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الهی!
ــو  ــمم از ت ــک چش ــه آن ــان، ب ــدم از جهانی ــدا مان  ج
تهــی و تــو مــرا عیــان، خالــی نیــی از مــن و نبینــم 
ــی، ای  ــدار نی ــی و دی ــا من ــه ب ــو ک ــی ت ــت، جان روی
دولــت دلــو زندگانــی جــان، نادریافتــه یافتــه و نادیده 
عیــان یــاد تــو میــان دل و زبانســت و مهــر تــو میــان 
ــد  ــو روز اســت کــه خــود برآی ــِت ت ســر و جــان، یاف
ناگاهــان، یابنــده ی تــو نــه بــه شــادی پــردازد نــه بــه 

انُدهــان،
 خداوندا!

 بــه ســر مــرا کاری از آن عبــارت نتــوان، تمــام کــن 
بــر مــا کاری بــا خــود کــه از دو گیتــی نهــان.

                                خواجه عبداهلل انصاری

سخن سردبیرمناجات نامه

ترن خون سپید هر  روز و هر  روز داره با رسعت بیشرتی ادامه مسیر میده. 

توی راه افتادن این ترن خیلی از دوستان ترم باالییمون تالش های بی وقفه 

کردند که ازهمین تریبون ازشون تشکر و قدر دانی می کنیم.

خون سپید پذیرای ورودی های جدید مون هم هست که واگن ترمک هارو 

به این ترن اضافه می کنن. ورودی های عزیز توجه کنید که دردانشگاه 

علوم پزشکی زنجان غالب کارها چه علمی و چه فرهنگی به نوعی وابسته 

به فعالین علوم آزمایشگاهی خودمون هست. پس رسیع سوار ترن بشین 

که از متام توانایی هاتون بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم.

یه کلیتی از مطالب این رسی بگیم که از همه چی نوشتیم تا مخاطب های 

گلمون که شام باشین کیف کنید و یه معجون علمی- فرهنگی پر مالت 

برای رشوع سال تحصیلی تون باشه. 

همچنین امید داریم تا در این فصل تازه ی کشورمون حال دلتون خوب 

باشه. اگرهم این چنین نیست در جهتی گام بردارین که حال دلتونو خوب 

کنین. 

از بزرگی شنیدم که می گفت چقدر حال جوونیاممون خوب بود وقتی با یه  

دونه چایی لب دوزِلب سوز حاملون دگرگون می شد. گرچه تجمالت امروز، 

این صفا و خوشی های ساده رو ازما گرفت ولی با یک کم خوش بینی تو 

تاریک  ترین چیزها میشه نور دید. 

تالش همه ی ما در این شامره عشقی بود که فقط قلم می تونست روی 

کاغذ ثبتش کنه.

          بیاید باهم بسازیم 

                           حداقل حال خودمونو



مقدمه:
گوشــتان  بــه  ژن  درمانــی  واژه  تا به حــال  احتمــاال 
خورده اســت. پیشــرفت علــم و تکنولــوژی نــه  تنهــا 
در حیطــه ی علــوم کامپیوتــر و فنــاوری اثرات چشــمگیری 
ــی  ــکی وحت ــه ی علوم پزش ــه حیط ــه ب ــت بلک داشته اس
ــه ی  ــا ادام ــت. ب ــز سرایت کرده اس ــا نی ــان بیماری ه درم
ایــن رونــد و ادامــه ی تحقیقــات و تالش هــای دانشــمندان، 
ــن  ــرای ذه ــور ب ــای غیرقابل تص ــج و پیامده ــاهد نتای ش
نویــد  پیشــرفت،  و  پشــتکار  ایــن  و  بشــر خواهیم بود 
ــن  ــاخته ی ذه ــای س ــی غیرممکن ه ــاختن تمام ممکن س
و تخیــالت انســان را می دهــد. در ادامــه بــا پرداختــن بــه 
معرفــی روش ژن درمانــی و انــواع روش هــای آن و مطالــب 
باور نکردنــی درحجمــه پیشــرفت ایــن حــوزه، همراهتــان 

ــود. خواهــم ب
معرفی روش ژن درمانی:

منظــور از ژن درمانــی، مجموعــه ای از روش هــای درمانــی 
اســت کــه طــی آن بــا ترمیــم و رفــع عیــب ژن، بیمــاری 
روش  ایــن  جرقه هــای  اولیــن  کننــد.  درمان مــی  را 
درســال 1990در ذهــن دانشــمندان و محققان موسســات 
ــن  ــد و هم چنی ــکا زده ش ــده آمری ــاالت متح ــت ای بهداش
ــی نیــز توســط همیــن  نخســتین عمــل بالینــی ژن درمان
ــا  ــر روی کروموزوم ه ــا ب ــت. ژن ه ــر متفکر صورت گرف قش
قرار دارنــد و واحد هــای فیزیکــی و کارکــردی پایــه ای 
ــی  ــی بازهای ــای اختصاص ــا، توالی ه ــتند. ژن ه ــدن هس ب
هســتند کــه چگونگــی ســاخت پروتئین هــا را رمزبنــدی 
می کننــد. ژن طبیعــی ممکــن اســت بــه درون یــک محــل 
ــک ژن  ــا ی ــود ت ــوم کاشته ش ــی درون ژن ــر اختصاص غی
بی کارکــرد را جایگزیــن کنــد. رویکــردی کــه کمتــر رایــج 
ــی  ــق »بازترکیب ــی از طری ــض ژن غیرطبیع ــت، تعوی اس
ــش  ــر »جه ــادر دیگ ــای ن ــت. رویکرده ــوگ« اس همول
ــک ژن  ــان ی ــزان بی ــم می ــی« و »تنظی ــوس انتخاب معک
ژن درمانــی،  بررســی های  اغلــب  در  »اســت.  خــاص 
ژن طبیعــی وارد ژنــوم می شــود تــا جایگزیــن یــک 
ژن  ورود  بــرای  شــود.  غیرطبیعــی  بیمــاری زای  ژن 
یــا    vector از  هــدف  ســلولهای  بــه  درمان کننــده 
مولکول هــای ناقــل اســتفاده می شــود. در حال حاضــر، 
اســتفاده از مولکول هــای ناقــل ویروســی، متــداول اســت.
ــتکاری  ــه ای دس ــا را به گون ــوم ویروس ه ــمندان، ژن دانش
ــذف و  ــلول ح ــاری زا را از س ــای بیم ــه ژن ه ــد ک می کنن
ژن هــای درمان کننــده را وارد آن کننــد. پروتئین هــای 
ــده  ــه وســیله ژن درمان کنن ــه ب ــرد ک ــد دارای کارک جدی
ــه وضعیــت طبیعــی برمــی  ایجــاد  می شــوند، ســلول را ب

ــد.                                                                                      گردانن

عمــده  دســته ی  ســه   بــه  ژن درمانــی  روش هــای 
: می شــوند  طبقه بنــدی 

-ژن درمانی در رده ی سلول های زاینده
-ژن درمانی در رده ی سلول های سوماتیک

-ژن درمانی بدون وجود جاذبه 
ژن درمانــی در مرحلــه ی جنینــی کــه بــه مطالعــه ی 
ــرای  ــف ب ــال در مراحــل جنینــی مختل ــر ژن هــای فع اث
ــی  ــن ژن درمان ــردازد و هم چنی ــی پ ــاری م ــان بیم درم
ــز  ــرفت های حائ ــز از پیش ــبکه ی عصبی نی ــه و ش در لول
ــروز ناهنجاری هــای  اهمیــت در عرصــه ی پیشــگیری از ب
لوله  ی عصبــی،  در  ژن درمانــی  می باشــند.  ژنتیکــی 
ــی و نقــش  ــال در لوله  ی عصب ــای فع ــر ژن ه ــه تاثی مطالع
ــی اســت.  ــای ژنتیک ــروز بیماری ه ــا در ب جهــش در آن ه
ــواده ســی دی ایکــس  ــای خان ــات روی پروتئین ه تحقیق
ــا  ــردن ژن ه ــاکس در فعال ک ــواده س ــای خان و پروتئین ه

ــتند. ــل هس ــی دخی در لوله  ی عصب
سیر تحول حوزه ی درمان به سمت روش ژن درمانی: 

