
  

 

در آمار توصیفی )تصویری(         SPSS  آموزش  گام به گام 

این مبحث به شما نشا  میدهد که چگونه از این نرم افزار  

برای استنتاج تحلیل داده ها و آمار  0107تا  00،1نسخه

 توصیفی استفاده کنید .

ز این نرم افزار برای ایجاد هیستوگرام، توزیع توالی ا

Tukey،نمودارهای محاسبه مقدار استاندارند  ساقه وبرگ،  

نمودار جعبه ای شاوص های مرکزگرا مثل ) میانه، میانگین  

ومد( ، محاسبه مقدار استاندارد پراکندگی ها) دامنه، دامنه  

میا  چارکی، انحراف معیار و واریانس( و محاسبه مقدار  

استاندارد کشیدگی ها و چولگی ها میتوانید استفاده کنید.    

    

 فرمان توالی                                                                  

این فرما  یا دستورالعمل برای محاسبه چارکهها، صهدکههها،       

شاوص های مرکزگرا )میانه، میانگین و مد( ، شاوهص ههای       

پراکندگی) دامنه، انحراف معیار، واریانس، مینیمم و ماکزیمم( 

 ، کشیدگی و چولگی و ایجاد هیستوگرام ها بکار میرود.  

 به این صورت زیر می گوید :

 Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies      
باالی پنجره کلیک کنید و سپس    Analyze 1روی آیتم .  

    drop down    را از منوی Descriptive statistics  

را انتخاب کنید    pop up    را از منوی Frequencie  و  

 ظاهر می شود:   

ظاهر می شود :            Frequencies  2کادر محاوره ای .  

. متغیرهایی که میخواهید آنالیز کنید با کلیک به سمت      3

 چپ کادر محاوره ا  Frequenciesانتخاب کرده سپس دکمه

 arrowرا کلیک کرده تا بتوانید متغیر را به داول کادرسمت

 راست  Variablesانتقال دهید.                                   

.  اگر شما یک توزیع توالی می وواهید داشهتهه بهاشهیهد           4 

 Display Frequencyمطمئن شوید که گزینۀ  مشخهص 

tables     شده است و فرایندهای آماری که می وواهیهد اجهرا

کنیدکادر مهحهاوره      Statisticsکنید را با کلیک روی دکمه 

 ظاهر  می شود :   statisticsای

 

 معرفی نرم افزار

SPSS 

 

  

 

 

.برای محاسبه یک صدک در کادر سمهت چهپ قسهمهت          5 

  Addصدک ها کلیک کنید. صدک مورد نظر را تایپ کرده و 

وقتی همۀ شاوصهای آماری مهورد نهظهر را        را انتخاب کنید. 

)میانه ،میانگین، مد، انحراف معیار، واریانس، دامنه و غهیهره(      

انتخاب کردید روی کلیک کرده و با انتخاب دکمه نهمهودار ،     

نموداری را که میخواهید نمای  دهید انتخاب کنهیهد. کهادر       

 محاوره نمودار  ظاهر می شود:

. روی نمودار موردنظر)معموالً هیستوگرام( کلیک کهرده و        6 

و okرا از کهادر     Frequenciesگزینه های انتخاب کنیهد.     

ظاهر می گردد. SPSSشاوص های آماری  Continueسپس

وروج و نمودار مورد نظرتا  را وهواههیهد      SPSSدر وروجی  

دید. این وروجی  شاوصهای آماری مرکزی، شاوهص ههای      

پراکندگی، کشیدگی، چولگی، چارک ها و صدک ها را ارایهه      

 می دهد.

. وروجی دو ستو  دارد ستو  سمت چپ فرایند آماری و   7 

ستو  سمت راست مقدار آ  را نشا  میدهد. مثالً میانه داده  

است.)برای داده های شما ممکن است عدد دیگری    0،06ها 

باشد.(زمانی که توزیع داده ها اریب می شود مقدار چولهگهی     

بزرگتر از صفر است. در یک توزیع نرمال مقدار کشهیهدگهی      

صفر است. کشیدگی مثبت بریک توزیع کشیده و کشیدگهی   

منفی بر توزیع پهن داللت دارد. اگر  اسکرول مهوس را بهه        

 پایین بچروانید توزیع توالی را وواهید دید .

 

 

اگر اسکرول را به پایین بچروانید نمودار هیستوگهرام یها      -9

 نمودار مورد نظرتا  را وواهید دید.  

دستورالعمل توصیفی میتواند برای نمای  شهاوصهی مهثهل       

میانه، پراکندگی مثل دامنه، انحراف معیار، واریانس، مینیمهم،  

ماکزیمم و کشیدگی و چهولهگهی بهکهار رود.بهه صهورت:                   

Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives  
 

 منابع :  

  sariasan  سایت 

 گردآوری : شهرزاد نجفی و پریزاد نجفی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 معرفی کتاب
 ماهی درون شما  

طوری است کهه بهه        ها این شناس معموال روش کار دیرینه  

ای پیدا کردنهد   روند. وقتی سنگواره  وجوی سنگواره می جست

کشد تها     ها طول می برند و گاهی سال آ  را به آزمایشگاه می

انهد،     کهرده       ای که کشهف    بتوانند جزییات آناتومی سنگواره

ها تمام شهد، جهزیهیهات          شناسایی کنند.وقتی این شناسایی 

هها و     اند با سنگواره مختلفی که از دل سنگواره استنتاج کرده

هها و       کنند و درباره شباهت موجودات زنده دیگر مقایسه می

کنند و گاهی به ایهن نهتهیهجهه           های آنها صحبت می تفاوت

ای چهنهد سهاوهتهار         رسند که با توجه به شواهد سنگواره می

آناتومیک در چند جاندار مختلف، منشأ فرگشتی یهکهسهانهی     

دارند؛ یعنی از یک نیای مشترک فرگشت یافته و ههرچهنهد      

هایی نسبتا متهفهاوت    اصلشا  یکی بوده، طی فرگشت صورت

های کوچک گوش میانی )سندانهی،    اند.مثال استخوا   پذیرفته

های مفصل آرواره  چکشی و رکابی( در پستاندارا  با استخوا  

دارا  دیگر یکی  هستند.دنیای جنین شناس ها ویهلهی     مهره

 متفاوت است.                                                                              

ها به الگوهای تکوین )رشد جنینی( موجودات  شناس جنین 

ها و تفاوت   کنند شباهت  کنند و سعی می مختلف توجه می

های میا  آنها را توضیح دهند و معموال یکی از ابزارهای  

ها برای اینکه متوجه شوند تکوین موجودات  شناس جنین

هاست.                 دهد، دستکاری ژ  مختلف چطور رخ می  

 

 

های موجودات زنده مختلف با یکدیگر شباهت زیادی   ژ 

هایی   دارند، گرچه در حد چند نوکلئوتید ممکن است تفاوت

توا   قدر کم است که می هم داشته باشند؛ اما این تفاوت آ 

های پروتئینی آنها را که مثال   های مگس سرکه یا فرآورده ژ 

مسؤول ساوت طناب عصبی در این حشره هستند به جنین 

این آزمای  ساوت دستگاه    دار تزریق کرد و نتیجه یک مهره

دار وواهد بود.             عصبی کامال طبیعی در جنین مهره  

هایی از این دست یا مثال   ها با انجام آزمای  شناس جنین 

توانند   های مشابه در چند جانور مختلف، می دستکاری ژ 

ها و   های جالبی درباره یکسا  بود  بعضی اندام حدس

ساوتارهای موجودات مختلف بزنند و به نتایجی مشابه نتایج  

ها برسند.                                               شناس دیرینه  

 مشخصات کتاب 

 ماهی درون شما عنوان

 نیل شویین نویسنده

 خانه زیست شناسی ناشر

 2931اول /   نوبت چاپ

میلیارد  25 0سفری به تاریخ   موضوع

 ی بد  انسا  ساله

 نیلوفر قشنگساز  مترجم

 فرید سمسارها ویرایش و بازنگری علمی

  

