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سخن سردبیر

حمد و سپاس خدای سبحان را که بار دیگر توفیق عطا فرمود قدمی هرچند کوچک در راه علم و ترویج آن برداریم. 

با سالم و ادای احترام به تمام کسانی که همواره در راه دانش قدم نهادند و با کسب اجازه از استادان ارجمندمان اولین شماره مجله علمی 
تخصصی انجمن علمی دانشجویی علوم جانوری را با مشارکت دانشجویان فعال دانشکده علوم زیستی تقدیم می نماییم. بدیهی است کم و 
کاستی های فراوانی خواهیم داشت اما تالش می کنیم با نظرات سازنده استادان ارجمند و همکاری دانشجویان عزیز در جهت رفع کاستی 

ها و حرکت رو به رشد مجله گام برداریم.

هدف از انتشار این مجله گردآوری مطالب تخصصی توسط دانشجویان در حوزه تخصصی علوم جانوری و آشنایی هرچه بیشتر با موضوعات 
مرتبط با این حوزه مطابق با علم روز است. تالش خواهیم کرد تازه ترین یافته های دنیای علوم جانوری را در این مجموعه گرد آوریم. 

در این راستا از زحمات سرکار خانم دکتر شهربانو عریان ریاست محترم دانشکده علوم زیستی و چهره ماندگار و افتخارآفرین این مرز 
و بوم که همواره مشوق و یاریگر ما در راه علم بوده و هستند صمیمانه قدردانی می کنیم و همچنین مراتب تشکرمان را خدمت استاد 
ارجمندمان جناب آقای دکتر محمد نبیونی که همواره این مجموعه را حمایت کرده اند و مشوق ما برای شروع این راه بوده اند و نیز 
سرکار خانم دکتر دالرام اسلیمی اصفهانی که در کنار مشاورت انجمن علمی دانشجویی علوم جانوری زحمت مدیر مسئولی این نشریه را 
تقبل نموده اند، سرکار خانم دکتر الهه امینی و کلیه  دانشجویان و همکاران ارجمندی که در این شماره مارا یاری کرده اند  تقدیم می داریم. 

در پایان این نخستین سخن و در آغاز راهی پر فراز و نشیب چشم امید به آینده داریم و در تالشیم هربار با دستی پرتر از قبل در خدمت 
همه دانشگاهیان عزیز و گرانقدر باشیم.  

                                                                                                               فاطمه خدابنده شهرکی

۱   



جانوران   به   مربوط   مسائل   مطالعه   به   جانوری   علوم    
می پردازد و دارای  سه  بخش  اصلی  جانورشناسی  یا بیوسیستماتیک ، 
است .  جانوری   حیوانی ٬  تکوین  انسانی ٬  از  اعم   جانوری   فیزیولوژی  
علوم جانوری   به   وابسته   زیست شناسی   گرایش های   از  بسیاری  
هستند. برای  مثال  یک  محقق  علوم سلولی  و مولکولی  تا با یک  جانور 
و وضعیت  زیستی  آن  آشنا نباشد، نمی تواند روی  سلول  آن  کار کند. 
یک  محقق  ژنتیک  نیز در آغاز باید بیولوژی  جانور را به  طور کامل  
بداند و بعد در زمینه  ژنتیک  آن  کار کند. به یاری بیوسیستماتیک 
یعنی شناسایی گونه های مختلف جانوران نیز می توان به نقش مفید 
گونه های مختلف جانوری برای کمک به طرح های اقتصادی پی برد. 
برای مثال امروزه استفاده از مواد شیمیایی برای کنترل آفات راه 
درستی نیست چون این مواد تعادل اکولوژی محیط زیست را برهم 
می زنند در حالی که با شناخت گونه های حشرات شکارچی می توان 
میان  این  برد. در  بین  از  را  آفات مثل حشرات مضر  از  بسیاری 
می توان به کفش دوزک ها اشاره کرد که امروزه کاربرد بسیاری در 
اقتصاد کشاورزی آمریکا دارند یا مگس های مفید که از شته ها تغذیه 
می کنند. از طرف دیگر بیوسیستماتیک در شناخت گونه های بیماری زا 
مثل »پشه آنوفل« و معرفی آنها به دنیای پزشکی نقش مهمی دارد. 
همچنین می  توان به بخش دیرین شناسی یا فسیل شناسی اشاره کرد 
که یکی از فواید این بخش، پی بردن به منابع عظیم اقتصادی مثل 
نفت است که از طریق مطالعه محل فسیل ها یا رسوبات فسیل ها به 

دست می  آید.

هدف:

هدف این شاخه به وجود آوردن زمینه های مساعد برای   
شناخت علوم جانوری، برقراری ارتباط صحیح آن با سایر علوم و 
در نتیجه تربیت کارشناسانی است که قابلیت درک و حل مسائل 
بنیادی علوم جانوری را داشته و به جنبه های کاربردی آن آشنا 

باشند. داوطلبان ورود به این شاخه باید در دروس زیست شناسی، 
فیزیک، شیمی و ریاضی دبیرستان قوی باشند. اهمیت این شاخه با 
توجه به نیاز علوم پزشکی، بخش های تحقیقاتی و آموزشی و موزه ها 
و باغ های وحش به کارشناس و محقق در شاخه علوم جانوری به 
خوبی مشخص می شود. جانورشناسی، فیزیولوژی جانوری وبافت 
این شاخه  از جمله دروس تخصصی   … جنین شناسی  و  شناسی 

می باشند.

اگر جانوران را نشناسیم، نمی توانیم پی به ارزش و اهمیتشان ببریم. 
همین عدم شناخت است که باعث می شود برای حفظ آنها اهمیتی 
قائل نباشیم و صرفاً برای کام جویی به شکار یا حفظ آنها مبادرت 

ورزیم.

هدف اصلی این رشته شناخت دقیق و دقیق تر جانوران و مسائل 
مربوط به آنان است.

ماهیت:

اهمیت شناخت جانوران و خواص آنها را بهتر است با یک   
مثال روشن کنیم. امروزه، استفاده از مواد شیمیایی برای کنترل آفات 
راه درستی نیست. چون این مواد تعادل اکولوژی محیط زیست را 
برهم می زنند. در حالی که با شناخت گونه های حشرات شکارچی 
می توان بسیاری از آفات مثل حشرات مضر را از بین برد. در این 
کاربرد  امروزه  که  کرد  اشاره  دوزک ها  کفش  به  می توان  میان 
بسیاری در اقتصاد کشاورزی آمریکا دارند و یا مگس های مفید که از 
شته ها تغذیه می کنند. پس علوم جانوری و شناخت جانوران از ابعاد 
مختلف دارای فوایدی است که شناخت جنبه های سالمت زندگانی و 

صرفه جویی اقتصادی٬ بعد بسیار ساده آن می باشد.

درس های  این  رشته  در طول  تحصیل  

دروس  مشترک  در گرایش های  مختلف  زیست شناسی  :

معرفی رشته علوم جانوری

     سبحان عبدی )دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(

۲   

         



ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، شیمی  آلی ، بیوشیمی ، آمار زیستی ،   
زیست  سلولی  و مولکولی ، ژنتیک ، اکولوژی ، میکروبیولوژی ، تکامل  
موجودات  زنده ، تالوفیت ها، فیزیولوژی  جانوری ، بافت  شناسی ، جنین  
شناسی ، جانور شناسی ، تشریح  و مورفولوژی  گیاهی ، ریخت زایی  و 
اندام  زایی  در گیاهان ، سیستماتیک  گیاهی ، فیزیولوژی  گیاهی ، رشد 
و نمو گیاهی ، بیوفیزیک ، ویروس  شناسی ، زیست  شناسی  پرتوی ، 

اکولوژی  عملی .

دروس  تخصصی  گرایش  علوم  جانوری  :

جانورشناسی ،  مقایسه ای ،  فیزیولوژی   انگل ها،  شناسی  زیست  
رفتارشناسی ، حشره شناسی . بسیاری از درس های این گرایش همراه 

با آزمایشگاه است.

آینده شغلی، بازار کار، درآمد:

مراکز علمی و پژوهشی که به طور مستقیم نیازمند کار و   
فعالیت کارشناسان زیست شناسی است عبارتند از: آزمایشگاه های 
تدریس  و  تحقیقاتی  موسسات  و  دانشگاه ها  در  شناسی  زیست 
علوم زیستی در مدارس، وزارتخانه و موسسات دیگری در زمینه  
کشاورزی- باغبانی، منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع، محیط زیست، 
فضای سبز، بخش های تحقیقات کشاورزی، اصالح نباتات، پرورش 
گیاهان زینتی، بررسی و شناخت جوامع گیاهی و گیاهان دارویی و 
صنعتی، باغ های گیاه شناسی٬ همچنین فارغ التحصیالن رشته ها و 
گرایش های علوم جانوری، زیست شناسی عمومی، میکروبیولوژی 
و ژنتیک می توانند در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل: شیالت، 
محیط زیست، شناخت و بررسی فون ها )جانوران کشور و منطقه(، 
آزمایشگاه ها و مراکز خون شناسی، بافت شناسی، میکروب شناسی، 

انگل شناسی، موزه های تاریخ طبیعی و … فعالیت کنند.

جانوران از دیرباز معلم انسان بوده اند و انسان در کالس   
آن ها مبارزه، شنا، پرواز و بطور کلی استفاده از مواهب طبیعت را 
فراگرفته است. به همین دلیل بسیاری از محققان و دانشمندان، 
شاگردان این کالس جذاب هستند و حتی علم “بیونیک”، آموزش 
بررسی  به  که  علمی  باشد.  می  کالس  همین  درس های  علمی 
موجودات زنده می پرازد تا بتوانند با کشف رازهای زندگی آن ها 
به پیشبرد تکنولوژی کمک کند. برای مثال پژوهشگران این علم با 

مطالعه بر روی پشه می خواهند پارازیت هایی را که باعث اختالل 
دستگاه های مخابراتی می شود از میان بردارند . چون پشه با ارتعاش 
هرگونه  از  صدا  این  که  می اندازد  راه  به  وزوزی  خود  بال های 
پارازیت اعم از غرش رعد و یا زوزه سوت های کارخانه های صنعتی 

عبور کرده و به پشه ای دیگر در ۵۰ متری او می رسد.

این علم مهم و روزآمد که کمتر از ۴۰ سال از عمرش می گذرد، 
ارتباطی تنگاتنگ با علوم جانوری دارد و بسیاری از محققان علوم 
جانوری در آزمایشگاه های همین علم مشغول تحقیق و مطالعه بر 

روی جانوران هستند.

به  محدود  جانوری  علوم  متخصصان  شغلی  فرصت های  البته 
و  صنعتی  کشورهای  در  بلکه  نمی شود  بیونیک  آزمایشگاه های 
ارزش  و  اهمیت  از  پایه  علوم  جانوری مثل سایر  پیشرفته، علوم 
مشاغل  در  می توانند  آن  متخصصان  و  است  برخوردار  بسیاری 
مختلفی مثل شناسایی گونه های مختلف جانوری، گسترش دادن 
موزه ها، رهبری تورهای تخصصی و مراقبت از نمونه های زنده 

فعالیت کنند.

اما فارغ التحصیالن این گرایش چه فرصت های شغلی ای در 
ایران دارند؟

دکتر ساری  استاد بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه تهران در 
این زمینه می گوید:

“هر چند که٬ تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیالن علوم   
جانوری جذب بازار کار نمی شوند اما بهترین دانشجویان همیشه 
موفق بوده و هستند. چنین افرادی پس از فارغ التحصیلی گاهی برای 
کارهای تحقیقاتی یا اداره آزمایشگاه ها جذب دانشگاه ها می شوند و یا 
در سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان های مربوط به فعالیت 
می پردازند. چون سازمان محیط زیست برای بررسی اکوسیستم ها 
به محققان زیست شناسی از جمله علوم جانوری نیاز دارد. همچنین 
بعضی از فارغ التحصیالن این رشته وارد سیستم پزشکی شده و در 

زمینه های مختلف فعالیت می کنند.

دکتر پاشایی استاد بیوسستماتیک جانوری دانشگاه  شهید 
فارغ  محدود  شغلی  فرصت های  از  انتقاد  با  نیز  بهشتی 

۳   



التحصیالن این گرایش می گوید:

است،  ناشناخته  ما  کشور  در  جانوری  علوم  “چون   
فرصت های شغلی فارغ التحصیالن آن نیز محدود می باشد. برای 
مثال شاخه موزه داری در علوم جانوری که به حفظ نمونه های 
قدیمی می پردازد، یکی از شغل های مهم و پردرآمد دنیا است که 
مسئولیت آن را متخصصان علوم جانوری برعهده دارند. اما متاسفانه 
این وظیفه در کشور ما به افرادی سپرده می شود که تخصص الزم 
را نداشته و به همین دلیل تعدادی از موزه ها در شرایط مناسبی 

قرار ندارند.

رشته های  ایران  از  خارج  در  می گوید:  باره  این  در  پاشایی  دکتر 
زیست شناسی از آغاز تفکیک شده هستند و به جز درس های عمومی 
و پایه مثل شیمی و یا ریاضی، بقیه درس ها تخصصی می باشد، چون 
تعداد قابل توجهی از دروس گرایش های فوق با یکدیگر فرق دارد. 
برای مثال دیرین شناسی، فیزیولوژی و ژنتیک در علوم گیاهی با 
دو  به  را  جانوران  ما  چون  دارد  فرق  حدودی  تا  جانوری  علوم 
شاخه عمده مهره داران و بی مهره ها تقسیم می کنیم که می توانند 
سطحی گسترده از یک سلولی ها تا انسان را در بر بگیرند در حالی 
که در گیاه شناسی چنین تقسیمی معنی نمی دهد و یا در بخش جنین 
این مرحله در  که  حالی  ندارند در  تکوین  گیاهان دوره  شناسی، 
جانوران، مرحله مهمی است. از سوی دیگر وقتی دانشجویی گرایش 
علوم جانوری را انتخاب کرد امکان دارد عالقه ای به دروس علوم 
گیاهی نداشته باشد و به اجبار سر کالس های دروس تخصصی علوم 
گیاهی بنشیند که البته عکس چنین قضیه ای نیز ممکن است و در هر 
دو صورت باعث می شود که مقداری از انرژی و وقت دانشجو تلف 

شده و استاد نیز نتواند کالس مفید و فعالی داشته باشد.

توانایی های علمی  روانشناختی مورد نیاز و قابل توصیه:

الف( توانایی علمی: “تعداد انگشت شماری از کتابهای رشته علوم 
جانوری به زبان فارسی است. این در حالی است که کتاب های مورد 
نظر نیز قدیمی هستند و نمی توان به یاری آن ها از تحقیقات و 
مطالعات جدید باخبر شد. به همین دلیل دانشجوی علوم جانوری 
دانشجوی  همچنین  باشد.  آشنا  انگلیسی  زبان  با  که  است  الزم 
عالقه مند به جانورشناسی باید در ریاضی و بخصوص آمار توانمند 

باشد.

آشنایی با دروس زیست شناسی، فیزیک، شیمی و ریاضی در سطح 
دبیرستان بصورت نسبتاً قوی جزو توانایی های مطلوب داوطلبان این 

رشته می باشد.

ب( عالقمندی ها: برای موفقیت در تمام رشته های دانشگاهی 
باید صبر و حوصله داشت. اما در بعضی از رشته ها این نیاز بیشتر 
احساس می شود چرا که دانشجو باید وقت زیادی را صرف تحقیق 
علوم  گرایش  برسد.  نتیجه  به  مطالعاتش  در  تا  کند  آزمایش  و 
جانوری نیز از جمله همین رشته ها است. دانشجویان این رشته باید 
به گردش در طبیعت عالقه مند باشند چون اطالعاتی که با حضور 
در محیط طبیعی زندگی جانور می توانند به دست بیاورند در هیچ 

کتابی پیدا نخواهند کرد.

ج( توانایی مالی: “در کشور ما در زمینه علوم جانوری فعالیت های 
دانشجویان  دلیل  همین  به  است.  نگرفته  انجام  زیادی  تحقیقاتی 
عالقه مند به فعالیت های تحقیقاتی می توانند در این رشته حضوری 
فعال داشته باشند تا جایی که گاه یک دانشجوی کارشناسی این رشته 
طی مدت تحصیل خود یک یا دو گونه جدید از جانوران را شناسایی 

می کند.

کردن  محدود  و  عمومی  دروس  گسترش  از  هدف   
زیاد  شناسی،  زیست  مختلف  گرایش های  در  اختصاصی  دروس 
کارشناسی  التحصیالن  فارغ  برای  شغلی  فرصت های  کردن 
بر  بتوانند عالوه  التحصیالن  یعنی فارغ  زیست شناسی بوده است. 
مراکز و سازمان های اختصاصی مربوط به گرایش خود در آموزش 
و پرورش نیز استخدام شوند اما این طرح بازدهی خوبی نداشت 
کاهش  پرورش  و  آموزش  استخدام  ظرفیت  سو  یک  از  چون 
التحصیل رشته زیست شناسی  تعداد فارغ  از سوی دیگر  یافته و 
در گرایش های مختلف بخصوص گرایش زیست شناسی عمومی 
افزایش یافته است و در نتیجه فارغ التحصیالن نمی توانند براحتی 
از معلومات  که  این  دلیل  به  و  پرورش شوند  و  جذب آموزش 
تخصصی خوبی نیز برخوردار نیستند، نمی توانند در سازمان ها و 

مراکز تخصصی مربوط به گرایش خود مشغول به کار گردند.

۴   



آشنایی با نوروانفورماتیک
نوروانفورماتیک یک حوزه ی  جدید در تحقیقات علوم   
اعصاب است که از طریق تالش ها ی تعدادی از سازمان ها ی ایالت 
متحده ی امریکا، موسسه ی ملی بهداشت، بنیاد علوم، وزارت انرژی 
و سازمان هوا فضا ایجاد شد. نوروانفورماتیک رشته ای تلفیقی و نو 
پا است که با همکاری علوم مختلف و مرتبط، سعی در ایجاد پایگاه 

واحدی از داده های مغز انسان دارد.
پروژه ی مغز انسان:

  Human Brain Project (HBP(  آغاز مطالعه پروژه ی مغز بشر یا            
 Neuroinformatic در اوایل سال ۱۹۹۰ به یک میدان جدید مطالعه ی
تبدیل شد. به دنبال گرد هم آوردن دانشمندان محاسباتی علوم 
فرآیند های  بیشتر  درک  اعصاب،  علوم  دانشمندان  و  کامپیوتر 

پیچیده ی حاکم بر سیستم عصبی صورت کرفت.
این پروژه بر ۴ بخش تمرکز دارد:

۱- مفاهیم مورد استفاده در توسعه ی این پروژه و انتشار دانش 
علوم اعصاب

۲- ارائه تحوالت و جنبه های مختلف تحقیقات
۳- توسعه ی روش های محاسباتی برای شبیه سازی عصبی از طریق 

مدل سازی و استفاده از شبکه های عصبی
۴-استفاده از نوروانفورماتیک در نوروژنتیک و درک عصبی.

 
یا                                                              علوم  ملی  سازمان  مطالعات  با  نوروانفورماتیک   
)National Academy of Science (NAS راه اندازی شد. در کل علت 

پیدایش آن را می توان این گونه بیان کرد:
۱- مقبولیت و مطلوب بودن حوزه ی علوم اعصاب و نیاز برای به 

اشتراک گذاری  داده ها
۲- دخیل کردن علوم کامپیوتر و فن آوری اطالعات که مسئول 

رسیدگی به مقدار، تنوع و پیچیدگی داده ها است.
در نوروانفورماتیک ایجاد یک پایگاه و سایت بر اساس زیر    
ساخت ها ی الزم برای به اشتراک گذاری داده ها ی علوم اعصاب، 
یکپارچه سازی و تجزیه و تحلیل داده ها الزم و ضروری است که 
مجموعه ی غنی از داده ها برای تحلیل مجدد، یکپارچه سازی داده 
ها و تحلیل محاسباتی را فراهم می کند. در این زمینه داده ها ی 
مختلف از زمینه های مختلف مثل روانشناسی، ژنتیک، علوم اعصاب، 
ریاضی، فیزیک، علوم کامپیوتر، مهندسی و غیره را با هم ادغام می 
کند. این امر به دانشمندان علوم اعصاب این امکان را می دهد که به 

تجزیه تحلیل داده ،ایجاد داده های گسترده و بهینه بپردازند.
همه ی این فرایند ها به درک به درک عملکرد مغز و در نهایت 

سیستم عصبی انسان منجر می شود.
البته چالشی که در این علم مطرح می شود این است که   
این حجم عظیم از داده ها از حوزه های مختلف علوم چگونه به طور 
کامل قابل جمع آوری و یکپارچه سازی است و البته این خود یک 
انگیزه در ادامه ی مسیر است که بتوان تمام داده ها را به صورت 

یکپارچه جمع آوری کرد.
در کل هدف نهایی نوروانفورماتیک درک سیستم عصبی   

انسان است که یکی از بزرگترین چالش های قرن ۲۱ است.
رشد در هر دو حیطه ی علوم اعصاب و روش های جمع   
آوری داده ها در توسعه ی نوروانفورماتیک موثر است. مثال تکمیل 

پروژه ی ژنوم انسان در این پروژه موثر است.
کانکتوم

یک بحث مطرح در نورانفورماتیک مدل های تهیه شده از   
ساختار مغز بر پایه اطالعات حاصل از کانکتوم است. نقشه ی جامعی از 
اتصاالت نورون ها در مغز، که هم  اتصاالت موضعی و هم بین بخشی 

را شامل می شود.
 پیشرفت ها ی اخیر در حوزه ی تصویر برداری  MRI )شکل ۱(  و 

    نوروانفورماتیک

فاطمه شاه مرادی )دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(

۵   

         



تصویر برداری DTI )شکل ۲( امکان ارزیابی تغییرات ایجاد شده در 
شبکه ی مغز انسان را با گذشت زمان فراهم می کند. که تفاوت ها را 

در بیماری های مختلف بررسی می کند.