پیشــرفت های اخیــر راهکارهــای مختلــف ژن درمانــی 
ــت  ــه سال هاس ــاری ک ــدودی انتظ ــا ح ــت ت توانسته اس
ــد و  ــک کن ــت نزدی ــه واقعی ــی رود را ب ــی م از ژن درمان
بیش تــر  موفقیت هــای  بــرای  را  فراوانــی  امیــدواری 
آینــده فراهــم آورد. بــا ایــن اوصــاف، راه حــل نهایــی بــرای 
ــای انســانی  ــا و ناهنجاری ه ــان بســیاری از بیماری ه درم
ــه،  ــوان نمون ــود. به عن ــی خواهد ب ــر، ژن درمان ــرن اخی ق
شــرکتی فیالدلفیایــی بــه نــام اســپارک تراپیوتیکس موفق 
شده اســت از طریــق ژن درمانــی در چهــار بیمار هموفیلــی 
ــن  ــه در ای ــل مالحظ ــه ی قاب ــد. نکت ــا را درمان کن آن ه
ــد. ــادی می باش ــتفاده از فاکتورهای انعق ــدم اس ــان، ع درم

روش های ویرایش ژن:
روش هــای مختلفــی بــرای ویرایــش ژن هــا در ژن درمانــی 
ــیار مهم  ــر و بس ــش، روش موث ــن بخ ــود دارد و در ای وج

ــم. ــی می نمای ــان معرف CRISPR را خدمتت
فــرض کنیــد کــه شــخصی یــک جهــش ژنتیکــی نــادر را 
ــالگی،  ــش در ســن 50 س ــن جه ــه ارث  برده اســت و ای ب
ــود  ــالج می ش ــرطانی الع ــه س ــالی او ب ــبب ابت ــا س قطع
ــش  ــرطان، بدن ــن س ــه همی ــال ب ــر ابت واحتمــاال در اث
ــت  ــوان مقاوم ــر ت ــه دیگ ــود ک ــف می ش ــدری ضعی به ق
ــا  ــد. ام ــد  ش ــوت خواه ــه ف ــر ب ــت و منج ــد  داش نخواه
ــوم شــخص  ــال از ژن ــه ارث  رســیده را کام ــن ژن ب ــر ای اگ
ــده  ــت کدش ــز صف ــد از او نی ــل های بع ــم و نس خارج کنی
)ســرطان( توســط ایــن ژن را بــروز ندهــد، تعریفــی ســاده 

ــم.    ــه داده ای از روش CRISPR را ارائ
 Clustered Regularly« مخفــف   CRISPR

      ویرایششاهین آخوندی

حیات بخش

 »Interspaced Short Palindromic Repeats
کوتــاه  آن«تناوب هــای  فارســی  معــادل  کــه  اســت 
پالیندرومــی فاصلــه دار منظــم خوشــه ای« می باشــد. ایــن 
روش، اولین بــار حــدود یک دهــه پیــش مورد اســتفاده 
ــاه وفواصــل  ــای کوت ــا، در توالی ه ــن ژن ه ــت. ای قرار گرف
مشــخص تنــاوب می یابنــد و وقتــی ایــن سیســتم ایمنــی، 
ــی خارجــی را تشــخیص می دهــد، فضایــی بیــن ایــن  ژن
ــه  ــد ک ــان بمان ــروس در ام ــا از وی ــازد ت ــا می س تناوب ه
در  نامیده می شــود.    CRISPR-Cas سیســتم،  ایــن 
ــن  ــده در ای ــب واقع ش ــای نامناس ــد کده ــع، می توان واق
فواصــل را هــدف قــرار داده و آن هــا را توســط آنزیم هــای 

ــد. ــرون بکش ــاص از دل DNA بی خ
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــود ک ــی ب ــن آنزیم Cas-nine، اولی
یــک  وهماننــد  کشف شــد   CRISPR-Cas سیســتم 
بــه  قیچــی  ایــن  می کنــد.  عمــل  ژنتیکــی  قیچــی 
ویرایــش  را   DNA تــا  دانشــمندان کمــک می کنــد 
کــرده و بــه جــای بخش هــای حذف شــده ژن هــای 
CRISPR- ،بــه هر  حــال امــا  بگنجاننــد.  را  دیگــری 

ــد  ــم مانن ــان ه ــدن انس ــت و ب ــزار نیس ــک نرم اف Cas ی
ــد  ــن Cas-nine نیازمن ــد بنابرای ــل نمی کن کامپیوتر عم
ــمت  ــرود و قس ــت ب ــگاه درس ــه جای ــا ب ــت ت ــک اس کم

قیچی کنــد. را   DNA از  درســتی 
ــید  ــک اس ــی ریبونوکلئی ــتفاده از توال ــا اس Cas-nine ب
ــد  ــام guideDNA می توان ــه ن ــده ای ب از پیش طراحی ش
ــد.gDNA ،  در  ــت بزن ــه درس ــق را در ناحی ــرش دقی ب
واقــع نقشــه  ی عملکــردی آنزیــم Cas-nine اســت و بــه 
ــا  ــده، کج ــل ش ــه DNA متص ــا ب ــه کج ــد ک آن می گوی

ــد. ــد را قرار ده ــا ژن جدی ــد و کج برش بزن
نگاهی به آینده: 

می تــوان  کجــا  تــا  فنــاوری  ایــن  از  نظرتــان  بــه 
؟ د ه کر د ســتفا ا

برخــی می گوینــد کــه صرفــا بــرای درمــان بیماری هایــی 
مثــل ســرطان و تضعیــف آن هــا می تــوان از ایــن فنــاوری 
ایــن مســئله فکــر  تا به حــال بــه  امــا  اســتفاده کرد. 
ــمتان  ــا چش ــت ی ــگ پوس ــد رن ــه می توانی ــد ک کرده ای
ــر و  ــی قوی ت ــا کودکان ــد ی ــه تغییر دهی ــرای همیش را ب

داشته باشــید؟ قد بلندتــر 
ــام  ــاال تم ــه در آن، احتم ــده ای ک ــرای آین ــد ب می توانی
ویژگی هــای ظاهــری فرزندتــان را خودتــان انتخــاب 
ــروزی  ــای کشــنده ام ــا همــه بیماری ه ــد و تقریب می کنی
ریشــه کن شــده اند آماده شــوید. بــا ایــن روال، اصــالح 
ژنتیــک یــک شــخص، صرفــا باعــث تغییــر او نخواهد شــد. 
کدهــای ژنتیکــی بــه نســل  هــای آینــده کــه از آن 

ــل های  ــد و نس ــد، منتقل خواهد ش ــد می آین ــخص پدی ش
ــت  ــزش خواهند داش ــرادی آمی ــا اف ــود ب ــز خ ــدی نی بع
کــه احتمــاال اصــالح ژنتیکــی چــه روی خودشــان و 
ــت. برخــی  چــه روی والدین شــان صــورت نپذیرفته اس
ــوء  ــکان س ــا ام ــاط ب ــز در ارتب ــرح نی ــمندان مط از دانش
نگرانــی  ابــراز  این تکنولــوژی  از  بالقــوه  اســتفاده های 
ــژادی  ــش ن ــرای ویرای ــی روش ب ــه نوع ــرا ک ــد چ کرده ان
تبعیــض  ایجــاد  بــه  می توانــد  کــه  تلقی می شــود 
ــا  ــن راســتا، پروفســور دودن ژنتیکــی منجر شــود. در همی
هــم دربــاره کابــوس خــود می گوید:خــواب دیــدم کــه در 
ــن نشســته  ــه م ــردی پشــت ب ــک هســتم وم ــی تاری اتاق
ــا  ــد ب ــن برگردان ــمت م ــه س ــش را ب ــی روی ــت. وقت اس
ــتاقانه  ــن مش ــدم. او از م ــر را دی ــره هیتل ــت، چه وحش
ــا او وارد گفت و گــو  خواســت تــا در مــورد ایــن فنــاوری ب
شــوم تــا بتوانــد از آن اســتفاده کند. پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه ترکیــب ژن هــا در آینــده چگونــه خواهد شــد 
و اصالح شــدگان ژنتیکــی از جامعــه ایزولــه می شــوند یــا 

ــان ســپرد. ــه دســت زم ــد ب ــر را بای خی

منابع:
-مجله ی الکترونیکی ژنتیک پزشکی

-مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی
-مجله ی الکترونیکی پزشکی رازی

 clinical ــانی ــه نش ــور ب ــی کش ــک بالین ــگاه ژنتی -پای
genetics.ir

CRISPR/CASNINE پادکست-
-اصول دست کاری ژنی و ژنومیکس )ویرایش هفتم(
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بسیاری 

از شام با زامبی ها 

در فیلم های علمی و تخیلی آشنایی 

دارید، اما آیا می توان آن ها را در طبیعت هم 

مشاهده کرد؟ از آن جایی که انگل ها برای بقا، به میزبان 

زندگی مساملت آمیزی را با آن درپیش می گیرند. اما گاهی پس از آن که وابسته اند، 

برای رفع کردند، عصیانگر شده و حق میزبان را زیر پا می گذارند. این انگل های یاغی نیاز خود را از میزبان 

به دست آوردن خانه ی  بهرت، غذای بیشرت ویا برای انتقال راحت تر، میزبانشان را تبدیل به مردگان متحرک  می کنند. در 

این مطلب، منتخبی از چند  انگل زامبی را آورده ایم. اگر جرئت خواندنش را دارید، حتام بخوانید.