 

  

شوند که وقتی از روی    هایی پیدا می شناس این روزها دیرینه 

ها درباره شباهت دو ساوتار آناتومیک به  نتهایهجهی     سنگواره

شناسهی نهیهز       های جنین کنند با پژوه  می رسند. سعی می 

طههور    نههتههایههج وههود را تههأیههیههد کههنههنههد؛ هههمههیههن               

ههای وهود را بها           هستندکه متقابالً یافته  هایی شناس جنین

 ای می سنجد. شواهد سنگواره

شنهاسها  مهورد       یکی از زیست  Neil Shubinنیل شویین 

عالقه من است.در تمام طول دورا  تحصیلم مقاالت نیل را به  

ههای     کردم و سر کهالس  عنوا  مرجعی درجه یک مطالعه می

ها و استادانم نشا  دهم؛ زیرا  بردم تا به همشاگردی درسی می

شناسی ایستاده اسهت کهه ههر           نیل شوبین جایی از زیست

مند به فرگشت دوست دارد آنجها بهاشهد:       شناس عالقه زیست

شناسی تکوینی  یها       شناسی و زیست جایی میا  عالم دیرینه

  شهنهاسهی،      شناسی . نیل شوبین استاد دیهریهنهه     هما  جنین

شناسی دانشگهاه شهیهکهاگهو اسهت و در                آناتومی و زیست

 های کلمبیا، هاروارد و برکلی تحصیل کرده است. دانشگاه

هههای ووب نیههل یکههی از کتاب Your Inner Fish   نام

شناسی    دارد.این کتاب با تکیه بر کشفیات اویر دنیای دیرینه

شناسی و   های جنین و البته نتایج به دست آمده از پژوه 

های بنیادی   های ویلی جالبی درباره شباهت ژنتیک، حرف

زند و به   می-ها بگیرید تا پستاندارا  از ماهی-دارا  همه مهره

شناسی و فرگشت   سؤاالت ویلی جالبی درباره جنین

دهد.مثالً این سؤال که چرا جنین  پستاندارا  پاسخ می

های   ش  دارد؟ یا چرا ژ  ها آب پستاندارا  مثل ماهی

های حرکتی دست و   مشابهی مسؤل الگوسازی و تکوین اندام

ها هستند.           زی و نیز باله ماهی دارا  وشکی پا در مهره  

 

 

تر اینکه نیل با تکیه بر دان  وسیعهی کهه در        از آ  جالب  

ها  شناسی دارد، تمام این پرس  شناسی و جنین دنیای دیرینه

ها توسط وودش یها     هایی که در این سال را به کمک پژوه 

دهد و مطالعه کتاب او نهه     اند پاسخ می همکاران  انجام شده

تنها باعث افزای  اطالعات عمومی نسبت به آناتومی و جنین 

طور ضمنی یهک   شود بلکه به دارا  می شناسی و فرگشت مهره 

 دهد.      حسابی و منطقی هم آموزش می و روش تحقیق درست

هایی است که من همیشه به  این کتاب نیل شوبین جزء کتاب

کنم   شاگردا  المپیادی و دوستا  دانشجو پیشنهاد می

ایم در چارچوب  مطالعه کنند؛ به ویژه برای ما که عادت کرده

شده آکادمیک وودما  را محدود کنیم و کمتر   های تعریف 

ای توجه کنیم. به عالوه   آید به موضوعات بین رشته پی  می

های المپیادی که اغلب کش  مطالعه مقاالت پژوهشی   بچه

توانند با کتابی که یک   تر می تخصصی را ندارند، ویلی راحت

دانشمند به زبا  ویلی ساده و برای عموم مردم نگاشته،  

 ارتباط برقرار کنند.                                                   

 منبع:    

 انتشارات وانه زیست شناسی

 گردآوری : شهرزاد نجفی و پریزاد نجفی   



  

 

 معرفی دانشگاه 

 منچستر

های انگلستا  است کهه در     دانشگاه منچستر یکی از دانشگاه 

 شهر منچستر قرار دارد. 

تأسیس شده اسهت و پهردیهس         0908این دانشگاه در سال 

اصلی ا  در شهر منچستر قرار دارد. دانشگاه منچستر در رده    

های انگلستا  و اروپا قرار گرفتهه   بهترین و معتبرترین دانشگاه

است. این دانشگاه رتبه پنجم در انگلستا  )پس از آکسفهورد،    

کمبریج، دانشگاه کالج لند  و امپریال کالج لند ( و ههفهتهم      

 0100اروپا گرفته است. دانشگاه منچستر در رنکینگ سهال       

جههها       09در رتبه  QSو در رنکینگ  41شانگهای در رتبه 

قرار گرفته است. دانشکده مهندسی و همهچهنهیهن مهدرسهه          

در رده     Manchester Business Schooمدیریت منچستر 

ههای     های اروپا و جها  قرار دارنهد. طهبهق گهزارش          بهترین

 0118فاینشنال تایمز مدرسه  مدیریت منچستر طی سالهای 

ههای     های دکترا را در سطهح دانشهگهاه      دوره 0رتبه  0100تا

جها  به دست آورده و فارغ التحصیال  آ  در بهههتهریهن و       

های جها  مشغول به فعالیت و کار علمهی   معتبرترین دانشگاه

نفر از برندگا  نوبل جزو کارکنا  و دانشهجهویها      05هستند. 

اند.بی  ترین جایزه نوبل بدست آمهده      دانشگاه منچستر بوده

در این دانشگاه مربوط به دو رشته ی شیمی و فیزیک اسهت.  

عالوه براین می توا  به نام های بزرگ تاریخ دانشگاه منچستر 

 نیز اشاره کرد

 آلن تورینگ: ریاضی دا ؛

 ارنست رادرفورد: فیزیک دا ؛

همانطور که گفته شد، فرم جدید دانشگاه منچستر در سهال      

شکل گرفته است. در حال حاضر تعداد دانشهجهویها         0114

 00951نفهر مهی رسهد کهه              06765دانشگاه منچستر به 

دانشجوی آ  وارجی است. همچنین تعداد کهارکهنها  ایهن        

نفر از آنها را وهارجهی    795نفر می رسد که   070دانشگاه به 

دانشهجهو در      00741ها شکل می دهند. در سال گذشته نیز 

این دانشگاه دوره جدید تحصیلی را آغاز کرده اند. دانشهگهاه      

دانشکده مختلف تشکیهل شهده      4منچستر در حال حاضر از 

 است: 

دانشکده بیولوژی پزشکی و سالمت؛دانشکده علوم انسهانهی؛      

 دانشکده اقتصاد؛ دانشکده علوم و مهندسی  

رشته های موجود در شاوه هنر، برترین رشهتهه ههای ایهن         

دانشگاه از نظر رتبه بندی های بین المللی هستند. از امکانات  

برجسته این دانشگاه می توا  به کتابخانهه، بهاشهگهاه ههای          

 ورزشی پیشرفته و ووابگاه دانشجویی اشاره کرد .

همانطور که گفته شد، فرم جدید دانشگاه منچستر در سهال      

شکل گرفته است. در حال حاضر تعداد دانشهجهویها         0114

 00951نفهر مهی رسهد کهه              06765دانشگاه منچستر به 

دانشجوی آ  وارجی است. همچنین تعداد کهارکهنها  ایهن        

نفر از آنها را وهارجهی    795نفر می رسد که   070دانشگاه به 

دانشهجهو در      00741ها شکل می دهند. در سال گذشته نیز 

 این دانشگاه دوره جدید تحصیلی را آغاز کرده اند.    

