ــود. ماقوم ــده می ش ــع در PCOS دی ــور اشی ط

ممکــن اســت در ناهیــت منجــر بــه ایــاجد اهیپرگایســمی و 

دایبــت شــیرین نــوع دو شــود کــه هــردوی ایــن مشــکات بطــور 

مســتقیم اب اچقــی مرتبــط اســت.

تدابیر درامنی
            

 

درامن بیــاران مبتــا بــه PCOS بســتگی بــه شــاکیت بیــار دارد 

 دارای ســه جنبــه اصلــی هیرسوتیســم  و آکنــه، عــدم 
ً
و معمــوال

تخمک گــذاری مزمــن و وجــود اســتروژن و در نتیجــه هیپرپــازی  

آندومتــر اســت. درامن اپیــدار اهیپرآندروژنیســم و هیرسوتیســم 

را می تــوان همــزامن انــاجم داد اب ایــن احل در بیارانــی کــه 

ــت  ــن اس ــم ممک ــرل هیرسوتیس ــد کنت ــه ابرداری دارن ــل ب تای

ــد.  ــر ناش اماکن پذی

اولیــن معــایر بــرای درامن بیــاران مبتا بــه PCOS تغییر ســبک 

زندگــی اســت بــه نحــوی کــه بــاین می شــود در افــراد اچق اکهش 

وزن در طــی 6 امه می توانــد در هــر ســه جنبــه اخصیــت درامنــی 

داشــته ابشــد، در اغلــب اخنــم اهی دارای ااضفــه وزن، اکهش وزن 

و ورزش ســبب از ســر گرفتــه شــدن تخمک گــذاری می شــود. 

ــر را در  ــات بزرگت ــری عض ــه درگی ــی ک ــن ورزش اهی ــر ای ــاوه ب ع

پــی دارد ماقومــت و انســولین را اکهــش می دهــد.  بــرای درامن 

بیــاران مبتــا بــه PCOS کــه ااضفــه وزن ندارنــد تحــرک بدنــی و 

ــی  در  ــدابرداری خوراک ــرص اهی ض ــراه ق ــه هم ــد ب ورزش می توان

درامن هیرسوتیســم و اقعدگــی اهی انمنظــم موثــر ابشــد. 

قــرص اهی ضــد ابرداری ممکــن اســت بــرای ایــاجد دوره اهی 

منظــم توصیــه شــود، ای ممکــن اســت اب اســتافده از یــک دوره 

 هــر 3 ات 4 امه 
ً
متــاوب قــرص اهی پروژســترون )کــه معمــوال

یکــار تجویــز می شــود، اام می تــوان اماهنــه نیــز مصــرف شــود( 

ــود. ــاجد ش ــی ای دوره اهی اقعدگ

 OCP بســته به شــاکیت بیــار و درامن مدنظــر پزشــک، درامن و

اهی تجویــز شــده متــافوت خواهــد بود. 

 ovarian drilling ،روش دیگــر کمتــر دیــده شــده جراحــی اســت

نوعــی جراحــی اســت کــه اشنــس تخمک گــذاری را افزایــش 

می دهــد. ایــن روش وقتــی اســتافده می شــود کــه شــخص 

ــه  ــد ک ــخ نمی ده ــرای ابرداری اپس ــده ب ــی ش ــه دارواهی مصرف ب

در ایــن روش پزشــک بــرش کوچکــی را در ابال و ای اپییــن انف 

ایــاجد و دســتاه کوچکــی را از طریــق آن وارد شــکم می کنــد 

ــکوپی  ــن روش الاپراس ــه ای ــت، ب ــکوپ را داراس ــش تلس ــه نق ک

گفتــه می شــود، ســپس تخمــدان اب اســتافده از ســوزن کوچکــی 

ــن  ــه ای ــود ب ــوراخ می ش ــت س ــی اس ــراین الکتریک ــل ج ــه احم ک

ــن  ــود در ای ــب می ش ــدان تخری ــی از تخم ــش کوچک ــب بخ ترتی

ــه  ــه گفت ــود دارد ب ــدان وج ــم روی تخم ــاجد زخ ــال ای روش احت

ــون اهی  ــزان هورم ــش می ــه اکه ــی ب ــن جراح ــژواهن ای دانش پ

ــط  ــرات فق ــن اتثی ــد و ای ــک می کن ــذاری کم ــه و تخمک گ مردان

چنــد امه دوام دارد.

نتیجه گیری:
            

 

ســندرم تخمــدان پلی کیســتیک اختــال هورمونــی اشیعــی 

ــت ــخص نیس ــوز مش ــی آن هن ــل اصل ــه دلی ــت ک اس

ایــن بیــاری دربرگیرنــده طیــف وســیعی از عائــم مثــل: اختــال 

ــوی  ــر اب الگ ــوی س ــزش م ــه، ری ــذاری و ابرداری، آکن در تخمک گ

مردانــه، اچقــی، ماقومــت بــه انســولین و... اســت کــه بــرای درامن 

ــه  ــه ب ــپس اب توج ــی و س ــبک زندگ ــر س ــن راه، تغیی PCOS اولی

شــاکیت اصلــی بیــار، قــرص ضــد ابرداری و... تجویــز می شــود.

مانبع :
            

 

1- لــرزاده انهیــد – زایــان و انابروری – انتــاشرات اهویــر اسل 

42،141،143،144،145 1396-صفحــه 

2 - جعفردوســت بســانی رشــید، پروینــی کهنــه شــهری مریــم 

– ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک: عائــم ابلینــی، ژن اهی 

دخیــل در ایــاجد بیــاری و راه اهی تشــخیص آن، مجلــه علمــی 

ــزد  ــی ی ــهید صدوق ــکی ش ــوم پزش ــاه عل ــی دانش پژوهش

3- An International Consortium Update: Pathophysi-

ology, Diagnosis, and Treatment of Polycystic Ovari-

an Syndrome in Adolescence /link address: https://doi.

org/10.1159/000479371

4- https://www.nhs.uk conditions ›Treatment: polycystic 

ovary syndrome 
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اساتد حسین میرشمسی؛ 
چهره اجودانۀ ایران

