هؾوؾَ
مشمشه ثیوبسی ثبکتشیبیی ّاگیشداس ّ خغشًبکی اعت کَ ثیؾتش دس تکعویُب هؾبُذٍ هیگشدد .ایي ثیوبسی ثغیبس کؾٌذٍ دس اعجِب
ثیؾتش دیذٍ ؽذٍ ّ اص ثیوبسیُبی هؾتشک اًغبى ّ دام اعت.
ّیشّط ثیوبسی ثَ عبدگی ثب ًْس ،گشهب ّ ضذػلًْیکٌٌذٍ ُبی هؼوْلی اص ثیي هیسّد ّ ثٌظش ًویسعذ دس جبُبی آلْدٍ ثیؼ اص ؽؼ
ُلتَ صًذٍ ثوبًذ .اعتُب ،هبعشُب ّ االؽُب اص گًَُْبی هؼوْل دسگیش هیثبؽٌذ .
جبًْساًی کَ اص تـزیَ ثذی ثشخْسداسًذ یب دس جبی ًبهٌبعت ًگِذاسی هیؽًْذ اص حغبعیت ثیؾتشی ثشخْسداسًذ .
اًغبى ًیض دس صهشٍ جبًذاساى حغبط ثَ ایي ػبهل ػلًْی اعت کَ ثیؾتش هْاسد ثیوبسی هٌجش ثَ هشگ هیؽْد .جبًْساى آلْدٍ یب
حبهلیٌی کَ دس ظبُش تٌذسعت ثْدٍ ّ اص ثیوبسی جبى عبلن ثَ دس ثشدٍاًذ ،اص ػوذٍتشیي هٌبثغ آلْدگی ثَؽوبس هیآیٌذ .
سّػ اًتؾبس آلْدگی ثذیي صْست اعت کَ آعیت ُب ّ ضبیؼبت ًبؽی اص ثبکتشی دس ًبحیَ ؽؼ ُب آثغَ هبًٌذ پبسٍ ؽذٍ ّ ػبهل ثیوبسی
ثَ دسّى ثشًّؾیْلُب ساٍ یبكتَ ّ ثبػث ػلًْی ؽذى ساٍ ُبی تٌلغی ثبالیی هیگشدد کَ ثب دكغ ؽذى اسگبًیغن ثبکتشی هْلذ اص ثیٌی ّ
دُبى اهکبى اًتؾبس ّ اًتوبل آى كشاُن خْاُذ ؽذ .
اًتؾبس ثیوبسی ثیؾتش اص ساٍ ثلغ هْاد ؿزائی آلْدٍ ثب هٌؾب رکش ؽذٍ اتلبم هیاكتذ کَ دس ایي صهیٌَ آثؾخْسُبی هؾتشک ّ آلْدٍ ًوؼ ثَ
عضایی خْاٌُذ داؽت .
توبط هغتوین ثب پْعت آلْدٍ ّ ّعبیل تیوبس (هبًٌذ ؿؾْ) اگش چَ هیتْاًذ خغش آكشیي ثبؽذ لیکي گبُی ایجبد ثیوبسی پیؾشًّذٍ
هیًوبیذُ .وچٌیي اًتؾبس ثیوبسی اص ساٍ اعتٌؾبهی ًیض هیتْاًذ اتلبم ثیلتذ ّلی ایي ؽکل آلْدگی دس ؽشایظ عجیؼی ثغیبس ًبدس هی ثبؽذ .
ثَ عْس کلی اعجذاسُب کَ دس استجبط هغتوین ّ تٌگبتٌگ ثب اعتُب ُغتٌذ ّ ثَ ّیژٍ داهپضؽکبًی کَ ثذّى دهت ػول الصم اهذام ثَ کبلجذ
گؾبیی حیْاًبت آلْدٍ هیکٌٌذ  ،دس ثشاثش خغش هشاس داسًذ.
كشم حبد ثیوبسی :تت ثبال  ،عشكَ  ،آثشیضػ ثیٌی ُوشاٍ ثب گغتشػ عشیغ صخنُبیی سّی هخبط ثیٌی ّ ُوچٌیي ًذّلِبیی ثش سّی
پْعت هغوت صیشیي دعتُب یب ؽکن ثشّص هیًوبیذ .هشگ دس اثش عپتیغوی (ّسّد هیکشّة ثَ خْى) ظشف چٌذ سّص اتلبم هیاكتذ .
كشم هضهي ثیوبسی :دس ایي كشم اص ثیوبسی ًؾبًَُبی ثبلیٌی ثَ اًذام ُبی هجتال کَ دچبس ضبیؼبت ؽذٍ اًذ ،ثغتگی خْاُذ داؽت.
ٌُگبهی کَ هْضؼی ؽذى اصلی دس سیَ اتلبم ثیلتذ عشكَ هضهي ،تٌلظ دسدًبک ّ خًْشیضیُبی هکشس اص ثیٌی اتلبم خْاُذ اكتبد.
اؽکبل هضهي پْعتی ّ ثیٌی ثیؾتش ثب ُن اتلبم هیاكتٌذ .ضبیؼبت هشثْط ثَ ثیٌی ثش سّی هغوتُبی صیشیي دیْاسٍ هیبًی ّ هغوت
ؿضشّكی هیبًی ؽکل هی گیشًذ .ضبیؼبت رکش ؽذٍ ًخغت ثَ صْست ًذّلِبئی ثبهغش یک عبًتیوتش ثْدٍ کَ کن کن صخوی ؽذٍ ّ ًِبیتب
ثَ یکذیگش هتصل هی ؽًْذ .دس هشاحل ًخغتیي تشاّػ ُبی ثیٌی ثَ گًَْ عشّصی ثْدٍ کَ هوکي اعت یک عشكی ثبؽذ ّلی ثؼذاً ثَ
ؽکل چشکی ّ عشاًجبم ثَ ؽکل خْى آلْد دس هی آیٌذ کَ هؼوْال ُوشاٍ ثب ثضسگ ؽذى ؿذد لٌلبّی صیش كکی خْاُذ ثْد .
ؽکل پْعتی ثیوبسی (عشاجَ یب ) FARCYثب پیذایؼ ًذّلُبی صیش پْعتی (ثَ هغش  ۲۱عبًتیوتش) تؾخیص دادٍ هیؽْد کَ ثَ عشػت
عش ثبص کشدٍ ّ داسای تشاّػُبی چشکی ثَ سًگ ػغل تیشٍ (هٍِْای) خْاُذ ؽذ  .دس ثشخی هْاسد ضبیؼبت ػوویتش ثْدٍ ّ تشاّػ
اص ساٍ كیغتْلُبی ایجبد ؽذٍ خبسج هیؽْد .
سگُبی لٌلی ثَ صْست كیجشّصی ،هغْس ّ ؽؼبػی اص ضبیؼبت خبسج ؽذٍ ّ ثب ُوذیگش استجبط هییبثٌذ .گشٍ ُبی لٌلبّی صٍ
کؾیکٌٌذٍ ًبحیَ  ،دسگیش ؽذٍ ّ هوکي اعت تشاّػُبی ؿیش عجیؼی داؽتَ ثبؽٌذ .
ػوذٍ ًبحیَ دسگیشی ضبیؼبت پْعتی ،هغوت هیبًی هلصل خشگْؽی اعت ّلی ایي گًَْ ضبیؼبت دس ُش هغوت اص ثذى هیتْاًذ ایجبد
ؽْد .