شکل 1 : نمونه ای از بخش های عملکردی هیپوکمپ  در تصویر 

MRI  برداری

 
امروزه در روشی به نام Magnetic Resonance Imajing   MRI تصویر 
برداری با تشدید مغناطیسی-  که با کمک گرفتن از آن ها می توان 
تصاویر بسیار دقیق  و واضحی از اندام های درون بدن بدست آورد. 
پدیده تشدید در مورد هسته های اتم اولین بار توسط فلیکس بالنچ   
)Flix-Blanch) و ادوارد بورسل )Edvard-Borsel) در سال ۱۹۴۶ کشف 

شد. این دو دانشمند به خاطر این کار در سال ۱۹۵۲ جایزه نوبل 
دریافت کردند. هسته های اتم ها دارای بسامدهای متفاوت هستند. 
اگر این بسامدها را بتوان مشخص کرد می توان از این پدیده در 
تعیین نوع اتم استفاده کرد. در بین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ با تکیه 
 Nuclear Magnetic Resonace         Spectroscopy بر این ویژگی به نام
NMR  یا تشدید مغناطیسی هسته ابداع شد که در آن برای تشخیص 

ساختمان فیزیکی و شیمیایی مولکول ها استفاده می شود. در سال 
۱۹۷۰ بود که دریافتند اگر نیروی محرک را در هسته هایی که در 
اثر پدیده تشدید انرژی دریافت کرده و دامنه نوسان آن ها افزایش 
یافته٬ قطع کنیم، هسته ها با از دست دادن این انرژی به صورت امواج 
الکترومغناطیسی و مقداری هم گرما به حالت پایه خود برمی گردند. 
این زمان برگشت به حالت پایه در ترکیبات مختلف متفاوت است 
با شناسایی این پدیده سعی کردند از این ویژگی برای ایجاد تصویر 

استفاده کنند که پایه روشی به نام MRI شده است. اولین بار ریموند 
دامادیان )Rimond-Damadyan( از این ویژگی برای تشخیص تومورها 
استفاده کرد. بعد از وی افراد دیگری در این زمینه کارکردند و با 
بکارگیری فنون و روش های بهتر زمان الزم برای تصویر برداری را 
کاهش دادند. روش ها و فنون جدید ارائه شده امروزه MRI را به 

یک روش مفید برای تصویر برداری مبدل کرده است.

DTI  شکل 2 : نمونه ارتباطات عصبی مغز در تصویر برداری

DTI  یا Diffusion Tensor Imaging نوع منحصر به فردی از   

تصویر برداری است که در آن مسیر قرار گرفتن رشته های عصبی 
با کاربرد رنگ های مختلف در تصویر نشان داده می شود. با استفاده 
از این روش در صورت وجود تومور یا توده ای در مغز، مکان تومور 
و رشته های عصبی معین شده و جراح با استفاده از آن می تواند 
عمل جراحی را بنحوی برنامه ریزی کند که کمترین آسیب به رشته 
های عصبی وارد شود. همچنین چنانچه پس از عمل جراحی، بیمار 
دچار ضایعات جانبی گردد با این روش مقدار و محل آسیب وارده 

به سلول های عصبی مشخص می گردد.
با استفاده ازاطالعات حاصل از کانتکوم مغز انسان،  می توان   
مدل های محاسباتی بسیار دقیقی از فعالیت مغز تک  تک بیماران 
تغییرات  دقیق  الگوی  صرع،  نظیر  بیماری  یک  در  حتی  ساخت. 
آناتومیکی در بیماران مختلف، متفاوت بوده و به تبع آن، میزان 
اثربخشی روش  های درمانی نیز مختلف خواهد بود و مناسب ترین 
از  تهیه شده  دیگر مدل  کرد. مدل های  استفاه  را  درمانی  روش 
دینامیک مغز توسط شبیه سازی رایانه ای و پیش بینی نتایج استفاده 

از داروها توسط شبیه سازی بافت های موضعی مغز است.

۶   



چشم انداز جهانی نوروانفورماتیک :
علوم  تحقیقات  در  درگیر  کشورهای  از  بسیاری   
و                                         نوروانفورماتیک  المللی  بین  برنامه ی  به  پیوستن  اعصاب، 
یعنی   International Neuroinformatic  Coordinating Facility (INCF(
نوروانفورماتیک را آغاز کرده اند.  المللی  بین  هماهنگی تسهیالت 
تا به امروز ۱۴ کشور جمهوری چک، فنالند، فرانسه، آلمان، هند، 
ایتالیا، ژاپن، هلند، نروژ، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالت متحده 
اعضای این کمیسیون هستند. مسئولیت این سازمان هماهنگ کردن 
فعالیت کشورهای عضو است .برای این منظور قابلیت یکپارچه سازی 

نوروانفورماتیک برای دانشمندان علوم اعصاب حائز اهمیت است.
در پایه و اساس همه ی این فعالیت ها »هدی عقیل«  در سال ۲۰۰۳ 
رئیس انجمن علوم اعصاب )SFN( گروه اطالعات مغز را برای ارزیابی 

اهمیت نوروانفورماتیک تاسیس کرد.
اهمیت علوم اعصاب در نوروانفورماتیک:

علوم اعصاب انواع داده ها ی زیر را برای نوروانفورماتیک فراهم 
می کند:

داده ها ی مولکولی و سلولی )کانال های یونی، پتانسیل عمل، ژنتیک، 
سیتولوژی سلول های عصبی، مسیر پروتئین(

داده هایی از اندام ها و سیستمهای بدن ) بینایی قشر، ادراک، شنوایی، 
سیستم حسی، درد، چشایی، سیستم حرکتی، طناب نخاعی(

اطالعات یادگیری )زبان، احساسات، یادگیری حرکتی، رفتار جنسی، 
تصمیم گیری، علوم اعصاب اجتماعی(

داده های تکوینی )تمایز عصبی، بقای سلول، تشکیل سیناپسی، تمایز 
حرکتی، آسیب و بازسازی، هدایت آکسون، فاکتورهای رشد(

خودمختار،  عصبی  )سیستم  پیری  و  بیماری  مورد  در  اطالعات 
دادن  دست  از  اعتیاد،  پارکینسون،  بیماری  اضطراب،  افسردگی، 
حافظه( اطالعات مهندسی عصبی )رابطه ی مغز و کامپیوتر(، و داده 

محاسباتی علوم اعصاب
نوروانفورماتیک با استفاده از پایگاه داده ها، اینترنت و تجسم در 
ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها٬ علوم اعصاب  را همراهی 

می کند.
برنامه ها و گروه های تحقیقاتی

پایگاهی را که برای دسترسی به داده ها در نظر گرفتند   
پایگاه NIF است که دسترسی وسیع تر به یک مجموعه متمرکز 

ازداده ها و منابع را فراهم می کند.
اطالعات از چند حوزه ی زیر بدست می آید:

ژن در پروژه ی شناختی مغز:
مثال عمکرد یک مولکول را در یک سیناپس بررسی می کنند   
و یا بررسی کردند که گیرنده ی NMDA یک گیرنده برای انتقال 
پذیری  شکل  فرآیند  برای  و  است   گلوتامات  عصبی  دهنده ی 

سیناپسی مورد استفاده قرار می گیرد.
:Blue Brain Project

بازسازی  تاسیس شد.  آبی درسال ۲۰۰۵  مغز  پروژه ی   
عصبی  سلول های  سیناپسی،  مسیر  و  ،سیناپس  عصبی  سلول های 
مجازی و ...از اهداف این پروژه بود. شبیه سازی چنین فضایی به 
پروژه  این  هدف  داشت.  نیاز  کامپیوتر  ابر  ی  پردازنده   8۰۰۰
عملکرد مغز پستانداران بود. در ابتدا شبیه سازی در سطوح جزئی 

انجام میشود تا در نهایت به شبیه سازی کل مغز برسد.
:CARMEN

 CARMEN از پروژه های مطرح در این زمینه  می توان به  
اشاره کردکه ۱۱ دانشگاه در انگلستان مشغول به انجام این طرح 
هستند. این طرح به منظور توسعه ی الگوریتم های مورد استفاده در 

مدل سازی راه اندازی شده است.
پروژه ی اطلس مغز انسان:

پروژه طراحی اطلس مغز انسان هم جز این پروژه ها است   
) NeuroLex(. در این پروژه به تعیین و تببین اطلس جامعی از مغز 

پرداخته می شود.
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پروفسور شهربانو عریان در ۱۳ فروردین ۱۳۲۶ در شهر تهران 
به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیالت دوره دبیرستان، در سال 
۱۳۵۰ با درجه کارشناسی در رشته بیولوژی از دانشگاه تربیت معلم 
فارغ التحصیل شد. ایشان همان سال به عنوان دانشجوي ممتاز با 
آموزش  و  فرهنگ  علوم  وزارت  از  تحصیلي  بورسیه  دریافت 
کارشناسی  عریان  شهربانو  پروفسور  شد.  انگلستان  عازم  عالي 
ارشد و دکتری خود را در سال ۱۳۵۶از دانشگاه شفیلد انگلستان 
در رشته نوروآندوکرینولوژی که یکی از تالیفات ایشان نیز کتاب 
از  یکی  بعنوان  ایشان  کرد.  دریافت  است،  نوروآندوکرینولوژی 
چهره های برجسته علمی در حوزه زیست شناسی )استاد پایه ۴۵( 
کشور افتخارات و عناوین زیادی را کسب کردند و در کنار فعالیت 
های آموزشی، پژوهشی و طرح های موفق داخلی و بین المللی 
بعنوان چهره ماندگار در سال ۱۳8۴ نیز برگزیده شدند. پروفسور 
شهربانو عریان در حال حاضر ریاست دانشکده علوم زیستی دانشگاه 
خوارزمی را بر عهده دارد. در ادامه این مطلب، به معدودی از 
فعالیت ها، موفقیت ها و دستاوردهای این چهره ماندگار زیست 

شناسی دانشگاه خوارزمی در چند سال اخیر می پردازیم.

طرح هاي پژوهشي 

۱. نقش مرکزي سیستم GABA ارژیک در کنترل محور هیپوفیز – 
گوناد در موش هاي صحرایي ماده بالغ 

۲. ارزیابي اثراتTRH بر حافظه و رفتارهاي یادگیري در موش 
هاي صحرایي نر بالغ 

۳. بررسي و شناخت  بیولوژیکي و اکولوژیکي آبزیان آب هاي منطقه 
جزیره کیش با تاکید بر گونه هاي مختلف مرجان ها 

۴. بررسي اثرات فیزیولوژیکي و فارماکولوژیکي مواد طبیعي موجود 
در مرجان هاي نرم خلیج فارس و تعیین ساختمان ملکولي مواد 

موثره آن ها 

 Tracing petroleum contaminants in commereial fish.۵
resoureas  of  the Persian Gulf ردیابي آالینده هاي نفتي در 

منابع ماهیان تجاري خلیج فارس ، طرح سازمان ملل 

۶. بررسی اثر مهار ژن های Nrf2 و NrP1 بر آپپتوز، بیوژنز، فعالیت 

مروری بر آخرین پژوهش های اساتید
این شماره: دکترشهربانو عریان

             عادل ساالری )کارشناس دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(



آنزیم های میتوکندری در قشر پیشانی و آمیگدال با استفاده از 
 siRNA فناوری

۷. بررسی تاثیر سندروم کلستاز بر آکواپورین۴ در مغز موش های 
صحرائی

مقاالت ارائه شده در کنگره های بین المللی و داخلی

تعداد ۶۴ مقاله در کنگره هاي بین المللي و در مجموع ۵۲۶ مقاله در 
کنگره هاي داخلي کشور 

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی 

تعداد ۲۰۲  مقاله کامل در مجالت معتبر بین المللي و ۱۵۶ مقاله 
کامل فارسي در مجالت  معتبر  داخلي 

فعالیت هاي اجرائي 

عضو کمیته هاي  تخصصي گروه هاي زیست شناسي در مقاطع 
کارشناسي ارشد و دکتري در دانشگاه هاي خوارزمی تهران، دانشگاه 

آزاد واحد تهران شمال، و واحد علوم و تحقیقات 

عضو هیئت تحریریه مجله مدرس دانشکده منابع طبیعي دانشگاه 
تربیت مدرس 

عضو کمیسیون تخصصي علوم پایه مرکز ملي اقیانوس شناسي , 
پژوهشگاه دانش هاي بنیادي 

J of Persian Gulf سردبیر مجله بین المللی

سر دبیر مجله یافته های نوین در علوم زیستی 

رئیس دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی 

عضو هیئت ممیزه دانشگاه خوارزمی 

عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه دانشگاه خوارزمی 

جوایز و بورس هاي دریافتي 

پژوهشگر نمونه دانشگاه خوارزمی ۱۳8۴ 

۱۳8۲  Uncc دریافت تقدیر نامه از سازمان ملل

دریافت لوح تقدیر به عنوان چهره ماندگار سال ۱۳8۴

دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد پژوهشگر زن نمونه کشوری 
درسال  ۱۳8۴

دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور به  عنوان استاد نمونه 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درسال  ۱۳88

دریافت لوح تقدیر به عنوان دانشمند برتر جهان اسالم در سال های 
ISC ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ از سازمان

۱۰  



                  

شکل۱: زبرافیش، مدل تحقیقات آزمایشگاهی

نام رایج: زبرا دانیو، دانیو گورخری

Danio rerio :نام علمی

حداکثرطول: ۵  سانتی متر

سطح شنا: تمام سطوح آب

مکان های جاگیری: میان تخته سنگ ها،گیاهان و جلبک ها

نور مناسب: روشن،بدون تابش مستقیم آفتاب

سازگاری: سازگار با اکثر ماهیان صلح جو و گیاه خوار

تغدیه: همه چیز خوار

دمای مناسب: ۲۳ تا ۲۶درجه سانتی گراد

PH: ۶,8 تا ۷,۵

 Danio تاکسونومی: ماهی دانیو زبرا عضو مشتق شده ای از جنس
به خانواده کپور ماهیان است.

Kingdom: Animalia

Phylum: Chordate

Class: Actinopterygii

Order: Cypriniformes

Family: Cyprinidae

Genus: Danio

Species: D.rerio

چکیده:

ماهی زبرا با نام علمی Danio rerio متعلق به خانواده ی   
Brachy da- دسپیرینیده است. این ماهی دارای اسامی مترادفی مانن

nio rerio وDaio frankei نیز می باشد. زیستگاه طبیعی این نوع ماهیان 

آب های شیرین مناطق گرمسیری گزارش شده است. شکل بدن 
ماهی زبرا باریک و دراز بوده و دارای نوارهای طالیی و آبی رنگ 
است که در طول بدن و دم جاندار کشیده می شود. جنس نر و ماده 
از هم جدا بوده و به راحتی قابل تشخیص هستند. بدن جنس ماده 
چاق تر و دارای برجستگی مشخصی در ناحیه ی شکم و نرها دارای 

بدنی دوکی شکل می باشند این ماهیان در محدوده ی دمایی 

بین  ۲۳ تا ۲۶ درجه سانتی گراد و در بازه ی PH بین ۶,8 تا ۷,۵ 
زندگی می کنند. اندازه ی تقریبی آن ها ۵ سانتی متر است. ماهی 

جانور مدل در تحقیقات
)zebra fish( این شماره:ماهی دانیوگورخری

       زهرا رفیعی )دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(

۱۱  
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زبرا به علت عادت پذیری خوبی که دارد از جمله ماهیان زینتی 
وآکواریمی محسوب می شود و نگهداری آن ها آسان است.

سریع  آنالیز  جهت  مدلی  عنوان  به  اخیر  سال های  در  زبرا  ماهي 
مطرح  آلی  مولکولهای  بیولوژیکی  فعالیتهای  و  ژن ها  عملکرد 
و  فیزیولوژیکی  ژنتیکی،  باالی  شباهتهای  علت  به  است.  شده 
با  این ماهی جهت تشخیص مواد طبیعی  انسان،  با  فارماکولوژیکی 
پتانسیلهای درمانی مختلف، بسیار مناسب به نظر می رسد. دالیل 
اولیه ای که سبب گسترش این ماهی است عبارتند از اندازه کوچک 
الرو و جنین مورد آزمایش )۱تا۵ میلیمتر بسته به مراحل رشد(، 
بار  بالغ )صدها بچه ماهی در یک  باروری باالی ماهیهای  قدرت 
جفت گیری طی یک هفته(، شفافیت جنین و الرو این ماهی )راحتی 
مشاهده ارگان ها و اعضاء داخلی ماهی زبرا( و سرعت در رشد 
خارج رحمی )تمام مراحل رشد از تخم تک سلولی تا الرو درخارج از 
رحم صورت میگیرد( و به این ترتیب امکان ردگیری اثرات مختلف 
ترکیبات مورد آزمایش امکان پذیر خواهد شد. نکته کلیدی دیگر در 
بررسی مولکولهای فعال با استفاده از الرو و جنین این ماهی، امکان 
افزودن ترکیبات به صورت غیراستریل به محیط رشد آنها است 

که سرعت انجام روندهای غربالگری را افزایش می دهد.

استفاده از ماهی زبرا اولین بار در دهه ۱۹۷۰ توسط استرای   
سینگر و همکارانش به عنوان یک مدل ژنتیکی به  اثبات رسید. از آن 
به بعد، این ماهی به صورت گسترده جهت ارزیابیهای ژنتیکی در 
آزمایشگاههای مختلف به کارگرفته شده٬ در حالي که هدف اولیه از 
انجام این قبیلارزیابیها توضیح و تفسیر مکانیسمهای ژنتیکی رشد 
ارتباطات زیست  از  مهره داران  ژن بود ولی درکنار آن بسیاری 
پزشکیها مانند تنظیم کنندههای رشد، تفاوت و عملکرد بافتها و 
ارگانها نیز شناسایی گردید. امروزه این قبیل ارزیابیهای  ژنتیکی 

به سمت بررسی عملکردهای معدی- روده ای، صرع ،رشد عروق 
و غیره جهت دهی شده است.

ویژگی گونه:

ماهی زبرا به واسطه ی پنج نوار یک شکل، رنگیزه دار و    
آبی رنگ در کناره بدن که یادآور نوارهای گور اسب است نام 
بدن  دارند  امتداد  باله دمی  انتهای  تا  نوارها  این  و  گذاری شده 
مخروطی شکل بوده و از طرفین فشرده شده است و دهان آن 
به سمت باال جهش یافته است. جنس نرTorpedo مانند است و دارای 
نوارهای طالیی بین نوارهای آبی است درحالیکه جنس ماده دارای 

نوارهای مایل به سفید و نقره ای عالوه بر نوارهای طالیی است. ماده 
از نر بزرگتر بوده و ماده های بالغ دارای یک پاپیالی جنسی کوچک 
درجلوی مبدا باله مخرجی هستند. طول عمر آن در شرایط اسارت 
حدود ۲تا۳ سال است هرچند در شرایط ایده آل ممکن است به ۵ 

سال هم برسد.

پراکنش:

ماهی دانیو گورخری بومی آب های جنوب شرقی هیمالیا   
است و در بخش هایی از هند، پاکستان، بنگالدش، نپال و برمه یافت 

می شود.

رژیم غذایی:

پالنکتون های  از  اصوال  و  است  خوار  چیز  همه  جانوری   

۱۲  
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شکل۴: گونه ای زبرافیش مورد استفاده در فرایندهای درمانی



جانوری، حشرات، الرو حشرات، فیتوپالکتون تغذیه می کند. هر چند 
آن ها می توانند انواع غذاهای دیگر نظیر کرم ها و سخت پوستان 

کوچک را نیز مورد استفاده قرار دهند.