افطمه توکلی فر
دانشجوی ترم 10 دارواسزی آمل

ــن روزاهی آابن ۱۳۸۷  ــی در آخری ــین میرشمس ــاد حس اس
در تهــران بــه معشــوق پیوســت. بهتریــن مــدح بــرای ایــن 
مــرد دانشــمند هــان اســت کــه رودکــی، اشعــر بزرگــال 
ــت: »از  ــی گفته اس ــهید بلخ ــورد ش ــری، در م ــری قم ۹ هج
ــزاران  ــرد ه ــار خ ــر و از ش ــک کمت ــم ی ــارش دو چش ش
ــد  ــانی امنن ــس جس ــن در ح ــرای م ــه او ب ــر« )اضیع دیگ
ــل  ــود عق ــود، اام کمب ــانم ب ــی از چش ــت دادن یک از دس
ــود.  ــر ب ــزاران نف ــودی ه ــر از انب ــایر فرات ــرد بس ــر ااسس خ ب
المللــی،  بیــن  در صفــات اتریــخ، در مقــایس ملــی و 
مردانــی تأثیرگــذار هســتند و اخطراتــاشن اجودانــه اســت. 
دکتــر میرشمســی اب خدامتــی کــه در عرصــه اهی مختلــف 
میکروبیولــوژی به ویــژه تولیــد واکســن در ایــران ارائــه کــرد، 
ــرزمین و  ــن س ــمندان ای ــرای دانش ــد و ایدش ب ــر ش مفتخ
ــه  ــت، همیش ــوی نیس ــخصیت دنی ــدا از آن ش ــه ج دایر ک

ــود(. ــد ب ــده خواه زن
آمــد و  ۱۳۱۶ در اصفــاهن بــه دنــای  میرشمســی در اسل 
تحصیــات ابتدایــی و راهنایــی را در آنــاج بــه اپاین راسنــد. 
ســپس در دانشــکده دامپزشــکی دانشــاه تهــران ادامــه 
تحصیــل داد و در اسل ۱۳۴۰ اکر خــود را بــه اپاین راسنــد. 
در آزامیشــاه تولیــد و تحقیــاقت میکروبیولــوژی موسســه 

در  تخصــص  کســب  بــرای   ۱۹۵۰ اسل  در  حــارک.  رازی 
انســتیتو  بــه  ایمونولــوژی  رشــته اهی میکروبیولــوژی و 
اپســتور اپریــس ســفر کــرد و پــس از دو اسل بــه ایــران 
اهی  بورســیه  از  اســتافده  اب  ابر  چندیــن  او  ابزگشــت. 
تحصیلــی دولــت آمریاک در آزامیشــاه اهی وزارت بهداشــت 
بوســتون و آلانــی و همچنیــن چندیــن اسل اب اســتافده از 
ــاه اهی  ــی WHO و FAO در آزامیش ــیه اهی تحصیل بورس
ویروس شاســی دانشــکده پزشــکی هیوســتون و اسری 
کــرد. میرشمســی حــدود  و تحقیــق  انگلســان اکر  در 
ــد  ــاقت و تولی ــت تحقی ــی و سرپرس ــاعون فن ــل اسل م چه
ــه رازی  ــکی در مؤسس ــرد پزش ــن اهی اب اکرب ــرم و واکس س
ــورد  ــی در م ــوم میرشمس  از مرح

ً
ــخا ــن ش ــه م ــود. آنچ ب

جزئــایت تولیــد ســرم و واکســن اهی مــارف انانــی 
شــنیدم ایــن اســت کــه: در حــدود اسل اهی ۱۳۷۳به دلیــل 
جنــگ جاهنــی دوم، واکســن دیفتــری بــه ایــران وارد نشــد 
و از ایــن لــاظ کشــور در مضیقــه بــود. وزیــر صحــت اعمــه 
ــه  ــت مؤسس ــس وق ــوی، رئی ــی فرانس ــی دلپ ــت از لوئ وق
رازی درخواســت کــرد کــه ایــن موضــوع را در مؤسســه 
حــارک پیگیــری کنــد. دکتــر دلپــی میرشمســی را بــه ایــن 
مأموریــت منصــوب کــرد و لــوازم اولیــه را در اختــایر وی قــرار 

زندگی انمۀ دکتر میرحسین شمسی، پدر واکسن اسزی ایران را از زابن پروفسور حسن اتج بخش، 
اساتد ابزنشسته دانشاگه تهران و عضو دائم فرهنگساتن علوم ایران می خوانیم.
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داد. دکتــر میرشمســی ایــن وظیفــه را بــه انــاجم راسنــد. ابتــدا 
اب اسخــت ســرم ضــد دیفتــری در اســب شــروع کــرد و ســپس 
واکســن دیفتــری، ســایه ســرفه و کــزاز را اب روش اگســتون 
لوئیــس رامــون کــه از دکتــر راســتار اشگــرد دکتــر رامــون 
آموختــه بــود تهیــه کــرد. ایــن طــرح بعــداه گســترش ایفــت و 
ابالخــره اسل اه بعــد بــرای همــه بچــه اهی ایرانــی اجــرا شــد و ات 
، هانطــور کــه اشهــد بــودم، پروفســور 

ً
امــروز ادامــه دارد. بعــدا

ــدود  ــافل را در ح ــج اط ــن فل ــف واکس ــی، اکش ــن آمریاکی اسبی
ایــران دعــوت کــرد و اب ااجزه اسزامن جاهنــی  ۱۹۷۴ بــه  اسل 
ــافل  ــج اط ــی فل ــن خوراک ــت واکس ــه اسخ ــروع ب ــت ش بهداش
 واکســن ســرخک، اوریــون و ســرخجه را در بخــش 

ً
کــرد. بعــدا

خــود تهیــه کــرد. تولیــد ایــن واکســن اهی ااسســی در تأمیــن 
ــت  ــود و وزارت بهداش ــر ب ــایر مؤث ــی بس ــوداکن ایران ــامت ک س
ایــران بیــاری اهی فراگیــر فــوق را کنتــرل کــرد و حتــی توانســت 