 

  

 

دانشكده مختلف   4دانشگاه منچستر در حال حاضر از  

 تشكيل شده است:                                                        

دانشکده بیولوژی پزشکی و سالمت؛دانشکده علوم انسانی؛     

 دانشکده اقتصاد؛ دانشکده علوم و مهندسی                       

رشته های موجود در شاوه هنر، برترین رشته های این 

دانشگاه از نظر رتبه بندی های بین المللی هستند. از امکانات  

برجسته این دانشگاه می توا  به کتابخانه، باشگاه های  

 ورزشی پیشرفته و ووابگاه دانشجویی اشاره کرد.                

آخرین دستاوردها                                                           

دانا  این دانشگاه موفق به ساوت یک  شیمی 0100در ژانویه 

ماشین مولکولی شدند. اندازه این ماشین فقط چند نانهومهتهر     

توانند با الگوی ساوتمانی مولکولی  است. اجزاء این ماشین می 

شبیه ریبوزوم در دی ا  ای بر روی ههم سهوار شهود. ایهن            

تواند دقیقاً و به طور الگو در علم پزشکی و پلیهمهر    نوآوری می

مورد استفاده قرار گیرد. براساس ارزیابی چهارچهوب بهرتهری        

در سال    Research Excellence Frameworkپژوه 

از پژوه  های این دانشگهاه در سهطهح         %90بالغ بر  0104

 پیشتاز جهانی یا ممتاز بین المللی رتبه بندی شده اند.

 رتبه علمی دانشگاه منچستر

دانشگاه منچستر هفتمین دانشگاه برتر در کشور انگهلهسهتها      

است.در معرفی دانشگاه منچستر باید رتبه علمی آ  را نهیهز      

این دانشگاه را در رده       USNبررسی کنیم. بر اساس گزارش 

ششم برترین دانشگاه های کشور انگلستا  قرار داده اسهت.      

این در حالی است که این دو مهوسهسهه،    QSبراساس گزارش 

جها  قرار گرفته  00و  59دانشگاه منچستر به ترتیب در رده 

است. بر این اساس می توا  گفت که دانشگاه منچسهتهر در      

دانشگاه برتر جها  قرار دارد. فارغ التحصیال  ایهن      011بین 

دانشگاه همواره در میا  نخبگا  علمی قرار وواهند گهرفهت.     

آ  ها از همین طریق می توانند ویزای کاری انگهلهسهتها  و       

 بسیاری از کشور های جها  را به راحتی بدست آورند.  

 

 مهاجرت به انگلستان از طریق تحصيل                          

دانشگاه منچستر نه تنها یکی از برترین دانشگاه های  

انگلستا  بلکه جها  است. دانشجویا  این دانشگاه قادر  

وواهند بود تحصیالت وود را در بهترین دانشگاه های جها   

ادامه دهند. همچنین فرصت های شغلی مناسبی در اوتیار 

این افراد قرار می گیرد .تعداد دانشجویا  وارجی این دانشگاه  

که از صدوشصت کشور مختلف در این دانشگاه پذیرفته  

ها است. از طرف دیگر این   اند بیشتر از سایر دانشگاه شده

ونه ملیت مختلف، افرادی را در میا    دانشگاه از صدوبیست

است. دانشگاه منچستر به دنبال افزای    کارکنا  وود پذیرفته

ها و تمرکز بر جذب نیرو از شهر منچستر و حومه آ   ورودی

است .برنامه مدیریت منچستر و دانشکده یادگیری میا    

کنند تا تفکر وود را فراتر  ای، دانشجویا  را تشویق می رشته 

عنوا  یک   های وود به از دانشگاه برده و به تأثیر فعالیت

شهروند مسئول بیاندیشند. کارفرمایانی که در جدول صد  

شرکت برتر روزنامه تایمز قرار دارند، دانشگاه منچستر را یکی 

برشمردند   0105از منابع استخدامی موردعالقه وود در سال 

اند، این امر به   و کیفیت ودمات شغلی آ  را بسیار باال دانسته

های   ها گزین  این دلیل مهم است که بروی از نهادها و بنگاه

اند.                          استخدامی وود را بسیار محدود کرده  

فرهنگ غنی دانشجویا  دانشگاه منچستر و موقهعهیهت ایهن       

دانشگاه در میا  جمعیت عظیم دانشجویی، رقابتی سهالهم و     

استانداردهای پذیرش باال برای ورود به این دانشگاه را سهبهب   

یک ورزشی دانشگهاه بهاعهث شهده          است. امکانات درجه  شده

ههای بهرتهر         طور مرتب در صدر و جزء تهیهم     های آ  به تیم

 های بریتانیا قرار گیرند  های ورزشی دانشگاهی و کالج لیگ

 منبع:

  research.manchester  سایت 

 گرد آوری : شهرزاد نجفی و پریزاد نجفی

 

 

 

 



  

 

 

 مقاالت 

ی    میکروسکوپی شهامهل دو الیهه           به یک وزیکول  لیپوزوم 

فسفولیپیدی گفته می شودکه یک فضای مهایهی را احهاطهه         

تها   0نموده است. ضخامت این لیپید دوالیه بطور معمول بین  

می باشدولیپوزوم های تشکیل شده از آ  هها مهی       نانومتر  6

 میکرومتر داشته باشند.     51نانومتر تا  51توانند قطری بین 

لیپوزوم ها به دلیل وصوصیات آمفیپاتیک )دوگانه دوسهت(     

های هیدروفیل و    رسانی هم دارو عناصر سازنده آ ، امکا  دارو

هملیپوفیل را فراهم می نمایند. ویژگی هایی ازقبیل سمهیهت    

ذاتی پایین، زیست تجزیه پذیری وفقدا  ایمونوژنیسیته،سبب 

شده است که لیپوزوم ها به عنوا  یک حامل بسیار مهنهاسهب    

توجه واقهع شهونهد.ایهن         رسانی نوین مورد درسیستم های دارو

ساوتارهای ریز و کیسه مانند، شبیه بسته ها یا کپسول هایی 

می باشند که می توا  با  به دام انداوتن داروها در درونشها   

)انکپسوالسیو (، از آ  ها برای حمل داروها به نقاط مختلهف    

بد  استفاده کرد. در نتیجه دارورسانی، یکی از کهاربهردههای       

 مهم لیپوزوم ها می باشد.    

.مقدمه:                                                                       1  

وزیکول های فسفولیپیدی یا لیپوزوم ها، ذرات کلوییدی 

دارای غشای دو یا چند الیه فسفولیپیدی هستند که به علت  

اهمیت باالی آنها بعنوا  حاملهای دارویی در سیستمهای 

 دارورسانی نوین، هم اکنو  امکا  مهندسی طیف گسترده ی

از اندازه های مختلف، ترکیب فسفولیپیدی و ویهژگهی ههای       

 سطحی آنها توسعه پیدا کرده است. 