قارچ هایی در جلد مورچه:

عجیب ترین مثال ها از کنرتل ذهن میزبان را می توان در جنگل های استوایی دید. برگی را که تقریبا 25سانتی مرت باالی سطح زمین است 

پیدا  کنید و زیر آن را ببینید. اگر خوش شانس باشید، مورچه ای را خواهید     دید که به رگه ی میانی آن وصل است. اما زندگی این مورچه، پیش 

از این ها متام شده است و بدن آن به Ophiocordyceps unilateralis که نوعی قارچ  زامبی است، تعلق دارد. این قارچ، پس از رشد در بدن مورچه ی 

Camponotus castaneus موادغذایی را از آن می گیرد و ذهنش را می رباید. حرشه ی دستکاری شده که دیگر منی تواند اعامل خودش را کنرتل کند،    النه ی 

دنج درختی اش را رها می کند و درسطح زیرین برگ در منطقه ای که متناسب با دما و رطوبت مورد نیاز قارچ است، توقف کرده و آرواره اش را روی برگ 

قفل می کند. در نهایت، از میان رس مورچه، ساقه ی بلندی رشد می کند که به یک  کپسول پیازی پر از اسپور ختم می شود. و از آن جایی که این برگ در باالی کلنی 

مورچه ها است که صف تشکیل داده اند، اسپورهای قارچ روی هم نوعان مورچه می ریزد و به ساختار بیرونی بدن آن ها چسبیده  و فرایندی را آغاز می کند که از 

آن تحت عنوان روند تهاجمی یاد می شود. جالب است بدانید فسیل های به دست آمده از برگ هایی که توسط همین مورچه ها گاز زده شده اند نشان می دهد که این 

رابطه، قدمتی بس طوالنی دارد.

درصدباالیی از سلول ها در میزبان، متعلق به قارچ هستند. این سلول ها می توانند به واسطه ی نفوذ به عضالت مورچه و احاطه ی فیربهای آن عمل کنند. این، یک 

چیز منحرص به فرد در این نوع انگل است که توسط تیم دیوید هاگس، بوم شناس رفتاری در دانشگاه پن، کشف شد. آن ها دریافتند که سلول های قارچی بدون 

حتی ملس فیزیکی مغز می توانند ذهن مورچه را تصاحب کنند.

معموال در حیوانات، رفتار به وسیله ی سیگنال هایی که مغز به ماهیچه ها می فرستد، کنرتل می شود. اما در این جا، انگل باعث مرگ نورون های حرکتی شده و 

موادی ترشح می کند که ماهیچه ها را منقبض می کند. در واقع، رفتار میزبان را به طور محیطی تغییر می دهد؛ مانند یک خیمه شب باز که عروسک خیمه شب بازی 

را به حرکت درمی آورد، قارچ با کنرتل پاها و فک مورچه آن را هدایت می کند. 

رقص مرگ:

زندگی کرم Euhaplorchis californiensis  در آب های شور و لجن زارهای جنوب کالیفرنیا در بدن حلزون آب زی رشوع می شود. پس از چندین 

نسل تولیدمثل، رسکرهای انگل )مرحله ی الروی رده ی ترماتودها( به بیرون بدن میزبان درون لجن زارها راه  می یابند. درآن جا به آبشش های 

)Fundulus parvipennis( california killifishمی چسبند و در طول اعصاب  ماهی حرکت کرده تا به حفره ی  مغز برسند. اما این پایان 

ماجرا نیست. این انگل برای تکثیرکردن، باید وارد روده ی  پرنده ی  ساحلی شود. برای افزایش احتامل انتقالش به میزبان بعدی، 

درون مغز کیلیفیش مواد شیمیایی را رها  می کند که به موجب آن، رسوتونین سطح مغزماهی کاهش یافته ولی دوپامین 

افزایش می یابد و این تغییرات، ماهی را جسور می کند. به طوری که طبق گفته ی کوین الفرتی این ماهی های عفونی شده 

چهار مرتبه بیش تر از سایر ماهی ها باالوپایین می پرند و زیر نور خورشید، درخشش آن ها پیداتر است. این 

رفتارشان، توجه پرندگان ساحلی را به خود جلب می کند، پس درمعرض شکار بیش تری قرار می گیرند. 

به این ترتیب، کرم ها به راحتی وارد روده ی  پرنده شده، در آن جا جفت گیری می کنند. 

تخم هایشان به همراه مدفوع به طبیعت بر می گردد تا این که حلزون ها 

تخم ها را می خورند و   چرخه تکرار می شود.

خود ویرانگری:

زامبی ها

زنبورهای 

 Hymenoepimecis

argyraphaga قادر اند پاسخ های  

رفتاری خیلی خاصی را در عنکبوت های  

زنبورهای Plesiometa argyra ایجاد کنند. ماده های این 

بی حرکت می کنند، کاستاریکایی، با تزریق سمی به عنکبوت های بدشانس، آن ها را 

الرو ها از تخم بیرون می آیند سپس تخم هایشان را به شکم عنکبوت ها می چسبانند. بعد از دو تا سه روز، 

اما نه به طور کامل؛ چراکه در این مرحله، تخم تنها ساختاری است که الرو را قادر می سازد که به میزبان بچسبد. الرو، 

منافذ بزرگی را درشکم عنکبوت ایجاد می کند تا به همولنف  آن دسرتسی پیدا کند. همولنف، ماده ی بسیار خوبی به عنوان غذای 

این الرو ها است. محققان می گویند هم زمان با این کار، ممکن است الرو ها ماده ای به همولنف اضافه کنند تا رسعت لخته بسنت آن، 

کاهش یابد. بعد از دو سه روز  دیگر، این  حرشه یک  جفت ساختار قالب مانند روی بدنش تعبیه می کند تا با آن به جایی که روی عنکبوت 

نشسته است، متصل شود. پس دیگر نیازی به پوسته ی تخم نخواهد داشت. در این جا، با تزریق یک ماده ی شیمیایی به عنکبوت، آن را القا می کند 

که یک نوع بسیار عجیبی تار  ِبتَند که طرح  آن، کامال  متفاوت از طرح های  قبلی است. این  نوع تار جدید، نتیجه ی همه ی زیر روال های ساخت آن 

می باشد به جز یک مورد؛ و آن، تکرار مداوم ریسندگی است. argyra وقتی این وظیفه را به امتام می رساند، فلج شده و درنهایت می میرد. الرو زنبور، از 

همولنف باقی مانده در جسد  عنکبوت تغذیه  کرده و باالخره از جای خود کنده  می شود. درحالی که از تار آویزان است، پیله ای برای خود می بافد و مراحل 

دگردیسی اش را درون آن تکمیل می کند. طی این مدت، پیله تحت حفاظت شبکه ی تار عنکبوت است و به سختی دربرابر قطرات باران می شکند.