ــد. ــک کن ــه کم ــوراهی همای ــه کش ب
ضــد  ســرم  تهیــه  میرشمســی  دکتــر  دیگــر  ارزشــمند  اکر 
ــیوع اهری  ــم ش ــوراهی مه ــی از کش ــران یک ــرا ای ــت؛ زی اهری اس
ــه توصیــه اسزامن بهداشــت  اســت. از حــدود ۴۵ اسل پیــش ب
جاهنــی، ســرم ضــد اهری اســب در بخــش میرشمســی و اب 

ــد  ــش ض ــران )بخ ــتور ته ــتیتو اپس ــاکری انس هم
و  ســرم  از  مشــترک  اســتافده  اب  اهری( 
واکســن ضــد اهری تهیــه شــد. تلــافت 
دکتــر  ایفــت.  اکهــش  به شــدت  اهری 

ــود.  ــدی ب ــنده قدرتمن ــی نویس میرشمس
کــاب اهی افرســی در زمینــه اهی ویــروس 

شاســی عمومــی، ایمونولــوژی و پیشــگیری 

و واکسیاســیون و حــدود ۱۵۰ ماقلــه در مجــات معتبــر بیــن 
ــرد. وی  ــر ک ــوی منتش ــی و فرانس ــه زابن اهی انگلیس ــی ب الملل
عضو فرهنگســان پزشــکی و علــوم ایران و عضو فرهنگســان 
علــوم جــاهن ســوم بــود. میراشمــی اسل اه مــاشور و اکرشــاس 
اسزامن بهداشــت جاهنــی در انســتیتو اپســتور تونس بــود و در 
اسل ۱۹۵۵ بــه دعــوت اسزامن بهداشــت جاهنی، آزامیشــاه اهی 
ــه اپس  ــران ب ــرد. او در ای ــیس ک ــن را در اردن تأس ــد واکس تولی
ــددی  ــی متع ــز علم ــم جوای ــش و عل ــت در پژوه ۵۰ اسل خدم

ــرد. ــت ک درایف
خــدامت دکتــر میرشمســی در عرصــه تولیــد واکســن در ایــران، 
ــر  ــد و ه ــد امن ــی خواه ــه ابق ــه همیش ــت ک ــی اس اکراهی بزرگ
ــه  ــد. چ ــاجت می ایبن ــام ن ــرگ انبهن ــودک از م ــزاران ک ــه ه اسل
۹۶ اردیبهشــت  در  داد؟  انــاجم  می تــوان  ایــن  از  بهتــر  اکری 
بــرای شــرکت در کنفرانــس دفتــر بیــن المللــی اپیزوتیســم  
ــک روز  ــم. ی ــس رفت ــه اپری ــی ب ــر میرشمس ــراه دکت )OIE( هم
بــه توصیــه او بــه مونارتــر، محلــه هنــری اپریــس رفتیــم و در 
 
ً
آنــاج یــک هنرمنــد فرانســوی پرتــره اهی ام را ناقشــی کــرد. بعــدا
دکتــر میرشمســی پرتــره خــود را بــه مــن داد و پشــت آن تقدیــم 
عکــس ایــاشن اب دســت نوشــته بــه مــن اســت. 
ــد.  ــد دی ــر دو را خواهن ــداگن ه ــون، خوانن اکن
ــی  ــی کودک ــه وقت ــت ک ــی اس ــر ایران در ااسطی
آســان  در  ای  ســاره  می آیــد،  دنــای  بــه 
ــاره  ــن س ــرد، ای ــی می می ــد و وقت می درخش
افــرادی  ســاراگن  اام  می شــود.  اخمــوش 
امننــد دکتــر میرشمســی پــس از فــوت وی 

می شــوند. درخاشن تــر 

تصویری از دکتر حسین میرشمسی که 
خوداشن به دکتر اتج بخش تقدیم کرده   اند

مراسم تشیع پیکر 
اساد دکتر حسین میرشمسی

مهدی اقسمی - ايسا
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ل اهی ایرانی
َ
ریشه  شانسیَمث

اسیه اتن از سر ام کم نشود
ری

ّ
علی روحبخش مبص

دکتری ادبایت و اشعر-مشهد

این مثل داسانی دارد؛ »دیوژن« ای دیواجنس، از 

فیلسوافن مشهور یواننی است که در قرن ششم پیش 

از میاد مسیح می زیست. دیوژن از تام دنای و دارایی  اهی 

آن کاره گیری کرده بود، همچنین آداب و رسوم اجتاعی 

را اندیده می گرفت و در ناهیت اسدگی زندگی می کرد. او 

بیشتر روز را دور از قیل و اقل مردم زیر آسان و آفاب 

می گذراند و به تفکر می پرداخت.

در زامنی که اسکندر بیشتر سرزمین اهی آن روزاگر از 

جمله شهر محل تولد دیوژن را فتح کرد، از آن اج که 

شهرت دیوژن را شنیده بود، به دیدار او رفت؛ اام دید که 

مردی ژنده پوش و ژولیده، زیر آفاب خوابیده است. اب اپ بر 

وی زد و گفت: »برخیز که شهر تو به دست من فتح شد«

دیوژن گفت: »فتح شهراه اعدت شهرایران است و لگد 

زدن اکر خران«

اسکندر از این بی اعتایی و توهین دیوژن خشمگین 

شد. از او پرسید : »چرا به من احترام نمی گذاری؟«

دیوژن گفت: »تو بندۀ شهرت، ثروت و طمع هستی و 

من مدت اهست که این خواهش دناییی را در بند خود 

گرفار کرده ام پس می بینی که تو بندۀ بنداگن من 

هستی«

اسکندر پس از مدتی تفکر، از دیوژن خواست که چیزی از 

او بخواهد ات برآورده کند. در آن لحظه اسکندر ابالی سر 

دیوژن ایساده بود و امنع اتبیدن آفاب می شد. دیوژن 

در کال خونسردی گفت: »من از تو چیزی نمی خواهم. 