روش های بسیار متنوعی برای تهیه لیپوزوم ها تکامل پهیهدا     

کرده است، که دو روش کلی تهیه لیپوزوم ها بر پایه بارگیری 

 دارو در آنها عبارتند از :

 تکنیکهای بارگیری غیر فعال -0

 تکنیکهای بارگیری فعال. -0 

با توجه به اهداف مختلف کاربردی، میتوا  سطح لیپوزومههها    

را با مولکولها و پلیمرهای مختلف اصالح کرد و یک ویهژگهی     

واص ایجاد نمود. امروزه کاربردهای متنوعی برای لیپوزومههها    

وجود دارد. زیست سازگاری و قابلیت حهمهل داروههای ههم          

هیدروفیل و هم لیپوفیل، آنها را یکی از مطلوب ترین حاملهها  

در سیستم دارورسانی نوین تبدیل کرده است. امروزه داروهای  

ضد سرطا  جدیدی مانند دااونوروبیسین  و دوکسوروبیسیهن  

که از لیپوزومها بعنوا  حامل دارویی اسهتهفهاده مهیهکهنهنهد           

کاربردهای بالینی یافته اند. امید است که در آیهنهده ی نهه         

چندا  دور، این سیستمهای دارورسهانهی نهویهن بهر پهایهه              

لیپوزومها، گره گشای درما  بسیاری از بیمارانهی بهاشهدکهه       

بیماری آنها در حال حاضر امکا  درما  ندارد. در این مقهالهه    

بعلت اهمیت ذکر شده لیپوزومها در طراحی داروهای جدید و 

سیستمهای دارورسانی نوین، به معرفی و تشریح ویژگهیهههای    

لیپوزومها و همچنین روشهای سنتز و بدام انداوتن دارو در     

  آنها می پردازیم.

 .تاریخچه:3

لیپوزومها، ذرات کلوییدی دارای غشای دو یها چهنهد الیهه             

سال زمینه تحهقهیهقهات      45فسفولیپیدی هستند که بی  از 

 گسترده ای برای محققا  عالقه مند به این حوزه بوده است. 

 امکا  حضور ساوتارهای وزیکول مانند، در سیستم های آبی

 Bernardحاوی مولکول های آمفی پاتیک اولین بار بوسیله  

1ها در دارورسانی  لیپوزوم و کاربرد آن   

  

 

  

 

هنگام مطالعات میکروسکوپی اشکال میلین تشکیل شده بها     

فرض گردید .در سهال      0847آمونیوم اولئات در آب در سال 

0860A.D.Bangham و همکارشR.W.Home    یا استفهاده

 از میکروسکو  الکترونی در کمبریج، پراکندگی فسفولیپیدها

فسفوتنگستات و آمونیوم مولیبدات بررسی کردند و شهواههد     

آزمایشات نهایی شا  نشا  می داد که فسفولیپید به طهریهق   

وود مونتاژی تشکیل ساوتار کیف مانندی مهی دههد کهه          

Gerald Weissman   .آ  ها را لیپوزوم نامید 

 .ویژگی های ساختاری ليپوزوم ها:1

ساوتار لیپوزوم ها، بازگو کننده بخشی از وواص منحصر بهه  

فرد آنها در دارورسانی می باشد. از این رو شناوت سهاوهتهار     

لیپوزوم ها به درک بهتری از مکانیسم عمل لیپهوزوم هها و       

همچنین نقاط ضعف وقدرت این سیستم دارورسانهی نهویهن      

کمک می کند. لیپوزوم ها کیسه هایی متشکل از لهیهپهیهد          

دوالیه هستند که بصورت مصنوعی تولید می شوند. ساوهتهار    

لیپوزوم ها از مولکول های دوگانه دوست )آمفهی پهاتهیهک(        

تشکیل شده است که دارای یک سر آبدوست و یک سرآبگریز 

می باشند. از آنجایی که بیشتر لیپوزوم های سنتهز شهده از        

مولکولهای آمفی پاتیک لیپیدی بنام فسفولیپید تشکیل شده 

اند، به بررسی ساوتار فسفولیپیدها می پهردازیهم.سهاوهتهار         

فسفولیپیدها متشکل از یک گروه الکلی به عنوا  اسهکهلهت      

فسفولیپیدی )که یا گلیسرول میباشد یا اسفنهگهوزیهن(، دو        

مولکول اسید چرب، گروه فسفات، و گروههای مهتهصهل بهه          

نمایی شماتیک از فسفولهیهپهیهد را        0فسفات میباشد. شکل  

نشا  میدهد. فسفولیپید ها دارای وواصیت آمفی پاتیک می  

باشند. انتهای یک سر آ  ها گروه فسهفهات )آبهدوسهت( و            

انتهای سر دیگرشا  دارای اسید چرب است )بعهلهت وجهود       

 ساوتار هیدروکربنی آبگریز می باشد(.

 نمایی شماتيک از ساختار فسفوليپيدها  -3شكل

وزیکول های فسفولیپیدی یا لیپوزوم ها از اجهتهمهاع ایهن           

 فسفولیپید ها در محیط مایی به دور هم بوجود می آیند .

البته دراکثر مواقع کلسترول نیز اضافه میکنند تا وهواصهیهت    

سیالیت غشا را کنترل کنند و لیپوزومهای سنتزی پهایهدارتهر    

 نمایی شماتیکی از لیپوزوم نشا  می دهد. 0شود .شکل 

 نمای شماتيک ليپوزوم   -3شكل 

در شرایط شیمیایی و فیزیکی، لیپوزوم ها ویلی از مشخصات 

و ویژگی های ذرات کلوییدی را دار هستند. هم اکنو  امکها   

مهندسی طیف گسترده ی مختلهفهی از انهدازه، تهرکهیهب             

فسفولیپیدی و ویژگی های سطحی لیپوزوم ها وجهود دارد.      

سطح لیپوزوم ها را میتوا  با انتخاب لیپیدهای دو الیهه و        

همچنین با تلفیق و پیوند کوواالنسی با پروتئین ها )همچهو    

آنتی بادی و پروتئین های متصل به قندها مانند لکتهیهن( و      

گلیکوپروتئین ها و پروتئین های سنتزی اصالح نمود. بخه    

عمده ای از انگیزه برای طراحی انواع لیپوزوم هها نهاشهی از        

ارزش بالقوه آ  ها بعنوا  حامل های دارو رسانی بوده اسهت.  

در این بخ  با ساوتار فسفولیپیدها بعنوا  مولکول سازنهده  

اغلب لیپوزوم ها آشنا شدید. در بخ  بعدی نیز انهواع روش     

های تولید لیپوزوم ها با استفاده از ایهن مهولهکهول ههای              

 فسفولیپیدی بررسی وواهد شد. 

 انوا( روش های سنتز:  -3 

در سیستم های دارورسانی لیپوزومی، در سنتز محصوالت دو 

هدف مهم مورد توجه است یکی سنتز لیپوزوم ههای مهورد       

نظر و دومی بازده بدام انداوتن دارو در درو  آ  ها یها بهه       

اصطالح بارگیری دارو در درو  لیپوزوم ها. روش های بسیهار   

متنوعی برای تهیه لیپوزوم ها ابداع شده و تکامل پیدا کهرده    

است، اما تعداد محدودی از آ  ها قادر به بهدام انهداوهتهن         

entrapping    مقادیر زیاد داروهای محلول در آب هستنهد.در

اینجا یک سوال پی  میاید که از بین انواع روش های سنتهز  

لیپوزوم، کدام روش مناسب تر می باشد؟ روشی مناسب تهر    

است که از یک طرف لیپوزوم هایی با اندازه مورد نظر تولهیهد   

کند و از طرف دیگر راندما  بارگیری دارویی ووبی داشهتهه     

 باشد.



  

 

انتخاب صحيح روش تهيه ليپتوزوم بستتتگتی بته          

 پارامترهای زیر دارد :  

.ویژگی های فیزیک وشیمیایی موادی که در درو  لیپهوزوم  0

 به دام افتاده اند و آ  هایی که از اجزاء لیپوزومی هستند.                              

