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  م٠٥/٠٣/٢٠٠٩              ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات غربی

  
  

  خواب بهترين دواست
  

   وسيع در شب استاستراحت بدن مشکور مصونيتيک نظام ُپرقدرت
  

ً  تحت تأثير قرار می دهند را  بدن دو عنصر حياتی استند که يک ديگر مصونيتخواب و مقاومت دفاعی   . مقابلتا
  . در پروسه های تنظيم هردو سيستم دخالت دارند)انتقال دهندۀ سيگنال حجرات ( مواد قاصدیزيرا چندی از 

  
همچنان قدرت دفاعی وجود بعد از يک . کمبود خواب زحمت افزاست، سر دردمی کند و تمرکز فکری تقليل می يابد

 روان شناس و شولدن کوهن .ندشب بيدار خوابی بزانو می نشيند که مطالعات مختلف سال های اخير شاهد آن است
حتی به صورت سبرگ امريکا اکنون برای اولين مرتبه نشان دادند که تديگر علمای پوهنتون کارنيگس ميللون در پي

  . نسبی اخالل قليل خواب قدرت مقاومت وجود را در برابر حملۀ ويروس تضعيف می نمايد
  

  ويروسهای سرما خوردگی در بينی چکانده شد
 شخص سالم برای آزمايش که قبالً  در مورد عادت خواب شان پرسان شده بودند، ويروس های ١٥٠ی محققين در بين
ً  روزانه از .ند چکاند راسرماخوردگی  ساعت کمتر می خوابيدند، سه مرتبه بشتر دچار ريزش ٧ کسانيکه عادتا

آنهايکه به مشکل به خواب می در اشخاص مورد آمايش . گرديدند نسبت به اشخاصيکه دوام خواب شان طويل تر بود
  .رفتند يا در شب به مراتب از خواب بيدارمی شدند، ريسک مريضی شان حتی به پنج چند بلند رفته بود

وجود در استراحت شبانه به صورت مؤثر در برابر ويروس مقاومت می مصونيت  که نظام اين تجربه نشان می دهد
وجود که انرژی زياد مصونيت خالت دارد؟ قرار ممکن سيستم اما چرا و چطور خواب در مقاومت وجود د. کند

، ضرورت می داشته باشندکمتر که به انرژی  ديگر پروسه های وجود ۀمصرف می کند از دوام استراحت شبان
 که در مؤسسۀ ماکس پالنک در اليپزيک بريان پرستون .سلول سفيد خون را تالفی می کننداستفاده کرده و استهالک 

او درهمکاری با ديگر محققين . مور انتروپولوژی سيرتکاملی را عهده دار است، از اين نظر نمايندگی داردا)آلمان(
هر قدر که : نتبجه.  مقايسه کردحساسيت پارازيت ها،نوع حيوانات پستاندار را در برابر ٢٦به تازه گی دوام خواب 

 ساعت درج گرديده ٢٠ و ٣تجربه دوام خواب بين در انواع حيوانات تحت (خواب روزانۀ حيوانات طويل تر بود ، 
به صورت بهتر در برابر پارازيت ها پيمانه د و به همان ندر خون ديده می شبيشنر سلول سفيد متناسب به آن ، )بود

را در بعضی از انواع حيوانات با آنکه  ، آشکااليپزيک در مرور تاريخ انکشاف ، طبق توضيح محققين .محفوظ بودند
با اين وسيله تقويۀ   و در خواب طويلتری خواب خوراک نداشتند و بعضاً  بی مقاومت می بودند، سرمايه گذاردر وقت

 . شتاد  ارزش خودرا،مصونيتنظام 
اينکه خواب برای نظام :  توماس بوللينگر از مؤسسۀ طبی ميکرو بيولوژی و نظافت در پوهنتون ليوبيک می گويد

صرف اين ميکانيزم روی کدام عمل استوار است، پبچيده . ه می باشدابل مناقشه ن وجود مفيد است ق مصونيتدفاعی
 بزرگ  در جريان  تحقيقیاز سالها به اين سو يک پروژۀ) آلمان( در هانزی شتاد .بوده و  قسماً  از فهم بدور است

محققين ليوبک بطور . دمی کنمصونيت مطالعه  برا ی تشکيل حافظه ، ميتابوليسم  و نظام  را است که اهميت خواب
در نمی باشد  رضايت بخش )مريضی جگر (  واکسين هپاتيتيس تزريقبعد ازمصونيت   عکس العملمثال يافتند که

