سمینار هفتگی ماده چگال نرم

بررسی تاثیر هورمون تیروئید بر رفتار ویسکواالستیک گلبول قرمس خون
با استفاده از انبرک نوری
شقایق الکتراش
دانشکدهی فیسیک
دانشگاه صنعتی شریف
چکیده
اًثرک ًَری یک اتسار علوی اظت کِ تا اظتفادُ از تاریکِی لیسر کاًًَی ؼذُ هیتَاًذ تعتِ تِ ضریة ؼکعتً ،یرٍّای دافعِ یا
جارتِ در حذٍد چٌذ پیکًَیَتي تا ًاًًَیَتي تر ررات دی الکتریک ٍارد کٌذ .تا اظتفادُ از ررات تِ دام افتادُ هیتَاى دظتکاری ّایی را
در اؼیای هختلف اًجام دادُ ٍ ًیرٍی اعوالی را تا دقت خَتی اًذازُ گرفت .ایي ٍظیلِ در ظالّای اخیر تِ عٌَاى اتسار
اًذازُ گیری دقیق ًیرٍ در هطالعِی ظاختارّای زیعتی هَرد اظتفادُ قرار گرفتِ اظت .اًثرک ًَری پط از ظَْر ٍ از ظال 0891
هیالدی تِ تعذ ،تِ علت عذم ًیاز تِ تواض هعتقین تا ًوًَِ ٍ غیر هخرب تَدى آى ،در فیسیک ،زیعت ؼٌاظی ،ؼیوی ،علَم دارٍیی،
ٍ علَم ًاًَ تعیار هَرد تَجِ تَدُ اظت .از جولِ کارتردّای اًثرک ًَری در علَم زیعتی هیتَاى تِ هطالعِی خَاؾ هکاًیکی
ظلَل ّای زًذُ اؼارُ کرد کِ در زیعت ؼٌاظی تعیار حائس اّویت اظت چرا کِ ایي خَاؾ هکاًیکی هیتَاًذ عاهل تعیاری از
تیواریّا تاؼذ .تیرٍئیذ غذُ ای اظت تِ ؼکل پرٍاًِ کِ در جلَی گردى در پاییي حٌجرُ ٍ تاالی اظتخَاًْای ترقَُ قرار دارد .تیرٍئیذ
دٍ ًَع َّرهَى تِ ًامّای  T3 ٍ T4ترؼح هیکٌذ کِ کار ایي َّرهَىّا تٌظین چگًَگی هصرف ٍ رخیرُ اًرشی در تذى اظت .تغییرات
غلظت َّرهَىّای تیرٍئیذ تا اثر تر رٍی تعذاد ٍ فعالیت پوپّای ظذین پتاظین ً ٍ ATPaspیس ترکیة فعفَلیپیذ ٍ کلعترٍل غؽای
گلثَلّای قرهس هیتَاًذ ًعثت ظطح تِ حجن ٍ ًیس اظتحکام غؽا را تحت تاثیر قرار دّذ .در ایي پصٍّػ قصذ دارین رٍغ اًذازُ گیری
رفتار ٍیعکَاالظتیک گلثَل قرهس را تا اظتفادُ از اًثرک ًَری در افراد دارای عارضِی تیرٍئیذ کن کار تررظی کٌین.
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