فقط اسیه ات را از سرم کم کن«

مانبع:
            

رحاندوسـت، مصطفی )1390(، فـوت کوزه گری، مثل اهی 

افرسی و داسـان اهی آن، جلد دوم، ص 625 ی
ران
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ایرج زبردست  
۱۳۵۳ - شیراز

محمد سعید اشد
۱۳۶۱ - همدان

لبخند زدی، باهر اب آن آمد
یک ابغ پر از نرگس و ریان آمد
ای دست بلند آسان در دستت

من انم تو را خواندم و ابران آمد

چان آشفته ام کردی که ابراهیم بت اه را
به حدی دوستت دارم که دنایدوست، دنای را
جاهن را اب تو تناه می شود چندی تحمل کرد

الهی بی تو چشانم نبیند صبح فردا را
جلیل صفر بیگی

 1353- ایام

امید صابغ نو
1358- تبریز

آمد به سِر قراِر تناهیِی من
به کوپه ای از قاطِر تناهیِی من

آمد، چمدان به دست، آرام نشست
تناهیِی تو کاِر تناهیِی من

این روزاه به حس غریبی شدم داچر
حسی شبیه گم شدِن نقشة فرار 

حسی شبیه دیر رسیدن به ایستاه
یک لحظه بعِد رد شدِن آخرین قاطر
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سـیمین دانشـور زندگـی خـود را اب جـال آل احمـد، ایـن گونـه 

می کنـد: روایـت 

... جـال و مـن همدیگـر را در سـفری از شـیراز بـه تهـران در باهر 

اسل 1327 ایفتیـم و در هـان برخـورد اول درابرة وجـود مـاعدن 

لـب لعل و اکن شـیراز در زامن ام شـک کرد و گفـت که تام این 

گونـه مـاعدن در زامن هـان مرحـوم خواجـه احفـظ اسـتخراج 

شـده اسـت،اب وجـود ایـن ابز بـه هـم دل بسـتیم. ثمـرة ایـن 

دلبسـتگی چـاهرده اسل زندگـی مشـترک امسـت در النـه ای که 

 اب دسـت خـودش اسختـه اسـت... . ... اگـر دیـده 
ً
خـودش تقریـا

ابشـیدش می دانید که چشـم اهی میشـی اش در صـورت رنگ 

پریـده و اسـتخوانیش همواره گفتی در تجسـس اسـت و اشید 

حتـی از روی لـاس متوجه الغریش بشـوید و اگـر بگویید چهل 

اسلـه اسـت اشیـد ابور نکنیـد چرا که قسـمت عمـده مواهیش 

سـفید شـده اسـت. راسـتش خـود من هـم اشنـزده اسل پیش 

وقتـی جـال آل احمـد را دیـدم در حقیقـت منتظر نبـودم آنقدر 

جـوان ابشـد، یعنی حتـی یکـی دو اسل از من کوچکتر ابشـد... . 

دهاشـی،جلد  علـی  کوشـش  احمد،بـه  آل  جـال  )ایدانمـه 

)82 و  اول،ص81 

... جـال آل احمـد از اخنـه پـدری اش بیـرون آمـده بـود و از امل 

دنـای هیـچ نداشـت. ام اناچر بودیـم خـودامن اکر کنیـم و انن 

خـودامن را در بایوریـم. مـن مـی خواسـتم همیـن را بایزامیم. به 

همیـن دلیـل زن جـال شـدم چرا کـه می خواسـتم خـودم برای 

خـودم یـک زندگـی دلخـواه بـازم نـه اینکـه وارد یـک زندگی از 

پیـش اسختـه شـده بشـوم و مـال و بیهودگـی رافه بـورژوازی را 

بایزامیم... 

)گفتگـوی دکتـر پرویز انتـل اخنلری ، دکتر سـیمین دانشـور،به 

انصرحریری،ص23( کوشـش 

سـیمین دانشـور در شـهریور اسل 1331 اب اسـتافده از بـورس 

فولبرایـت بـه آمریـاک رفت و به مـدت یک اسل در زمینه داسـان 

اسل  یـک  ایـن  در  کـرد.  تحصیـل  زیایی شاسـی  و  نویسـی 

انمـه اهی فراوانی به دسـت او و جال برای یکدیگر نوشـته شـد 

ات مرهمـی بـر ایـن فـراِق یـک اسله ابشـد.

ناگهی به زندگی جالل و سیمین؛ 
«اعشاقنه ای ماعصر » 

علیراض خلیلاین 
دانشجوی اکرشانسی ادبایت دانشاگه خایم مشهد
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یکشنبه 28 سپامبر 1952 / 6 مهر 1331 استنفرد:  

- جـال عزیـزم، قرابنـت گـردم. ابز بـی خبـری از تـو اجنـم را بـه لـب 

راسنـده اسـت. دو انمـه از تـو و عزیزتریـن کانـم درایفت کـردم، دو 

انمـه ای کـه دانشـور از نیویـورک فرسـاده بـود و اکنـون ابز از تـو بی 

خبـرم. یـک هفته اسـت کـه هیچ گونه خبـری از تو ندارم. آای سـیمین 

سـایه خـود را از اید بـرده ای؟آای بـه دوری مـن اعدت کـرده ای؟ من که 

هنـوز اعدت نکـرده ام و هـرروزی کـه می گذرد بیشـتر شـیفته تو می 

گـردم، محبتـم بـه تو بیشـتر و عمیق تر می شـود و پشـیان-تر می 

شـوم کـه چـرا آمـدم و محبوب تریـن دارایـی خـود را تنـاه راه کـردم... 

.اام زندگـی مـن! بـی تـو من زندگـی نمی کنـم. این مردگی سـت وقتی 

محبـوب آدم کـارش ناشـد... . راجـع بـه کابـی که مـی خواهی اچپ 

کنی)دسـت اهی آلوده( خیلی خوشـوقت شـدم. می دانم کـه تو مرد 

موفقـی هسـتی و هرچـه بخواهـی انـاجم خواهـی داد.کسـی کـه هر 

شـب و روز بـه اید تـو اسـت و هرگـز تـو را از اید نخواهـد بـرد و تـو را 

اعشـاقنه می پرستد-سـیمین تو.   )انمه اهی سـیمین و جال،کاب 

اول،ص61(

سه شنبه 7 اکتبر 1952 / 15 مهر 1331 تهران: 