ماهی دانیو گورخری به عنوان یک مدل زیستی:

ماهی دانیو گورخری یک ارگانیسم مدل مهره دار مهم در   
تحقیقات علمی است و دارای مزیت های متعددی برای محققین می 
باشد. ژنوم آن به طور کامل توالی یابی شده و به خوبی شناسایی 
شده است.تکوین جنینی آن خیلی به سرعت انجام می شود و جنین ها 
نسبتا بزرگ و شفاف بوده و قادر به تکوین در خارج از بدن مادر 
هستند. مزایای دیگر شامل اندازه ی نسبتا ثابت این گونه، طی مراحل 
تکوین اولیه است که امکان تکنیک های ساده رنگ آمیزی را فراهم 
می کند و نیز این واقعیت که جنین دوسلولی آن می تواند برای تولید 
یک جنین ماهی در آزمون های سمیت مشابه مدل های پستانداران 
و انسان ها رفتار می کند و دارای چرخه خواب روزانه با مشابهت هایی 
به رفتارخواب پستانداران است. این ماهی به ویژه به خاطر توانایی 
ترمیمی اش شناخته شده است. ماهی دانیو گورخری قادر است 
باله ها، پوست، قلب، لول های مژه دار خط جانبی و در طی مرحله 
الروی مغز خود را ترمیم کند. بررسی ها همچنین  نشان داده اند که 
این ماهی می تواند سلول های گیرنده نوری و نورون های شکبیه 
را به دنبال آسیب ترمیم کند که این کار به واسطه ی تکثیرو تمایز 
سلول های مولرگلیا )نوع خاصی از سلول های گلیای شبکیه( انجام می 
 EHS برای مطالعات invivoگیرد. اخیرا این ماهی به عنوان یک مدل
مطرح شده است و این بخاطر هزینه پایین نگهداری آن، شفاف 

بودن و درجه باالیی  از هومولوژی ژنومی به انسان است.

ماهي  زبرا مدلی مناسب جهت کشف مواد طبیعی موثر:

ارزیابیهای  جهت  زیادی  موارد  در  حال  به  تا  مدل  این   
مختلف مواد طبیعی به کار برده شده است .در واقع الروهای ماهی 
زبرا یک سیستم درون تن ایده آل برای بعضی از ارزیابی  ها می باشند 

که در زیر به تعدادی از آنها اشاره میشود.

تولیدمثل:

زمان تولیدمثل تقریبی ماهی دانیو گورخری سه تا چهارماه   
است چرخه طبیعی روشنایی  تاریکی بر زمان تخمک گذاری آن ها 

تاثیر زیادی دارد و با شروع زمان روشنایی تخمک گذاری آغازمی 
شود. وجود یک نر برای اووالسیون و تخم ریزی ضروری است. 
ماده ها قادرند در فواصل ۲تا۳ روز تخم ریزی کنند و در هربار 
صدتا تخم رها کنند به محض رها شدن تخم ها مراحل تکوین جنینی 
آغازمی شود. وجود ماهی نر جهت ایجاد روند رشد و بلوغ این 
موجودات ضروری است، درصورت عدم وجود اسپرم، رشد پس 

از چندین 

تقسیم سلولی اولیه متوقف می شود. تخم های لقاح یافته تقریبا به 
سرعت شفاف می شوند. ویژگی های مختلف D.rerio را یک مدل 
تحقیقاتی  مناسب می کند.پیش ساز های همه ی اندام های اصلی طی 
۳۶ ساعت پس از لقاح ظاهر می شوند و خروج  از تخم ۱۲ الی ۳۶ 
ساعت بعد، بسته به شرایط داخلی جنین ها و دردمای خارجی که 

بطور ایده ال ۲8,۵ درجه سانتی گراد است؛ صورت می گیرد.

چشم انداز:

 

نقش 
ماهي زبرا هم اکنون به طور قاطع به صورت یک روش تحقیقاتي 
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قوي در بسیاري از عرصههاي بیولوژي  و همچنین کشف دارو به 
سایر  و  طبیعي  ترکیبات  آنالیز  نسبي  سهولت  است.  رسیده  اثبات 
امکان  فارماکولوژیکي،  مدل  این  از  استفاده  با  کوچک  مولکولهاي 
و  باکتریایي  گیاهي،  عصارههاي  از  زیادي  تعداد  زیستي  ارزیابي 
مدلهاي  سایر  در  جامعیت  نوع  این  ميسازد.  فراهم  را  قارچي 
زیستی امروزي قابل مشاهده نیست. ارزیابيها براساس ماهي زبرا 
داراي  عصارههاي  کردن  فراکشنه  تسهیل  جهت  مناسبي  ظرفیت 
دارد.  نیز  را  دیگر  تني  درون  ارزیابيهاي  در  بیولوژیکي  فعالیت 
بنابراین این امر ميتواند به جداسازي ترکیبات جدید و مواد طبیعي 
با آثار فارماکولوژیک متنوع که هر کدام ممکن است ترکیب پیشرو 

مناسبي جهت گسترش داروهاي موثر و جدید باشند منجرشود.
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چکیده:
دستگاه کناری یا دستگاه لیمبیک  limbic system دستگاهی   
ابتدایی و نیمه خودکاراست که مسئول عواطف و رفتار جنسی می 
باشد. سیستم لیمبیک است که در هر دو طرف تاالموس و زیر مخ 
قرار دارد. سیستم لیمبیک از بخش های  مختلف شامل هیپوتاالموس 
و اجزای وابسته به آن شامل آمیگدال و ناحیه سپتوم، هیپوکامپ، 
هسته قدامی تاالموس، ناحیه کنار بویایی و قسمت هایی از عقده های 
قاعده ای  تشکیل شده است. در واقع سیستم لیمبیک یک مدار 
نورونی است که رفتار هیجانی و محرک های انگیزشی را کنترل 
می کند. در این مقاله سعی بر این است تا با آناتومی و فیزیولوژی 

دستگاه لیمبیک و نوروترانسمیترهای دخیل در آن آشنا شویم.
های   عقده  هیپوتاالموس،  آمیگدال،  لیمبیک،  سیستم  کلیدواژه: 

قاعده ای
:)limbic system( آناتومی سیستم لیمبیک

سیستم لیمبیک که در هر دو طرف تاالموس و زیر مخ   
قرار دارد. بخش مهم آن هیپوتاالموس و ساختار های وابسته به 
 ،(Septum area( سپتوم  ناحیه   ،)Amygdala( آمیگدال  جمله  از  آن 
 Anterior nuclei(  هسته قدامی تاالموس ،)Hippocampus( هیپوکامپ
of thalamos)، ناحیه کنار بویایی )Paraolfactory area( و قسمتهایی 

از عقده های قاعده ای )portions of basal ganglia)  که کل این مدار 
نورونی رفتار هیجانی و محرکهای انگیزشی را کنترل می کنند.

شکل۱:آناتومی سیستم لیمبیک

هیپوتاالموس:
هیپوتاالموس در پایین و در جلوی  تاالموس قرار دارد.   
هیپوتاالموس کف و دیواره ی طرفی بطن سوم را می سازد و به 
دلیل این که کنترل برخی فعالیت های احشایی و متابولیک را برعهده 
گانگلیون مغزی سیستم عصبی خودکار  را  اصطالحا آن  لذا  دارد 
می نامند. از نظر آناتومیک ٬ هیپوتاالموس کف بطن سوم یا حفره ی 
هیپوتاالمیک  شیار  زیر  در  را  سوم  بطن  دیواره ی  و  پایه ای  بین 
می سازد.  هیپوتاالموس یکی ازپرکارترین قسمت های مغز است که 
مسئول تنظیم گرسنگی،  تشنگی، پاسخ به درد، لذت، رضایت جنسی، 
خشم، رفتار پرخاشگرانه و...است. همچنین تنظیم کننده عملکرد 
سیستم عصبی خود مختار مانند نبض، فشارخون، تنفس و.. . است. 
هیپوتاالموس یکسری ورودی دریافت می کند از جمله از عصب 
واگ که اطالعات را در مورد فشار خون و اتساع روده و چگونگی 

عملکرد معده نشان می دهد.
  از بخش مشبک ساقه مغز  اطالعاتی در  زمینه پوست، از عصب 
بینایی  اطالعاتی در خصوص روشنایی و تاریکی٬ از سلول های عصبی 
غیر طبیعی پوشش بطن، اطالعاتی در مورد محتویات مایع  مغزی-

نخاعی و از دیگر بخش های سیستم لیمبیک و بویایی که تمایالت 
جنسی و غذا خوردن را کنترل می کنند.

آناتومی و فیزیولوژی سیستم لیمبیک

             فریده صادقی )دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(
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  هیپوتاالموس از ماده خاکستری ساخته شده است و وزنی 
حداقل معادل با ۴ گرم دارد و در برگیرنده ی مکانیزم های عصبی 
اعمال حیاتی مهم بدن می باشد.هیپوتاالموس از سه بخش بینایی یا 
اپتیک، برجسته )tuberal) و پستانی )mamillary( ساخته شده است که 
هرکدام از این سه بخش نیز به ترتیب شامل دو ، سه و دو هسته 

)کامال هفت هسته( می باشند.

شکل۲:آناتومی هیپوتاالموس

هیپوکامپ:
متشکل از۲ شاخ منحنی است که در انتهای حاشیه  خارجی   
خود با شکنج پاراهیپوکمپ جوش می خورد. این شکنج سطح بیرونی 
شکمی داخلی لوب تمپورال است این قسمت بخشی از قشر مغز 
است که به سمت داخل کشیده شده و چین می خورد و در تبدیل 

حافظه کوتاه مدت به بلند مدت نقش دارد۰
این ناحیه دارای تحریک پذیری باالیی است و دلیل آن این   

است که به جای ۶ الیه سلول ۳ الیه دارد.

افرادی که صرع دارند هیپوکامپ را به صورت دو  در   
طرفه خارج می کنند این افراد می توانند بخش اعظم خاطراتی را 
که قبال یاد گرفته بودند به طور رضایت بخشی به یاد بیاورند ولی 
عمدتا نمی توانند اطالعات جدیدی بر اساس نشانه های زبانی یاد 
بگیرند در واقع حتی نمی توانند نام افرادی که هرروز با آن ها در 
تماسند را نیز یاد بگیرند. با این وجود می توانند برای یک لحظه یا 
کمی بیشتر چیزهایی که درجریان فعالیت آن ها روی می دهند را 
بیاد آورند. بر این اساس این افراد می توانند حافظه کوتاه مدتی 
به مدت چند ثانیه تا یک الی دو دقیقه داشته باشند، هر چند توانایی 
آن ها در ایجاد حافظه دراز مدت برای بیش از چند دقیقه به طور 

کامل از بین می رود که این پدیده همان فراموشی پیشگرا است.

شکل۳:موقعیت هیپوکامپ در دستگاه لیمبیک

نواحی وابسته سیستم لیمبیک:  
:)cingulated gyrus( شکنج سینگولیت

شیار  بین  دارد  قرار  مغز  داخلي  سطح   در  شکنج  این   
سینگوالت و جسم پینه اي٬ اطال عات زیادي در رابطه با این شکنج 
وجود ندارد اما مشخص شده که قسمت جلوئي آن در هماهنگ 
کردن بینایی و بویایی در رابطه با حافظه هاي لذت بخش و هیجانات  
قبلي نقشي بر عهده دارد. این ناحیه همچنین در واکنش هاي هیجاني 
در رابطه با درد و تنظیم رفتار تهاجمي دخیل است. قطع کردن این 
شکنج در حیوانات وحشي با عث رام شدن آنان مي گردد و قطع 
کردن فقط یک دسته نورون هاي این شکنج باعث کاهش افسردگي 
ارتباطات  این حالت  قبلي و کاهش سطح اضطراب مي گردد . در 

نوروني در عرض مدار پاپز دچار آسیب مي شوند. 

شکل۴:شکنج سینگولیت

:)ventral tegmental area( ناحیه تگمنتوم شکمی 
ناحیه که در قسمت مزانسفالي ساقه مغز قرار  این  در   
دارد یک گروه فشرده از نورون هاي ترشح کننده دوپامین وجود 
دارد که آکسون هاي آنان در هسته اکومبنس )مسیر مزو لیمبیک 
دوپامینرژیک( ختم مي شوند. فعال شدن خودبخودي و یا تحریک 
الکتریکي این نورون ها باعث ایجاد احساس هاي لذت بخشي همانند 
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احساس هاي  زمان ارگاسم )اوج لذت جنسي(مي گردد. بسیاري از 
افرادي که داراي یک اشکال ژنتیکي هستند، کاهشي در گیرنده هاي 
دوپامیني در هسته اکومبنس دارند دیر یا زود توانائي لذت بردن از 
لذائذ زندگي را از دست مي دهند. بنابراین آنها د ر جستجوي نوع 
دیگري از لذائذ مي گردند از جمله الکل و یا اعتیاد به کوکائین و قمار 
بازي و اجبار به مصرف مواد شیرین .ساختمان هاي مشخصي در ساقه 
مغز از جمله هسته ي اعصاب مغزي بوسیله ایمپالس هاي رسیده از 
قشر و استریاتوم )یک تشکیالت زیر قشري( تحریک مي شوند و 
مسئول ایجاد قیافه هایي مانند بیان حالت عصباني و خوشي و غمگیني 

و شفقت مي گردند.

شکل۵: ناحیه تگمنتوم شکمی

:(Basal ganglia( عقده های قاعده ای
بازال شامل هسته دمی پوتامن، گلوبوس  گانگلیون های   
پالیدوس و جسم سیاه است که مسئول رفتارهای تکراری، پاداش، 

تجارب وجلب توجه اند. 
(Prefrontal cortex ( ناحیه پری فرونتال

این ناحیه قسمت قدامي غیرحرکتي لب پیشاني مي باشد.   
این ناحیه در هنگام تکامل پستاندارن بسیار زیاد رشد و نمو  یافته 
است. این ناحیه به ویژه در انسان و بعضي از گونه هاي دلفین ها 
بزرگ است. این ناحیه متعلق به حلقه لیمبیک سنتي نمي باشد بلکه 
ارتباطات دو طرفه اي با تاالموس آمیگدال و سایر ساختمان هاي زیر 
قشري بر قرار مي کند که در روند تکامل بسیار نقش مهمي ایفا 
نموده است و به ویژه در بیان حاالت عاطفي اهمیت پیدا کرده است. 
وقتي قشر ناحیه پیش فرونتال دچار آسیب مي شود شخص حس 
مسئولیت پذیري اجتماعي خود را از دست مي دهد. در بعضي افراد 
گرچه هوشیاري و بعضي از  اعمال شناختي مانند تکلم، سالم باقي 
مي ماند اما شخص تمایلي به حل  مسائل حتي اگر آن مسائل ابتدائي 

باشند را ندارد. وقتي ارتباطات لب پیش فرونتال را براي درمان 
بیماري هاي خاص رواني قطع مي کنند شخص وارد یک مرحله اي 
مي شود تحت عنوان » خنثي عاطفي« که در این مرحله شخص هیچ 
عالمتي از خوشحالي غمگیني امیدواري و یا مایوسي از خود نشان 
نمي دهد. در کلمات  و یا حاالت خود هیچ اثري از عاطفه نمي توان 

پیدا کرد.

شکل۶: ناحیه پری فرونتال

آمیگدال:
            آمیگدال  یک ساختمان بادامي شکلي است که در قسمت هاي 
عمقي داخلي و ناحیه جلوئي ـ عقبي لب گیچگاهي قرار دارد و با 
هیپوکمپ، هسته هاي سپتال و هسته میاني پشتي تاالموس و ناحیه 
براي  را  امکان  این  ارتباطات  این  است.  ارتباط  در  فرونتال   پري 
کنترل  و  نقش مهمي در واسطه گري  تا  فراهم مي کند  آمیگدال 
بروز  مهرباني  عاطفي همچون دوستي، عشق،  اصلي  فعالیت هاي 
خلق و خوي عمدتا ترس٬ خشم و تهاجم بازي کند.آمیگدال مرکز 
شناسایي خطر مي باشد و براي بقاي فرد ضروري است. وقتي این 
مرکز فعال مي شود ترس و اظطراب باال مي گیرد و باعث مي شود 
حیوان در یک مرحله آماده باش قرار گیرد و براي جنگ و گریز 
آماده باشد. تخریب آزمایشي هر دو آمیگدال باعث مي شود که 
حیوان اهلي و رام گردد و در مقابل خطر خونسرد باشد. تحریکات 
الکتریکي این نواحي باعث ایجاد حالت پر خاشگري شدید مي گردد. 
انسان هاي با آسیب آمیگدال مشخص در ک عاطفي خود را از یک 
محرک  خارجي از دست مي دهند مثال مي دانند این فرد چه کسي 
است اما قادر نیستند تصمیم بگیرد که آیا او را دوست دارد یا خیر. 
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شکل۷:آمیگدال

غدد  پاسخ  رفتاری،  هماهنگی  مرکز  آمیگدال  همچنین   
به  پاسخ  برای  که  است  و. ..  عاطفی  مسائل  به  اتونوم  ریز  درون 
استرس، بسیاری از واکنش های رفتاری که درگیر در بقای گونه 

است به ویژه برای استرس و اضطراب اهمیت دارد.
اثرات تحریکی آمیگدال که تقریبا اثرات شبیه به هیپوتاالموس و 

بعالوه چنداثردیگردارد ازجمله:
افزایش یا کاهش فشارخون شریانی، افزایش یا کاهش ضربان قلب، 
افزایش وکاهش حرکات و ترشحات دستگاه گوارش می شود درکنار 
این اثرات که از طریق هیپوتاالموس انجام می شود تحریک آمیگدال 

می تواند موجب چندین نوع حرکات غیرارادی از جمله:
حرکات تونیک مثل بلندکردن سر یا خم کردن بدن حرکات دایره 
ای، حرکات ریتمیک کلونیک وانواع مختلف حرکات مربوط به بویایی 

و غذا خوردن از قبیل لیسیدن،  جویدن و بلع می شود. 
فعالیت های  بروز  موجب  ازآمیگدال  دیگری  قسمت های  تحریک 
جنسی از قبیل راست شدن آلت حرکات جفت گیری، انزال، تخمک 

گذاری، فعالیت رحمی وحتی زایمان زود رس میشود. 

شکل8: موقعیت آمیگدال در دستگاه لیمبیک

نقش های آمیگدال:
            در انسان تحریک الکتریکی آمیگدال حساسیت به ترس 
و اضطراب ایجاد می کند و پاسخ های اتونومی نشانگرترس مثل 
افزایش ضربان قلب، سختی عضالت و افزایش فشارخون دیده می 
شود. تخریب هسته های مرکزی آمیگدال باعث افزایش معنی دار 
در تحمل تنبیه می شود، Grishkat وهمکاران در سال۱۹8۹ گزارش 
کردند که تخریب هسته های مرکزی جانبی و میانی آمیگدال در 
افزایش تحمل ترس در رت ها می شود  .  موجب   Conflict تست
این یافته ها این حدس را به وجود می آوردکه هسته های مرکزی 

آمیگدال نقش مهمی در ترس برعهده دارند. 
تحریک آمیگدال ممکن است منجر به تولید زخم معده شود که 
نتیجه ی ترس مزمن است . همچنین باعث تغییرات تنفسی مخصوصا 
اختالالت هراسی)Panic disorder) می شود. تحریک هسته های مرکزی 
آن موجب توقف حرکات عادی می گردد که یکی از نشانه های آن 
Freez  ing )بی حرکتی مطلق( می باشد همچنین با مطالعه بر روی 

بیمارانی که آمیگدال آنها در اثر رسوب کلسیم در هر دو نیمکره 
تخریب شده بود نشان داد که این بیماران قادر به نشان دادن ترس 

در چهره ی خود نیستند
:Kluver-Bucy syndrome سندرم کلوور-بیوسی

            با تخریب دو طرفه بخش های قدامی لوب تمپورال در 
یک حیوان نه تنها بخش هایی از قشر تمپورال بلکه قسمت هایی از 
آمیگدال که درداخل این بخش های لوب تمپورال قرار دارند نیز 
از بین خواهند رفت که سبب تغییرات رفتاری بنام سندرم کلوور-

بیوسی می شود
در این سندروم حیوان از هیچ چیر نمی ترسد، کنجکاوی فوق العاده 
ای در مورد هر چیز دارد، به سرعت مسائل را فراموش می کند، 
تالش  ببردوگاهی حتی  به طرف دهان  را  دارد هر چیزی  تمایل 
می کند مواد جامد سخت را نیز بخورد، غالبا میل جنسی اش به 
حدی قوی است که سعی می کند با حیوانات نابالغ هم جنس خود و یا 

حتی حیواناتی از گونه های دیگر جفت گیری کند. 
نظر می رسد  به  که  است  این صورت  به  آمیگدال  کلی  عملکرد 
آمیگدال نواحی رفتار آگاهانه هستندکه در یک سطح نیمه خودآگاه 
عمل می کنند همچنین به نظر می آید که آمیگدال، وضعیت کنونی 
شخص را در ارتباط با محیط و افکار وی را به دستگاه لیمبیک انعکاس 
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پاسخ های  آمیگدال  که  معتقدند  مسائل  این  به  توجه  با  می دهد 
رفتاری فرد را بر اساس هر موقعیت تعدیل می کند. 

نوروترانسمیترها:
            ۶ نوروپپتید شامل پلی پپتیدوازواکتیو روده ای پپتید 8کوله 
روش  با  سوماتواستاتین  و  انکفالین  متیونین،   ،Pماده سیتوکینین، 

ایمونوسیتوشیمی درآمیگدال نقشه برداری شد.
سیستم گابائرژیک:

          گاماآمینوبوتیریک اسید )GABA( مهمترین نروترنسمیتر  مهاری 
در مغز است که از طریق گیرنده های فارموکولوژیک متعددشامل 
موسکارینی  گیرنده های  می کند.درآمیگدال  عمل    GABAa/b/c/d

کولینرژیک حافظه را افزایش می دهند و گیرنده های GABA ازثبات 
حافظه جلوگیری می کند.