منابع:

Zombie” Parasites That Mind-Control Their Hosts” 5 News.nationalgeographic.com/Meet

www.theatlantic.com/sience/archive-How the zombie Fungus Takes Over Ants? Bodies to control Their Minds

Gizmodo.com- The Fungus That Turns Ants Into Zombies Is More Diabolical Than We Realized

Wikipedia.org

www.petcha.com/killifish-parasite-mind-games

animaldiversity.org/Hymenoepimecis argyraphaga
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ــواره،  ــرا هم ــت زی ــروف اس ــز مع ــهر اولین ها نی ــه ش ــان، ب ــهر ترک زب ــن  ش ای
در عیــن حفــظ ســنت ها، در زندگــی شــهری نیــز پیشــرفت کــرده و آن  را بهبــود 
ــی،  ــه عموم ــینما، کتابخان ــن س ــداث اولی ــل اح ــز به دلی ــت. تبری بخشیده اس

ــه ایــن لقــب مشــهور شــود. ــه توانســته ب مرکــز تلفــن  و چاپخان
تبریز از گذشته به صنایع دستی بی مثال خود نیز معروف بوده است که مهم ترین آن ها، فرش و گلیم تبریز است که خریدارانی جهانی دارند و 

پس از آن، محصوالت با کیفیت چرمی، ممقان دوزی، سوزن دوزی و ...از صنایع دستی معروف تبریز هستند که عالقه مندان بسیاری دارند.
لوگوی تبریز 2018:

لوگو ی تبریز 2018 توسط خانم لیال حجبی طراحی شده است. در طراحی آن، از مقبرة الشعرا، برج ساعت و مسجد کبود که نماد های 
فرهنگ، تمدن و دین هستند و هم چنین از رنگ فیروزه ای به دلیل معروفیت تبریز به عنوان فیروزه ی جهان اسالم استفاده شده است و همه ی 

این ها در کنار هم باعث ایجاد یک لوگوی تاثیر گذار برای این رویداد شده است. 
اقدامات در جهت تبریز2018 :

با توجه به فرهنگ و تمدن غنی و طبیعت زیبای تبریز، آن چه در ابتدا مهم است نشان دادن و برجسته کردن داشته های تبریز است اما 
در این بین نباید از اهمیت وجود هتل ها و مراکز تجاری بزرگ هم غافل  شد. اما چیزی که به این اقدامات کمک  می کند و آماده شدن تبریز 

برای میزبانی گردشگران را تسریع می بخشد، حرکت تبریز به سمت توسعه و رفاه از چندی پیش است که منجر به پیشرفت  تبریز شد اما 
با وجود همه ی این ها، برخورد مناسب مردم با گردشگران هم اهمیت ویژه ای دارد که برای این امر، ارائه آموزش های الزم برای کسانی که 

با گردشگران برخورد دارند، مانند رانندگان تاکسی و عوامل راهنمایی و رانندگی آغاز شده است. از اقدامات دیگری که برای این رویداد 
به تازگی آغاز شده اند، می توان به تکمیل، مرمت و بهسازی موزه ی فرش، ربع رشیدی، ارگ علیشاه، بازار تبریز و افتتاح چند موزه ی جدید 

و هتل¬هایی دراین استان و نیز راه اندازی بازارچه های صنایع دستی اشاره کرد. 
تبریز 2018می تواند در بهبود صنعت گردشگری، آوردن ارز به کشور، اشتغال زایی و رشد صنایع دستی کمک شایانی کند اما همه- ی این ها 
در گرو استفاده کردن از این فرصت است و برای این کار باید بستر مناسبی برای نشان دادن آن چه که تبریز را شایسته ی این انتخاب کرده 

فراهم شود تا تبریز و ایران به درستی به گردشگران معرفی شوند.

پیشرفت تبریز، پیشرفت ایران:
انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری کشور های اسالمی، در ابتدا فرصتی برای تبریز است تا بتواند پیشینه ی تاریخی، فرهنگی و 

دینی خود را به رخ جهانیان بکشد و پس از آن، فرصتی برای کل ایران است تا بتواند از این طریق، صنعت گردشگری خود را بهبود بخشد 
و جهانیان را با طبیعت و بناهای بی نظیرش آشنا کند زیرا گردشگری که برای دیدن تبریز به ایران می آید، مسلما از شیراز، تهران، اصفهان 

و....نیز دیدن می کند و این، می تواند راهی برای نشان دادن فرهنگ غنی ایران و ایرانی به دنیا باشد چرا که نه تنها تبریز، بلکه تمام شهر های 
ایران، پر از عجایب و زیبایی اند که قدم زدن در بناهای تاریخی شان همانند قدم زدن در تاریخ است و تبریز 2018، فرصتی برای نشان دادن 

تمام این عجایب و زیبایی ها است.
تعداد اعضای سازمان همکاری اسالمی 57 کشور است و اگر هر کشور هر سال یک نماینده داشته  باشد، پس از تبریز 2018، حداقل 54سال 

طول می کشد تا دوباره فرصتی برای ایران پیش بیاید. پس، فرصت تبریز2018 را باید بسیار مغتنم دانست و نهایت استفاده را از آن داشت.

منابع:
ir.Tabriz2018
Zirsakht.net

Wikipedia.org
Karnaval.ir

Hamgardi.com
Rooziato.com

                                                                                                        زهرا سکوتی

فرصتــی   ،2018 تبریــز 
جهانی: 

ــالمی،  ــکاری اس ــازمان هم ــه س ــروف ب ــالمی، مع ــس اس ــازمان کنفران س
ــگری  ــه ی گردش ــهر نمون ــی ش ــوان معرف ــا عن ــال 2015 ب ــی را از س طرح
از  شــهری  هر ســاله  این طــرح،  در  کــه  آغاز کــرد  اســالمی  کشــورهای  
معرفــی  و  انتخــاب  گردشــگری  نمونــه ی  شــهر  به عنــوان  کشورهای اســالمی 
ــه ترتیــب قــدس در فلســطین، قونیــه در ترکیــه،  می شــود کــه از ســال 2015 ب
ــردم  ــه م ــا ب ــدند ت ــران انتخاب ش ــت تبریز در ای ــتان و در نهای ــه در عربس مدین
کشور ها ی اســالمی و بعــد بــه جهانیــان شناسانده شــوند تــا بتواننــد هــم 
ــن اســالم باشــند. ــرای جاذبه هــا و زیبایی هــای کشورشــان وهــم دی مبلغــی ب

ایــن انتخــاب در اجــالس کارشناســان ارشــد نهمیــن کنفرانــس وزیــران 
گردشــگری کشــورهای عضــو ســازمان،در شــهر نیامــی انجام شــد کــه دو شــهر 
یــزد و تبریــز از طــرف ایــران کاندیــد ایــن انتخــاب بودنــد کــه در نهایــت تبریــز 

 انتخاب شــد.
تبریز: 

تبریــز، کالنشــهری در شــمال غرب ایــران و مرکــز اســتان آذربایجان شــرقی اســت و پیشــینه ی 
تاریخــی طویلــی دارد. تبریــز، دارای 263ســال قدمــت پایتختــی ایــران در طــول تاریــخ اســت و جــزو 
شــهرهایی اســت کــه بــه مــدت طوالنــی  پایتخــت ایــران بــوده و در زمــان قاجــار نیــز شــهر ولیعهد نشــین بوده اســت کــه همــه ی 
ــی  ــد  گوناگون ــوب و ب ــای خ ــا رویداد ه ــود ب ــخ خ ــول تاری ــز، در ط ــدا بوده اســت.  تبری ــز از همان ابت ــت تبری ــا نشــان گر اهمی این ه
ــان  ــه ی مــردان و زن ــا همــت و عالق ــار ب ــی هرب ــا خــاک یکســان شــده ول ــا زلزله هــای مهیــب ب ــرو بوده اســت و حتــی بارهــا ب روب
غیــور ایرانــی بــه عظمــت خــود بازگشــته اســت. در واقــع، تبریــز در طــول تاریــخ و رویداد هــای سرنوشــت ســاز ایــران نقــش مهمــی 
ــون  ــی چ ــزی و غیور مردان ــب تبری ــهریار، صائ ــی، ش ــن اعتصام ــون پروی ــی چ ــرورش فرهیختگان ــد پ ــز، مه ــه  تبری ــته چرا ک داش

