
زیست شناسی و طب فشارهای روحی
و اختالالت مربوط

عنوان طرح
طرح های توسعه ای

فعالیت های پژوهشــی پروفسورکروسوس به طور عمده در زیست شناســی و طب فشارهای روحی و اختالالت 

مربوط در بدن انســان و فیزیولــوژی و پاتوفیزیولــوژی محــور هیپوتاالموس-هیپوفیز- آدرنــال )HPA( و نیز 

عملکردهای ملکولی هورمون اصلی محور فوق یعنی کورتیزول می باشــد. ایشــان بــر روی نقش های کلیدی 

واسطه های فشــارهای روحی در سازگاری های انســان با محیط از طریق فرآیندهای غدد درون ریز، رفتاری و 

فیزیکی- انرژتیک کار کرده و همچنین در شناخت عملکردهای بیامری زایی این واسطه ها در ایجاد مهمرتین 

آسیب های جوامع امروزی با آمارهای باالی مرگ و میر، نقشی تعیین کننده داشته است. او همچنین سهمی 

بســزا در افزایش درک انســان از رفتارهای ملکولی گلوکوکورتیکوییدها و اثرات آن ها بر ژنوم و اپی ژنوم داشته 

است، که مشخص کننده رشکت داشــنت آن ها در فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی انســانی است. در مقام عمل و 

کاربرد مطالعات پروفسور کروسوس بر روی روش هایی برای بررسی، طبقه بندی، تشخیص و درمان اختالالت 

درون ریزی محور HPA، مانند سندروم کوشــینگ و بیامری آدیسون نقشی مفید و تعیین کننده داشته است. 

کارهای تجربی او افق های جدیدی را برای درک بهرت دانشمندان از گسرته وسیعی از بیامری های پیچیده انسان 

که ناشی از فشارهای روحی انسان هستند، گشــوده است، مانند افرسدگی های مالیخولیایی، فصلی، پس از 

زایامن و بعد از تروما، اختالالت اشتها، سندروم بســیار شایع چاقی استئوسارکوپنی- متابولیک، بیامری های 

روان تنی، اختالالت خواب، بیامری های التهابی- خود ایمنی و بیامری های آلرژیک. تاثیر او در طیف وسیعی 

از علوم زیست پزشکی و طب نظیر طب اطفال، طب داخلی، روانپزشکی، روانشناسی، آلرژی، طب خواب، طب 

روان تنی، تولید مثل و رسطان شناسی گسرتده است.

زندگی نامه

پروفسور کروسوس متخصص اطفال و غدد درون ریز، دارنده صندلی یونسکو در سالمت نوجوانان، مدیر موسسه 

تحقیقاتی دانشگاه بهداشــت و درمان مادران و کودکان در دانشگاه ملی و مدرسه پزشکی کاپویر در دامنارک 

است. وی رئیس سابق اولین بخش طب اطفال NKUA و رئیس بخش اطفال و غدد درون ریز تولید مثل موسسه 

ملی سالمت کودکان و توسعه انسانی بود. وی جوایز بیشامری از جمله جایزه فردکاندرا کوخ کسب کرده است. 

همچنین یکی از اعضای آکادمی اروپا و آکادمی ملی پزشکی امریکا است.

پروفسور کروسوس دارای بیش از هشتصد مقاله بوده و در تالیف کتب پزشکی زیادی مشارکت داشته است. 

پژوهشگر
پروفسور جورج کروسوس

یونان کشور

پزشکی بالینی رشته

چکیده طرح

دانشگاه ملی و کاپودیسرتیاس آتن موسسه علمی
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گروه تخصصی 
زیست فناوری و 
علوم پایه پزشکی