-سـیمین اجن! عزیزدلکـم! ابز ایـن ابر هـم مـن در ناهیـت عصانیت 

و انرحتـی و انتاظر اکغذ دوشـنبه)دیروز(ام را فرسـادم و شـب هان 

روز،یعنـی دیشـب اکغـذاهی تـو آمـد. دوات اکغـذ از تو عزیـزاجن! یکی 

اکغذ 28سـپامبر و دیگری یک اکغذ مفصل شـش صفحه ای... .اول 

کـه اکغـذت را بـه چـان عجلـه ای مـی خواهـم ابز کنم که دو سـه ابر 

امـاکن اپره شـدن آن مـی رفـت و بعـد هـم کـه ابزش می کنـم ناهی 

بـه سـر و تـه اش مـی انـدازم و آنـاجاه کـه خـاطب بـه مـن کـرده ای، 

خـاطب اهی آن را مـی خوانـم. جـال عزیزم،جـال عزیـز مـن، تصدقت 

سـیمین و غیـره را بـه اخطـر می-سـپرم... .البته در جسـتجوی اینکه 

در خـاطب اهی تـو محبـت بیشـتر ای کمتـری از هفتـه اهی پیـش 

هسـت ای نـه. بعـد ناهی سرسـری بـه همه اکغـذ می افکنـم و بعد 

مـی روم سـراغ خواندن... . احل من بد نیسـت. فقط دلمـرده ام. هنوز 

ـرچ می 
ُ

هـم بـه غـایب تـو اعدت نکـرده ام و راسـتی مثـل مـرغ اهی ک

امنم. سـرم درد گرفته اسـت. از 8ونیم ات به احل که 10وربع اسـت دارم 

مـی نویسـم... .و اگر حوصله شـد ابز هـم ادامه می دهـم وگرنه بقیه 

 ابی ابی عزیـزم. از راه دور 
ً
اکغـذم مـی امند برای فـردا و پس فردا. فعـا

در آغوشـت مـی گیرم. چه شـعراهی قشـنگی می نویسـی عزیـزم. آای 

همیشـه این طـوری ابهـم مهـرابن خواهیـم بـود؟ آای ایـن دوری ام را 

این طـور مهـرابن کـرده اسـت؟ من کـه از طـرف خودم قـول می دهم 

بعـد از ایـن آدم بشـوم، امیـدوارم توام همیشـه همینطـور اب محبت 

ابشـی. ای آینـده انمعلـوم!ابز دلـم می گیرد.بس اسـت.

)انمه اهی سیمین و جال،کاب دوم،صفحه نود و پنج(

دانشـور پـس از ابزگشـت بـه ایـران در ماقطـع مختلـف بـه تدریـس 

زیایی شاسـی و اتریخ هنر پرداخت. در اسل 1342 به دعوت دانشاه 

اهروارد در سـمیار اتبسـانی اهروارد شـرکت کـرد. اسل 1348 اسل 

بسـایر مهـم در زندگـی شـخصی و ادبی دانشـور اسـت. در اتبسـان 

این اسل دو واقعه مهم روی می دهد: انتاشر سووشـون،اولین رامن 

دانشـور،در تیـرامه و مـرگ جـال آل احمـد در شـهریور امه. سـیمین 

دانشـور در ماقله»غـروب جال«مـرگ او را بـه طور اکمل شـرح داده 

اسـت کـه بـه قسـمت اهیـی از آن مـی پردازیـم، زیایی کام سـیمین 

حتـی در همین»ماقلـه«ای بـه گفتـه خودش»جزوه«غـروب جـال 

هم مشـهود اسـت:

صبح روز چاهرشنبه 18شهریور امه 1348 :

انگشـتش را ابالی اسـتخوان ترقوه اش در قسـمت سمت راست،آناج 

کـه اشهرگ تپش دارد گذاشـت و گفـت:درد می-کنـد، بدجوری هم. 

غـروب سـه شـنبه درای رفتـه بود،هرچنـد آن روزاه درای روی خوشـی 

نـاشن نمـی داد و هـوا ابـری بـود. لـاس اکرش را پوشـید و سـرگرم 

تعمیـر بـاخری دیـواری ااتقـان شـد...نزدیکی اهی ظهـر اکرش تـام 

شـد و رفـت حـام. مثـل همیشـه رفتـم و پشـتش را اصبـون زدم و 

بلنـد  بـود  گذاشـته  را  بتراشم؟ریشـش  را  ریشـم  پرسـید  شسـتم. 

بشـود. تعجب اسـت آدم در چهل وشش اسلگی 

مـوی سـر و ریشـش آنقدر 

سفید شـده ابشد.

جـال  گفتم:نـه 

خیلـی  ، ش ا نتر

اسـت... قشـنگ 

جـال گفت:جمعـه می 

برمت،بـه مـن کـه خیلی 

تـو  گذشـت،به  خـوش 

چطور؟بـه مـن هـم خوش 

گذشـته بـود... .[جال]نمـی 

بگـذرد.  بـد  ام  بـه  گذاشـت 

فکـر می کـرد ام را از تمدن دور 

کرده،بـه جنـگل کاشنـده، جـز 

درای و جنـگل چیـزی بـه ام نداده 

و از تناهیی حوصله  امن سـر رفته، 

اام کسـی کـه اب جـال بـود هرگـز 

تنـاه نبـود. در اسلـاین درازی کـه ام 

ابهـم بودیم، من همـواره از خویاشن 

و نزدیـاکن دور مـی شـدم و بـه جـال 

نزدیـک و نزدیک تـر،او مـرا بـس بـود... 

.ابران مـی آمـد و زمین را به آسـان کوک 

مـی زد... .نـاظم آمـد و گفـت:آاق دو نفـر اب 

اکمیـون آمـده انـد و از زمیـن اهی ام امسـه 
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را  عایـش  و  پوشـید  را  اهیـش  چکمـه  .جـال  برنـد...  مـی 

برداشـت و رفـت. وقتـی برگشـت بدجـوری رنگش پریـده بود. 