ــرزمین داشته اســت. ــن  س ــهم بســیاری در پیشــرفت ای ــوده و س ــان ب ــتار خان و باقر خ س
ایــن  کالنشــهر، به علــت قرار گرفتــن در شــمال غرب ایــران، زمســتان هایی ســرد و تابســتان هایی معتــدل و مطبــوع دارد و 
ــرای  ــکان بسیار مناســبی ب ــوع آن، م ــوای مطب ــه آب ¬و¬¬ ه ــا توجــه ب ــه ب ــی بســیار بکر و چشــم نواز ک ــا طبیعت شــهری اســت ب
ــگل  ــد جن ــی مانن ــز اســتفاده کنند. جاذبه های ــر تبری ــد از زیبایی هــای طبیعــی و کم نظی ــا بتوانن ــه طبیعــت اســت ت ــدان ب عالقه من
بکــر  و  زیبــا ی ارســباران و پــارک ملــی کنتــال کــه می تواننــد انتخــاب هــر گردشــگری باشــند. یکــی ازعجایــب ایــن شــهر، کویــر 
ــت و  ــود جای داده اس ــیار زیبا را در خ ــری بس ــا کوی ــت ام ــران اس ــبز ای ــهرهای سرس ــز از ش ــه تبری ــود این ک ــت. با وج ــه اس قوم تپ
دارای روســتاهایی اســت کــه هم چنــان بافــت قدیمــی خــود را به زیبایــی حفــظ کرده انــد و نمایانگــر زندگــی ســاده و در عیــن حــال 
ــه  ــوان ب ــن آن هــا می ت ــن و زیباتری ــاده ای نیز هســت کــه از معروف تری ــز، دارای اماکــن تاریخــی فوق الع ــای گذشــتگان اند. تبری زیب
بــاغ ایل گلــی اشــاره کرد کــه بســیار مــورد توجــه گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت و مــکان مناســبی بــرای تفریــح و اســتراحت 
اســت. از دیگــر اماکــن تبریــز می تــوان بناهــای تاریخــی بی نظیــر ارگ¬علیشــاه، خانــه مشــروطه، مســجد کبــود، حمــام تاریخــی 
ــد  ــد چــرا کــه می توانن ــادی می دهن ــح اهمیــت زی ــه تفری ــرای کســانی که ب ــکان مناســبی اســت ب ــز، م ــرد. تبری ــام ب ــر و....را ن نوب
ــز  ــر تبری ــای کم نظی ــور وموزه ه ــارک مینیات ــرزا، پ ــی عباس می ــگاه جنگل ــز، تفرج ــورتمه تبری ــی ، س ــون بن عل ــن ع از تله¬کابی

اســتفاده کنند.
تبریــز،  شــهری تــرک  نشــین اســت و مــردم آن، تابــع آداب و رســوم زیبــای آذری هســتند کــه در این میــان، موســیقی عاشــیق و 
ــز در  ــردم تبری ــن م ــد و هم چنی ــده و شــنونده ای را مجــذوب خــود می کنن ــد و هر بینن ــژه ای دارن ــگاه وی ــای آذری جای ــص زیب  رق
ــد موردتوجــه گردشــگران قرار گیــرد و  ــد کــه اجــرای ایــن  رســوم زیبــا می توان ــا ســوگواری ها  آداب خاصــی دارن برخــی اعیــاد و ی
ــا و شــبیه خوانی  ــا شــمع پایالم ــه خوانچــه در عروســی ها، شــال اندازی در مراســم چهارشنبه ســوری و ی ــوان ب ــا می ت ــن آن ه از بی
ــد ســابق  ــا برخــی دیگــر، همانن ــگ شــده ام ــان کم رن ــا گــذر زم ــا، ب ــن آیین¬ه ــد برخــی از ای ــام  محــرم اشــاره کرد. هرچن در ای

اجرا می شــوند.

فیروزه
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نام:کارتیسل
شهرت:سرسختترینحریفسرطان

کارآزمایی هــای  از  زیــادی  تعــداد 
ســلول های  کــه  تایید کردنــد  بالینــی 
CART19 بــرای درمــان لمفوماهــای 
درصــد  50تــا80  حــدود  عودکننــده 
بــه   CD19 اگرچــه موثــر می باشــد. 
 B شــکل اولیــه در ســطح ســلول های
ــن  ــت ای ــن اس ــا ممک ــود ام ــان می ش بی
ــوری  ــلول های توم ــطح س ــر در س مارک
)جهــش(   موتاســیون  یــا  و  کاهــش 
ــلول ها  ــن س ــه ای ــد. در نتیج ــدا کن پی
مقــاوم   CART19 بــا  درمــان  بــه 
می شــوند. جهــت جلوگیــری از مقاومــت 
 CART19 تومــور از درمــان ترکیبــی
در  می شــود.  اســتفاده   CART123 و 
 CD19 تومورهــای  فــرار  از  نتیجــه 
می کنــد.  جلوگیــری  یافتــه  جهــش 
ــد  ــن مانن ــای جایگزی ــن مارکره همچنی
ــای  CD20 و CD22 در ســطح لمفوم ه
بیــان   B_ALL و  غیرهوچکیــن 

. ند می شــو
 CART20 امن بــودن،  علی رغــم  امــا 
محیــط  در  اولیــه  کارآزمایی هــای  در 
ــت  ــده( شکس ــود زن in vivo ) در موج
اول  زیــرا در حــدود هفتــه ی  خــورد 
تــا نهــم بعــد از تزریــق، ســلول های 
قابــل  بــدن  داخــل  در   CART20
تشــخیص نبودنــد. البتــه اســتفاده از 
ــب  ــی موج ــک تحریک ــای کم مولکول ه
افزایــش مقاومــت و بقــای CART20 در 
بــدن بیمــاران مبتــال بــه لنفــوم گردیــد 
ــد از  ــال بع ــک س ــا ی ــلول ها ت ــن س و ای
تزریــق در بــدن بیمــاران قابــل تشــخیص 

ــد. بودن
ــی  ــات بالین ــم از مطالع ــش مه ــک بین ی
ایــن اســت کــه کارتــی ســل ها نیــاز بــه 
گســترش در محیــط in vivo بــرای 
کنتــرل دراز مــدت بیماری هــای بدخیــم 

ــد. دارن
از  CNS، کارتــی ســل ها  بیمــاران  در 
طریــق تزریــق داخــل وریــدی بــه مایــع 
مغــزی نخاعــی رفتــه و در از بیــن بــردن 
ــن  ــد. همچنی ــش دارن ــاری نق ــر بیم موث
بهبــود  در  کارتــی ســل ها می تواننــد 
ــرفته ای  ــرطان های پیش ــا س ــاران ب بیم
پاســخ  درمانــی  شــیمی  بــه  کــه 
ــه ی  ــای چندگان ــد و در توموره نمی دهن

ــه ی خــون از  روش پــس از گرفتــن نمون
بیمــاران، ســلول های T سیســتم ایمنــی 
را جــدا کــرده و بــا روش هــای مهندســی 
ژنتیــک بــه کمــک ویــروس خاصــی 
ســلول های T را دســتکاری می کننــد 
تــا بــه ســلول های ایمنــی T اجــازه 
یــا  آنتی ژن هــا  پروتئین هــا،  دهنــد 
ــخیص  ــژه را تش ــوری وی ــلول های توم س

ــا متصــل شــوند. ــه آن ه داده و ب
ــه در  ــده ک ــلول های دستکاری ش ــن س ای
ــر  ــار تکثی ــون ب ــا میلی ــگاه صده آزمایش
تزریــق  بیمــار  بــه  نهایتــا  می شــوند 
ــوری  ــلول های توم ــه س ــا ب ــوند ت می ش
کــه آنتی ژن هــای مربوطــه را بــر روی 
ســطح خــود دارنــد متصــل شــده و 

ــد. ــن ببرن ــا را از بی آن ه
انکارناپذیــر  جــزء  کــه  بیومارکرهــا 
مدیریــت ســرطان هســتند در غربالگری، 
پیش بینــی  پیش آگهــی،  تشــخیص، 
پاســخ بــه درمــان و رونــد پیشــرفت 
ــور  ــا ظه ــوند. ب ــتفاده می ش ــاری اس بیم
 T ســلول های  وســیله ی  بــه   درمــان 
ــک  ــی کایمری ــای آنتی ژن دارای گیرنده ه
از  جدیــدی  دســته ی   ،)CARs(
بیومارکرهــای مــورد هــدف آن شناســایی 
شــده اند. ایــن بیومارکرهــا در ســطح 
ســلول های بدخیــم حضــور دارنــد و 
 T ــلول های ــدف س ــتقیم ه ــه طورمس ب

