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بررسی ارتباط بین طول مدت شیردهی و آسم در کودکان
سکینه قاسمی صداقت1،سکینه مطیرزاده2

مقدمه: امروزه، مستندات موثقی، بیش فعالی ایمنی ذاتی و پاسخهای التهابی در اتیوپاتولوژی اختالالت پیش رونده ی تخریب عصبی و روانی را 
تایید میکنند. 1β-IL ، به عنوان الگوی سایتوکاینهای التهابی با عملکرد چندگانه و مترشحه از سلولهای بسیاری در مسیر اتو/پاراکراین، برای دفاع 
سلولی و ترمیم بافتی ضروری است. عالوه بر عملکرد واسطه گری ایمنی-عصبی، سیگنالیگ  آن به عنوان واسطه ی التهاب در پاتولوژی چندین 

اختالل عصبی حاد/مزمن مثل: افسردگی، صرع، MS، هانتینگتون، دوقطبی، پارکینسون و آلزایمر دیده شده است. 
روش کار: اطالعات این مطالعه ی مروری نظام مند از پایگاه های اطالعاتی PubMed, Scopus, Science Direct  و موتور 
جستجوی google scholar با استفاده از 5 کلیدواژه)اینترلوکین یک، انتقال دهنده ی عصبی، سایتوکاین پیش التهابی، اختالالت عصبی، التهاب 

عصبی(ماحصل 40 مقاله در سال های 2000 تا 2016 بدست آمده است.
یافته ها: مقادیر پاتوفیزیولوژیکی 1β-IL بر عملکرد سیناپسی، آسیب نورونی، ریسک افسردگی، اختالالت شناختی، حافظه ی وابسته به 
هیپوکمپ و فرایندهای یادگیری اثرات مضر دارد. درحالیکه این سایتوکاین، در تنظیم فیزیولوژیکی شکل گیری هیپوکمپ و بهبود سیستم های 

رفتاری نیز موثر است.
نتیجه گیری: اگرچه پاسخ ایمنی کارآمد برای دفاع علیه پاتوژن ها توسط میکروگلیا ضروری است، پاسخ التهابی در سیستم اعصاب مرکزی میتواند 
به اختالالت تخریب عصبی هم منجر شود. درنظرگیری اثرات وابسته به دوز، زمان، ریزمحیط و نوع اختالل برای 1β-IL که ممکن است آسیب 

رسان یا جبرانی باشند، میتواند روزنه ی امیدبخشی با هدف محافظت دربرابر آسیب های نورونی باشد.
کلمات کلیدی:   اینترلوکین یک، انتقال دهنده ی عصبی، سایتوکاین پیش التهابی، اختالالت عصبی، التهاب عصبی

1کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر,  تلفن:0773532277 

sakine.ghasemi@yahoo.com :پست الكرتونيك
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