جبًْساى دسگیش ثب كشم هضهي ثیوبسی ػوذتب تب چٌذیي هبٍ ثیوبس ثْدٍ ّ پی دس پی ثِجْدی ساًؾبى هیدٌُذ ّلی عشاًجبم یب اص پبدس آهذٍ
یب ثب یک ثِجْد ظبُشی ثَ ػٌْاى هْاسد پٌِبى ثبهی هیهبًٌذ .
هتأعلبًَ ایي ثیوبسی ّاکغي ّ سّػ پیؾگیشی اص ساٍ ایويعبصی ًذاسد ّ اُن سّػُبی هِبس ثیوبسی ثش ایي پبیَ اًذ :
سػبیت ؽشایظ هشًغیٌَ ای کبهل ّ پیؾگیشی اص ُش گًَْ سكت ّ آهذ ثذّى ضبثغَ دام .هٌظْس داهی اعت کَ پیؾیٌَ آى اص لحبػعالهتی دهیوبً هؾخص ًیغت .گلتٌی اعت کَ ُناکٌْى ُوگی اعتُبیی کَ تْعظ کبسؽٌبعبى عبصهبى داهپضؽکی کؾْس هْسد آصهبیؼ
هبلئیي هشاس گشكتَاًذ داسای ثشگَ گْاُی عالهت هذت داس ُغتٌذ کَ دس آى ّضؼیت عالهتی دام کبهالً هؾخص ؽذٍاعت .
اًجبم آصهبیؼ هبلئیي ثَ صْست سّتیي ثَ كبصلَ ُش ُ ۳لتَ تب ٌُگبهی کَ جوؼیت دلخْاٍ دس  ۳آصهبیؼ پیبپی ُیچگًَْ هْسدی اصّاکٌؼ هثجت یب هؾکْک ًذاؽتَ ثبؽذ .
جذاعبصی ّ هؼذّم عبصی ُشچَ عشیؼتش دامُبی سآکتْس کَ ثذیي هٌظْس اهذاهبت ثِذاؽتی صیش ثبیذ ثَ دًجبل تؾخیص دام سآکتْساًجبم گیشد :
ّ - ۲عبیل اًلشادی ّ تیوبس دام دچبس ثَ عْسکلی عْصاًذٍ ّ هؼذّم ؽْد .
 - ۱پظ اص عْصاًذى ّ دكي ثِذاؽتی كضْالت ّ کْد ،جبیگبٍ اعت ثب هْاد ضذػلًْیکٌٌذٍ گٌذ صدایی ؽذٍ (هٌبعجتشیي ضذػلًْیکٌٌذٍ
عْد عْصآّس اعت) ّ حذاهل ثَ هذت ُ ۶لتَ ثذّى اعتلبدٍ ثوبًذ .
 - ۳هؼذّم کشدى اعت آلْدٍ ثب سػبیت هغبئل ثیْعکْسیتی ثَ گًَْای کَ توبط ثب دام ثَ کوتشیي حذ هوکي ثشعذ .
 - ۴هحل دكي الؽَ ثبیذ پیؼ اص هؼذّم کشدى دام آلْدٍ آهبدٍ ؽذٍ ثبؽذ  ،ایي هحل ثبیذ ثَ دّساص کبًبل آة ،چؾوَ ،کبسیض ّ دیگش
هغیشُبی ُوگبًی ثبؽذ .