می گیرنــد. قــرار  سایتوتوکســیک 
اولیــن بیومارکــر مــورد هــدف بــرای 
کارتــی ســل درمانــی، گلیکوپروتئیــن  
می باشــد.   CD19 ســلولی  خــارج 
ــادی  ــداد زی ــر روی تع ــب ب CD19 اغل
بدخیــم  و  خوش خیــم   B ســلول های 
از  زیــادی  تعــداد  می شــود.  بیــان 
کردنــد  اعــالم  تحقیقاتــی  گروه هــای 
ــه   ــال ب ــاران مبت ــخ بیم ــد پاس ــه درص ک
 CART19 ســلول های  بــه   B_ALL
)ســلول های T مهندسی شــده ای کــه 
رســپتور CARبیــان شــده در ســطح 
آن هــا، CD19 را شناســایی می کنــد( 
ــن  ــد. همچنی ــد می باش ــدود 80درص ح

درمــان  پایه هــای  کــه  سال هاســت 
و  شــیمی درمانی  جراحــی،  ســرطان، 
امــا در طــول دو  اســت  پرتودرمانــی 
ــال  ــمندان در ح ــته، دانش ــه ی گذش ده
ــدرت  ــتفاده از ق ــوه ی اس ــری نح یادگی
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــدن ب سیســتم ایمنــی ب
ســرطان هســتند کــه بــه آن ایمونوتراپــی 
گفتــه می شــود. ایمونوتراپــی درحــال 
امیدوارکننده تریــن  جملــه  از  حاضــر 
ــکی  ــم پزش ــی درعل ــای پژوهش زمینه ه
بــرای مقابلــه بــا بســیاری از بیماری هــای 
جــدی نظیرســرطان، خودایمنــی، آلــرژی 
ــه  ــاروری اســت ک ــی مشــکالت ناب و حت
ــرده  ــادی را جــذب خــود ک ــان زی محقق

اســت.
یکــی از مهم تریــن اکتشــافات علمــی 
ســال 2017 روشــی نویــن بــرای درمــان 
ــام »car T cell« اســت.  ــه ن ســرطان ب
ــش  ــاهد پیدای ــن روش ش ــع در ای در واق
بــه  موســوم  لنفوســیت های  ســاخت 
CAR T  هســتیم کــه بــه کمــک آن 
ــه  ــال ب ــراد مبت ــلول های اف ــی از س برخ
ســرطان از بــدن آن هــا خــارج می شــوند 
و پــس از اعمــال تکنیک هــای مشــخص، 
ــه  ــددا ب ــور مج ــا  توم ــارزه ب ــرای مب ب
ــع  ــق می شــوند. در واق ــار تزری ــدن بیم ب
اگــر سیســتم ایمنــی را بــه عنــوان 
ــا  ــم، م ــر بگیری ــی در نظ ــای نظام نیروه
بــه جــای این کــه اساســا از نیــروی 
نظامــی جدیــدی اســتفاده نماییــم خــود 
نیروهــای فعلــی را بــه گونــه ای مدیریــت 
آن هــا  ضعــف  نقــاط  تــا  می کنیــم 
ــا  ــوت آن ه ــاط ق ــر نق ــود و ب ــران ش جب

ــردد. ــزوده گ اف
ــکا در ســال  ــذا و داروی آمری ــازمان غ س
2017 نــوع خاصــی از ایــن روش درمانــی 
ــه  ــال ب ــودکان مبت ــداوای ک ــرای م را ب
و   )ALL(حــاد لنفوبالســتی  لوســمی 
ــه  ــال ب ــاالن مبت ــرای بزرگس ــری ب دیگ

ــرد. ــد ک ــرفته تایی ــوم پیش لنف
پایــه ی روش درمانی car T cell ســلول 
هــای Tسیســتم ایمنــی هســتند. در ایــن 

زهرا سلیمانی

مــورد  اســتخوان  مغــز  بدخیــم 
ــد. حتــی آن هــا  ــرار بگیرن اســتفاده ق
ســرطانی  ســلول های  می تواننــد 
مقــاوم در برابــر چربــی را از بیــن 
ــی  ــی کارت ــا پتانســیل واقع ــد ام ببرن

ســل ها بیشــتر اســت.
ــرای توســعه ی  هــم اکنــون چالــش ب
ــل  ــی س ــا کارت ــر ب ــای موث درمان ه
ــد  ــد همانن ــرطان های جام ــرای س ب
ســرطان ســینه گســترش یافته اســت. 
آزمایش هــای  اولیــن  از  یکــی 
ــاران  ــل روی بیم ــی س ــی کارت بالین
اولیــه تومــور جامــد  بــا مراحــل 
 )neuroblastoma( نوروبالســتوما
تاکنــون  امــا  شده اســت  انجــام 
ــل ها  ــی س ــی کار ت ــای بالین فعالیت ه
محــدود  جامــد  ســرطان های  در 

ــت. اس
 T ــلول های ــتفاده از س ــای اس از مزای
مهندســی شــده، توانایــی قرار گیــری 
ــن امــر  در موقعیــت هــدف اســت. ای
جهــت افزایــش کارایــی کلینیکــی بــه 
ــا  ــه تومورجامده ــی  ک ــوص زمان خص
ــم  ــیار مه ــند بس ــدف باش ــورد ه م
اســت. مســیر تجویز و حرکت ســلولی 
موثــر بــه محــل تومــور نقــش بســیار 
ــلول ها  ــتیابی س ــت دس ــی جه مهم
بــه بافــت هــدف دارد. اگرچــه ســلول 
ــمت ها  ــه ی قس ــه هم ــد ب T می توان
بــدن  امــن  مکان هــای  هماننــد 
ــلول های  ــع س ــد، تجم ــرت کن مهاج
T مهندســی شــده ممکــن اســت بــه 
ــش  ــی افزای ــز موضع ــیله ی تجوی وس
مدل هــای  از  تعــدادی  در  یابــد. 
مبتــال بــه تومــور جامــد، تزریــق 
موجــب  ســل ها  کارتــی  موضعــی 
تجمــع مناســب ایــن ســلول ها در 
محیــط تومــور و کنتــرل رشــد آن هــا 

ــت. ــده اس گردی
مزایــای  دارای  ســل ها  کارتــی 
ــال  ــن ح ــا در عی ــادی هســتند ام زی
ــان  ــه بهبودش ــد ک ــز دارن ــی نی معایب

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
ســل  کارتــی  بالینــی  مطالعــات 
کــه  اســت  داده  نشــان  تراپــی 
ــال  ــاران مبت ــخ دهی بیم ــزان پاس می
ــن  ــه ای ــف ب ــرطان های مختل ــه س ب

ــن  ــه ای ــوده ک ــد ب ــا 90 درص ــان 50 ت درم
ــده  ــی دی ــای درمان ــایر روش ه ــزان در س می
نشــده اســت ولــی کارتــی ســل تراپــی 
شــود.  شــدید  ســمیت  ســبب  می توانــد 
یکــی از مهم تریــن اثــرات جانبــی ســمی، 
ســندروم آزادســازی ســیتوکین )CRS( اســت 
کــه آن را طوفــان ســیتوکینی نیــز می نامنــد 
کــه یــک پاســخ ایمنــی افزایــش یافتــه اســت 
شــبه آنفوالنزایی  عالیــم  بــه  منجــر  کــه 
کشــنده می شــود. در ایــن ســندروم کــه 
ــیتوکین های  ــطح س ــاره س ــه یکب ــی آن ب ط
التهابــی چندیــن برابــر می شــود، زندگــی 

ــد. ــر می افت ــه خط ــار ب بیم
 )CRES( دیگــر اثــر جانبــی، ســمیت عصبــی
ســندروم  را  آن  محققیــن  کــه  اســت 
انســفالوپاتی وابســته بــه کارتــی ســل تراپــی 
تــورم  بــه  منجــر  می توانــد  و  نامیده انــد 