.ماهیت محیطی که وزیکول های لیپیهدی در درو  آ          0 

 پراکنده شده اند.                                                                                                       

 .غلظت موثر مواد به دام افتاده و سمیت بهالهقهوه آ  هها           0

. فرآیندهای اضافی دویل در طی کاربرد وزیکهول هها یها         4

 رسان  وزیکول ها                                                                                                   

. اندازه، پلی دیسپرسیتی و عمر قفسه ایبهینه وزیکول هها     5

 برای اهداف کاربردی                                                                                          

. تکرار پذیری دسته به دسته و امکا  تولیهد مهحهصهوالت        6

 سالم و کارآمد لیپوزومی در مقیاس بزرگ                                                          

حال با توجه به اهداف و نوع تجویز و همچنین شرایط بافتهها  

یا سلولهای هدف و نیز چگونگی رهای  مورد نظر دارو، نوبت 

به انتخاب روش سنتز لیپوزومها میرسد. روش کلی سهنهتهز       

 0مرحله طهبهق جهدول           4یا  0لیپوزوم ها را می توا  در 

 والصه نمود.

 اصالح سطحی ليپوزوم ها:                                                             -5 

برای کاربردهای مختلف به لیپوزوم هایی با ویهژگهی ههای         

مختلف نیاز است. برای بدست آورد  لیپوزوم هایی با ویژگی  

های متمایز و دلخواه میتوا  با اصالح سطحی آنها تا حدودی 

به این مقصود رسید. با اصالح سطحی و بدست آورد  ویژگی  

های جدید، طیف کاربردهای لیپوزوم ها بعنوا  حهامهل در       

 سیستم های دارورسانی نوین بسیار گسترش یافته است. 

سطح لیپوزوم ها را میتوا  با انواع مختلفی از مواد طبهیهعهی    

مانند گلیکولیپیدها یا گلیکوپروتئین ها  و یا با اسهتهفهاده از      

اتصال شیمیایی با مولکول های دیگر به ویژه ماکرومولکول ها 

مانند پروتئین هایی مثل آنتی بادی ها یها لهکهتهیهن و یها             

پلیمرهای سنتزی مانند پلی اتیلن گلیکول  یا پلی الکتهیهک   

اسید برای دست یابی به اهداف گوناگو  اصالح نمهود.اتصهال    

پلیمرها یا ماکرومولکول ها به سطح لهیهپهوزوم هها از نهوع            

اتصاالت شیمیایی )پیوند کواالنسی( و یها از نهوع اتصهاالت           

فیزیکی )واندروالس یا هیدروفوب یا ...( می باشد که بستگهی       

به جنس پلیمرها یا ماکرومولکول ها و همچنین گهروه ههای     

 عاملی در سطح یا انتهای آ  ها دارد.                                                        

تقسيم بندی ليپوزوم ها بر استاس روش هتای          -6

در قسمتهای گذشته با ساوتار لهیهپهوزوم هها و           مختلف:   

 همچنین با نحوه سنتز آنها آشنا شدید. باید توجه داشت که 

 

 

 خالصه مراحل كلی سنتز ليپوزوم ها          -3جدول 

بر اساس روش های مختلف سنتز و همچنین بها اصهالحهات      

سطحی لیپوزوم ها میتوا  به لیپوزوم هایی با ویژگهی ههای     

مختلفی دست پیدا کرد که هر کدام برای کهاربهرد وهاصهی       

مناسب میباشند. ببر همین اساس قبهل از انهتهخهاب نهوع             

لیپوزوم مورد نظر باید از انواع آ  ها و ویهژگهی ههایشها            

 شناوت کاملی داشت تا بهترین گزینه ممکن انتخاب شود.                                          

 منبع:

 مجله ژنتیک در هزاره سوم، سال نهم،سال چهارم 

 )سلبمه رییسی و همکارا (

 گردآوری: شهرزاد نجفی و پریزاد نجفی

 

 مراحل سنتز توضيح

ابيتدا باید مولكول های چرپی یا 

فسفوليپيد ها دریكمحلول آلی 

حل كرد.درمرحله بعدی باید این 

محلول آلی را با یک محلول آبی 

جایگزین كرد. درنتيجه حالل 

آلی مولكول های چرپی با 

فسفوليپيد درآن حل شده را از 

محيط محلول بوسيله تبخير  

 یا ...خارج می كنند.   

.خشک كردن چرپی از 1

 حالل آلی

در این مرحله محلول آبی را 

جایزین محلول آلی می كنند تا 

مولكول های چرپی درون این 

محيط پراكنده شده و تشكيل 

ليپوزوم ها ی متنوعی با ابعاد و 

 يیه های مختلف می دهند.

.پراكندگی چرپی در 2

 محيط آبی

حال باید ليپوزوم ها ی با اندازه 

و نو( مورد نظر از بين 

محصويت سنتزی مختلف 

 تلخيص كرد.

.تخليص ليپوزوم ها  3  

در مرحله اخر باید خواص و 

ویژك های این ليپوزوم های 

خالص شده را با استفاده از ابزار 

و تكنيک های مختلف شناسایی 

 شود.

.آناليز محصويت نهایی4  

  

 

اعتیاد در جوامع کنونی بزرگترین معضل پی  روی پیشرفت   

و اعتالی آ  است،اعتیاد در همه اشکال آ  ناپسندیده و نشا   

دهنده ضعف شخصیتی فرد است،با توجه به وقایع اویر در 

جنوب کشور و فوت هموطنا  بخاطر مسمومیت الکلی بر آ   

شدیم تا مقاله ایی بر پایه علم و منطق زیست شناسی برای 

شناوت اعتیاد و الکیسم تهیه کنیم که بلکه با مطالعه آ  

حتی یک شخص روی اعتیاد و الکل نیاورد.در وهله نخست 

 تعریفی پذیرفته شده از اعتیاد را شرح میدهیم:                  

 اعتياد عبارت است از 

الگوی ناسازگارانه مصرف مواد که به تحلیل یا ناراحتی منجر 

شود که از لحاظ بالینی اهمیت دارد.از نظر علوم اعصاب مواد  

 مخدر سیناپس های نواحی واصی از مغز را تحریک می کنند 

ولی این نتیجه از کجا استنتاج شده است؟                          

محققانی  برای بررسی تحریک مغز و تغییر مسهیهر حهرکهت       

موش الکترودی را وارد مغز جاندار کردند ولی در انتخاب محل 

القا اشتباه کردند و الکترود به سپتوم یا دیهواره وهورد و در         

زما  تحریک موش رفتار حاکی از لذت همانند راست نشستن 

بو کشید  و نگاه به اطراف را بروز داد انها موش را به جهعهبهه    

اسکینر هدایت کردند تا بتواند با کشسید  اهرمی مغز وودش 

بار اهرم  0111را تحریک کند و مشاهده شد که در هر ساعت 

را فشار می داد.آزمایشات و پژوه  های دیگر مشخص کهرد     

 که سپتوم و دیگر نواحی مورد مطالعه قرارگرفته اکسو  هایی  

 دارند که ) دوپامین ( را در هسته اکامبنس ترشح می کند و  

 

 

 

اعمالی چو  قماربازی و بازی های ویدیویی و برانگیهخهتهگهی     

جنسی باعث ازاد شدند.دوپامین در هسته اکهامهبهنهس مهی           

در تحقیقی از مردا  جوانی وواسته شهد     0110شود.در سال 

به عکس هایی از زنا  جوا  جذاب نگاه کهنهنهد و در طهی           

مشاهده محققا  دریافت که هسته اکامبنس فعالیت داشته و   

در طی مراحل از آ  ها وواسته شد که به عکهس ههایهی از        

مردا  جوا  نگاه کنند و آنهایی که به مهردا  جهذاب نهگهاه         

میکردند فعالیت در هسته اکامبنس آنها کاه  میافت گهویها     

 تهدید شده باشند.        