تت ثشكکی
تت ثشكکی یب «ثیوبسی دُبى ّ پب» یک ثیوبسی ػلًْی ّ گبُی کؾٌذٍ ّیشّعی اعت کَ کَ هْجت ثیوبس ؽذى حیْاًبت صّج عن اص
جولَ گبّ اُلی ّ اػضبی خبًْادٍٔ گبّعبًبى هیؽْد .ایي ّیشّط ػبهل ثیوبسی دس اثتذا ثَ هذت دّ تب عَ سّص تت ؽذیذ ایجبد ًوْدٍ ّ
هتؼبهجبً تبّلِبیی دس داخل دُبى ّ سّی پب ظبُش هیؽْد کَ هوکي اعت پبسٍ ؽذٍ ّ هْجت لٌگؼ حیْاى ؽْد .ایي ثیوبسی ثغیبس
ّاگیشداس اعت ّ هغشات آیشّعل دكغ ؽذٍ اص حیْاى آلْدٍ ،توبط ثب تجِیضات داهذاسی ،ؿزاّ ،عبیل ًولیَ ،الجغَ آلْدٍ ّ حیْاًبت
ؽکبسچی اُلی ّ ّحؾی هْجت گغتشػ ثیوبسی هیؽًْذ .ایي ثیوبسی ثَ ػٌْاى عبػْى ثشای صٌؼت داهذاسی هحغْة هیؽْد .
کٌتشل ثیوبسی هٌْط ثَ ّاکغیٌبعیْى ،هشاهجت ؽذیذ ًول ّ اًتوبل حیْاًبت ،هشًغیٌَ ًوْدى حیْاًبت هجتال ،اػوبل هحذّدیت دس خشیذ ّ
كشّػ حیْاًبت ّ گبُی هؼذّم ًوْدى هیلیْىُب ساط دام اعت .
گبّ ،گبّ هیؼ ،گْعلٌذ ،ثض ،خْک ،گْصى ّ آُْ ثَ ثیوبسی تت ثشكکی حغب ط هیثبؽٌذ .اًغبى ثَ ًذست ثَ ایي ثیوبسی هجتال هیؽْد .
دّسٍ کوْى ثیوبسی ثیي  ۶–۳سّص هیثبؽذ .ػالین هؾخصَ ثیوبسی دس گبّ ػجبستٌذ اص :تت ثبال ،کبُؼ ؽذیذ تْلیذ ؽیش ثی اؽتِبیی ّ
اكغشدگی ؽذیذ تؾکیل ّصیکْلِبی حبّی هبیغ عشّصی ّ ؽلبف دس هخبط دُبى صثبى ّ ثبلؾتک دًذاًی ّ ُوچٌیي ًبحیَ تبج عن ّ
كضبی ثیي اًگؾتی هیثبؽذ .ایي ّصیکْلِب ثَ ساحتی پبسٍ هیؽْد ّ ًبحیَ صخوی ثش جبی هیگزاسد کَ اگش دس ًبحیَ پب ثبؽذ هٌجش ثَ
لٌگؼ ؽذیذ ّ اگش دس ًبحیَ دُبى ثبؽذ هٌجش ثَ سیضػ ؽذیذ ثضام ّ اؽکبل دس تـزیَ دس ًتیجَ کبُؼ ؽذیذ ّصى حیْاى ّ کبُؼ ؽذیذ
تْلیذ ؽیش هیگشدد .ایي صخوِب دس هذت یک ُلتَ سّ ثَ ثِجْدی هیسًّذ .دس گْعلٌذ ّ ثض ًیض ػالین هؾبثَ گبّ اعت ّلی ؽذت ػالین