-نتیجه گیری:
              دستگاه لیمبیک که در مورد آن بحث شد دستگاهی ابتدایی 
و نیمه خودکاراست که مسئول عواطف و رفتار جنسی می باشد در 
واقع  یک مدار نورونی است که رفتارهیجانی و محرک های انگیزشی 
را کنترل می کند همچنین اجزای مختلف سیستم لیمبیک در ترس، 

استرس، خشم، لذت، تنبیه، پاداش و هیجان نقش دارند
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چکیده

)سیستم  کناره ای  دستگاه  از  قسمتی  هیپوکامپ  منطقه    
لیمبیک( مغز است که مرکز یادگیری است. این مجموعه خاطرات 
گذشته را به شکل کوتاه و یا دراز مدت حفظ می کند. آلزایمر، سلول 
های این منطقه را که استیل کولین تولید می کنند، تخریب می کند. 
تشخیص بیماری آلزایمر متکی بر تشخیص پالک های آمیلوئیدی و 

درهم پیچیدگی تارهای عصبی است.

ازبیماری  ناشی  بافتی  تغییرات  بررسی  مقاله  این  هدف   
عالئم  آلزایمر،  بیماری  از  مختصری  درابتدا  باشدکه  آلزایمرمی 
آلزایمر و اثرات آن بر روی بافت مغز و همچنین تأثیرات موادغذایی 

بر روی آلزایمر مورد بررسی قرارگرفته است.

واژگان کلیدی: هیپوکامپ، تغییرات بافتی، پالک های آمیلوئیدی، 
درهم پیچیدگی تارهای عصبی

آلزایمرچیست؟

بازگشت  ی  رونده  پیش  عقل  زوال  آلزایمر  بیماری   
ناپذیراست. حدود نیمی از افراد با زوال عقل، آلزایمر دارند که 
رایج ترین آن اضمحالل مغز می باشد. سومین علت شایع مرگ در 
کشورهای غربی، بعداز بیماری های قلبی و سرطان است. آلزایمر 
بندرت بر اثر تغییرات ژنی ایجاد می شود که در این صورت از همان 
سنین جوانی آغاز می گردد. به نظر می رسد که بیماری آلزایمر 
در اثر تخریب سلول های منطقه هیپوکامپ که معموال مقدار زیادی 
استیل کولین تولید می کنند به وجود می آیند. سلول های مغزی یا 
نورون هایی که آسیب دیده اند با تجمع پالک های بتا آمیلوئیدی 
تشکیل  در  کولین  استیل  و  مغز  دیده  منطقه آسیب  میرند.  می 

خاطرات جدید وارد عمل می شوند به همین دلیل یکی از نشانه 
های اصلی بیماری آلزایمر عدم توانایی در تحکیم یک یادگیری تازه 
) مثل یادآوری آدرس تازه ( و دشواری در جهت یابی است. اما 

خاطرات رویداهای دور معموال کمتر آسیب می بیند .

نشانه های مرضی بعدی و عالیم بالینی:

با پیشرفت بیماری، تغییرات حافظه و رفتاری برجسته تر   
می شود. این بیماران بیشتر و بیشتر گیج می شوند و اعضای خانواده 
و دوستانشان را نمی توانند بازشناسی کنند. حرکات بی هدف مثل 
دست زدن به دکمه ها و قدم زدن بدون خستگی انجام می دهند. 
فقدان بینش وقضاوت ممکن است به مشکالت ایمنی منجر شود 
بطورمثال برای گرم کردن خانه فرش را آتش میزنند. الگوهای 
رفتاری ضداجتماعی مثل دشنام دادن یا حمله ی بی دلیل به افراد 
می تواندگسترش یابد. بیماران بیشترو بیشتر به مراقبین خود وابسته 

می شوند.

بیماری آلزایمرشدید

درمراحل بسیار پیشرفته ی آلزایمر، بیماران در بازشناسی   
حتی خانواده ی نزدیک یا خودش ناتوان می شود.گفتارشان نامفهوم 
است وبیشتر ساکت می مانند.راه رفتنشان بی ثبات است و افتادن 
شایع می باشد. در این مرحله بیماری، بیماران نیازمند مراقبت تمام 
وقت هستند. آلزایمر به عوارضی نظیر افتادن وعفونت منجر می 
شود، حدودنیمی از بیماران آلزایمرسرانجام از ذات الریه می میرند.

تغییرات بافتی دربیماری آلزایمر

برجسته ترین تغییر در مغز بیمار آلزایمری پس از مرگ،   
ظاهر  گیجگاهی   لب  در  بیشتر  که  است  آتروفی  یا  پالسیدگی 

تغییرات بافتی ناشی ازبیماری آلزایمر

             دنیا کره بندی )دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(
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می شود. تشخیص بیماری آلزایمر متکی بر تشخیص پالک های 
آمیلوئیدی و درهم پیچیدگی تارهای عصبی است.

          

شکل۱: مغز انسان

پالک های آمیلوئید

از الیه های چربی کوچک غیر محلول )بتاآمیلوئید( پپتیدها   
و پروتئین خیلی بزرگ تر بنام پروتئین پیش ماده ی آمیلوئید تشکیل 
شده اند. نظریه های جایگزینی فرض کرده اندکه این ماده درتحول 
ارتباطات سیناپسی ودرفرآیند یادگیری مرتبط باالگوسازی مجدد 
نقش حمایتگر  نورون ها  نقش دارند. در شرایط طبیعی  نورونی 
دارند که این حمایت در بیماری آلزایمر وجود ندارد.ویژگی های 
حمایتگری نورونی را دارند، اما در بیماری آلزایمر اولین مرحله 
تغییرمی کند. این تغییرات به شکل گیری بتا آمیلوئید در انتهای 

فرآیند دو مرحله ای می انجامد.

شکل ۲: تفاوت نورون ها در مغز نرمال و مغز مبتال به آلزایمر

درهم پیچیدگی تارهای عصبی

درهم پیچیدگی، منحصرا از شکل غیرطبیعی پروتئین تائو   
ناشی می شود. تائو یک پروتئین بزرگ درون یاخته ای است که 
ریزلوله ها را با همدیگرنگه می دارد. ریزلوله ها تاحدی شبیه بندهای 
داربست بوده و مسئول سازوکارهای انتقال در نورون هستند، زیرا 
برای بقای یاخته اساسی اند همچنین اسکلت بندی یاخته های عصبی 
را فراهم می کنند، به ارتباطشان ثبات می دهند وبه طراحی مجدد 
سیناپسی می پردازند که برای فرآیند یادگیری اساسی هستند.تا 
وقتی ریزلوله ها، ساختارهای پویایی هستند، پروتئین تائو توانایی 

جدایی و دوباره وصل شدن را دارد.

از ریزلوله ها جدا می  تائو  پروتئین  دربیماری آلزایمر،   
شود و متحمل تغییرات شیمیایی می شودکه مانع اتصال مجددآن 
می شود. این فرآیند به جمع شدن تائویی هایپرفسفوریله شده در 

یاخته و زوال ریزلوله ها منجرمی شود.

تائویی هایپرفسفوریله شده به رشته های مارپیچ جفت   
غیرحالل می شود.  دارد، درنتیجه  وابستگی قوی  باخودش  شده، 
همانطورکه ریزلوله ها جدا می شوند، رشته های مارپیچ جفت شده 
شروع به جمع شدن درجسم یاخته های عصبی می کند و در هم 

پیچیدگی کالسیک را شکل می دهد.

شکل ۳: در هم پیچیدگی کالسیک در یاخته های عصبی

جمع شدن رشته های مارپیچ جفت شده ی مشابه درآکسون ها 
و دندریت های نورون ها به خاطرظاهرشان در زیرمیکروسکوپ 
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منجر به شکل گیری شبکه ی درهم بافت عصبی می شود. تخریب 
ریزلوله ها و پرشدن یاخته ها به وسیله ی این مواد، به مرگ یاخته 
منجر می شود. درهم پیچیدگی ها آن چنان ویران کننده اند که 

مدت ها پس از مرگ نورون در بافت باقی می مانند.

شکل ۴: کاهش تعداد نورون ها در مغز بیماراان مبتال به آلزایمر

دیگرتغییرات آسیب شناختی

تجمع پالک ها و درهم پیچیدگی ها، پیش شرط الزم برای بیماری 
آلزایمراست. اما به این معنا نیست که این دوعامل، تنها دوتغییرآسیب 
شناختی هستندکه در مغزظاهر می شوند. به موازات آسیب درهم 
پیچیدگی ها، در نواحی ای ازمغز که بیماری آلزایمر تاثیرفراوان 
برآن دارد، فقدان مفرط نورون ها وجود دارد. فقدان سیناپسی 

نیزمانند فقدان ناقل ها رایج است.

کاهش استیل کولین در بیماری آلزایمرنسبتا زودظاهر می شود و 
به وضوح با فقدان کنش رابطه دارد. رسوب آمیلوئیدها به پالک ها 
محدود نمی شود. این رسوب در دیواره ی رگ های خونی نیزمی 
نامیده می شود.  )بیماری عروقی آمیلوئید(  تواند ظاهرشودکه 
اگرچه تجمع این نوع آمیلوئیدهای عروقی در بعضی بیماران وجود 

دارد، به نظر نمی رسدکه به پیامدهای کنشی منجرشود.

سرانجام، با مرگ در اثر ناراحتی های تنفسی به پایان می رسد. مرگ 
پس از۵ تا۱۰ سال از بروزعالئم اتفاق می افتد. اما بیماری حدود۲۰ 

سال قبل از ظهور عالئم آغازشده است.

شکل۵: مقایسه اندازه مغز در فرد سالم و فرد مبتال به بیماری 

آلزایمر

جلوگیری ازآلزایمرباموادغذایی 

فولیک اسید:  کمبود فوالت در توانایی وقدرت درک انسان ها 
اختالالتی به وجودمی آورد.

ویتامین های EوC: مثل توت فرنگی وبادام که می تواند خطر ابتال 
به آلزایمررا کاهش دهد.

امگا3 :  ماهی های چرب،گردو و روغن زیتون

موادغذایی یا نوشیدنی های سرشاراز فالوونوئیدها و زردچوبه

نتیجه گیری :

بیماری آلزایمر، یک نوع اختالل عملکرد مغزی است که   
بتدریج توانایی های ذهنی بیمار تحلیل می رود. بارزترین تظاهر زوال 
عقل اختالل حافظه  است. اختالل حافظه معموالً بتدریج ایجاد شده و 
پیشرفت می کند. این بیماری با از دست رفتن سیناپس های نورون 
ها در برخی مناطق مغز و ایجاد پالک های آمیلوئیدی و درهم 

پیچیدگی تارهای عصبی بوجود می آید.

۲۲  
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استفاده از علم رفتارشناسی برای تغییر دنیا

و  بودایی  کشیش  یک   )Bart Weetjens( ویتجنز  بارت   
یک کارآفرین اجتماعی است. او موسس شرکت Apopo  است 
یک نهاد بشر دوستانه که رت ها را برای نجات انسان ها تعلیم می 
دهد. او قصد داشت با استفاده از موش های قهرمانش برای بهتر 
شدن دنیا کاری بکند. تکنولوژی آموزش موش های مین یاب بر 
پایه علم رفتارشناس است. این علم قابلیت های زیادی برای بهبود 
زندگی بشریت در زمینه های  مختلف از جمله عرصه های اجتماعی 

اقتصادی و سیاسی در سرتاسر جهان دارد.

امیدواریم مقدمه جالبی در این موضع ارایه داده باشیم.

تماشای بارت و گوش دادن به سخنان الهام بخش او درباره   
تغییر نحوه رفتار با حیوانات به استفاده بیشتر از علم رفتارشناسی و 

همینطور بهتر کردن شرایط اقتصادی کمک می کند.

بارت موش هایی داشت که می توانستند با بو کشیدن   
زمین های مین جای مین ها را مشخص کنند. عالوه بر پیدا کردن 
مین ، موش ها استفاده های دیگری هم داشتند. آن ها می توانستند 
با بو کشیدن، مردم گم شده زیر آوار ناشی از زلزله را نیز پیدا 
کنند. سال هایی که صرف تحقیقات در آزمایشگاه شد ابزارهایی را 

برای استفاده بی پایان از این تکنولوژی برای او و تیمش فراهم کرد. 
ما برای شما داستان های دیگری از استفاده از این علم تاریخی که 

باعث تغییر دنیا شده است را بیان کنیم.

در دهه ۱۹۹۰ تقریبا ۲۵۰۰۰ نفر از مشکل قطع عضو یا   
بدتر از آن مردن در اثر انفجار مین ها رنج می بردند. این زمین 
های مین یادگار از جنگ های گذشته یا نبردهای منطقه ای بوده که 
متاسفانه ۳۲ درصد این میزان تلفات کودکان بودند. این انفجارات 
تصادفی پیامدهای دیگری هم داشت و آن خالی از سکنه کردن 
یک منطقه بود. برای مثال یک تصادف و یک انفجار چنان شوک 
و ترسی را درون مردم می انداخت که ۲۵۰۰۰ نفر از یک دهکده 

آواره شوند.

زمین های  مشکالت  از  نجات  برای  هماهنگ  تالش های   
مین، وقتی به نتیجه رسید که در سال ۱۹۹۵ شاهزاده معروف و 
انگلیسی پرنسس دایانا تالش و تمرکز خود را روی این  محبوب 
بتواند روزی  که  نمی دید  بارت در خواب هم  موضوع گذاشت. 
توانمندی موش هایش را به پرنسس دایانا نشان دهد اما در پاسخ به 
درخواست او مهندس صنعتی هلندی روش حل مشکل را به وسیله 
موش هایش شرح داد. با وجود موفقیت هایش بارت هنوز از کارش 

راضی نبود. او در پی تسکین درد و رنج بشریت بود.

درخواست های پرنسس دایانا مبنی بر کشف راه های جدید برای 
کشف این ابزارهای ویرانگر الهام بخش خوبی برای تاسیس شرکت 
APoPo به وسیله بارت شد. بر اساس تجربیاتی که بارت از دوران 

کودکی اش درباره حیوانات خانگی داشت می دانست که موش ها 
منظور  به همین  پذیرند.  تربیت  و  اجتماعی  باهوش  موجوداتی 
بارت خیلی زود اقدام به یک فعالیت اقتصادی برای به کار گیری از 
موش های مین یاب برای بو کشیدن مین ها کرد. این موش  های 

قهرمان هایی برای بشریت
این شماره: موش مین یاب

            زینب مالیی، فاطمه جدیدی )دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(

۲۴  



بومی منطقه Sub-sakaran یعنی جاییکه تعداد بی شماری زمین های 
مین وجود دارد، هستند. این موش ها به مدت 8 سال تحت خدمت 
گرفته می شوند و خیلی آرام و تربیت پذیرند. خیلی زود شرکت 
APoPo در تانزانیا گام های بلندی را اول در زمینه رهایی از مشکل 

زمین های مین و دوم کشف بیماری سل برداشت.

جوندگان به عنوان قهرمانان

دوستداران حیوانات باید در یاد داشته باشند  APoPo را فقط   
یک انسان مدافع حقوق بشر احداث کرد. بارت دوستدار حیوانات هم 
بوده بنابراین نگرانی در مورد امنیت و جان موش ها وجود ندارد. 
هرموش برای خود نامی جداگانه دارد مثل هر حیوان خانگی دیگر. 
یادگیری سریع موش ها در حین فرآیند آموزش آنها را به سرمایه 
ارزشمند تبدیل کرد. در واقع بنابر ادعای APoPo حتی یک حادثه هم 
درحین فرآیند مین یابی برای موش ها به وجود نیامده وزن کم 

آن ها به اندازه ای نیست که بتواند باعث انفجار مین ها شود.

موش ها و سگ ها:

بینایی ضعیفی که دارند  به خاطر  پیکر  یاب غول  موش های مین 
فقط شب ها بیرون می آیند. برطبق گفته بارت این موش ها )رت 
ها( حاوی اطالعات ژنتیکی هستند که باعث شده حس بویایی آن ها 
نسبت به پستانداران فوق العاده باشد و با وجود این که سگ ها هنوز 
اکتشاف گران قابلی هستند اما موش ها مزیت هایی نسبت به آن ها 

دارند.

آموزش یک قهرمان

به محض اینکه یک بچه موش در سن سه هفتگی از شیر   
گرفته می شود، مربی آن موش را در معرض دنیایی از تجربه های 
موش ها،  این  زندگی  ماه های  اولین  در  می دهد.  قرار  اجتماعی 
در  می شوند،  اتوموبیل  سوار  کارآموز  موش های  جوان ترین 

اداره های مردمی ساکن میشوند و حتی به رادیو گوش می کنند. 
ما می خواهیم آن ها را با انواع محرک های محیطی آشنا کنیم پس 
از اتمام این پروسه، ما آموزش ضربه زدن را شروع می کنیم. تالش 

های قهرمانانه، دستاوردهای قهرمانانه را به دنبال دارد! 

با توجه به سرشماری سازمان سالمت جهانی، ۱/۹میلیون نفر در 
سال ۲۰۰۹ بر اثر بیماری سل جان باختند. یک فرد مبتال به سل 
به طور میانگین می تواند ۱۵-۱۰ فرد سالم را آلوده کند، اگر که 

بیماری شناخته و یا تشخیص داده نشود.

با توجه به نرخ سرعت جست و جوی موش های قهرمان،   
در سال ۲۰۰۹ از انتقال ۹۳۰۰ مورد بیماری سل پیشگیری شد و تا 
کنون، موش های قهرمان در ۵ بیمارستان توانستند تا ۴۴ بیماری سل 
را شناسایی کنند. تنها در سال ۲۰۰۹ ، موش های قهرمان توانستند 
۶۲۰ مورد بیماری جدید را کشف و شناسایی کنند. همچنین در 
همین سال ۴۴۴۵۷، نفر از پاکسازی زمین های مین گذاری شده 
سود بردند و حدود ۱۳۱۲۰۲۷ متر مربع از زمین ها، پس از شروع 
عملیات استفاده از موش های قهرمان و یا موش های مین یاب احیا 
شدند. تاکنون موش های قهرمان، با چالش هایی بزرگ تر از آنچه 

که مورد انتظار بود روبرو شده اند.

موش ها قهرمانان آینده

به نظر Weetjens، موش های ما زندگی های زیادی را نجات   
داده اند و شاید آن ها زندگی های بیشتری را برای نجات دادن در 
نظر گرفته اند. امروزه ۱۱ حکومت آفریقایی عملکرد این موش ها 
را تایید کرده اند و همچنین با استفاده صلح جویانه از این دیدگاه، 
برای پاکسازی مرزهای خود از مین موافقت کرده اند. آپوپو در 
حال مذاکره است و امیدوار است که بتواند از این موش های مین 
یاب و قهرمان در کشورهای دیگری از جمله کامبوج، تایلند و کلمبیا 
استفاده کند. برای ادامه عملیات نجات زندگی بودجه و حمایت های 

اختصاصی، سازمانی زیادی الزم است.

۲۵ 



 

ایده های جدید همیشه در کار وجود دارد. به عنوان مثال، برای 
دوربین  به  مجهز  و  کوچک  پشتی های  کوله  قهرمان،  موش های 
کوچک  دوربین های  از  استفاده  با  موش ها  که  کرده اند  درست 
می توانند به تشخیص محل زلزله های خفیف و جست و جوهای 
رسانای مشابه که قبال سگ ها به خاطر اندازه بزرگتری که نسبت 
به این موش ها داشتند، قادر به انجام آن نبودند بپردازند. بازرسی 
محموله ها، کشف آالینده های زیست محیطی، امنیت فرودگاه ها و 
بندرهای ساحلی، تشخیص بیماری هایی نظیر سرطان سینه و سرطان 
موش های  برای  که  است  پذیری  امکان  آینده  همگی  پروستات، 
قهرمان و حس بویایی فوق العاده آن ها در نظر گرفته شده است. 
درحال حاضر، شرکت آپوپو در حال پیگیری معیارها، نیمه اتوماتیک 
کردن و طبقه بندی تکنولوژی است که بتوان از آن در مقیاس های 

بزرگتر برای کمک بیشتر به مردم استفاده کرد.

۲۶  
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جنس  به  متعلق  گونه ای   (O. oenanthe( شمالی  چکچک   
چکچک )oenanthe(، خانواده ی مگس گیران )Muscicapidae( راسته ی 
گستردگی  دلیل  به  که  می باشد   )Passeriformes( سانان  گنجشک 
پراکندگی منحصر به فرد که تمام ناحیه جغرافیایی پالئارکتیک از 
مراکش تا چین و نئارکتیک را در بر می گیرد و پوشش خاکستری 
رنگ در ناحیه پشت بدن، از سایر گونه های این جنس که جبه سیاه و 

یا سفید رنگ دارند جدا می شود. 

پراکنش در ایران

این گونه دارای پنج زیرگونه است که تنها یک زیرگونه ی   
از غرب، مرکز، شمال و جنوب  در قسمت هایی   O. o. libanotica

شرقی ایران دیده می شود)با رنگ سبز در شکل ۱ یک مشخص 
شده است(. نقشه ی  پراکندگی زیرگونه های گونه ی چکچک شمالی 

را در شکل ۱ مشاهده می کنید.  