 اعتياد یعنی افزایش خواستن                                                             

دو محقق در طی مشاهداتشا  دوست داشتهن   0889در سال 

را از وواستن مجزا کردند زیرا رفتار هایی دیده میهشهود کهه      

علی رغم تالش زیاد برای انجام  آ  ها شما را ووشحال نمهی  

کند مثل برای دریافت حقوق سخت تالش می کنیم امها در      

روز مقرر احساس ووشحالی نمی کنیم ویا قماربازی و بهازی    

های ویدیویی شما را چندساعت بخود مشغول میکند اما دیده 

نشده در طی زما  فرد لبخندی حاکی از ووشحهالهی بهزنهد       

یادیگر آ  که معتادا  می گویند که به فکر تهیه مواد هستنهد  

اما مواد دیگر آ  هارا ووشحال نمی کند.به عقهیهده ایهن دو         

فعالیت اکامبنس با وواستن ارتباط دارد و اعتباد صرفا افزای  

میل یافتن چیزی است که شما میخواهید و نه چهیهزی کهه        

 صرفا دوست دارید.

محققا  موشی جه  یافته ایجاد کردند کهه     0110در سال  

افزای  ترشح دوپامین داشتند و اثر  آ  را طوالنی تهر کهرده     

بودند،موش ها در حال وورد  مواد ووشمزه حر کات دهانهی  

 ویژه ایی دارند که حاکی از لذت است. 

 اعتیاد و الکلیسم

 



  

 

  

در این تحقیق موش های دستکاری شده بیشتر از موش های 

معمولی حرکات دهانی مخصوص لذت برد  را یسشتر نشها   

ندادند اما وقتی آنها را درو  یک هزارتو جهههت بهه دسهت         

آورد  غذا قرار دادند سریع تر جعبه را ترک کهردنهد و بهه        

موانع و موارد انحرافی توجه کمتهری نشها  دادنهد.درسهال          

گروهی دیگر از دانشمندا  موش هایی را ایجاد کردند  0115

که کمبود ترشح دوپامین را تجربه میکردند،ایهن گهروه بهه        

سمت غذا نمی رفتند اما اگر برای ایشا  آورده می شد اندازه 

دیگر موش های معمولی می ووردند و علی الظاهر انها غذا را 

 دوست داشته اما ولی به اندازه کافی نمی وواستند.                                                

 حساس شدن هسته اكامبنس

به طور والصه اعتیاد به چیزی توجه را به آ  جلب کهرده و    

هسته اکامبنس قوی تر به آ  پاسخ می دهد و در این حیهن  

فرد به محرک های دیگر کمتر واکن  میدهد،بهرای مهثهال      

مصرف مکرر کوکایین توانایی  آ  را برای آزاد کرد  دوپامین 

در هسته اکامبنس و بخشی از قشر پی  پیشانی راست کهه    

مسئول گرای  فرد برای جستجو مواد است را افزایه  مهی     

دهد ولی در عین حال به محرک های دیگر مانند جهذابهیهت    

 جنسی کمتر واکن  می دهد.

 الكليسم:  

الکل در طول تاریخ در اغلب کشورهای جها  مصهرف شهده     

است و در این راستا وابستگی به الکل یا الکلیهسهم عهبهارت       

است از مصرف مداوم الکل به رغم صدمات جسمی،اجتماعهی  

حتی باوجود تصمیم فرد برای ترک الکل یا کاه  آ  اسهت   

الکل از جریا  سدیم به غشا جلوگیری کرده و سطح غشا را   

 گسترش می دهد.

فعالیت سروتونین را کاه  می دهد و پاسخ  گیرنده گابا یا  

گاما امینو بوتریک اسید را تسهیل می کند و   گیرنده های  

گلوتامیک را مسدود می کند که وود  منجر به افزای   

 دوپامین می شود.                                                   

 

 

فرم رقیق اتانول باعپ کاه  فعالیت عصبی و حل شد  آ   

در غشا باعث افزای  سیالیت و تغییر فعالیت اجزا غشا مثهل  

کاه  جریا  کلسیم به پایانه های عصبی ودر نتیجه کاه  

آزاد سازی میانجی ها میشود و از سویی باعث کاه  جریا  

 سدیم به دندریت ها و جریا  سلولی می شود.

الکل در دوز های پایین تشکیالت مشیک را تحریک کرده و   

کورتکس را ازحالت مهاری وارج میکند که به فرد حس  

سرووشی داده و توانایی تشخیص را مختل میکند؛در دوز  

های باال فعالیت بخ  رتیکوالر مهارشده که پیامدا  اتاکسی  

نامفهوم بود  کلمات بی حسی کروتی و باعث ناآگاهی  

 کامل می شود.                                                        

 وراثت:

حال سوالی که گریبانگیر همه محققا  بود ایا اعهتهیهاد بهه       

الکل جنبه و سوی وراثتی نیز دارد؟ متاسفانه باید گفت کهه  

تحقیقات نشا  می دهد بلی. متخصصا  الکلیسم را بهه دو     

گروه الف و ب تقسیم کرده اند هرچند افرادی درو  ههیه      

یک قرار نمی گیرند در زیر نتایج چند تحقیق را وهالهصهه      

 شرح می دهیم:

فرزندا  افراد الکلی بیشتر در معرض وطر الکلیسم قهرار  الف: 

دارند حتی اگر توسط افراد غیر الکلی به فرزندی قبول شوند.         

ژ  ها به روشهای گوناگو  بر احتمال الکلیهسهم تهاثهیهر        ب: 

 میگذارند

مثال ژ  هایی که رفتار تکانشی و مخاطره جویانه را افهزایه    

 میدهد احتمال امتحا  کرد  الکل را افزای  می دهد.

  

 الكليسم نو( الف یا یک الكليسم نو( ب یا دوم

شر و( زود هنگام معموي 

سالگی 25قبل از   

دیرهنگام معموي بعد از 

سالگی 25  

 شرو( تدریجی شروعی ناگهانی

 خویشاوندان الكلی كمتر خویشاوندان الكی زیاد

نسبت مردان خيلی بيشتر 

 از زنان

برابری بين نسبت دو 

 جنس زن و مرد

اغلب شدت زیادی دارد 

 كه با تبهكاری ارتباط دارد

 شدت كم

  

 

  
ژ  هایی که تولید ادنوزین را افزای  میدهد احتمال   ج:

مصرف الکل را افزای  میدهد زیرا ادنوزین تاثیر آرام بخ  و 

کاهننده استرس دارد.از دیدگاه روانشناسی کودکانی که  

تکانشی و مخاطره جو و به راحتی کسل و بی حوصله مشوند 

 و هیجا  وواه و معاشرتی بودند بیشتر در معرض وطرند.    

در پژوهشی دو گروه انتخاب شدند،مردانی که پدرا  الکلی  

داشتند و مردانی که وویشاوندا  نزدیک الکلی نداشتند  

 نتایج از این قرار است:                                               

پسرا  افراد الکلی بعداز نوشید  مقدار متوسطی از الکل الف:

کمتراز حد میانگین مستی نشا  می دادند. آ  ها می گویند  

که احساس مستی کمی می کنند و نوسا  بدنی کمتری 

نشا  می دهند و تغییرات کمتری در نوار مغزی نشا  می 

درصد این افراد به الکلییسم دچار   60دهند)به احتمال 

 میشوند(                                                                

در شرایط دشوار استرس را کاه  می دهد اما در  ب:

 فرزندا  ذکو افراد الکلی این تاثیر چشمگیرتر است.            

پسرا  افراد الکلی حالت های عجیب مغزی دارند از جمله  ج: 

اینکه بادامه در نیمکره راست مغز آ  ها کوچکتراست.           