خلیق تش ثْدٍ ّ كوظ ضبیؼبت ؽذیذ دس ًبحیَ پب هٌجش ثَ لٌگؼ حیْاى هیؽْد .اگشچَ هیضاى ؽیْع ثیوبسی ثَ ً ۲۰۰۱یض هیسعذ ّلی
هیضاى تللبت آى دس داهِبی ثبلؾ تب  ّ ۱۱دس داهِبی جْاى تب  ۱۰۱هیثبؽذ .ػلت ػوذٍ تللبت دس گْعبلَُب ّ ثش ٍُب التِبة ػضلَ هلت
ّ ثشّص آسیتویِبی هلجی هیثبؽذ .
اص ػْاسضی کَ پظ اص اثتالی ثَ تت ثشكکی ثش جبی هیهبًذ هیتْاى ثَ:عوظ جٌیيّ ،سم پغتبى ،اختالل تٌلغی ُوشاٍ ثَ لَ لَ صدى،
سؽذ ثی اص حذ پْؽؼ ثذى ،کبُؼ تحول ثَ گشهب ّ دیبثت هلیتْط ًبم ثشد .
ّیشّط تت ثشكکی ُن اص ًظش كٌْتیپی ّ ُن اص ًظش ژًتیکی هتـیش هیثبؽذُ .لت عشّتیپ اص ایي ّیشّط ثَ ًبمُبی
ّ SAT۳ ّSAT۱ ،SAT۲،Asia۲،C،O،Aجْد داسًذ ّ ُش کذام تحت تیپِب ّ ّاسیبًتِبی هختللی داسًذّ تؼذاد آىُب آًوذس صیبد اعت کَ
ثَ عختی هیتْاى آىُب سا عجوَثٌذی ًوْد .ػلت ایي تٌْع ژًتیکی ثشّص خغب ٌُگبم تکثیش ّیشّط ّ ثشّص جِؼُبی ژًیتیکی هیثبؽذ
ّ جِؼ ژًیتیکی توبم خصْصیبت هِن ّیشّط اص جولَ توبیل ثَ ثبكت ُذف ّ ُوچٌیي عیق هیضثبًی آى سا تحت تأثیش هشاس هیدُذ.
ثب تْجَ ثَ تؼذاد آًتی ژًِبی هحذّد هْجْد دس ّاکغي ّ تؼذاد ثغیبس صیبد ّیشّعِبی دس حبل گشدػ دس عجیؼت ،ػولیبت ّاکغیٌبعیْى
ّ پیؾگیشی اص ثیوبسی ًیض ثب هؾکل سّثشّ خْاُذ ؽذ.