Oenanthe oe� شکل۱: نقشه ی پراکندگی گونه ی چکچک شمالی 

nanthe

مشخصات گونه چکچک شمالی

اندازه بدن ۱۴/۵تا ۱۵/۵ سانتیمتر، گستره بالی ۲۶ تا ۳۲   
سانتیمتر، طول هر بال بین ۱۰-8 سانتیمتر، وزن بدن ۳۳-۲۰  گرم 
جبه آبي- خاکستري  داراي  تولیدمثل  بالغ در فصل  نر  مي باشد. 
کمرنگ، ناحیه شکمي نخودي تا سفید رنگ، نقاب مشکي رنگ در 
 ناحیه صورت، گونه ها و گوش سیاه با حاشیه قهوه ای، همراه با بال ها 
سیاه رنگ مي باشد. دم در انتها داراي یک عالمت ⟘ شکل تیره با 
حواشي سفید است)شکل ۲(. ماده هاي بالغ در فصل تولیدمثل شبیه 
به نرها بوده با این تفاوت که نقاب مشکي روي صورت را ندارند و 
تمام بدن به رنگ نخودي تا قهوه اي مي باشد. گونه ها سیاه- قهوه ای، 
گوش قهوه ای، خط باالی چشم کرم- سفید، پایین بال قهوه ای- سیاه 
با لبه سفید)۱, ۲(. چندریختی، دوریختی جنسی و چندریختی فصلی 

در اعضای این جنس قابل تشخیص است.

 Oenanthe شکل ۲: تصویری از جنس نر گونه ی چکچک شمالی

oenanthe

پرندگان ایرانی

)Oenanthe oenanthe( این شماره:گونه چکچک کوهی

                سمیه پورابراهیمی )دانشجوی دکتری بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه فردوسی، مشهد(
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زیستگاه

        گستره تولیدمثلی این گونه تمام سرزمین های نیمکره شمالی تا 
شمال غرب آفریقا را در بر می گیرد. با این  حال زیستگاه های تولیدمثلی 
به نسبت متحدالشکل هستند. زیستگاه هاي مورد انتخاب، قلمروهاي 
وسیع خشک و بیاباني، صخرها، بوته زارها، مرغزارها با پوشش گیاهي 
اندک مي باشند)۴-۲(. در بیشتر موارد این سرزمین های هموار با 
پوشش چمنی نسبتاً کوتاه پوشیده شده و دارای برجستگی های تخته 
سنگی پراکنده و تپه های سنگ ریزه ای است، همچون چمنزارهای 
قطبی در کوهستان ها، سرزمین های سنگی و یخی در اروپای مرکزی 
و تندراهای اوراسیا و آمریکای شمالی. این پرندگان در استپ های 
خشک و و نیمه بیابانی کوهستان های کم ارتفاع و چه در مکان هایی با 
برجستگی های ناهموار مانند کناره های رودخانه ها و یا در دشت های 

هموار در نواحی خشک تری زندگی می کنند. 

سیکل ساالنه و زمان تولیدمثل

چکچک های شمالی، سرزمین های زمستان گذرانیشان را در   
دوره ای از اواخر بهمن تا اواسط اسفند ترک می کنند. اولین مهاجران 
بهاره در جنوب شرق مدیترانه و حدوداً در اوایل فروردین دیده 
می شوند. جمعیت های سرزمین های پست در مرکز و جنوب شرقی 
اروپا جزو اولین گروه هایی هستند که در مکان های تولیدمثلی در 
دهه انتهایی ماه فروردین ساکن می شوند. زود رسیدن به معنای 
اولین النه های دارنده تخم در  بلکه  نیست.  تولید مثل زودهنگام 
مولداوی بین ۲۵ تا ۲8 اردیبهشت ماه دیده می شود که درحقیقت 
این تاریخ کمتر از یک ماه از زمان رسیدن اولین گروه به سرزمین 

تولیدمثلی نیست. زمان ورود بهاره و مخصوصاً شروع زادآوری نه 
تنها به مختصات جغرافیایی ناحیه و فاصله آن از اقامتگاه زمستانی بلکه 
به ارتفاع منطقه مورد نظر نیز بستگی دارد. تولیدمثل در ناحیه ی 
کوهستانی- نیمه بیابانی جنوب آلتای در روسیه با تأخیر همراه و 
ماده ها تا اواخر خرداد ماه ظاهراً بخاطر آب و هوای اقلیمی )گاهی 
حتی در گرم ترین ماه های سال دمای شب به شدت پایین می آید( 

تخم گذاری نمی کنند. 

تأخیر  با  آن  در  چکچک ها  که  مکان هایی  اوقات  بیشتر   
بیشتری شروع به زاد و ولد می کنند، جمعیت های اوراسیای شمالی 
و آمریکای شمالی هستند. در این نواحی پرندگان معموالً در اواخر 
خرداد و اوایل تیر به نواحی تولید مثلی می رسند و اولین تخم ها در 
۱۰ روز آخر تیر دیده می شود )۵,۶(. طول دوره کامل تولیدمثلی 
در یک جفت کمی بیشتر از ۳۰ روز طول می کشد و در مواردی که 
دو سیکل موفق تولیدمثلی را پشت سر می گذارند این دوره حدود 

8۰ تا ۱۰۰ روز به طول می انجامد)۲(.  

تفرق تولیدمثلی

به محض رسیدن به سرزمین های تولیدمثلی در فصل    
بهار، نرها شروع به ایجاد قلمرو می کنند. وسعت قلمروها بستگی 
به عوامل زیادی دارد. اوالً به تعداد نرهایی که به ناحیه مطلوبی 
برای استقرار رسیده اند و به زمان اشغال هر قلمرو بستگی دارد. 
اندازه قلمروها ممکن است به میزان قابل توجه ای متفاوت باشد. 
نیست مثاًل  در مکان هایی که وضعیت آب و هوا چندان مطلوب 
نواحی کوهستانی تینشان )Tien Shan) با ارتفاع ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ متری 
نرها فضای بیشتری را تحت تصرف قلمرو خود در می آورند. در 
نتیجه مرز بین قلمروها نامشخص گشته و فاصله بین النه ها اگر به 
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طور معمول ۱۰۰ متر بوده است، در این نواحی به ۲۰۰ تا ۴۰۰ متر 
می رسد)۲(. 

النه

چکچک شمالی در ارتباط با انتخاب النه و در سازگار شدن با انواع   
زیستگاه ها و شرایط محیطی بسیار مستعد می باشد. در کوهستان های 
 معتدله که چندان مرتفع نیستند با آب و هوای معتدل، پرندگان 
النه های با ثباتی درحفرات صخره ها و تخته سنگ ها و شکاف میان 
سنگ ها می سازند. در مکان هایی با ارتفاع باال )در ارتفاع حدود ۳۰۰۰ 
متر و باالتر(، چکچک های شمالی تمایل به استفاده از خرد اقلیم های 
با ثبات تری دارند. برای مثال در ارتفاعات باال در کوه های تیانشان 
بیشتر چکچک های شمالی در نقب های متروک مارموت ها )موش 
خرمای کوهی( زندگی می کنند. استنباطی که از این حرکت می توان 
به دست آورد این است که با وخیم شدن شرایط جوی، چکچک های 
شمالی به این استراتژی پناه می آورند)۲(. البته الزم به ذکر است 
که گاهاً در شرایط آب و هوایی معتدل، در مکان هایی با زمین های 
پست و مسطح که محل مناسبی برای النه سازی این پرندگان وجود 
ندارد، این پرندگان درون نقب پستانداران النه سازی می کنند)۵(. 
پوشش بیرونی النه از علف خشک و الیه ضخیم درونی از مو، کرک، 
ضایعات نخ و پشم و پر تشکیل شده است. النه معموالً بر روی زمین 
سفت ساخته می شود. ابعاد بیرونی النه ۷۰ تا ۲۴۰ میلیمتر و ابعاد 
درونی آن ۵۰ تا ۱۲۰ میلیمتر و ارتفاع بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیمتر و 
عمق بخش گود مانند النه )بخش فنجان مانند، فنجانی شکل( ۳۰ 
تا ۴۰ میلیمتر می باشد. النه تقریباً به طور کامل توسط پرنده ماده 

ساخته می شود.

تخم

یک دوره تخم گذاری کامل حاوی ۳ تا ۹ تخم است. ارتباط   
مستقیمی بین اندازه تخم و اندازه بدن جانور ماده و اندازه النه 
وجود دارد. به نظر می رسد اندازه آخرین تخم درون یک دوره 
تخم گذاری، بخصوص در تخم گذاری های بزرگ، بزرگتر است )۷(. 
تخمهای چکچکهای شمالی بیضی شکل، صاف و بدون صیقل است. 
پوسته تخم آبی کم رنگ بدون لکه، گاهی با خطوط قهوه ای- قرمز 
در انتهای پهن تر می باشد. تنها، پرنده ماده بر روی تخم می خوابد. 

معتقدند  برخی  می کشد.  طول  روز   ۱۷ تا   ۱۱ حدود  زمان  این 
پرنده نر برای یک زمان بسیار کوتاه جای خود را با جانور ماده 
تعویض می کند)۶(. جوجه هایی که به تازگی از تخم بیرون آمده اند 
خاکستری تیره و ۱۱ تا ۱۲ میلی متر طول دارند. جوجه ها در اولین 
پرآرایی جوانی  زرد- قهوه ای و لکه لکه به نظر می رسند. در شش 
تا هشت روز بعد از خارج شدن از تخم توانایی شکار را دارند اما 
تا دو هفته توسط والدین مورد مراقبت قرار می گیرند.  معموالً 
آخرین جوجه ای که از تخم خارج می شود به شکل محسوس و قابل 
توجه ای از سایر جوجه هایی که در همان دوره تخم گذاری، به طور 
همزمان سر از تخم بیرون آورده اند وزن کمتری دارد. در هفته 
دوم پس از بیرون آمدن از تخم میزان غذارسانی توسط والدین به 
شدت کاهش می یابد و جوجه ها شروع به تعقیب والدین برای یافتن 

غذا می کنند.

مهاجرت پاییزه

مهاجرت برای رسیدن به سرزمین های زمستانه از اواخر   
ماه شهریور شروع می شود. پس از سپری شدن فصل تولید مثل، 
طوالنی  سفر  یک  با   O. o. leucorhoa جمعیت  شمالی  چکچک های 
چنین  مواجه می شوند.  منجمد شمالی  اقیانوس  فراز  بر  پرخطر 
پرواز  توقف  بدون  را  کیلومتر   ۲۴۰۰ حدود  مهاجری  پرندگان 
می رسند  غربی  اروپای  به  که  زمانی  تنها  پرندگان  این  می کنند. 
توقف و استراحت می کنند. قبل از شروع سفر وزن بدن آنها به 
طور متوسط ۴۰ گرم و بعد از سفر به ۲۰ تا ۲۵ گرم می رسد. 
پس از این مرحله این پرندگان وارد فاز دوم سفر برای رسیدن به 
سرزمین های زمستان گذرانی می شوند. در این مرحله این پرندگان 
باید از فراز دریای مدیترانه و بخش گسترده ای از آفریقا عبور کنند 
تا به منطقه ای از غرب آفریقا که محلی مناسب برای سپری کردن 

فصل زمستان می باشد، برسند)۶(. 
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اقیانوس ها به عنوان منشاء حیات، منبعی ازفراورده های    
در  و  بوده  فرد  به  منحصر  ساختاری  نظر  از  که  هستند  طبیعی 
به  دارویی  فراورده های  این  اند،  یافته  تجمع  دریایی  موجودات 
طور عمده در میکروارگانیسم ها، جلبک ها، تونیکات ها و بی مهرگان 
دریایی از جمله خارپوستان به وفور وجود داشته و دریچه تحقیقاتی 
گسترده ای برای استخراج ترکیبات زیست پزشکی از منابع دریایی 

گشوده اند)۱(. 

بی مهرگان دریایی متابولیت هاي اولیه و ثانویه ای را سنتز      
مي کنند. متابولیت هاي اولیه شامل  اسیدهاي آمینه، قندهاي ساده، 
اسیدهاي نوکلئیک و لیپیدها هستند، در حالی که متابولیت هاي ثانویه 
آلکالوئیدها، ترپنوئیدها و سایر ترکیبات را در برگرفته که دارای 
عملکرد هاي بیولوژیک مختلفی هستند. )۲(. مطالعات نشان داده است 
که از سال ۱۹۹۴تقریبا نیمي از داروهاي مشتق شده از فراورده هاي 
طبیعي، از منابع دریایی استخراج شده است. تقریبا از ۷۰۰۰ فراورده 
طبیعي دریایي ۲۵ از جلبک ها، ۳۳ از اسفنج ها، ۱8 از مرجانیان و ۲۴ 
باقیمانده از سایر بي مهرگان دریایي از جمله خارپوستان و نرم تنان 

به  دست آمده است)۳(.           

طبقه بندی شاخه خارپوستان. خارپوستان به ۵ رده ستاره سانان، 

مارسانان، خارداران، الله وشان و خیارسانان گروه بندی می شوند 

شاخه خارپوستان تقریبا ۷۰۰۰ گونه زنده و ۱۳۰۰۰ فسیل     
پرسانان،  سانان،  خیار  سانان،  ستاره  شامل  و  می شوند  شامل  را 
خارداران و مارسانان هستند)شکل۱-۵)۴(. خارپوستان متمایزترین 
جانوران  این  مي آیند،  به شمار  جانوري  شاخه هاي  بین  در  شاخه 
دریازی و اکثرا کف زی هستند، در زمان بلوغ دارای تقارن شعاعی 
و در دوره الروی دارای تقارن دو طرفه مي باشند، این موجودات 
دارای پوشش آهکی به صورت خار یا حلقه های آهکی، فاقد سر و 
بدن بندبند و دارای دستگاه گوارش ساده ولی کامل هستند. اعضاء 
این شاخه داراي سه ویژگي مشترک هستند که عبارتند از طرح 

تقارن پنج قسمتي بدن، پاي لوله اي و صفحات اسکلتي .

  طرح بدن این جانوران با دیگر بي مهرگان تفاوت اساسي 
دارد و ارتباط تکاملي آن ها با در نظر گرفتن مرحله الروي مشخص 
مي گردد، این جانوران در مرحله الروي داراي تقارن دوجانبي و در 
مرحله بالغ تقارن شعاعي را نشان مي دهند که این امر به عقیده 
حالت  یک  از  قهقرایي  تحول  از  اي  نشانه  شناسان  زیست  برخي 
اجدادي پیشرفته تر به حالت پست تر مي باشد. در میان خارپوستان، 
به  و  داشته  قرار  دانشمندان  توجه  دریایي مدت ها مورد  توتیاي 
عنوان مدل آزمایشگاهي در تحقیقات زیست تکوین مورد استفاده 

قرار گرفته است)۵(.

و  کشیده  بدني  داراي  خیارسانان،  رده  از  دریایي  خیار   
پوست چرمي است و حدود ۱۵۰۰ گونه ي آن در کف دریا در 
سرتاسر جهان توزیع شده اند. این جانوران در جنوب شرقی آسیا 
مصرف خوراکی دارد و  در دو دهه ي اخیر به دلیل اثر بر حفظ 
سالمتي و درمان برخي بیماري ها مانند اگزما و فشارخون و ورم 

فراورده های طبیعی
این شماره: خارپوستان بی مهرگان دریازی

                نجمه نیکدل و محبوبه افضلی )دانشجویان دکتری تکوین جانوری، آزاد مشهد(
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ترکیبات  و  دریایي  خیار  بیولوژیکي  فعالیت هاي  روي  بر  مفاصل، 
موثره مانند فعالیت ضدباکتریایي، آنتي اکسیداني و سیتوتوکسیک 
تحقیقات بسیاری صورت گرفته است)۶(. ستاره دریایي از رده ستاره 
سانان به علت طیف گسترده اي ازفعالیت هاي بیولوژیکي از جمله 
فعالیت ضدقارچي، سیتوتوکسیک، همولیتیک و فعالیت سیستم ایمني 
موردتوجه دانشمندان قرار گرفته است)۷(. بازسازی بدن از جمله 
مهم ترین ویژگي های خارپوستان به شمار می رود، برای مثال ستاره 
داخلي)اغلب  اندام  و  خارجي  زائده هاي  بازسازي  به  قادر  دریایي 
بخش های قطع عضو در اثرسانحه( است به طوري که به سرعت 

رشد مجدد قطعات از دست رفته اندام ها را انجام مي دهد)8(.

ستاره  یا  دریایي  ستاره  بازوهاي  از  یکي  که  صورتي  در   
شکننده قطع شود آن ها به سادگي به جاي آن یک بازوي دیگر 
را جایگزین می کنند، که در این فعالیت قسمت مرکزی بدن نقش 
حیاتی دارد اما در برخي گروه هاي دیگر بازوی قطع شده مي تواند 
یک دست جدید و قسمت هاي مختلف بدن را ایجاد و نهایتاً تبدیل به 

یک حیوان کامل گردد)۹(.

در بین جانوران دریایی خارپوستان به طور خاص برای    
وجود ترکیبات استروئیدی )استرول ها و مشتقات استرولی( مورد 
توجه قرار گرفتند، بر خالف اغلب سایر بی مهرگان که حاوی دلتا 
۵- استرول هایی مثل کلسترول هستند، رده ستاره دریایی  و خیار 
دریایی  غالبا دارای دلتا ۷ – استرول در مخلوط استرولی آزاد خود 

هستند)۱۰(. 

متابولیت های زیستی خارپوستان که به طور عمده مسئول    
هستند)۱۱(،  ساپونین ها  هستند،  جانوران  این  در  زیستی  فعالیت 
فعالیت های شیمیایی و بیولوژیکی ساپونین ها موجب بقاء خارپوستان 
در برابر محیط تهاجمی اطراف می شود، ساپونین های حاصل از 
ستاره و توتیای دریایی غالبا با سایر ساپونین ها متفاوت هستند)۱۲(. 
در ستاره دریایی ترکیبات آستروساپونین  دارای فعالیت همولیتیک، 
ضد  باکتریایی،  ضد  اکسیدان،  آنتی  سیتوتوکسیک،  سرطان،  ضد 
قارچی و ضد التهابی هستند. آستروساپونین ها مشتقات استرولی 
هستند در حالی که ساپونین های خیار دریایی اغلب ساختار تری 
ترپنوئیدی دارند، با این وجود هر دو گروه دارای استرهای سولفاته 

و موقعیت های قندی هستند. در آسترو ساپونین ها عملکرد سولفات 
این در حالی است که در برخی  یافته به آگلیکون است و  اتصال 
است،  قندی  بخش  به  متصل  دریایی سولفات  خیار  ساپونین های 
ساپونین های حاصل از سایر منابع خارپوستان فاقد بخش عملکردی 

سولفاته هستند)۱۳(.

تا به امروز بالغ بر ۵۰ ساپونین از خیار دریایی مورد مطالعه   
قرار گرفته است این در حالی است که میزان ساپونین در ستاره 
است،  استخراج شده  آن  از  دیگر  ترکیبات  و  بوده  کمتر  دریایی 
برای مثال سربروزیدها، نوکلئوزیدهای پیریمیدینی، تیمین داکسی 
 Acanthester ریبوزید و اوراسیل داکسی ریبوزید از ستاره دریایی

planci جداسازی شده اند)۱۴(. 

 Dermasterias imbricate ایمبریکاتین حاصل از ستاره دریایی   
اولین آلکالوئید از منابع غیر گیاهی است که فعالیت سیتوتوکسیک 
داده است،  نشان  خود  از  سرطانی  دودمان های  مقابل  در  باالیی 
زیادی  میزان   D. multiples روی  بر  گرفته  صورت  بررسی های 
   A استرول سولفاته را در این موجود شناسایی کرد. لیساستروزید
Ly�  یک گلیکوزید استروئیدی جدید استخراج شده از ستاره دریایی

sastrosoma anthosticta است که از دریای ژاپن جمع آوری شد)۱۵(. 

گلیکوزیدهای استروئیدی شایع ترین متابولیت های ستاره     
دریایی هستند و مسئول سمیت سلولی در آن ها به شمار می روند، این 
ترکیبات به سه گروه عمده تقسیم بندی می شوند: آستروساپونین ها، 
گلیکوزیدهای استروئیدی حلقوی و استروئیدهای پلی هیدروکسیله. 
مطالعات ساختاری بر روی پلی هیدروکسی استروئیدهای دریایی، 
گلیکوزیدهای پلی هیدروکسی استروئیدها استخراج شده از ستاره 
دریایی مطالعات بیولوژیک متنوعی را معطوف خود کرده اند)۱۶(. 
ترکیبات در بخش های مختلف  این  توزیع  گزارش شده است که 
ترکیبات دارای  این  از  بسیاری  و  است  متنوع  بدن ستاره دریایی 
خواص ضد قارچی، ضدویروسی، ضد التهابی و ضد سرطان هستند، 
همچنین فعالیت بیولوژیکی گلیکوزیدهای استروئیدی ستاره دریایی 
وابسته به تعداد مونوساکاریدها و نوع زنجیره قندی این ترکیبات 
بوده و عملکردشان بر اساس توانایی شان برای اتصال به کلسترول 

غشایی تعیین می شود)۱۷(.