این تفاوت ها درافراد سالم دیده شده است یعنی اینکه این    

موارد بیانگر امادگی افراد برای اعتیاد به الکل است نه نتیجه 

اعتیاد.کاه  ژنتیکی سطح سروتونین موجب رفتارهای  

ستیزجویانه از قبیل پرواشگری و... همراه است و افراد با  

 مصرف الکل سطح این میانجی را افزای  می دهند.           

 شيوه های درمان:  

 انت ابيوز یا دیسولفيرام:

 الکل اتیلیک  استالدهید  استالدهید دهیدروژناز اسید استیک

این مسیر تجزیه الکل است در بعضی از افراد به دالیل  

ژنتیکی نمیتوانند به سرعت باالی طبیعی استالدهید  

دهیروژناز را تولید کنند در نتیجه درصوذت مصرف الکل 

افزای  استالدهید مشاهده میشود که که عالیمی چو  

برافرووته شد  صورت،افزای  ضربا  قلب،تهوع سردرد ، 

شکم درد و اوتالل تنفسی و لطمه به اعضای داولی است؛در  

نتیجه این افراد الکل مصرف نمیکنند.)چین و ژاپن( داروی  

مورد نظر  با چسبید  به یو  مس استالدهید دهیروژناز با  

تاثیر ا  مقابله میکند. ولی اینداروباید قبل از مصرف روزانه 

وورده شود که راهکاری چندا  کارامد نیست.بشرطی که  

دوستا  واطرافیا  فرد الکلی مطمئن از مصرف این دارو 

 توسط شخص شوند موثر است.                                    

 متادون:

گاهی از متادو  بعنوا  جایگزینی برای داروهای افیونی مورد 

استفاده قرار میگیرد،اگر بصورت قرص مصرف شود اشتیاق و   

وواه  برای مواد ر برطرف میکند اما باعث ایجاد اوتالل در 

 زندگی شخص نمی شود.

 منبع: 

 کتاب روانشناسی فیزیولوژیک جیمز کاالت  

 کتاب اصول روانشناسی فیزیولوژیک فرزاد سعدلو پاریزی

 گردآوری: محمدرضا، امیر شکری

  



  

 

 استرس : 

با توجه به معضالت و مشکالت حال حاضر در جامعه ، افزای  

سطح استرس و اضطراب بر آ  شدیم تا با پدیده ی استرس از 

دریچه زیست شناسی نگاهی به آ  بیاندازیم ، بلکه با شناوهت  

 بیشتر آ  بتوا  آ  را کنترل کرد .

 تعریف استرس :

که وود در دانشهگهاه پهزشهکهی            (Hans Seye)هانس سیله 

تحصیل کرد می گوید ؛ استرس پاسخ نا مشخص بد  به ههر    

گونه فشاری است که بر آ  وارد می شود.در طول تحصیل در    

دانشکده پزشکی ، مشاهده کرد که افراد بیمار ویهژگهی ههای      

مشترکی مانند تب ، عدم فعالیت ، وهواب آلهودگهی ، کهم             

اشتهایی و سیستم ایمنی بسیار فعال تری نسبت افراد نهرمهال   

داشتند.وی در زما  پژوه  های  استنباط کرد که هر گونهه   

تهدیدی برای بد  عالوه بر تاثیرات واص آ  ، پاسخ فراگیر به 

استرس را که وی آ  را نشانگا  انطباق عمومی مهی نهامهیهد       

از این رو نشانگا  انطباق عمهومهی را مهرحلهه           فعال می کند. 

 بندی کرد :

 افزای  فعالیت سمپاتیکمرحله هشدار :  -3

کاه  پاسخ سمپاتیک ، قشر غده فهوق  مرحله مقاومت:    -3

کلیه کورتیزول و هورمو  های دیگری را ترشح می کنهد کهه     

بد  را قادر می سازد هوشیاری طوالنی تری را حفظ کند ، بها  

 عفونت ها مبارزه کرده و زوم ها را التیام بخشد .

بعد استرس شدید ، بهد  وارد فهاز       مرحله فرسودگی :   -1

فرسودگی می شود . در این مرحله فرد وسته و آسیب پهذیهر    

 است و مانند یک فرد طبیعی فعال نیست زیرا سیستم های

عصبی و ایمنی دیگر برای تحمل کرد  پاسخ ههای تشهدیهد        

بروس مک ایوا  :استرس رویهداد     شده وودشا  انرژی ندارند . 

هایی که به صورت تهدید کننده رای فرد تعبیر شهده انهد و         

 پاسخ های فیزیولوژیکی و فشاری را فرا ووانی می کند.

بیماری های مرتبط با استرس در جوامع کنونی شایع اند زیهرا  

جهداد  ا(  0889)   (Robert Sapolsky)به قول رابرت ساپسکی 

ما مدت ها پی  با چال  های مرگ و زندگی زیادی رو به رو   

بودند اما مجرا های امروزی مانند پیشرفت شغلی ، پرداوهتهن   

اقساط وام ، نگهداری وویشاوند مبتال به بیماری های مهزمهن   

طوالنی تر هستند ، اگر مشکل طوالنی و تقریبا گریز پهذیهر ،     

نشانگا  انطباق عمومی را فعال کند ، نتیجه آ  می تواند برای 

 -سالمتی ما زیا  بار باشد .استرس و محور هیهپهوتهاالمهوس        

 قشر غدد فوق کلیوی. -هیپوفیز 

 استرس دو سيستم بدن را فعال می كند : 

( سیستم عصبی وودمختار )سمپاتیک( که بهد  را بهرای            0

پاسخ های اضطراری مختصر مانند جنگ و گریز آمهاده مهی       

قشهر غهدد فهوق           -هیپوفیز    -( محور هیپوتاالموس  0کند.  

کلیوی که فعالسازی هیپوتاالموس باعث می شود هیهپهوفهیهز     

ترشح کند که به نوبه (  ACTH) هورمو  آدرنوکورتیکو تروفیک 

 وود باعث آزاد شد  کورتیزول از غده فوق کلیه می شود. 

کورتیزول به عنوا  هورمو  استرسی ووانده می شهود کهه        

باعث افزای  سووت و ساز ، افزای  قند وو  ، و مواد غذایی 

دیگر می شود . این محور سه گانه در مقایسه بها سهیهسهتهم         

سمپاتیک پاسخ آهسته تری دارد اما در مواجهه بها اسهتهرس      

 های طوالنی مدت این دستگاه حاکم است.

استرس   

  

 

 سيستم ایمنی :   

سلول های ایمنی در پاسخ به عفونت ، پروتیین های ریزی بهه  

نام سیتوکین آزاد می کند که با عفونت ها مبارزه کرده و در     

ضمن با مغز ارتباط برقرار کرده تا مغز فرما  عکس الهعهمهل      

مناسبی صادر کند . سیتوکین ها از سد وونی مغزی رد نمهی   

شوند اما گیرنده های هیپو کامپ را تحریک مهی کهنهد کهه         

بفرستد تا سهیهتهوکهیهن       هیپوکامپپیامی به هیپو تاالموس و 

ترشح کنند . ترشح سیتوکین عالیم بالینی مانند تب ، وهواب   

آلودگی ، بی رمقی ، بی اشتهایی و کاه  میل جهنهسهی را        

ایجاد می کند که سلیه آ  را نشانگا  انطباق عمومی نامید .با  

توجه به این نکته که سیستم عصبی کنترل زیادی بهر روی      

عصهبهی   -سیستم ایمنی دارد ، این رابطه ایمنی شناسی روانی

نامیده می شود . تجربیات استرس زا سیستم ایمنی را دچهار     

تغییراتی کرده و در نهایت سیستم ایمنی به نوبهه وهود بهر        

سیستم عصبی مرکزی تاثیر می گذارد ، پس در نتیجه با ههم  

 مرتبط هستند.

