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 دبیرستان فرزانگان دو ) دوره اول(   

 آیا افسردگی ژنتیکی است؟ 

طبق تعریف سالمت سازمان بهداشت جهانی   : بیان مسئله
ها بعد روانی   ، سالمتی ابعاد مختلفی دارد که یکی از آن

های این بعد افسردگی   ترین جنبه است و یکی از مهم
باشد. ژنتیک ممکن است یکی از دالیل عمده   می

ها و سایر عوامل، تعیین  افسردگی باشد. تأثیر متقابل ژن
ایجاد و ابتالی فرد به افسردگی است. تحقیقات  کننده 

نشان داده است که فردی با بستگان درجه یک مبتال به 
افسردگی ممکن است سه برابر بیشتر از سایر افراد در  

 .طول زندگی خود به افسردگی مبتال شود

  :چکیده

تحقیق    هدف از انجام این ازمایش فهمیدن ارتباط ژن ها با افسردگی
با توجه به مطالعاتی   در مورد ژن ها و افسردگی و ارتباط  انها با هم

صورت گرفته است،  که در این زمینه توسط مختصصان ژنتیک 
درصد از موارد ابتال به افسردگی دالیل  ۴۰مشخص شده که در حدود 

درصد دیگر به دلیل شرایط روانی افراد و عوامل   ۶۰ژنتیکی دارند و 
کنند .این تحقیقات نشان داده است که میزان  بیوشیمیایی بروز می

ماری را  در افرادی که سابقه خانوادگی این بی احتمال ابتال به افسردگی
های متعددی برای بروز  دارند تا سه برابر بیشتر از سایر افراد است .ژن

عالئم افسردگی و ابتال به آن در انسان شناخته شده است که هر کدام  
ها در کنار تاثیر کوچکی بر بروز عالئم این بیماری دارند و تاثیر این ژن

 دهد. هم خطر ابتال به افسردگی را افزایش می

 :اهداف تحقیق

گي و ژنتيك و افسردشناخت 
 ژنيتيك بر وري افسردگي  تاثير

 عکس یا نمودار:

 

 

يري: گنتيجه    

عوامل وراثتی می تواند یکی از دلیل ابتال به افسردگی و سایر  
  بیمار ی های روانی 

باشد . با این حال، توجه داشته باشید که افسردگی در هر  
  کسی می توان رخ دهد. حتی 

 کسی که از نظر ژنتیکی مستعد در یافت افسردگی نیست. 

)بررسي شيوع افـسردگي در  1382امامي ، فيروز) 7 منابع:
دانشجويان علوم پزشكي اردبيل ، رساله دكتـري پزشكي،  

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
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