چکمـه اهیـش را کنـد و گفـت: یـک درد عجیبـی از مـچ اپیـم 

آمد ات سـینه ام و از این مچ دسـت ات مچ دسـت دیگر. شـکل 

صلیـب و احال ابران تندتـر کـرده بـود. جـال گفـت: خیلـی اکر 

کردم،خسـته هسـتم. احال دیگر می-خوابم.[در بستر خواب]

شـروع کـرد بـه خواندن[کـاب عـاقب امه نشـین]و مـن هـم 

مشـغول جمـع آوری شـدم. گفت:عهد و عایل،ادبایت سـخت 

دارد تجربـی مـی شـود... .بعد گفت:سـردم اسـت. یک کیسـه 

آب جـوش... بـردم و کـار اپی جـال گذاشـتم... . گفـت: ببیـن 

چنـدات آسـپرین داریم؟شـمردم. هفـت ات آسـپرین داشـتیم.

گفت:خـوب اسـت ات صبـح بـس اسـت.گفتم جـال اجن نمی 

بـایورم. دکتـر  بـروم  ابیـد  خـورد،  آسـپرین  همـه  ایـن  شـود 

گفت:نـه اباب،چیـزی نیسـت. می ترسـم تـو ایـن ابران تادف 

کنـی. صبـر مـی کنیم ات صبـح... .کـاب را ات نیمه خوانـده بود، 

بـی اینکـه ببندد بـه دقـت و ظرافت همیشـگی از رو،روی 

میـز گذاشـت و اب دو انگشـتش فتیلـۀ شـمع را گرفـت 

و شـمع اخمـوش شد.گفت:نفسـم ابال نمی-آید،یـک 

پتـو پیـدا کـن بینـداز روی پشـتم. دنـال پتو گشـتم 

کـه پیـدا نکـردم و می شـنیدم کـه جـال نفس اهی 

بلنـد مـی کشـد. بـه مهیـن گفتـم هـر طـوری کـه 

اسـت  ایـن  از  بهتـر  دکتـر،  دنـال  روم  مـی  شـده 

کـه اینـاج بنشـینم و شـور بزنیـم. جـال دیگـر 

خرانسـه می کشـید و وحشـت اجن مرا اناشته 

بـود. دویدم،امشـین را روشـن کـردم،آن چـان 

ابرانـی مـی آمد کـه برف-اپکـن اهی امشـین از 

پسـش بر نمـی آمدنـد. نزدیک درامنـاه در 

اخنـه ای ابز بـود تو رفتم.اخنـه بهایر اکراخنه 

بـود. داد زدم،آمبوالنس،اکسـیژن. التاس 

مـی کـردم و داد مـی زدم. مـردم از اخنـه 

اهیـاشن بیرون ریختـه بودند. بـه بهایر 

اکسـیژن  و  آمبوالنـس  کـه  گفتـم:احال 

اکمفر،یـک  آمپـول  یـک  نـداری، 

خون..کورامیـن...اب  فـاشر  دسـتاه 

بهـایر و اخنـم قهرامنـی در امشـین 

نشسـتیم. انتاهی کوره راه امشین 

ام به شـن نشسـت. دسـت بهایر 

اتریکـی  در  و  بـودم  گرفتـه  را 

پیـش  دویدیم،رفتـم  مـی 

روی  گذاشـتم  را  جال،لبـم 

پیاشنیـش،داغ بود. بهایر فـاشر خونش را 

گرفـت و سـر تـاکن داد.گفتم:چـرا آمپول نمـی زنی؟گفت صبر 

مـی کنـم ات دکتـر باییـد. فـاشر خونـش پنـج اسـت. بـه جال 

نـاه کردم،دیـدم چشـم بـه پنجـره دوخته،چشـماهیش بـه 

پنجـره خیره شـده. انـار ابران و اتریکی و چیره بر توسـاکاه را 

مـی اکود ات ناهش به درای برسـد. تبسـمی بر لبش بـود. آرام 

و آسـوده. انـار از همه چیز سـر در آورده بود. انـار پرده از دو 

سـو کشـیده انـد و اسـرار را ناشنـش دادند و احال تبسـم می 

کنـد. تبسـم می کنـد و می گوید:کاه سـر همه اتن گذاشـتم 

و رفتـم. بدتریـن اکری کـه به عمـرش اب من کرده بـود، همین 

بـود... .

)ایدانمه جال آل احمد،غروب جال،ص296(

و در آخـر اشیـد ابزگشـت بـه اولین انمـه ای که سـیمین پس 

از خـروج از اخک ایـران برای جالش نوشـته بود جذاب ابشـد:

سه شنبه 2 سپامبر 1952 / 11 شهریور 1331 ایالای 

– جـال عزیزم،قرابنـت گردم. رفتـم و از سـخت اجنی اهی خود 

شرمنده ام. بی تو یک دم زیستن شرط وافداری نبود. وقتی از 

تـو جدا شـدم هانطور کـه پیش بینی می کـردم، مثل جفت 

مـرغ ماهجـر چـان اندوهی فـرا گرفتم کـه از گریه نتوانسـتم 

خـودداری کنـم. در طـاّیره اب وجـود متلـک اهی ایـن و آن کـه 

آمریـاک رفتـن گریه نـدارد و غیـره،ابز ات مدتی، یعنـی ات وقتی از 

مـرز ایـران دور شـدیم،گریه مـی کـردم و هرچـه می کوشـیدم 

خـود را آرام بکنـم نمـی توانسـتم. اکنـون کـه ایـن اکغـذ را می 

نویسـم کمـی آرام شـده ام و راض بـه داده داده ام. ابری،خـود 

کـرده را تدبیر نیسـت... .

)انمه اهی جال و سیمین،کاب اول،ص31(

مانبع:
            

دهاشـی- علـی  کوشـش  احمد-بـه  آل  جـال  ایدانمـه   –  1

1364-تهـران اپاسراگد-شـهریور  انتـاشرات 

انتـل  پرویـز  اب  شـنودی  و  امروز-گفـت  ادبـایت  و  هنـر   –  2

اخنلـری و سـیمین دانشـور-به کوشـش انصر حریری-نشـر 

مشـهد-حق اچپ متعلق و محفوظ به کابسـرای اببل-اسل 

1366 اچپ 

احمد-کـاب  آل  جـال  و  دانشـور  سـیمین  اهی  انمـه   –  3

آمریـاکی  سـفر  در  احمـد  آل  بـه  دانشـور  اهی  اول-انمـه 

جعفـری- تنظیم:مسـعود  و  دانشـور)1332-1331(-تدوین 

تهـران نیلوفـر-1382  انتـاشرات 

احمد-کـاب  آل  جـال  و  دانشـور  سـیمین  اهی  انمـه   –  4

دوم)بخـش اول(-انمـه اهی آل احمـد بـه دانشـور در سـفر 

تنظیم:مسـعود  دانشـور)1332-1331(-تدوین  آمریـاکی 

تهـران نیلوفـر-1384  جعفری-انتـاشرات 
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VI. Physiotherapy inter-

ventions

Along with other healthcare domains, physiotherapy 

has a crucial role for MS patients. 