  .صورتيکه اشخاص زير آزمايش بعد از گرفتن واکسين به خواب نروند
در اشخاصيکه از خواب رفتن ممانعمت : به اختيار گذاشتيک توضيح ممکنه را درين مورد با مطالعۀ جديد  بوللينگر

عکس که برای ستارت يافت  تقليل ) کمکی-تی -حجره های (گرديدند، در تجربه تمايل به تکثر آن حجره های دفاعی
ود بلينگر راپور می دهد که کمل عالوه بر آن بو. موجوديت آنها الزمی شمرده می شود دفاعی در برابر ويروسهاالعمل

 اکثر به صورت عادی شبانه آنها ،در غير آن. را برهم می زندمصونيت نوسان طبيعی ظاهر شدن حجره های واب خ
محققين ليوبک توانستند يک چنين ريتم را اکنون در . بيشتر و با تمايل به فعاليت در خون ديده می شوند نسبت به روز

 برابر  درعکس العمل دفاعیيک ناظر در جلوگيری از  که به حيث نيز به اثبات برسانند "تی"   ناظم حجره های
  .انساج جسم خود کمک می کند
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  همه عوامل در خون صورت نمی گيرد
زيرا .    به هرصورت اين بيمايش ها  در مورد قدرت دفاعی وجود در يک وقت معين روز چيزی نشان نمی دهند

يعنی  در مرکز اجرای دفاع  بلکهنمی گيرد،دفاعی در خون صورت عکس العمل قدم های عمدۀ فعال شدن دريک 
 مهمترين سنگ ،ديده می شود طوريکه ،در وجودمصونيت  با آنهم نوسانات طبيعی تقسيمات حجرات .غدۀ لنفاوی
  . فعال را تشکيل می دهد مصونيتتهداب دفاعی

ً  از در ترکيب تنگاتنگ  خواب و نظام   اعصاب و - فعالحجراتاقسام اين حقيقت پيداست که  مصونيت عمدتا
 اين نه .صدی با هم مخابره می نمايندا قسماً  هم آهنگ هستند به اين معنی که توسط  عين مواد ق–مصونستحجرات 

در سلوک مصونيت تنها باعث می گردد که خواب در قدرت دفاعی وجود مؤثر است بلکه همچنان فعاليت سيستم 
يک مريضی تمابل بميان می آيد که انسان به بستر برود و بروز ا ب: هرکس از تجربه می داند. خواب نيز تأثير دارد

ازدياد تمايل به خواب شايد در مواد مختلف . خواب کند که بدون شک پروسسۀ صحت يابی را ممد واقع می گردد
 کينسيوتو ٢٠  تقريبیاز شمار. را به سمت درست می کشاندنظام مصونيت نفهته باشد که ) zytokine(سيگنالی 

 می باشد که در شروع يک تومور نيکروز )آنزيم(فکتوريکی از آنها .  مؤثر استندب خوایباالنيز  که آنها وم استمعل
  . تأثر داردبکز خوار مباالی  و مانده می سازد زيرا مستقيماً به مقدار زياد توليد می گردد انفيکشن

  
 هورمن های غدۀ . عاليت حجرات دفاعی مؤثر هستند توليد می گردند که در ف )Enzymآنزيم ٍ  (هافکتوردر مغز نيز 
که در يک ازاين قبيل اند  مانند پروالکتين و هورمون نمو )  Hypophyse(ضميمۀ مغز

 در آن حجرات  محيطِ  کهبا اين نوسانات. ريتم متعلق به خواب در خون انداخته می شوند
توضيح  نظر بهنيست، از اين لحاظ جای تعجب . دفاعی حرکت می کنند، تغيير می کند

در . ، که حجرات دفاعی در روز سلوک ديگری را نسبت به شب اختيار می کنند لينگرلبو
دفاعِ  مصونيت نيز  ،دنصورتيکه  نوسانات طبيعی هورمون با کمبود خواب برهم زده شو

 >----غدۀ هيوپوفيوز                           . متأثر می گردد
نظر  ، به اساس  جسم ، می تواندِ  دفاعی يتجزاالخواب به حيث جزنظرداشت با 

 زيرا ممکن بهتر . داکتر داشته باشد از طرفواکيسنتزريق  برای متخصصين، عواقِب
ً  وس مريضن در اوقات معين روز قابل اجرا باشد يا بعد از تزريقيباشد تزريق واکس در آينده . به خواب برود يعا

فلم های سينمائی تماشای هد بود تا با مراعات د فاع از مصونيت حسم از ممکن بسياری بپرسند که آيا بهتر نخوا
  ناوقت شب صرف نظر گردد؟

  
  پايان

 