۳۲  



ساپونین های فعال از نظر فیزیولوژیکی به طور گسترده ای      
در خیار دریایی و ستاره دریایی مورد بررسی قرار گرفته اند اما 
دارو  عنوان  به  هنوز  لیز کردن سلول ها  در  توان آن ها  دلیل  به 
مورد استفاده قرار نگرفته اند. با این وجود سرامیدهای گلیکوزیله و 
ساپونین ها هنوز به عنوان عمده ترین رده از متابولیت های شناسایی 

شده در این موجودات مطرح هستند)۱8(.
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ویتامین E در سال ۱۹۲۲ توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا،   
بیشاپ در سبزیجات برگ سبز کشف  ایوانز و کاترین  هربرت  
شد)۱(. ویتامین E یک ترکیب غذایی است که به عنوان یک آنتی 
 E اکسیدان مهار کننده رادیکال های آزاد سمی عمل می کند. ویتامین
یک آنتی اکسیدان مهم طبیعی است و عمومی ترین شکل بیولوژیکی 
فعال آن – توکوفرول می باشد ) شکل۱-۱۰( )۲(. توکوفرول ها آنتی 
اکسیدان های  مشتق شده از گیاهان هستند که از غشاء پالسمایی در 
مقابل آسیب اکسیداتیو  محافظت می کنند و ممکن است  توسط 
بافری نمودن  متابولیسم آراشیدونات، موجب  تخفیف واکنش های 
التهابی گردند )۳(. ویتامین E یک اصطالح جمعی برای ایزوفرم های  
δ، γ ، β ، α توکوفرول و توکوترینئول می باشد. همه این  هشت  
را  ترکیبات   این  ساختار  می افتند .  اتفاق  طبیعی  طور  به  ایزومر  
می توان بطور گسترده توسط سه ناحیه  شناسایی نمود: دم آبگریز 
که واسطه ی  اتصال به غشاء لیپیدی یا لیپوپروتئین  است، یک سر 
کرومان که موجب سیگنالینگ سلول می گردد و یک بازوی کاربردی 
متصل به سر کرومان  که مسئول فعالیت های اکسیداسیون و احیا و یا 

آپوپتوز )مرگ سلولی( می باشد  شکل ) ۱۰-۱ (  )  ۴  و ۵( . 

  ساختار ویتامین E باعث می شود این ویتامین در حفاظت 
از غشاء سلولی منحصر به فرد و ضروری باشد)۶ (. ویتامین E نقش 
مهمی را در حفظ ساختار و عملکرد سیستم عصبی ایفا می کند و 
کمبود آن، معموال با بیماری های سوء جذب چربی در ارتباط است 

و ممکن است بقای عصبی را کاهش دهد )۷( 

فرم طبیعی  و قابل دسترس  – توکوفرول موجود در   
گیاهان همیشه RRR- آلفا توکوفرول می باشد در حالی که فرمی که 
به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد، استات - آلفا توکوفرول 
رک آل )all-rac-α -tocopheryl acetate )  است که به صورت مصنوعی 
تولید شده است. با توجه به وجود سه کربن کایرال )نامتقارن( در 

قسمت فیتیل، امکان ۲ به توان ۳ یا هشت فرم تثبیت شده از آلفا 
توکوفرول می تواند  وجود داشته باشد. بنابراین، آلفا توکوفرول 
تجاری قابل دسترس متشکل از یک مخلوط راسمیک از تمام هشت 
 ،SRS ،SSS ،RSS ،RRS ،RSR ،RRR( استرئوایزومر ممکن می باشد
SSR و SRR)  که در موقعیت  زنجیره جانبی شان متفاوت هستند. 

فعالیت آنتی اکسیدانی این هشت استرئوایزومر برابر است ، اما 
ایزومرهای با R ۲ دارای باالترین فعالیت بیولوژیکی هستند)8(. منابع 
غذایی مهم ویتامین E: روغن های گیاهی، جوانه گندم، آجیل، دانه ها، 

غالت سبوس دار، سبزیجات سبز است ) ۹( 

ساختار مولکولی α – توکوفرول. 

ساختار مولکولی α – توکوفرول ; متشکل از دو حلقه بنزن با یک 
زنجیره هیدروکربنی ) ۲( .

 : E متابولیسم  و جذب ویتامین

عنوان  به  کوچک  روده  در   )  E )ویتامین  توکوفرول ها     
الکل های آزاد به تنهایی و یا در ترکیب با  محصوالت امولسیون 
چربی جذب می شوند. این اشکال ویتامین E که از لحاظ تجاری در 
دسترس هستند می بایست قبل از جذب توسط آنزیم، فعال شده 
این  اسیدی صفرا هیدروالز استر کربوکسیلیک هیدرولیز شوند، 

ویتامین E یک آنتی اکسیدان قوی

              فاطمه حسین زاده )کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات(

۳۴  



فرآیند ممکن است در حیوانات جوان به دلیل محدود بودن فعالیت 
 E هیدروالز استر کربوکسیلیک محدود باشد. هنگامی که ویتامین
در روده جذب می شود از طریق سیستم لنفاوی وارد گردش خون 

می گردد .

داخل  می گیرد،  انجام  چربی  همراه  به  آن  جذب   
شیلومیکرون ها بسته بندی شده و با باقی مانده شیلومیکرون ها و 
مشتقات وابسته به آن به کبد انتقال می یابند. در این مرحله هیج 
تفاوتی میان اشکال مختلف ویتامین  E به نظر نمی رسد. با این حال، 
 α  - TTP ، کبد به علت حضور پروتئین انتقال دهنده آلفا توکوفرول
، دارای یک نقش اساسی در متابولیسم ویتامین E می باشد.که به 
موجب آن آلفا توکوفرول، δ ، γ ، β توکوفرول، در سرم و بافت 
انسان ابقا می گردند )8(. زیرا  فرم آلفا توکوفرول ترجیحا توسط 
انتقال دهنده ی توکوفرول کبدی به  داخل لیپوپروتئین با چگالی کم 
)low-density lipoproteins ،LDL ) بسته بندی می شوند)۳(. قسمت 

عمده توکوفرول های δ ، γ ، β به  داخل صفرا ترشح می شوند و یا 
جذب نشده از طریق مدفوع دفع می شوند. هر چند کمبود مواد 
مغذی ویتامین E در انسان نادر است، نقص در ژن بیان کننده آلفا 
توکوفرول  منجر به کمبود عمومی شدید ویتامین E می گردد که با 

اختالالت عصبی شناخته می شوند )8(.

تاثیر بر ویتامین E  بر استرس اکسیداتیو : 

مغز به دلیل دارا بودن حجم عظیم مبادالت اکسیژن)۱۰(،   
۲۰ تا ۲۵ ٪ از کل اکسیژن بدن را مصرف می کند، اما کمتر از ۲٪ از 
وزن کل بدن را تشکیل می دهد)۱۱( که منجر به تولید رادیکال های 
آزاد مرتبط با اکسیژن  می گردد به خصوص در معرض استرس 
از اسیدهای چرب اشباع  . همچنین مغز غنی  اکسیداتیو می باشد 
نشده است، بنابراین به شدت به خواص آنتی اکسیدانی محلول در 
چربی ویتامین E ) آلفا – توکوفرول ( حساس می باشد که می تواند 

از سد خونی مغزی عبور و در بافت های مغز تجمع یابد)۱۰ ( . 

از طرفی مغز در مقایسه با سایر ارگان ها حاوی آنزیم های   
آنتی اکسیدان کمتری می باشد به عنوان مثال، محتوای کاتاالز در 
مغز تنها ۱۰-۲۰٪ کبد و قلب است. بنابراین، سلول های عصبی به 
 )ROS( پذیر  واکنش  اکسیژن  گونه های  معرض   در  مداوم  طور 

مانند سوپر اکسید، H2O2 و رادیکال های هیدروکسیلی که از زنجیره  
انتقال الکترون میتوکندری در طول متابولیسم سلولی تولید شده اند 

قرار دارند )۱۱( .

تخمین زده شده است که نزدیک به ۱ تا ۲ درصد از کل   
به تشکیل گونه های  اکسیژنی که  مصرف  می شود ممکن است 
اکسیژن واکنش پذیر )ROS( بیانجامد، قسمت عمده ی این  ROS در  
میتوکندری تولید می شود. ویتامین E از انتشار رادیکال های آزاد در 
غشاءها جلوگیری می کند و هنگامی که رادیکال های پراکسیل تشکیل 
شده اند، این عمل با ویتامین E  نسبت  به اسیدهای چرب غیراشباع 
سریع تر واکنش نشان می دهند. تمایل در جلوگیری از آسیب های 
ناشی از اکسیداسیون و کاهش  تثبیت اسیدهای چرب اشباع نشده به 
داخل میتوکندری  و دیگر فراکسیون های تحت سلولی  به مطالعات 
در درمان آنتی اکسیدان منجر شده اند )8 (. پژوهش ها نشان داده 
اند  که ویتامین E  موجب کاهش عیوب  شناختی حاصل از مصرف 
یک رژیم غذایی سرشار از چربی های اشباع نشده ، می گردد )۱۲(.  
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با  اخیر  از جمله علومی است که در چند سال  بیوتکنولوژی  علم 
به  بیوتکنولوژی  رشته  است.  بوده  مواجه  مداوم  های  پیشرفت 
کاربرد روش های علمی و فنی در تولید و یا تبدیل بعضی مواد 
به کمک عوامل بیولوژیک )میکروارگانیسم ها، یاخته های گیاهی و 
جانوری و آنزیم ها و… ( برای تولید کاال و خدمات در کشاورزی، 

صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و سایر صنایع می پردازد.
کاربرد زیست فناوری در زمینه علوم پزشکی و دارویی، موضوعات 
بسیار گسترده ای مانند ابداع روش های کامالً جدید برای “ تشخیص 
مولکولی مکانیسم های بیماری زایی و گشایش سرفصل جدیدی به 
نام پزشکی مولکولی”، “امکان تشخیص پیش از تولد بیماری ها و پس 
از آن”، “ژن  درمانی و کنار گذاشتن )نسبی( برخورد معلولی با بیمار 
و بیماری”، “تولید داروها و واکسن های نوترکیب و جدید”، “ساخت 
کیت های تشخیصی”، “ایجاد میکروارگانیسم های دستکاری شده برای 
کاربردهای خاص”، “تولید پادتن های تک دودمانی )منوکلونال(” و 

غیره را در بر می گیرد.
 ( پزشکی  فناوری  زیست  رشته  آموختگان  دانش  مثال  عنوان  به 
بیوتکنولوژی پزشکی ( قادر خواهند بود به طراحی و تولید واکسن 
های نوین زیستی، کیت های تشخیصی، آنتی بادی های نوترکیب به 

منظور درمان و مطالعات سرطان اقدام نمایند.
هدف و رسالت رشته:

مهمترین هدف رشته زیست فناوری پزشکی ارتقاء سطح دانش 
رشته زیست فناوری پزشکی با توجه به نیاز ها ی پزشکی کشور و 
ایجاد نگرشی باور پذیر در بین سایر گرایش های پزشکی می باشد 
که با در تعامل قراردادن توانمندیهای علمی و عملی آن ها به شکل 
گیری رویکرد های نوین پزشکی ملکولی در کشور کمک می نماید 
، بطوریکه دوشادوش سایر گرایش های پزشکی مربوط ، آموخته 
های علمی و عملی خود را در حوزه زیست فناوری و مهندسی 

ژنتیک به کار می گیرد و در ثمر دهی نتایج کار گروهی کوشا می 
باشد.

زمینه های فعالیت در بازار کار
 آموزشی:

– تدریس نظری و عملی در رشته زیست فناوری پزشکی و رشته 
های مرتبط.

بهداشتی:
در حوزه بهداشتی توجه بهداشتی توجه به ایمن سازی جامعه در 
مقابل امراض گوناگون واگیر و غیر واگیر مد نظر می باشد و در 
این بین توانمندی های علمی و عملی رشته زیست فناوری پزشکی 
می تواند در طراحی و ساخت واکسن های نوین نسل سوم مانند 
DNA واکسن ها ، برای بیماریهای مهمی چون ایدز ، سل و حتی اعتیاد 

مثمر ثمر باشد. از مقوالت مهم دیگر در حوزه بهداشت توجه به 
پیشگیری از ابتال به بیماری ها ، به خصوص بیماریهای ژنتیکی)مانند 
تاالسمی ، هموفیلی و …( و سرطان می باشد. ضمنا پیشگیری جامعه 
بشری از ابتال به بیماری هایی مانند دیابت و قلبی از اولویت های مهم 
نظام بهداشتی کشور است. در این بین طرح و توسعه راهکار های 
پیشگیرانه مدرن، همچون تشخیص قبل از تولد، نیازمند استفاده 
از تکنیک های مدرن و توانمند تشخیصی است که در حیطه علمی 
و عملی زیست فناوری پزشکی می باشد. پر واضح است که لزوم 
تربیت نیروی متخصص کارشناسی ارشد و دکتری به منظور تامین 

جدی کشور در این زمینه، به خوبی توجیه پذیر می باشد.
درمانی:

در حوزه درمانی ، نیاز به داشتن دانش فنی تولید داروهای نوترکیب 
و زیستی از ضرورت های جامعه ما می باشد. چرا که امروز به دلیل 
نبود این تخصص راهبردی در کشور ، همچنان مجبور به خروج 
قبیل فراورده ها          این  برای خرید  ارز  قالب  هزینه های کالن در 

معرفی رشته های ارشد علوم زیستی
این شماره: بیوتکنولوژی پزشکی

             نگین جعفری )دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(
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می باشیم که نمونه ها ی آن در بیماران MS و بیماریهای خاص 
مشهود است. تسری موج فراگیر پیشرفت در حوزه زیست فناوری 
به سطح دانشگاه ها ی کشور و دانشجویان رشته ها ی پزشکی از 
جمله اهداف و رسالت های این رشته خواهد بود. این امر منتهی به 
فهم بهتر و بیشتر دانش آموختگان رشته های پزشکی از کاربرد های 
این علم در حوزه های پزشکی خواهد شد و آنان را با روند پرشتاب 

تحوالت در پزشکی سنتی آشنا خواهد نمود.
پژوهشی:

طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی تولید کننده دانش فنی و علم 
در حوزه زیست فناوری پزشکی و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید 
علم زیست فناوری پزشکی در کشور انتقال آگاهانه دانش و فناوری 
روز جهان با توجه به نیاز های زیست فناوری پزشکی در کشور عملی 

سازی اجرای مسئوالنه آن.
مدیریت:

مدیریت عملی و علمی پروژه های تولیدی زیست فن آوری با 
رویکرد تولید فرآورده ها ی زیستی و راهبردی در نظام جامع 
گسترش،   ، ایجاد  مسئولیت  گرفتن  عهده  بر  کشور.  بهداشتی 
مدیریت و پشتیبانی مراکز تولید فراورده های بیولوژیک با روش 

های نوین زیست فن آوری.
معرفی دروس امتحانی:

زیست شناسی سلولی مولکولی ضریب ۴
بیوشیمی ضریب ۱

باکتری شناسی ضریب ۱
زبان عمومی ضریب ۲

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کلیه کارشناسی های علوم پزشکی، کارشناسی زیست شناسی همه 
فناوری کشاورزی، علوم  بیوتکنولوژی، مهندسی زیست  گرایشها، 
آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، علوم تجربی، دکترای 
عمومی پزشکی، داروسازی و دامپزشکی، کارشناسی و کارشناسی 

ارشد )داروسازی خارج از کشور(
آینده تحصیلی:

این رشته در ۲ مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش 
دارد.

فارغ التحصیالن این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای 

ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند،
 وزارت علوم: دکترای زیست شناسی )کلیه گرایش ها(

کاربردی،  سلولی  علوم  های  رشته  دکترای  بهداشت:  وزارت 
پزشکی،  فناوری  زیست  بافت،  مهندسی  میکروبی،  های  توکسین 
پزشکی مولکولی، ژنتیک پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، نانو فناوری 
پزشکی، انفورماتیک پزشکی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد 
علوم پزشکی(، سالمت در بالیا و فوریتها )مجاز برای تمامی رشته 
های ارشد علوم پزشکی(، سالمت و رفاه اجتماعی )مجاز برای تمامی 
رشته های ارشد علوم پزشکی(، اپیدمیولوژی )مجاز برای تمامی 
برای  اجتماعی )مجاز  ارشد علوم پزشکی(، مددکاری  رشته های 
تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی 
مددکاری، گفتار درمانی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد به 

شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی(
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کنکور  در  که  بگویید  کنیدو  رامعرفی  لطفاخودتان  سالم 
کسب  ای  رشته  درچه  را  ای  رتبه  چه  امسال  ارشد 
کردید؟)لطفادرصد های خودتان و اگر رتبه های خوبی در 

سایر گرایش ها هم دارید رابیان کنید.(
سالم خدمت همه ی دوستان کنکوری من نگارمقاره دهکردی یکی از 
کنکوری های سال ۹۵هستم که خدارو شکر تونستم با توکل و تالش 
به نتیجه ای که همیشه دلم می خواست برسم و رتبه ی ۱ امسال رو 
در رشته ی بیوتکنولوژی پزشکی و رتبه ۱۰ رو دربیوشیمی بالینی 

کسب کنم.
ورود به مقطع لیسانس شما در چه سالی و در کدام دانشگاه 

بود؟ ) اگردوست داشتید معدل لیسانستان را هم بگویید.(
من سال۹۰در رشته ی ژنتیک دانشگاه اصفهان قبول شدم.

من دانشجوی بازیگوشی بودم و شب امتحانی درس می خوندم و 
چون اکثر دروس رو هم دوست نداشتم به خاطر این که مربوط به 

ژنتیک نبودن فقط در حد گرفتن ۱۰ میخوندم.
۱۴/۷۳بی کم و کاست!!

چقدر آمادگی قبلی و کسب شده در دوره تحصیلی لیسانس 
را درموفقیت در کنکور ارشد اثرگذارمی دانید؟ ) یعنی به 
نظر شما اگرکسی می خواهد مثال رشته ی ایمنی شرکت کند 
مهم است که دردوره ی لیسانس در درس ایمنی راگذرانده 

ونمره ی باالیی گرفته باشد؟(
دروس لیسانس اکثرا فقط قسمت کوچکی از یک علم رو به شما یاد 
میدن ولی اگه از همونا رو با توجه درس بخونید می تونید عالقتونو 
پیدا کنید با توجه به موضوع دروس یا حتی اساتید.گفتم که من 
بازیگوشم و با توجه نمیخوندم اما یک سری درس ها مثل مهندسی 
ژنتیک و سرطان رو خیلی دوست داشتم برای همین به این فکر 
افتادم که در مقطع ارشد چه رشته ای برم که منو به عالقم برسونه 
بعد از تحقیقات و پرس و جوی زیاد بیوتکنولوژی رو انتخاب کردم.