آًلْالًضای كْم حبد عیْس
آًللْآًضای پشًذگبى گًَْای ثیوبسی ّیشّعی اعت .ایي ّیشّط خْد داسای عَ تیپC ، A,Bاعت .تیپ  Aتْعظ تحت آًتیژىُبی ّ H
Nتوغینثٌذی هیگشدد ّ.یشّعِبیی کَ دس آصهبیؼُب جذاعبصی هیؽًْذ اص گًَْٔ  Aایي ّیشّط ّ اص صیشسدٍُبی  H7ّ H5اًذ.
هْاسد اثتالی اًغبى ثَ ایي ثیوبسی ًیض ثیؾتش دس هٌبعن سّعتبیی هؾبُذٍ ؽذٍاعت .ػلل آلْدگی اًغبىُب دس هْاسد یبكت ؽذٍ :


استجبط هغتوین ثب پشًذگبى ثیوبس



استجبط هغتوین ثب الؽَُبی پشًذگبى کؾتَ ؽذٍ ثَّعیلَ ایي ثیوبسی

پشًذگبى آثضی ّحؾی ثَػٌْاى هٌبثغ عجیؼی ّیشّط آًللْآًضای ًْع  Aؽٌبختَ ؽذٍاًذ .پشًذگبى هِبجش هیتْاًٌذ كشم ضؼیق ایي
ّیشّط سا ثشای هغبكتِبی عْالًی ثب خْد حول کٌٌذ ثذّى ایٌکَ ػالئوی سا اص خْد ًؾبى دٌُذ یب دس تؼذاد ثبالیی دچبس هشگ ّ هیش
ؽًْذ.دس ایي پشًذگبى ُوچٌیي كشم هْی ّیشّط آًللْآًضای عیْس ثَ ًذست جذا ؽذٍاعت .ثٌبثشایي ًوؼ ایي پشًذگبى دس پخؼ
آًللْآًضای عیْس ثب هذست ثیوبسیصایی هْی ًبؽٌبختَ ثبهی هیهبًذ.
ّیشّط آًللْآًضا عٌذسمُبی هتؼذدی اص آلْدگیُبی ثذّى ػالهت تب آلْدگی خلیق دعتگبٍ تٌلغی كْهبًی ّ کبُؼ تْلیذ تخن ّ ،ثیوبسی
ػوْهیت یبكتَ ثب ػالئن تٌلغی ،سال (خظ خظ عیٌَ) ،سیضػ اؽک ،عیٌْصیت ،عیبٍ ؽذى هغوتُبی ثذّى پش هبًٌذ تبج ّ سیؼ ،تْسم
عش ّ صْست ،ژّلیذگی پشُب ،اعِبل ّ ،ثشّص دسگیشی عیغتن ػصجی ُوشاٍ ثب هشگ عشیغ سا دس پشًذگبى ایجبد هیکٌذ .دّسٍ
ًِلتگی دس اؽکبل هختلق ثیوبسی هتلبّت ّ ثیي چٌذ عبػت تب  ۳سّص دس یک پشًذٍ ّ دس یک گلَ تب  ۲۴سّص اعت .عْل ایي دّسٍ ثَ
هیضاى آلْدگی ّیشّعی ،ساٍ ػلًْت ،گًَْ پشًذٍ ،هذست ثیوبسیصایی ّیشّط ّ ػْاهل هحیغی هبًٌذ گشد ّ ؿجبس ّ آهًْیبک ثغتگی
داسد .ثیوبسی آًللْآًضا كْم حبد دس عیْس تخنگزاس ّ هبدس ؽشّػی ًبگِبًی ّ دّسٍای کْتبٍ ثیي  ۳تب  7سّص داسد.

گشدآّسی  :دکتش آل هؼصْم

ثیوبسی هؾوؾَ دس اًغبى

خًْگیشی جِت ثشسعی هؾوؾَ

ثیوبسی هؾوؾَ دس اعت

تغت هبلئیي جِت ثشسعی هؾوؾَ

ضبیؼبت تت ثشكکی دس دُبى

ضبیؼبت تت ثشكکی دس پغتبى

تللبت آًلْالًضای كْم حبد پشًذگبى

هؼذّم عبصی پشًذگبى هجتال ثَ آًلْالًضا