استرس به چند طریق بر سیستم ایمنی تاثیر می گذارد بدین 

صورت که سیستم عصبی سیستم ایمنی را فعهال کهرده تها        

ترشح سیتوکین افزای  یابد .حتی ترس ها یا وشم ها باعهث   

افزای  پاسخ های سیستم ایمنی می شونهد . بسهیهاری از           

دانشجویا  در محدوده زمانی امتحانات با افزای  فهعهالهیهت       

 سیستم ایمنی مواجه می شوند .

باال رفتن سیتوکین در مبارزه علیه عفونت کمک می کند ولی 

باعث ایجاد عالیم شبه بیماری می شود . گهر چهه وجهود             

استرس برای کوتاه مدت برای بد   مفید و ضروری است امها    

در دراز مدت به موازات بیماری ها بد  را رو به تحلیهل مهی     

ههم    هیپو کهامهپ  برد .همین استرس های طوالنی مدت برای  

زیا  بار است . استرس باعث آزاد شد  کورتیزول می شود در  

نتیجه ی آ  افزای  سووت و ساز بد  و واگ را وهواههیهم      

بعد از آ    داشت و در ادامه آسیب پذیری سلولی وواهد بود .  

 مواد سمی یا تحریک مفرط به احتمال بیشتری به نورو  های 

هیپوکامپ آسیب می زنند یا آ  ها را به کل از بین می برند . 

سطح باالی کورتیزول عامل تباهی هیپوکامب است و بنابراین 

عامل تحلیل حافظه در افراد مسن نیز می باشد . افراد مسهن     

دارای سطح   باال ی کورتیزول هیپوکامپ بسهیهار کهوچهک         

هستند و از این رو دچار مشکالت زیادی در ارتباط با حافظهه  

 می باشند.

استرس انعطاف پذیری نورو  های هیپوکامپ را مختهل مهی     

کند . پژوهشگرا  در تحقیقی که روی بچه موش هها انهجهام       

هفته اول زنهدگهی ،       0دادند که بدین صورت بود که در طی 

ساعت آنها را از مادرشا  جدا کردند و وقتی کهه بهه       0روزی 

بزرگسالی رسیدند ، پژوهشگرا  متوجه شدند تولهیهد نهورو       

های جدید کمتر از حالت طبیعی در هیپوکامپ صهورت مهی     

 گیرد .

در نتیجه ده ها سال پی  هانس سلیه اعالم کرد ههر گهونهه      

رویداد استرس زا که منجر به نشانگا  انطباق عمومی شود ، با 

عث بروز عالیم بالینی مانند تب یا سایر بیماری ها می شود .   

اکنو  می دانیم علت حالت های هیجانی که در زما  مطالعهه  

های علمی ویلی گذرا به نظر می رسیدند حال بخشی از روند 

 کلی زیست شناسی هستند .

 منبع:

 کتاب روانشناسی فیزیولوژیک جیمز کاالت  

 کتاب اصول روانشناسی فیزیولوژیک فرزاد سعدلو پاریزی 

 گردآوری محمدرضا لطفی ، امیرشکری

 

 

 



  

 

مجله علمی دانشتجتویتی ژنتوم از          

انتشارات دانشگاه آزاد است كه هتدف  

آن فراهم آوردن بستری مناسب بترای  

های  ی پژوهش تبادل اطالعات در زمينه

علمی و تخصصی در ميان استتادان و    

دانشمندان و اعتالی سطح دانش نظری 

ای    و علمی آنان و نيز تهيه ی مجموعه

ی    مفيد است . چاپ مقايت در متجلته   

 ژنوم منوط به یكی از شرایط زیر است :

.مقايتی كه حاوی مطالب بتدیتع در      3

ی دیگری  ی علمی بوده و در مجله زمينه

هتای     به چاپ نرسيده باشند . مقتالته   

شده در كنفرانس از ایتن امتر          ارائه

مستثنی هستند و مانند سایر متقتايت   

شده و در صورت تأیيد به چتاپ   ارزیابی

 رسند  می

.مقايت مبينی بر تحقيقات نظتری و     3

علمی پيشرفته دارای یكی از مشخصات  

 زیر

.با نقد و بررسی در متوضتوعتات          3.3

شناسی به طرح نظرهای جتدیتد    زیست

پرداخته و به نتایج تازه دست یتافتتته    

 باشند

.پژوهش تلخيص و استنتاج از برخی  3.3

 آثار برجسته علمی و پژوهشی باشند .

راهنمای نگارش مقاالِ 
مجله علمی دانشجویی 

“ژنوم”  

مجله ی دانشجویی ژنوم    

مشخصات مقاالت ارسالی:   

با فهاصهلهه       00با قلم نازنین پوینت   Wordافزار  مقاله فقط در قالب نرم

هها     ها و رابطه تمامی اعداد، عالیم، فرمول سطر مناسب منظم ارسال شود .  

 تایپ شود .  Math tayp  محیط در متن و داول جداول در

صفحه عنوا  شامل : عنوا  مقاله، اسامی نویسندگا  و ذکهر نهویسهنهده          

مسئول، درج آورین درجه علمی کلیهه نهویسهنهدگها ، نشهانهی پسهت               

کهلهمهه ، چهکهیهده            051تا  001الکترونیکی ایشا ، چکیده فارسی بین 

کلمهه )قهلهم        051تا  011کامل بین     A4انگلیسی در حد یک صفحه  

Times    و کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی است . 00فونت ) 

های اصهلهی و زیهر         سایر اجزای اصلی مقاله ، نظیر مقدمه ، عناوین بخ 

صورت شماره بندی و کامالً مشخص باشد ، حجهم   گیری به ها ، نتیجه بخ 

 باشد .      صفحه با احتساب شکل و نمودار  می 05-7مقاله نیز بین 

هها     ی عبارات ، اصطالحات و اعداد و ارقام در جداول، نمودارها و شکل کلیه

هها و       ها و موضوع شکهل  باید به فارسی باشد و موضوع جداول در باالی آ 

 ها درج شود .   نمودارها در زیر آ 

از به کار برد  کلمات و اصطالحات التین که دارای معادل متداول فارسهی  

ی التهیهن ،          باشند ، اجتناب شود. در صورت ضرورت استفاده از واژه    می

معادل انگلیسی آ  نیسل( در متن مقاله در داول کروشه ][ مشخص شده    

 و در بخ  مراجع نیز به ترتیب زیر نوشته شوند .

شده در داول متن مقاله به  گذاری اشکال و جداول اشاره محل ارجاع شماره

 گذاری شود . مشخص و صفحات مقاله شماره واکستری صورت

 کتاب : 

نام مؤلف )نام وانوادگی ، نام( عنوا  کتاب، نام مترجم، محل نشر: نهاشهر،        

 شماره صفحه و تاریخ انتشار .

 مقاله :

، نام نشریه ، دوره یا جلد  «عنوا  مقاله»نام نویسنده )نام وانوادگی، نام( ،   

 ، شماره )سال( صفحه یا صفحات ، تاریخ انتشار .

ضمن معرفی نویسنده مسئول مقاله، نشانی پست الکتهرونهیهکهی کهلهیهه          

 نویسندگا  قید شود .

ی مقاله بر اساس فرمت مهجلهه و        الزم به ذکر است پس از تکمیل پرونده

بررسی اولیه آ ، نسبت به اعالم وصول و ارسال فرم انحصار چا  مهقهالهه      

پس از دریافت فرم انحصار چها      )کپی رایت( مبادرت وواهد شد .  توجه:    

 پذیر نخواهد بود . گونه تغییری در اسامی نویسندگا  مجله امکا  هی 

 ز داده شود .

 ی منابع مورداستفاده ، شماره بندی )از شماره یک و به طور مسل( کلیه
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