مصاحبه با رتبه های برتر
این شماره: مصاحبه با رتبه یک بیوتکنولوژی پزشکی

           زهره شفیعی ) دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(
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تقریبا از په زمانی مطالعه برای آزمون را شروع کردید؟ و 
روزانه چند ساعت درس می خواندید؟ ) اگر در دوره های 
جزییات  با  لطفا  بوده  متفاوت  تان  مطالعه  ساعت  مختلف 

ذکرکنید.(
از اواسط مرداد۹۴ تا آخر تابستون چون تازه شروع کرده بودم و 
روی غلتک نیفتاده بودم ساعت هام زیاد تغییر می کردن مثال یه 
روز ۳ساعت یه روز۴-۵ ساعت و حتی بعضی روز ها هیچی! از پاییز 
جدی تر شدم و ساعت ها رو رسوندم به ۶-۷ ساعت و تقریبا تا 
بهمن و اوایل اسفند روی ۷ ساعت نگهش داشتم. دوران عید اونجور 
که دلم می خواست نشد بخونم هم به خاطردید و باز دیدها هم 
حال و هوای عید! ولی بعد از عید 8 ساعت رو می خوندم ۲۰-۱۰ 
روز مونده به کنکور هم سعی می کردم ۹ ساعت کم تر نشه ولی 

هیچوقت به ۱۲ساعت معروف نرسید.
چند وقت یکبار تفریح داشتید؟

سعی می کردم هفته ای  یکبار فیلم ببینم یا  پارک برم ولی یه روزایی 
که اصال حس درس خوندن نبود توی خونه به کارایی که دوست 
داشتم می رسیدم یا  باشگاه ورزشی می رفتم.کال  چون هیچوقت 
نمیتونم تک بعدی بشم حتی زمان کنکور مثال خیلیا که از همه چیشون 

می زنن به خاطر درس حتما تفریحمو داشتم حتی به مقدارکم.
شروع  از  قبل  شما  زبان  وضعیت  زدید؟  درصد  چند  زبان 

مطالعه برای کنکور در چه سطحی بود؟
8۶٪ من زبان رو در کانون زبان قبل از کنکور سراسری تموم کرده 
بودم و سطح فهم زبانم خوبه ولی خب زبان کنکور ارشد متفاوته و 
حجم لغتی که باید حفظ می کردم باال بود واسه همین یکم مشکل 
بود. متون ارشد هم مقداری مشکله و تمرین زیاد می خواد تا تسلط 
پیداکنید. ولی کسانی هم که زبانشون در حد معمول یا پایین تره 
نگران نباشن چون اگه وقت بذارن و مطالب رو هرروز تکرار کنن 

حتما به نتیجه دلخواه میرسن.
برای تقویت زبان تان از چه منابعی و به چه ترتیبی استفاده 

کردید؟
اول درسنامه جامع زبان علوم پزشکی دکتر لزگی رو شروع کردم و 
همراهش لغات ضروری تافل رو هم می خوندم و همچنین ۹۰۰ لغت 
مهم کنکور وزارت بهداشت. برای تست هم کتاب خاصی نداشتم و 
تمرینات دکتر لزگی رو جامع و خوب بودن یک ماه آخر هم قسمتی 

از کتاب دکتر مهاجرنیا که فنون تست زنی رو آموزش داده بودن  
یه نگاه انداختم که جالب و مفید بود. نکته مهم در یادگیری زبان 
تکرار و تمرینه من برای اینکار فلش کارت درست کردم و هرروز 

دورشون می کردم.
شما در روز چند ساعت برای زبان وقت میگذاشتید؟در این 

مورد چه توصیه ایبه داوطلبان دارید؟
دو ساعت یعنی یک ساعت صبح و یک ساعت شب

سعی کنید شب قبل ازخواب روی لغات همون روز نگاهی بندازید 
چون موقع خواب مغزشما اطالعات رو دسته بندی می کنه و اون 
هارو به حافظه بلند مدت می فرسته که این برای یادگیری زبان 
حیاتیه. با زبان مثل یه درس اجباری برخورد نکنید چون همیشه 
بهش نیاز دارید بخصوص اگه فکر ادامه تحصیل در خارج ازکشور 

رو دارید.
لطفا منابعی که برای هر درس )به جز زبان(استفاده کردید 
و نحوه ی مطالعه هردرس و توصیه های خود را به صورت 
مجزا برای هر درس و کامل توضیح دهید. هیچ محدودیتی 

در نام بردن جزوات وجود ندارد.
سلولی و مولکولی:

بیوتکنولوژی و همچنین درس مورد عالقه  درس مهم رشته ی 
خودم! برای خوندن این درس من رفرنس معروف سلولی یعنی 
کتاب ۳جلدی لودیش رو خوندم البته جلد۳ رو کامل نخوندم و 
فقط فصولی مثل سرطان و اپوپتوز رو خوندم البته کنکور حسابی 
روش نیست و ممکنه از فصلی که نخونده باشین هم سوال بیاد مثل 
ایمنی که در جلد۳بود و من نخوندم و امسال سوال اومد منم جواب 
ندادم. ریسک نکنید و اگر به فکر رتبه عالی هستید همه مطالب رو 
بخونید چون به دردتون میخوره. روزی ۳/۵ ساعت براش وقت 
می ذاشتم در آخر یکم بیشتر به خاطر اینکه دوره میکردم و تمام 
تست ها رو میخوندم به خصوص برای مولکولی که ضعفم توش 
بیشتر بود. برای تست کتاب lQB  سلولی و مولکولی با  پاسخ تشریحی 
رو خوندم و تست های مهم رو هر دفعه هایالیت می کردم که 
دفعه بعد دوره کنم.کتاب برای کنکور سلولی انتشارات خسروی رو 
هم بعضی فصولش رو که کامل گفته بود خوندم.کتاب چکیده نکات 
سلولی دکتر بهادر انتشارات اندیشه رفیع رو هم خوندم که با وجود 
مشکالت علمی وامالیی کتاب خیلی خوبی بود مخصوصا به خاطر 
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تصاویر رنگیو گویایی که داشت. جزوه مولکولی دکتر اقدم رو هم 
خوندم که نسبت به حجم کمش خیلی کامل بود. من در آخر بیشتر 
روی عکس ها و زیر نویس های عکس ها و نکات مهم آخرهرفصل 

و تست ها توجه می کردم خوندن این موارد خیلی کمک میکنه.
بیوشیمی:

درسی که اصال دوست ندارم. حفظ کردن چرخه های متابولیسم 
واقعا کارسختیه! اوایل کتاب دکتر احسانی انتشارات پوران پژوهش رو 
می خوندم ولی  چون  طبقه بندی نشده بود گیج و خسته می شدم 
پس کنارگذاشتمش و کتاب کنکور دکتر پاساالر رو شروع کردم این 
کتاب حکایت فلفل نبین چه ریزه رو داره چون با اینکه کوچیک و به 
نظر کم حجمه ولی خیلی خوبه و تازه اصال هم کم حجم نیست! فونت 
ریزش باعث شده حجمش کم بشه ولی نکات واقعا خوبی داره. اگه 
کتاب گنجینه تست دکتر جعفر نژاد رو هم بذاریدکنارش یه منبع 
کامل برای بیوشیمی کنکور به حساب میاد این کتاب تستی که گفتم 
رو دست کم نگیرید واقعا عالیه چون خیلی کامل توضیح داده و حتی 
کسی مثل من بیوشیمی بلد نباشه این کتابو راحت یاد میگیره. چرخه 
هارو خالصه نویسی کردم و اواخرچندین بار دوره شون کردم که 
خیلی موثر بود. بیوشیمی هم مثل زبان نیاز به تکرار زیاد داره چون 
خیلی فراره و اگه عالقه ی قبلیم نباشه که دیگه بدتر! امانگران نباشین 
از شکستن شاخ غول خوندنش راحت تره! فقط چند ماه تحملش 

کنید بعد که نتیجه شو دیدین شاید دیگه خیلیم بدتون نیاد!
میکروب: 

درس مورد عالقه همه! الکی مثال
خوندن این درس از بیوشیمی هم سخت تر بود چون فقط در حد 
دروس دانشگاه که همه رو هم در حد پاسی بلد بودم دربارش 
ذهنیت داشتم دیگه خودتون حساب کنید اوضاع چقدر بیریخت بود! 
ولی با این همه حذفش نکردم و گفتم ۱۰ درصد هم بزنم بهتر از 
هیچیه و واقعا هم همینطوره چون رقابت برسر درس هاییه که 
همه کم می خونن وگرنه درسی مثل سلولی رو همه خوب می 
خونن خالصه با کتاب میکروب پزشکی دکتر بهادر انتشارات فرهنگ 
شروع کردم و اوایل خیلی سخت بود چون هیچ ذهنیتی از میکروب 
نداشتم ولی با اینحال بوسیله تکرار زیاد و مرور تست ها تونستم تا 
حدی از پسش بر بیام البته بماند که االن خیلی از مطالب یادم رفته! 
برای درسی مثل میکروب مرور تست ها خیلی موثره چون اکثرا  

تکراری سوال می دن و تنوع چندانی نداره البته امسال یکم متنوع 
شده بود! ولی در کل خیلی نمی تونن سخت بدن چون ضریب۱ 
نظرم  به  میکروب  روی  گذاشتن  وقت  ۱/۵ساعت  روزی  داره  
کفایت میکنه. راستی ۱ ماه آخر هم کتاب الگوریتم میکروب شناسی 
انتشارات خلیلی رو به صورت روزنامه ای خوندم که بی تاثیر نبود 

البته مطالب اضافه زیاد داره.
آیا به نظر شما  با منابعی غیر آنچه شما استفاده کردید هم 

می شود موفق شد؟ پیشنهاد شما چیست؟
اگر قصدتون بیوتک نیست خالصه لودیش هم کافیه و شنیدم دکتر 
محمد نژاد هم کتابی خالصه برای سلولی دارن ولی خوب و بد 
بودنشو نمی دونم! برای بیوشیمی به نظرم برای کنکور و کتاب دکتر 
احسانی خوبه و از همه بیشتر مطرحه و اکثر بچه ها با خوندن همینا 
تونستن رتبه بشن. برای میکروب کتاب برای کنکور باکتری شناسی 
هم خوبه ولی من با کتاب دکتر بهادر راحت تر بودم. برای زبان هم 
کتاب دکتر مهاجرنیا رو توصیه می کنم چون مطالب آموزنده ای 
داره با اینکه مقدارکمی خوندم ولی واسم جالب بود. البته از لزگی 

غافل نشید!
برنامه تست زنی شما به چه صورت بود؟ و از کی شروع 
به تست زدن کردید؟ لطفا کتاب های تستی که استفاده 

کردید را  نیز نام ببرید.
من با برنامه آزمون می خوندم و پیش می رفتم و سعی می کردم 
بعد از اتمام هر مبحث تست هاش رو بزنم و مهم ها یا اون هایی 
که کم تر بلدم رو هایالیت کنم که دفعه بعد همونارو بخونم و وقتم 
برای تست هایی که بلدم هدرنره در آزمون های دوره هم تمام 
تست های نزده و مهم رو مرور می کردم تا کامال در ذهنم حک 
بشن. روز های آخر تمام تست ها حتی اونایی که هایالیت نشده بود 
رو خوندم که به نفعم بود چون بعضیاش یادم رفته بود. بیشتر هم 

روی مباحث پرتکرار و سوال برانگیز تمرکز می کردم.
آیا شما خالصه نویسی  انجام می دادید؟ نظر شما درمورد 

این کار چیست؟
بله ولی نه همیشه به صورت نوشتن در دفترمخصوص! مثال برای 
سلولی هایالیت کردن جمالت مهم و خوندن آن ها به صورت منظم 
قسمت  بیوشیمی  برای درس  داشت.  برای من  رو  نقش خالصه 
متابولیسم رو خالصه کردم و هربار که مطلب جدیدی راجع بهش 
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می خوندم خالصه ام رو کامل میکردم که روز ها ی آخر خیلی کمکم 
کردن. به نظرم اگر می خواین وقتتون خیلی برای خالصه نویسی 
گرفته نشه اوال سعی کنین به طور وسواسی همه مطالب رو مهم 
تلقی نکنید و برای اینکه به این توانایی برسین باید تست های سال 
براتون  برانگیز  تا مطالب سوال  کنید  تمرین  اخیر رو خوب  های 
مشخص بشه و بعد همونارو موقع خوندن توی کتابتون هایالیت 
کنین یا روی کاغذ های چسب دار بنویسین و بچسبونین باالی همون 

مطلب که دایم جلوی چشمتون باشه.
تا روزآزمون هردرس را چندبارمرورکردید؟ ) اگر برنامه 

خاصی برای مرور منظم مطالب داشتید آن را بیان کنید(
برای داشتن برنامه منظم من از آزمون کمک گرفتم که هم برنامه 
بود هم برای مرور خیلی بهم کمک کرد چون هر دو آزمون یک 
بار آزمون مروری برگزار می شد و من فرصت داشتم نقاط ضعف 
و قوت خودم رو بفهمم و برای رفع نقاط ضعف تالش کنم اگر مثل 
من برنامه ریز خیلی دقیقی نیستید حتما آزمون بدین و با برنامش 
بخوام  کل  در  ولی  نشمردم!  رو  مرورم  دفعات  تعداد  جلوبرین. 
حدوی بگم با مرور های خودم و آزمون سرجمع هر درس ۶-۵ 

بار مرور کردم.
برای خواندن کدام درس بیشتر زحمت کشیدید؟

بره  می  زیادی  انرژی  و  وقت  باال   با ضریب  مسلما درس  خب 
بخصوص اگه رفرنس بخوای بخونی من حدودا روزی ۳/۵ ساعت 
سلولی میخوندم و تست می زدم ولی برای خوندن تمام درس ها 
انرژی زیاد گذاشتم چون به رتبه شدن فکر می کردم و در بعضی 
درس ها مثل بیوشیمی و میکروب هم مشکل داشتم و خب اینطوری 

سختی کار بیشتر می شد.
آیا به جز امسال قبال هم در کنکور شرکت کرده بودید؟اگربله 
رتبه شما چند شد و اینکه مطالعه سال های قبل چقدر به 

قبولی امسالتان کمک کرد؟
بله من سال دومی بودم. رتبم خیلی بد! !۱۰۰۰ به باال! اول به خاطر 
مشغله های ترم آخر دانشگاه و فارغ التحصیلی تصمیم گرفتم کنکور 
و بذارم برای سال بعدش که با تمرکز و خیال راحت بخونم. راستش 
من برای اولین کنکورم چیززیادی نخوندم یعنی وقت نمی شد چون 
نصف روز دانشگاه بودم وکنکورسال اول برای تجربه نوع سواالت 
خوب بود چون تازه رشته ها به صورت مجموعه ای در اومده بود 

و برای تجربه اینکه مدل سواالت چطوری می شه خوب بود.

اگربله  آیا شما  در آزمون آزمایشی شرکت می کردید؟ 
به نظر شما سطح برگزاری آزمون و سواالت در مقایسه با 
کنکور چطور بود؟ اگر دوست داشتید می توانید ازموسسه 

نام ببرید.
بله –سطح برگزاری برخی آزمون ها سخت تر و برخی آسون تر 
بود ولی خیلی شبیه کنکور نبودن! اما دادن آزمون رو به همه توصیه 

می کنم.
موسسه سنا آزمون ۹ مرحله ای و موسسه خلیلی فقط ۳آزمون 

جامع
به نظر شما شرکت در آزمون های آزمایشی در طول دوره 

مطالعه چقدر ضرورت دارد؟
تاثیرواقعا خوبی روی نوع مطالعه و برنامه ریزی داره بخصوص که 
آزمون های مروری باعث می شن ضعف های خودمونو بشناسیم و 
سریع برطرفشون کنیم. من با برنامه آزمون جلو می رفتم و خیلی 
خوب تونستم دروس رو مرور کنم که شرط اصلی برای موفقیت 

در رشته های علوم پایه است
آیا شما در کالس کنکورهم شرکت کردید و در کدام درس؟ 
)محدودیتی در نام بردن وجود ندارد( اگر بله چقدر موثر 
بود؟ پیشنهاد شما به کسانی که به این کالس ها و موسسات 

دسترسی ندارند چیست؟
نظر شخصی من اینه که اگر واقعا احساس نیاز می کنید کالس برید 
چون وقت وهزینه ای که صرف می کنید باید ارزششوداشته باشه 
مثال اگر رشته لیسانستون جانوریه و میخواین هماتولوژی شرکت 
کنین قطعا باید کالس خون شناسی با یک استاد خوب برید تا تسلط 
پیداکنید. من خودم فقط برای بیوشیمی متابولیسم کالس رفتم چون 
واقعا بلد نبودم و مبحث مهمی هم هست شرکت در همایش های 
جمع بندی نزدیک کنکور هم بسیار موثره هم از نظر شناختن رقبا و 
هم از نظر مرور درس. همایش بیوشیمی و سلولی شرکت کردم 
که واقعا هم مفید بودن. االن موسسه های کنکورتقریبا درهمه ی 
کشور شعبه دارن و دسترسی بهشون میسرشده اگرکسی شعبه در 
شهرش نیست با خود مرکز تماس بگیره و مشکلش رو با اون ها 

درمیون بذاره شاید راهی پیشنهاد بکنن.
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برخورد شما با کنکور وزارت علوم چگونه بود؟ ) اگرشرکت 
کردید رتبه خودتان را بگویید و اگر پیشنهادی در این مورد 

دارید آن رابگویید(
هدف اصلی من وزارت بهداشت بود و برای علوم درس خاصی 
مطالعه نکردم فقط روز های آخر کنکورسال های اخیرش رو تمرین 
کردم و چون وزارت علوم مثل بهداشت منبع مشخصی نداره و 
تقریبا  ازهمه جا سوال میدن خب قطعا خیلی ازسواالتش رو بلد 
نبودم. رتبه سلولی وزارت علومم ۱۴ و بیوتک میکروبی۲۹شد.در 
فرم انتخاب رشته هم همین دورشته رو انتخاب کردم چون مورد 

عالقم  هستن.

ایام عید را چگونه گذراندید؟ چقدردرس و چقدر تفریح؟ 
)پیشنهاد شما برای این ایام چیست؟(

راستش من برنامم این بود که ۲-۳ روز استراحت کنم و بعد مثل 
روزهای عادی درس بخونم ولی نمی شد! رفت و آمد داشتیم و 
منم چون مهمونی دوست داشتم وسوسه می شدم و نمی خوندم 
ولی بعدش پشیمون می شدم! اما در کل خیلی هم بد نخوندم چون 
بعد از عید آزمون داشتم و بخاطر اون هم که بود می خوندم ولی 
تفریحم بیشتر شده بود! اگرمثل من وسوسه نمی شید از این ایام 
نهایت استفاده رو برای مرور و خواندن درس های نا تمام بکنید ولی 

از تفریح غافل نشید.
در هفته های نزدیک به کنکور چه کارهایی را انجام دادید؟ 

)پیشنهادتان برای  این دوران چیست؟(
فلش کارت های زبانم رو مرور می کردم و روزانه ۲-۳ تا کنکور 
زبان حل می کردم و اشکاالتم رو متوجه می شدم و خالصه نویسی 
هام رو خوندم و کنکورآزمایشی برای خودم برگزار کردم. ممکنه 
دراین دوران خسته بشین و بخواین بی خیال درس یشید مثل من 
ولی جا نزنید جون واقعا حیفه! باالخره تموم میشه و هیچ سختی 
ابدی نیست پس توکل کنید و اگردیگه خیلی بهتون فشار اومد ۱روز 
هرکار دوست دارید انجام بدین و با دوستانتون وقت بگذرونید 
کارهایی کنید که سروتونین خونتون بره باال و برای خوندن مجدد 

آماده بشید!

به تنهایی مطالعه میکردید یا به همراه شخص یا اشخاص 
خاصی  پیش میرفتید؟

مطالعه تکی رو ترجیح می دم مگر اینکه طرف مقابلم از نظر درسی 
و روحبه تقریبا مثل خودم باشه که باهاش راحت باشم. دوستان 
توی  بودم.  تنها  من  و  قبول شدن  اول  سال  ام همشون  صمیمی 
خونه و کتابخونه می خوندم و ازوجود دوستان دیگه ام که دانشگاه            

می اومدن بهره می بردم البته از نظرتفریحی نه درسی!