ــود. ــنده ش ــزی کش مغ
درمــان  قابــل   CRES هــم  و   CRS هــم 
هســتند و شناســایی زودهنــگام ایــن عــوارض 
ــا کمــک  ــت کــردن آن ه ــه مدیری ــد ب می توان
عــوارض  ایــن  دانســتن  کنــد. همچنیــن 
دســتورالعمل هایی  بــه  منجــر  می توانــد 
و  حیــن  در  بیمــاران  آماده ســازی  بــرای 
ــایی و  ــل ها، شناس ــی س ــق کارت ــد از تزری بع
ــاری  ــن دو بیم ــروز ای ــردن ب ــدی ک مرحله بن

ــود. ش
اخیــرا دو مقالــه بــه چــاپ رســیده اســت کــه 
در واقــع گــزارش نتایــج مطالعاتــی اســت 

ــل رســاندن  ــه حداق ــا ب ــه هــدف آن ه ک
ســیتوکینی  طوفــان  مخــرب  اثــرات 
متعاقــب درمــان بــا  کارتــی ســل ها 
مــی باشــد. کلیــدی تریــن نکتــه ای 
ــن اســت  ــاالت وجــود دارد ای ــه در مق ک
ــد  ــا قابلیــت تولی ــن ســلول ها را ب کــه ای
 receptor antagonist 1-IL  دائمــی
طراحــی کرده انــد) IL : اینترلوکیــن (. 
ــی -  ــن کارت ــه ای ــود ک ــات نم ــج اثب نتای
ــرد در مقایســه  ــه ف ســل های منحصــر ب
ــا کارتــی ســل های معمــول بــه شــدت  ب
 CRS ــاد ــرای ایج ــری را ب ــک کمت ریس
بــه همــراه دارنــد و در عیــن حــال اثــرات 
ضــد تومــوری آن هــا دچــار نقــص و 

کمبــود نمی شــود.
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عســل، مــاده ی شــهددار تغلیــظ   شــده ای اســت کــه زنبــور بــا بــال زدن آن  را تــا  حــد  ممکــن تبخیر می کنــد. نــوع عســل  و رنــگ 
و مــزه ی آن، بســتگی بــه گل هــا و گیاهانــی دارد کــه زنبــور ، از آن هــا تغذیه می کنــد و شــهد را می گیــرد. محققــان، در جدیدتریــن 
یافته هــای خــود، بــه خــواص معجزه آســای عســل و فرآورده هــای آن در درمــان بســیاری از بیماری هــای خطرنــاک، پــی برده انــد. 

ــرای  بنابرایــن، عســل مــاده ای بســیار مقوی و طبیعــی اســت کــه زنبورهــای عســل ب
ــازند. ــا می س م

ــد،  ــبت می دهن ــل نس ــادی را به عس ــواص زی ــه خ ــرای این ک ــل ب ــن دلی مهم¬تری
ــذی  ــن مواد مغ ــیژنه وهمچنی ــتن  آب اکس ــل داش ــل به دلی ــی عس ــت ضد میکروب حال
گیاهــی مثــل فیتوکمیکال هاســت. در طــب ســنتی چیــن، خــواص کاهــش فشــارخون 
ــات  ــه اثب ــندیت آن، ب ــا س ــت ام ــبت داده شده اس ــل نس ــه عس ــت ب ــع یبوس و رف

نرسیده اســت.
بنا بــر  تحقیقــات انجام شــده، خــواص اثبــات شــده ی دارویــی عســل درعلــم پزشــکی 
ــی 2-اعمــال کبــد  ــی و هم چنیــن خاصیــت ضدالتهاب عبارتند از:1-خــواص ضدباکتریای
را فعــال  کــرده و در دفــع ســمومی مثــل دتوکــس از کبــد موثــر اســت.3- ســرکوب 
ــج یــک مطالعــه نشــان  داده اســت کــه عســل در برطــرف   کننــده ســرفه اســت؛ نتای
ــود در  ــال موج ــاده فع ــتروموتورفان، م ــر از دکس ــبانه، موثرت ــرفه های ش ــردن س ک
بیشــتر شــربت هــای ســرفه اســت. البتــه بــه پژوهش هــای بیش تــری در ایــن زمینــه 
نیاز است.4-عســل بــرای درمــان آســم، زخم هــای پوســتی، 
زخم هــای گوارشــی، درمــان عفونت هــای مخمــری، کاهــش 
پــالک روی دندان هــا و حتــی در درمــان آب مرواریــد هــم 

موثر اســت.
ــته  ــی داش ــن خواص ــل چنی ــود عس ــبب می ش ــه س ــی ک عوامل
ــات   ــه اثب ــه  تجرب ــر ب ــت و بیش ت ــخص نیس ــال مش ــد، کام باش
ــه ی  ــش دارد و یک الی ــی التیام بخ ــل حالت ــه عس ــت. البت شده اس
مفیــد و مناســب تولیــد  کــرده و پوشــش دهنده اســت. در برخــی 
ــه عســل  ــای  خاصــی ک ــل پپتید ه ــه دلی ــوارد، گفته می شــود ب م
دارد، دارای ایــن خــواص شــده امــا ایــن مســائل همان گونــه کــه 

ــد. ــی دارن ــه ی تجرب ــر جنب ــد، بیش ت ــال گفته ش قب
ــل  ــی عس ــت فیزیک ــر حال ــع، بیش ت ــد. درواق ــام نمی ده ــه کاری انج ــت ک ــم اس ــدری ک ــل به ق ــن  عس ویتامی
ــاد  ــل ایج ــه عام ــوری ک ــورد هلیکوباکترپیل ــد. درم ــاد  می کن ــظ ایج ــه محاف ــک  الی ــاد، ی ــل پم ــه مث اســت ک
زخم هــای گوارشــی اســت، شــاید بتــوان  گفــت حالــت فیزیکــی عســل، اجــازه ی تکثیــر میکــروب را نمی دهــد 
ــاره  ــه اش ــور ک ــاز همان ط ــا ب ــود؛ ام ــا می ش ــر باکتری ه ــت و تکثی ــع از حرک ــت آن، مان ــد غلظ ــی آی و به نظر م

شــد، ایــن موضــوع بــه کمــک کارهــای تحقیقاتــی دقیــق ثابــت نشــده و کامــال تجربــی اســت.
مصــرف روزانــه یــک  قاشــق عســل، گردش خــون در رگ هــارا تســریع  می بخشــد و موجــب تولیــد 

گنجینه شفابخش
ــم   ــالوه بر رژی ــه ع ــرادی ک ــی اف ــای خون ــان، نمونه ه ــه محقق ــن  ک ــس از  ای ــود. پ ــدن می ش ــی در ب ــیدان های خاص آنتی اکس
غذایــی روزانــه خــود، یــک  قاشــق عســل مصــرف می کردنــد را در طــی فواصــل زمانــی معیــن بــرروی نمــودار بردنــد، بــه ایــن 
 نتیجــه رســیدند کــه ارتبــاط مســتقیمی میــان مصــرف عســل ومیــزان پلــی فنولیــک )نوعــی آنتی اکســیدان( درخــون وجــود دارد.

ــد اســت. ــب و عــروق مفی ــرای ســالمتی قل ــن رو، ب از ای
ــدی  ــترول، 2 درص ــدی کلس ــش 7 درص ــه کاه ــد، منجرب ــل برخوردارن ــالمت کام ــه از س ــرادی ک ــی در اف ــل طبیع ــرف عس مص
ــد  ــدی قن ــی( و 6 درص ــای قلبی-عروق ــه بیماری ه ــال ب ــای ریســک ابت ــیرید،  6 درصــدی هموسیســتئین )از فاکتوره تری گلیس
ــه دارای  ــی ک ــزان 2% می شــود. در بیماران ــه می ــش HDL )کلســترول خــوب خــون( ب ــث افزای ــن، باع خــون می شــود. همچنی
کلســترول باالهســتند، عســل طبیعــی منجــر بــه کاهــش 8 درصــدی میــزان LDL )کلســترول بــد خــون( می شــود. در بیمــاران 

ــوع دوم، مصــرف عســل طبیعــی باعــث کاهــش قابــل توجــه قنــد خــون آن هــا می گــردد. ــه دیابــت ن مبتــال ب
ــد،  ــا باش ــرورش میکروب ه ــرای پ ــی ب ــط خوب ــتی محی ــت و بایس ــی اس ــال خوراک ــاده کام ــک م ــل ی ــه عس ــود این ک ــا وج  ب
ــک  ــرا عســل، حــاوی آنتی بیوتی ــی رود زی ــن م ــرور از بی ــه  م ــز ب ــا نی ــود  شــده و اجســاد آن ه ــرض عســل ناب ــا در مع میکروب ه
و آنزیــم دیاســتاز اســت. در گذشــته، ازایــن خاصیــت عســل بــرای از  بیــن  بــردن پینه هــای دســت و پــا 
ــز می شــود  ــج روده تجوی ــرای معالجــه قولن ــن، عســل بادشــکن اســت و ب ــد. هم چنی اســتفاده می کردن

و در مســمومیت های غذایی، دســتگاه گــوارش را پاک ســازی می کنــد.