In acute stages vigorous training or aerobic exercises 

are not recommended rather gentle exercises, mobili-

zation, PNF exercises, balance training, aquatic train-

ing, and posture correction are suggested according to 

the guidelines. It should be noted that the room or the 

water temperature should not be warm. Medications 

such as IV steroids and baclofen are advised to de-

crease spasticity. aquatic exercises are ranked as the 

most effective among these interventions, and aero-

bic exercise has small-to-moderate effect sizes.

In chronic stages, muscle strengthening exercises can 

be done especially for the trunk muscles. According to 

Verheyden et al, proximal stability is always needed 

for distal mobility, and trunk muscles are mainly re-

garded as local stabilizers. Individuals with MS have 

different strategies to maintain balance in compari-

son to healthy individuals. They tend to use more com-

pensatory postural adjustments and less anticipatory 

postural adjustments. strengthening and activating 

their trunk and limb muscles through core stability 

exercises and dynamic neuromuscular stabilization 

(DNS) will improve the patient’s balance and gait, 

and will ultimately decrease the likelihood of falling. 

DNS will induce subconscious stimulation of special 

zones to reflexively mediate the diaphragm and oth-

er core stabilization muscles, which has been shown 

to be extremely effective for individuals with reduced 

somatosensory or movement awareness. It can also 

improve respiration, and decrease forward head pos-

ture. According to some authors, robotic gait training 

is also a developing strategy for neurological patients 

including MS, as it decreases the physical demand 

needed from physiotherapists, and can be time-sav-

ing. Relaxation therapy, psychological support, and 

family consultations are extremely important in the 

management of this disease as well. 
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central nervous system of the induvial, consequently, 

the B-lymphocytes may produce antibodies which af-

fect the myelin due to the similarity to the viral pro-

tein. However, Immune reactions may be different 

in various cases. Women with MS are more likely to 

have a variation of a gene that produces high levels of 

a protein called interferon-gamma. Interferon-gam-

ma can aggravate MS by promoting inflammation 

and tissue damage. Men have less of this gene vari-

ation, which is why they are more protected against 

this disease.

III. Signs and symptoms

Lesions can occur throughout the white matter of 

brain. MS patients will have nerve conduction prob-

lems. Conductivity also depends on electrolyte concen-

tration and body temperature, and a MS individual’s 

condition deteriorates with high body temperature. 

Therefore, this factor has to be taken into account 

during rehabilitation sessions. Early symptoms of MS 

are fatigue and lethargy, aching limbs, and sensory 

problems but as the disease progress, more symp-

toms as the following may develop.

• Optic neuritis, which involves diplopia, nystag-

mus, and in later stages, vision loss might occur.

• Sensory signs such as paresthesia, dysesthesia, 

and pain.

• Lesions in the brainstem or cerebellar lesions 

are known as Charcot’s triad (intention tremor, scan-

ning speech, nystagmus, and trigeminal neuralgia).

• Spinal cord and pyramidal tract lesions include 

spastic paresis and increased deep tendon reflex. 

Spasticity is regarded as an annoying and disruptive 

factor in a patient›s daily living. It increases the like-

lihood of falling by increasing energy consumption, 

fatigue, and disturbing the patient›s sleep. Moreover, 

spasticity decreases the quality of life and causes pain 

and disability.

• Autonomic nervous system dysfunction in MS 

patients includes bowel and bladder incontinence, 

constipation, and nocturia.

• Cognitive impairments are also common such 

as memory problems, slow thinking, and depression 

which occur in roughly 75 percent of MS patients.

• L’hermite’s sign may also occur which is a per-

ceived electric shock when they flex their neck.

• Balance and coordination deficits are also com-

mon among these patients.

IV. Types of MS

1) Benign with 1-2 relapses and full recovery, it is the 

mild form of MS.

2) Relapsing\remitting (65-80 percent recovery oc-

curs between relapses but gradually the intervals get 

shorten). 

3) Primary progressive (rapid, no remission). 

4) Secondary progressive (a slow process of myelin 

destruction) 

5) Progressive relapsing (very rapid and 50 percent of 

relapsing\remitting type finally develop into second-

ary progressive, which is the worst type of MS).

V. Diagnosis

Healthcare providers may use a few different tests. 

That›s because there isn›t one single test that can 

diagnose MS. However, the gold standard for MS di-

agnosis is magnetic resonance imaging (MRI). Spi-

nal fluid tests are also informative for MS diagnosis. 

Evoked potentials such as Motor Evoked Potentials 

(MEP), Sensory Evoked Potentials (SEP), and Visual 

Evoked Potentials (VEP) check the electrical activity 

of the nervous system to see if the nervous pathways 

are properly functioning. Neurological tests to check 

the sensation, deep tendon reflex, vision, hearing, 

balance, and coordination test should also be taken. 

Spasticity can be measured with the modified Ash-

worth scale or Tardieu scale.
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Physiother-
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ventions 
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Mohammad Fadaie Zadeh

I. Etiology

Multiple sclerosis (MS) is a disorder causing demyelin-

ation in the brain and spinal cord, and resulting sclerot-

ic plaques formation due to edema and inflammation 

around the lesion. MS is the most common immune-me-

diated disorder affecting the central nervous system. The 

origin of MS is genetic and environmental factors. High 

levels of MS are seen in North America and Europe and 

lower rates in eastern Asia and sub-Saharan Africa. About 

400,000 people in the U.S. are said to have MS and it is 

twice more prevalent among women than men.