مکان مطالعه برای شما فرقی هم می کرد؟ بیشتر در کجا 
مطالعه می کردید؟

بله فرق می کرد! توی خونه حوصله ام سرمی رفت و یک روز 
درمیون کتابخونه می رفتم که تنوع باشه روز های آخر بیشتر خونه 
بودم چون از همه جا همه چیز می خوندم کیفم سنگین می شد 

اگرمی خواستم کتابخونه برم!
در طول مطالعه نا امید هم می شدید؟چه عواملی در درس 

خوندن شما با انرژی دوباره نقش داشت؟
بله می شدم! بین ژنتیک پژشکی و بیوتک می موندم و اینکه آیا کار 
درستی کردم ژنتیک پزشکی نرفتم با اینکه بیشتر سرزبون هاست؟ 
البته عالقه ته قلبم بیوتکه و با هیچ رشته ای عوضش نمی کنم! بیشتر 
خستگی می اومد سراغم چون روحیه ای ندارم که کار تکراری انجام 
بدم و تنوع دوست دارم بیشترین چیزی که بهم انرژی می داد 
هدفی بود که واسه خودم داشتم و عالوه براین روحیه دادن های 

پدر و مادرم نقش بسزایی داشت.
چه کسانی در قبول شدنتان تاثیر بسزایی داشتند؟ این لفراد 

چگونه به شما کمک کردند؟
درسوال قبلی اینو جواب دادم! ولی مهم ترین لطفی که خانواده بهم 
کردن ایجاد فضای مناسب برای خوندن بود. ازشون خیلی ممنونم و
برای  بیشتری  اهمیت  از موارد زیر  به نظر شما کدام یک 

موفقیت در کنکور دارند؟
وسواس و دقت زیاد در انتخاب منابع مطالعاتی یا دقت در 

اتخاذ روش صحیح مطالعه و مرور )درست درس خواندن(
منابع خیلی مهمن ولی نباید در هیچ کاری وسواس زیادی به خرج 
داد و از افراد با تجربه راجع به منابع تحقیق کنیم تاخیالمون راحت 
بشه روش صحیح و مرور خیلی خیلی مهمه شاید از منبع مهم تر 
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باشه چون منبع خوب رو اگر درست مطالعه نکنید نتیجه نمی گیرید.
سعی کنید با هرروشی که راحتید درس بخونید و خودتونو ملزم 

نکنین که مثل شخص خاصی که مثال رتبش خوب شده بخونین.
چه کارهایی را امسال انجام دادید که اگر سال بعد شرکت 
می کردید آن ها را انجام نمیدادید؟ یا امسال انجام ندادید 
و سال بعد انجام می دادید )برای کسب رتبه ی بهتر یا آسان 
تر رسیدن به مقصد احیانا کدام منبع مطالعاتی یا کارهایتان را 

اصالح می کردید؟(
از ایام عید بهتر استفاده می کردم و سعی می کردم کمتر احساس 
خستگی کنم و روی هدفی که دارم متمرکز بشم،کمتر می خوابیدم 
و سعی میکردم ساعت های مطالعه ام روبیشترکنم. البته خدارو شکر 
می کنم که با همین میزان مطالعه و خواب هم تونستم به نتیجه ای 
که می خوام برسم و این هم به خاطر دقیق خوندن و یادگرفتن بود 

نه حفظ کردن.
در طول زمان آمادگی برای کنکور چقدر در فضاهای مجازی 

مثل تلگرام حضور  داشتید؟
به خاطر عضویت در کانال ها و گروه های درسی تقریبا یکروز در 
میان به تلگرام سر می زدم و ازمطالب کانال خوب "جمع"هم بهره 

می بردم.
اگرتوصیه ای برای شب کنکور و سرجلسه کنکور دارید آن 

را بگویید.
شب کنکور استرسم زیاد شده بود و تازه مطالبی رو پیدا می کردم 
که نخونده بودم یا کم تر دوره کرده بودم برای همین یکم خسته 
شدم هم به خاطر مرور زیاد هم استرس. توصیه ی من اینه که 
کار من رو تکرار نکنید و سعی کنید شب کنکور به کارهای آرامش 
بخش و شاد کننده بپردازید، استحمام کنید و شب زود بخوابید زود 
منظورم حداکثر تا ساعت۱۱هست. سرجلسه به خاطر سوال های 
زبان که یک متن اضافه شده بود کمی استرس گرفتم ولی وقتی 
فهمیدم وقت دارم ومیتونم سرموقع تموم کنم به خودم مسلط 
شدم شما هم سعی کنین وقتی دفترچه رو می گیرین حتما یه نگاه 
به صفحاتش بکنید که یه وقت کم یا زیاد نباشه و اگه دیدین سواالتی 
رو بلد نیستین نگران نشین و وقتتون رو روشون نزارین یه عالمت 

کوچیک کنارشون بزنین و در آخر به اون ها بپردازید.
در مورد رشته ای که قبول شدید بیشتر بگویید. آینده ی 

شغلی این رشته را چطور می بینید؟ در انتخاب رشته کدام 
دانشگاه ها را اول زدید؟

بیوتکنولوژی پزشکی رو به خاطر جذابیت موضوعی و تنوع کاری 
انتخاب کردم چون من کارهای مهندسی ژنتیک رو خیلی دوست 
دارم. آینده کاری این رشته برخالف تصور خیلی ها در چند سال 
آینده رو به پیشرفت میره و کم کم شغل هایی مثل همین رشته و 
ژنتیک پزشکی در راس شغل های پر درآمد قرار خواهد گرفت به 
امید اینکه کشورمون مثل کشورهای توسعه یافته به علوم پایه بهای 
بیشتری بده تا اون هایی که واقعا ذوق و استعدادشون در اینجور 
رشته هاست بتونن در وطن خودشون خدمت کنن و درآمد خوبی 

داشته باشن.
دارید؟  رشته  این  داوطلبان  برای  دیگری  های  توصیه  چه 
)هرچیزی که در سواالت نبود و فکرمی کنیدمی تواند برای 

داوطلبان مفید باشد(
اسم  خاطر  به  نه صرفا  کنید  انتخاب  رو  رشته  این  عالقه  با  حتما 
شیکی که داره! از همون اول با برنامه جلو برین که بتونین مباحث 
روتموم کنید و استرس سراغتون نیاد. بازهم میگم رمز موفقیت 
در دروس این رشته و سایررشته های علوم پایه پزشکی سه کلمه 

است:مرور،مرور وبازهم مرور
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مغز و رفتار   

مقدمه ای بر روانشناسی زیستی 

  SAGE انتشارات 

 سال انتشار :

july 3,2014 

نویسنده Bob Garrett در چاپ چهارم کتاب مغز و رفتار 

این کتاب به خوبی پیشرفت علم زیست شناسی در یافته های    
علوم رفتاری را نشان می دهد و با زبان آسان مفاهیم را به دانش 

آموختگان منتقل می کند.

نویسنده در این کتاب از تصاویری بسیار ملموس و جذاب   
و مفاهیم برانگیزنده استفاده می کند. موضوعات را به خوبی پوشش 
می دهد و خواننده پس از اتمام خواندن کتاب حس گذراندن یک 

دوره ی کامل روان شناسی زیستی را خواهد داشت.

نظر  به  کتاب می گویند:  این  مورد  در  دانشگاهی  اساتید   
می رسد بسیاری از دانشجویان این کتاب را می خوانند و مفاهیم آن را 
به خوبی درک می کنند. این کتاب تقریبا مشابه یک کتاب رمان است 
مطالب بسیار روان هستند و به صورت منسجم به دنبال هم می آیند 
که برای یک کتاب علمی ویژگی است که به ندرت دیده شده است. 
ترتیب و نظم مطالب بی نظیر بوده و تصاویر به زیبایی, عملکردهای 

پیچیده مغز را به تصویر می کشند.

روان  علم  به  دانشجویان  توجه  جلب  در  سعی  نویسنده   
شناسی زیستی و آشنایی آن ها با کشفیاتی داشته است که منجر به 
درک  آن ها از معنی انسان بودن می گردد. به گفته نویسنده،کتاب 
مغز و رفتار را بدین علت نوشتم تا کاربرد علم را نشان دهم. این 

کتاب را به صورتی نوشته ام که دانشجوی تازه وارد در رشته روان 
شناسی یا حتی دانشجوی مشتاق به این علم می تواند روان شناسی را 
از جنبه ی زیستی فرا گیرد. ما متوجه شدیم که هنگام یادگیری چگونه 
مغز تغییر می کند، ما در شروع یادگیری چگونگی تولید زبان های 
مختلف، علت باهوشی برخی افراد، چگونگی یادگیری پیانو و... توسط 
شبکه ی پیچیده ی سلول های مغزی هستیم و من می خواهم شما را 
متقاعد کنم که علم روان شناسی زیستی قادر به پاسخگویی بسیاری از 

سواالت شما درباره ی چگونگی ایجاد بسیاری از رفتارهاست.  

 معرفی کتاب
Brain & Behavior این شماره: کتاب

               نیوشا بابلی )دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(
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اخبار دانشکده علوم زیستی:

اولین گردهمایی دانش آموختگان علوم زیستی دانشگاه 
خوارزمی

               فاطمه خدابنده شهرکی )کارشناس دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی(
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    اولین جلسه کادر اجرایی جهت برگزاری اولین گردهمایی دانش 
آموختگان علوم زیستی دانشگاه خوارزمی در روز چهارشنبه  یازدهم 
اسفند ماه ۱۳۹۵ در دفتر مدیر مسئول مجله یافته های نوین در 
علوم زیستی برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر محمد 
نبیونی به عنوان دبیر گردهمایی، مسئولین کمیته های اجرایی را 
مشخص کردند و مقرر گردید خانم فاطمه خدابنده به  عنوان 
مدیر اجرایی، آقای یونس صاحبی سرپرست کمیته  دبیرخانه و اطالع 
رسانی، خانم لطیفه کریم زاده سرپرست کمیته برنامه ریزی، خانم 
رویا رحمانی سرپرست کمیته فرهنگی، خانم سمیه جباری سرپرست 
کمیته نمایشگاه ها، آقای مسعود سلطانی سرپرست کمیته اسکان و 
حمل و نقل، آقای البرز منتظمی سرپرست کمیته پذیرایی و آقای 
دکتر احسان حسینی سرپرست کمیته جذب حامیان مالی فعالیت 
خود را در راستای برگزاری گردهمایی در روز پنج شنبه چهاردهم 

اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ آغاز نمایند. فعالیت های هر کمیته به تفکیک 
در ادامه گزارش به استحضار می رسد :

الف (کمیته دبیرخانه و اطالع رسانی  :
 ۱. تشکیل گروه مجازی تلگرامی برای گردآوری دانش آموختگان و 

اطالع رسانی گردهمایی
۲. راه اندازی سایت اینترنتی توسط خانم ندا سلطانی و اعالم آدرس 

پستی و اینترنتی و شماره تلفن دبیرخانه روی سایت
۳. آغاز ثبت نام از متقاضیان در روز سه شنبه بیست و دوم فروردین 
ماه ۱۳۹۶ . مبلغ ثبت نام برای هر فرد چهل هزار تومان در نظر 

گرفته شده بود.
۴. پاسخگویی تمام وقت از مرحله درج فراخوان تا اتمام گردهمایی 

به افراد اعم از تلفنی و حضوری
۵. مکتوب نمودن صورتجلسات کمیته های اجرایی و ستاد اجرایی 
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: برگزاری دو جلسه کادر اجرایی با مدیران دانشگاه در روز شنبه 
بیست و ششم فروردین ماه ۱۳۹۶ و روز شنبه نهم اردیبهشت ماه 
۱۳۹۶ و قرار بر همکاری کامل حوزه های فرهنگی، روابط عمومی، 
امور عمومی، دانشجویی، خوابگاه ها، تربیت بدنی و حراست در 
راستای برگزاری باشکوه تر گردهمایی با کادر اجرایی و همچنین 
برگزاری جلسات سرپرستان کمیته های اجرایی به همراه زیر کمیته 

های جهت ارائه گزارش انجام امور محوله.
۶. تنظیم متن دعوتنامه استادان دانشگاه و مسئولین استانی و ملی

۷. تهیه و ارسال گواهی شرکت در گردهمایی برای دبیران حاضر 
در مراسم

8. تهیه لوح های تقدیر جهت مراسم اختتامیه به منظور قدردانی از 
همکاران ستاد اجرایی و کمیته های مختلف

۹. پایان ثبت نام اینترنتی در روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ 
و ثبت نام از ۱۶۴ نفر دانش آموخته زیست شناسی و ۱۲ نفر همراه 

) در مجموع ۱۷۶ نفر (

۱۰. چاپ کارت شناسایی برای کادر اجرایی و شرکت کنندگان 
۱۱. پذیرش شرکت کنندگان در روز پنج شنبه چهاردهم اردیبهشت 

ماه ۱۳۹۶ از ساعت 8 صبح لغایت ۶ عصر
ب( کمیته برنامه ریزی 

1. برنامه ریزی کلیه جلسات کادر اجرایی
۲. اطالع رسانی جلسات به سرپرست هر کمیته

۳. زمان بندی انجام فعالیت های  هر کمیته
۴. تهیه کنداکتور برنامه گردهمایی 

۵. برنامه ریزی برای نامه های اداری الزم و ارسال به سرپرست 
کمیته دبیرخانه برای تهیه و تنظیم

ج ( کمیته فرهنگی : 
. آغاز طراحی پوستر گردهمایی در روز چهارشنبه شانزدهم   ۱
یکم  نهایی در روز دوشنبه بیست و  فروردین ماه و چاپ نمونه 

فروردین ماه ۱۳۹۶
۲ . طراحی پوستر مسابقه عکس، خاطره نویسی و کاریکاتور در روز 
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چهارشنبه سی ام فروردین ماه ۱۳۹۶
۳ . طراحی کارت شناسایی برای شرکت کنندگان و کادر اجرایی 

۴ . هماهنگی با گروه موسیقی شامل کیبورد، سنتور و سه تار و تنبک 
و و بررسی نمونه کار هر گروه قبل از اجرا 

۵ . طراحی بسته فرهنگی شامل بروشور مرکز رشد، بروشور شهر 
سلول، کتابچه مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، تقویم 
تندیس و آماده  با آرم گردهمایی و  به همراه خودکار  دانشگاه 

سازی آن با همکاری سایر زیر کمیته ها 
۶ . طراحی بنر با موضوعات شهر سلول و گردهمایی و نصب در 

محل برگزاری 
د ( کمیته نمایشگاه ها : 

برنامه ریزی و برپایی غرفه های متنوع زیر جهت شرکت کنندگان 
در گردهمایی : 

۱. غرفه اقالم قدیمی دانشکده علوم زیستی)موزه اقالم قدیمی(
ارائه و در معرض دید قرار دادن اقالم قدیمی مربوط به دانشکده 
علوم زیستی من جمله میکروسکوپ ها ، ابزار تایپ دستی،دستگاه 
ضبط صدا و تصویر و... مربوط به سال های دور دانشکده و اقدام به 

تجدید خاطرات
۲.غرفه مجله یافته های نوین در علوم زیستی

ارائه آخرین یافته های علوم زیستی  به صورت مجالت چاپ شده 
در دانشکده علوم زیستی و معرفی این مجله به دانش آموختگان(

۳.غرفه گیاه شناسی و کشت بافت گیاهی
هماهنگی با  انجمن علوم گیاهی و به نمایش گذاشتن روش های 

مختلف کشت بافت گیاهی  و  عرضه و فروش محصوالت گیاهی 
۴.غرفه زنبور عسل 

معرفی پرورش  زنبور عسل و همچنین نحوه کندوداری به همراه 

مجله زنبور عسل با حضور مسئول مربوطه

 

۵.غرفه مجالت علوم زیستی دانشگاه خوارزمی ATP و رویش  
دانشگاه خوارزمی

ارائه مجالت علوم زیستی و توضیحاتی در رابطه با فعالیت پژوهشی 
دانشجویان  ودرج آن در این مجالت ، همچنین معرفی دستاوردهای 
اقدامات  به دانش آموختگان علوم زیستی و معرفی  این مجالت 
دانشجویان و دانشکده علوم زیستی و محصوالت علمی این مجالت 

۶ .غرفه گالری نقاشی 
رونق بخشی به محل حضور اساتید وفرهیختگان علوم زیستیبا حضور 
هنرمندان و ارائه تابلوهایی با سبک های  )رنگ روغن رئالیسم ، 

آکرلیک کوبیسم، سیاه قلم، ویترای، مینیاتور (  در کافه کتاب 



۷ . غرفه ایرانسل 
همکاری با مسئوالن شرکت ام تی ان ایرانسل جهت ثبت نام و عرضه 

رایگان سیمکارت ایرانسل به تمامی شرکت کنندگان 
8. غرفه سلول های بنیادی به ارائه بروشور های تبلیغاتی جهت 
معرفی این مرکز با حضور مسئولین مربوطه این غرفه ها از زمان 
شروع مراسم  ساعت ۹ صبح دایر بودند و تا زمان اختتامیه ، مسئولین 

غرفه ها به ارائه خدمات پرداختند. 

ه (کمیته حمل و نقل
۱ . هماهنگی های مختلف اعم از تدوین برنامه مدون و مرتب برای 

حمل و نقل مهمانان، مدعوین و کادر اجرایی برنامه 
۲ . در اختیار گرفتن یک مینی بوس ۲۰ نفرهبرای جابجایی مهمانان 
ویژه، اساتید و مدعوین و حرکت  این مینی بوس با نظارت مستقیم 
یکی از اعضای کادر اجرایی کمیته مربوطه صبح روز پنج شنبه ۱۴ 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ساعت ۷:۱۵ ازدانشگاه خوارزمی واحد تهران و 
حرکت به سمت کرج پس از سوار کردن و بازگشت به تهران پس 

از اتمام برنامه در ساعت ۱8
۳ . در اختیار گرفتن یک دستگاه خودرو مگان برای جابجایی مهمانان 

ویژه، استادان و کادر اجرایی در داخل دانشگاه ودر اختیار کمیته های 
استقبال، اسکان و تشریفات بوده با یک راننده به شکل تمام وقت 

۱ . در اختیار گرفتن یک اتوبوس برای جابجایی مهمانان از درب 
اصلی دانشگاه تا محل برگزاری و حرکت هر ۱۵ دقیقه یکبار آن از 

۷ صبح تا ۹ شب 
۲ . تشکیل سه تیم دو نفره جهت استقبال از مهمانان با استقرار در سه 
درب ورودی دانشگاه و کنترل افراد با لیست اسامی و تحویل یک 

عدد نقشه دانشگاه به هر فرد 
و (کمیته اسکان

۱ . اندیشیدن تمهیدات الزم برای اسکان مهمانان به شرح ذیل : 
پنج شنبه شبچهار شنبه شب

خانمآقاخانمآقا
5 نفر1 نفر10 نفر1 نفر

گزارش برنامه اصلی گردهمایی :
در روز پنج شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ گردهمایی دانش 
آموختگان علوم زیستی  در سالن الغدیر دانشکده ادبیات دانشگاه 
خوارزمی در ساعت ۱۰:۱۵ صبح با تالوت آیات قرآن آغاز گردید. 
آقای سید جمیل صحت دانش آموخته علوم زیستی اجرای برنامه 
فعلی  و  پیشکسوت  استادان  مراسم  این  در  داشت.  عهده  به  را 
دانشکده علوم زیستی آقای دکتر کاظم پریور، آقای دکتر احمد 
مجد، آقای دکتر رمضانعلی خاوری نژاد، خانم دکتر شهربانو عریان 
رییس دانشکده علوم زیستی، آقای دکتر فرخ قهرمانی نژاد معاون 
آموزشی دانشکده علوم زیستی، دکتر هما محسنی کوچصفهانی 
مدیر گروه علوم جانوری، دکتر فرزانه نجفی مدیر گروه علوم 
گیاهی، دکتر محمد طهماسب مدیر گروه علوم سلولی و مولکولی 
و خانم زهرا توکلی حضور داشتند. در ابتدا آقای دکتر نبیونی دبیر 
گردهمایی مراتب خوشامدگویی و خیرمقدم خویش را خدمت 
نیز ضمن عرض  عریان  دکتر  ادامه  در  و  کردند  ارائه  حاضرین 
خوشامدگویی گزارشی از عملکرد گروه زیست شناسی و سپس 
روند گسترش گروه و تبدیل آن به دانشکده علوم زیستی و فعالیت 
های انجام گرفته در سال های اخیر ارائه نمودند. سپس کلیپی از 
دانشگاه خوارزمی و دانشکده علوم زیستی و قسمت های مختلف 
آن پخش گردید.در ادامه برنامه آقای دکتر کنجوری رییس دفتر 
فعالیت  از  گزارشی  خوارزمی  دانشگاه  آموختگان  دانش  با  ارتباط 

۵۰  



این دفتر و انجمن دانش آموختگان ارائه کردند و حاضرین را به 
عضویت در انجمن دانش آموختگان تشویق نمودند. 

از  بازدید  با پخش موسیقی و  سپس پذیرایی میان وعده همراه 
غرفه ها انجام گرفت. در حاشیه گردهمایي با هماهنگي هایي که با 
مدیریت تربیت بدني انجام شد ۲ دستگاه ورزشی براي سرگرمي  
میهمانان و اساتید عزیز فراهم گردید. این دستگاه ها شامل حلقه ي 
پرتابي ودارت بود که توسط دو تن از دانشجویان زیست شناسی  
آقایان حمید محمدي و مهرداد نوروزي، به مدت ۶ ساعت برگزار 
شد. در پایان مسابقات نیز جوایزي به رسم یادبود شامل ۶ طناب 
بازی به برندگان اهدا شد. پس از پذیرایی میان وعده کلیپ خاطره 
و  دانشکده پخش شد  و  دانشگاه  انگیز  خاطره  شامل عکس های 

تعدادی از دانش آموختگان قدیمی به بیان خاطرات خود پرداختند. 
در ادامه ) ساعت ۱۳ تا ۱۴( پذیرایی ناهار در سلف سرویس انجام 
پذیرفت. سپس شرکت کنندگان به سالن باز گشتند و مراسم با 
آماده سازی پنل های سخنرانی مهمانان ویژه از سر گرفته شد. 

پیش از شروع این بخش دو قطعه موسیقی توسط آقای شاهین 
امیری دانش آموخته دانشکده علوم زیستی نواخته شد که بسیار 

مورد توجه حضار قرار گرفت.

از جمله  پیرامون مسائل علمی  پاسخ  ادامه بخش پرسش و   در 
نبیونی  محمد  دکتر  حضور  با  بنیادی  های  سلول  شهر  تأسیس 
مسئول راه اندازی اولین شهر سلول در ایران و نماینده دبیر ستاد 
عالی توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی سرکار خانم 
دکتر مریم مهاجری و همچنین کتب زیست شناسی با حضور آقای 
بهمن فخریان مسئول بخش تألیف کتب زیست شناسی آموزش و 
پرورش از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰و سپس پذیرایی میان وعده عصر 
برگزار گردید. مراسم اختتامیه با اجرای موسیقی گروه خانم نسرین 

قباخلو دانش آموخته زیست شناسی شامل سه تار و تنبک آغاز شد 
و سپس کلیپ پشت صحنه فعالیت های کادر اجرایی پخش گردید. 
جایزه برندگان بخش بهترین عکس، بهترین شعر و بهترین خاطره 
شامل کتاب تاریخ دانشگاه و یک عدد لیوان مزین به آرم انجمن 
دانش آموختگان به ترتیب به خانم سارا میرسپاسی و آقای آرمین 
حسینی رضوی و خانم فاطمه مدانلو اهدا گردید. در ادامه آقای 
دکتر نبیونی ضمن تشکر از کادر اجرایی بار دیگر از حضور دانش 
آموختگان و استادان بزرگوار تشکر کردند و دانش آموختگان را به 
تداوم ارتباط با دانشگاه خوارزمی و دانشکده علوم زیستی تشویق 
کردند. در پایان نیز شرکت کنندگان  با استادان و همکالسی های 
پایان  سابق خود و کادر اجرایی عکس یادگاری گرفتند و مراسم 
در  ماه  اردیبهشت  در  سال  هر  مراسم  این  گردید  مقرر  یافت. 

دانشگاه خوارزمی برگزار گردد.                         
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