II. Pathogenesis

As mentioned earlier, MS causes destruction of the my-

elin around the nerve fibers and the most common fac-

tor is a viral infection in the childhood of these individuals 

which somehow could cross their blood-brain barrier and 

activate their immune system. This process makes the 

T-lymphocytes sensitized to the viral protein and also the 

myelin due to their similarity. This procedure can remain 

latent for years until 20 to 40 years old, when a second 

infection occurs, then the lymphocytes may re-enter the 
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It is time for the human genetics community to accept the 

complexity of human traits previously recognized by Sny-

der et al.

            The concept of statistical 

interaction

This figure simply shows that the possibility of getting the 

disease is due to the specific combination of genotypes that 

are inherited. And bb have a population frequency of 0.25 

while genotypes Aa and Bb have a frequency of 0.5. Let’s 

also assume that if people inherit Aa or Bb, but not both (ie, 

the exclusive logical function OR [XOR], they are at very high 

risk for disease. What makes this model interesting is that 

the risk of disease depends entirely on a particular combi-

nation of genotypes inherited in more than one place. The 

penetration is the same for each individual genotype in this 

model and is calculated by adding the abundance of gen-

otype products and penetration values. Inheritance can be 

calculated as expressed by Calorhaus et al. Therefore, in this 

model, there is no difference in disease risk for each single 

locus genotype determined by infiltration values. This mod-

el is labeled in the category of genetic models including two 

SNPs by Lee and Reich M170 and is an example of a pattern 

that cannot be distinguished by a simple linear function. It 

is caused by epistasis or nonlinear gene-gene interaction. [4]

            In conclusion…

Here is a preliminary overview of how epistasis can affect 

human health and disease, and how it can be detected in 

population-based studies that also contribute to eye color 

variability. We offer personal genetics and some tips for im-

proving personal genetics due to this complexity.
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in another place, as well as the determination of 

eye color in Drosophila, provides a classic example. 

Investigations of effective and influential factors in 

this study indicate that reddish, brown, and white 

genes play a significant role in the simplified mod-

el of Drosophila’s eye pigment. The eye pigment in 

Drosophila requires the synthesis and deposition of 

both drosoptrins, red pigments synthesized from 

GTP, monochromes, and brown pigments synthe-

sized from tryptophan. A mutation in brown pre-

vents the production of bright red pigment, result-

ing in a fly with brown eyes, and a mutation in red 

prevents the production of brown pigment, result-

ing in a fly with bright red eyes. In flies with muta-

tions in the white gene, no pigment is produced, and 

the fly will have white eyes regardless of genotype 

in brown or reddish areas. In this example, the white 

gene is epistatic to brown and reddish: a mutant 

genotype in the white locus overlays the genotypes 

in other loci. It also limits the texture of wild pop-

ulations. This was necessary to show that epistasis 

occurs in the expression of natural genetic diversity. 

The challenge now in model organisms is to avoid 

recognizing their existence and understanding their 

nature. Considering two situations, there are reasons 

in this area that show that higher-order epistasis can 

be important for evolution. At present, suitable sub-

stitutions for specific alleles are possible, especially 

in microbial systems already capable of auto-phe-

notyping. Well-replicated experimental designs, 

the ability to test a mutation or combination of mu-

tations in many genetic fields is now reasonable. In 

addition to easy access to commercial and personal 

genetic services, our knowledge of the genetic ar-

chitecture of common diseases is still minimal. The 

promise of accurate prediction of most people at 

risk has not been fulfilled. Unfortunately, these as-

pects of the genetic architecture have not been ad-

dressed in most genetic linkage studies that provide 

the knowledge base for interpreting large-scale ge-

netic linkage outcomes. In one study [1] Fischer de-

fined epistasis statistically as an explanation for the 

deviation from enhancement in a linear model. [1] 

Epistasis has previously been shown to distinguish 

between Bitson biological epistasis and Fisher’s sta-

tistical epistasis. This distinction is essential when 

considering the genetic structure of common hu-

man diseases because biological epistasis occurs at 

the cellular level in an individual. [1, 2]

            Tidal Epistasis

Tidal Epistasis is a pattern of genotype-to-phenotype 

relationships resulting from genetic diversity in the 

human population. This distinction is essential when 

drawing biological conclusions from a statistical mod-

el that describes a genetic link. Moore, Williams, and 

Phillips have argued that more modern definitions of 

epistaxis may be needed given our newfound knowl-

edge of gene networks and biological systems. How-

ever, the classical definitions proposed by Bateson 

and Fisher are still a good starting point for thinking 

about gene-gene interactions. Our ability to mea-

sure information at multiple levels in the hierarchy 

between genes and disease provides a basis for in-

terpreting statistical models. Our ability to translate 

systems’ biology also depends on a deeper under-

standing of epistasis and human disease, our analyt-

ical framework, and the simplification assumptions 

we make. Understanding the complexity of genetic 

architecture and making successful progress based on 

these five recommendations provides the knowledge 

base necessary for personal genetics to impact human 

health that we all like to see. [3] It is interesting to note 

that focusing on the complexity of human genetics is 

not a new idea. More than 50 years ago, Snyder sug-

gested that “if human genetics wants to advance in 

new directions, the traditional atomic approach must 

be complemented by new methods that provide in-

formation about multifactorial inheritance” and that 

“We must be able to analysis the genetic diversity 

without resorting to classical single-gene analysis.” 
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William Bateson, who first coined the term “genetics”, 

coined the word “Epistasis” in the early 1900s to describe 

deviations from Mendelian inheritance. It’s literally 

“standing on,” and Bateson used it to describe charac-

ters that were layered on top of other characters, thereby 

obscuring their expression. The breadth of high-perfor-

mance genotype technology can hinder scientific re-

search. The discovery and development of genome ed-

iting technologies open in this content about ‘’Genotype 

Technology ‘’. Suitable substitution for specific alleles is 

possible, especially in microbial systems already capa-

ble of auto-phenotyping in well-replicated experimen-

tal designs. The ability to test a mutation or combination 

of mutations in many genetic fields is now reasonable. 

Its ability to test for a mutation between genotype and 

phenotype results from epistasis (gene-gene interaction) 

and other phenomena such as gene-environment inter-

action and gene heterogeneity at specific locations on the 

chromosome. According to the definition of epistasis, an 

allele in one place that hides the expression of an allele 
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