معجون های شگفت انگیز عسل
عســل و ســیاه دانه: معجــون دوســین یــا ترکیــب عســل بــا ســیاه دانه یکــی از ترکیبــات معــروف عســل 
ــه  ــت ریش ــردی و رطوب ــه از س ــی ک ــا بیماری های ــا مخصوص ــواع بیماری ه ــان ان ــرای درم ــه ب ــت ک اس
ــم و  ــرد، رماتیس ــردرد های س ــواع س ــان ان ــرای درم ــین ب ــون دوس ــت. معج ــیار مفید اس ــد، بس می گیرن
آرتروز هــای مفصلــی، ضایعــات نخاعــی، ســرماخوردگی های پی در پــی، پروســتات،عفونت ادراری، ســنگ 
کلیــه و مثانه،انــگل روده، نفــخ و زخــم معــده، پیســی و لــک، تقویــت مغــز و مشــکالت مغــزی، تقویــت 
سیســتم ایمنــی، رشــد مــو، درمــان شــوره ســر،افزایش شــیر مــادران، جلوگیــری از بیماری هــای مزمــن 

ــاروری بســیار مفید اســت. ــان قلــب و درمــان ناب و ســرطان، تنظیــم ضرب
عســل و دارچیــن: عســل به همــراه دارچیــن می توانــد بــرای درمــان بیماری هــای اســتخوانی و تســکین 
درد مفاصــل بسیار ســودمند باشــد. هــردو مــاده، خــواص ضد باکتــری و ضدویروســی دارنــد کــه بــه بــدن 
ــن، آنتی اکســیدان های  ــد. هم چنی ــای مضــر کمــک می کنن ــا و ویروس ه ــودی باکتری ه ــارزه و ناب در مب

موجــود در عســل و دارچیــن بــه مبــارزه بــا رادیکال هــای آزاد در بــدن کمــک می کننــد.
خواص درمانی عسل در ترکیب با مواد دیگر

شربت عسل و مرکبات: تسکین گلودرد و آنفلوآنزا
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به صــورت  بیماری هــا  ایــن  درمــان  امــروزه 
ــتار و  ــک، روان پرس ــکل از پزش ــی، متش کار تیم

می باشــد. کاردرمان گــر 
در ذیــل، چنــد نمونــه از اختــاالت روان تنــی را 

ــم : ــار توضیح می دهی ــه اختص ب
بــاال  را  : اســترس، فشــار خون  فشــار خــون 
از  ناشــی  فشــار خون  مــا،  منظــور  می بــرد. 
ــت  ــددی نیس ــوی و غ ــی، کلی ــای قلب بیماری ه
بلکــه منظــور فشــار خونی اســت کــه علــت 
ــن  ــا ای ــت. ب ــی اس ــب ارث ــدارد واغل ــی ن خاص
وجــود، عوامــل روانــی و اســترس در بــروز 
ــا  ــرادی ب ــوال اف ــد. معم ــری دارن ــش موث آن نق
انعطاف ناپذیــری،  و  کمال طلبــی  خصوصیــات 

ــتند. ــاری هس ــن  بیم ــتعد ای مس
مشــکات تنفســی ماننــد آســم : افــراد برون گــرا، 
مهاجــم و فکــور، مســتعد ایــن بیمــاری هســتند 

و بیمــاری زمینــه ارثــی دارد.
دســتگاه گــوارش : دســتگاه گــوارش بــه شــدت 
به طوری کــه  اســت  اســترس  تحت تاثیــر 
خیلــی از افــراد به خاطــر اســترس امتحــان 
ــه  ــده و دوازده ــوند. زخم مع ــار دل درد می ش دچ
را می تــوان به عنــوان بیماری هــای روان تنــی 
ــه ی  ــه روحی ــرادی ک ــر در اف ــرد. بیش ت ــام ب ن
تهاجمــی دارنــد ولــی آن را ســرکوب مــی کننــد، 
ــث  ــده باع ــا اســید مع به صــورت ترشــح HCl ی
ــود.  ــی ش ــه م ــده و دوازده ــم در مع ــاد زخ ایج
زخــم معــده، تحــت تاثیر اســترس و فاکتورهــای 

ــود. ــر می ش ــی حادت روان
 :  )  IBS  ( تحریک پذیــر  روده ی  ســندروم   
ــی دارد و در  ــیوع باالی ــه ش ــت ک ــی اس اختال
ــا دارای  ــراد مبت ــد. اف ــزرگ رخ می ده روده ی  ب
ــه،  ــم عضل ــکمی، اسپاس ــد درد ش ــی مانن عائم
ــتند.  ــت هس ــا یبوس ــهال ی ــراه اس ــه هم ــخ ب نف
و  دائمــی  به صــورت  عائــم  ایــن  زمانی کــه 
بــه  ابتــا  احتمــال  مشاهده شــود،  روزمــره 
ســندروم روده ی تحریک پذیــر وجــود دارد. در 
ــی  ــای طوالن ــت انقباض ه ــندروم، به عل ــن س ای
و شــدید ماهیچه هــای صــاف دیــواره ی روده، 
ــده  ــاد ش ــا زی ــم ی ــرارادی روده، ک ــرکات غی ح
حــدود  دســت می دهند.  از  را  خــود  نظــم   و 
80 درصــد بیمــاران مبتــا بــه ســندروم روده ی 
روحــی  خفیــف  اختــاالت  تحریک پذیــر، 
روده ای  عائــم    اســترس،  به هنــگام  و  دارنــد 

. د ید می شــو شد
روانــی  بی اشــتهایی   : تغذیــه  در  اختــاالت 

مشــکالت  از  بســیاری  ولــی  باور نکنیــد  شــاید 
جســمی شــما در نتیجــه ی درگیــری ذهنــی و روانــی 
شماســت. دردهایــی کــه ممکن اســت هر از گاهــی 
ــردرد،  ــل س ــید مث ــته باش ــروکار داش ــا س ــا آن ه ب
ــده درد  ــی، مع ــی حوصلگ ــوش، ب ــدای گ دل درد، ص
ــان  ــد روانت ــه اخطار می ده ــر ک ــک درد دیگ و هزاروی

ــت. ــفته اس آش
 psychosomatic ( ــوماتیک ــای سایکوس بیماری ه
  soma به معنــای روان و  psych از دو کلمــه ی )
ــه  ــع، ب ــت و در واق ــم تشکیل شده اس ــای جس به معن
ــل  ــه عوام ــود ک ــالق می ش ــمی اط ــای جس بیماری ه
ــد. از  ــش دارن ــا نق ــدید آن ه ــروع  و تش ــی در ش روان
ــار  ــت،  فش ــه دیاب ــوان ب ــا، می ت ــن بیماری ه ــان ای می
خــون ، میگــرن، اگزمــا، آســم، وســواس و حمله هــای 
ــن واژه، هم چنیــن وقتــی کــه  ــرس اشــاره کــرد. ای ت
فاکتورهــای روانــی باعــث ایجــاد نشــانه های جســمی 
بــدون وجــود هیــچ بیمــاری فیزیکــی می شــوند، نیــز 

به کار مــی رود.
در ایــران،  روان تنــی  مشــکالت  شــایع ترین  از 
ــردن،  ــرش ک ــی، ت ــای گوارش ــه بیماری ه ــوان ب می ت
ــرد.  ــاره ک ــخ اش ــاس نف ــده درد و احس ــردرد، مع س
ســابقه خانوادگــی و ژنتیــک از دالیــل اصلــی ابتــال بــه 
بیماری هــای روان تنــی می باشــد. بــرای مثــال، اغلــب 
ــترس  ــراب و اس ــر اضط ــواده، در اث ــک خان ــراد ی اف
ــه در  ــی ک ــوند. از دیگر عوامل ــده درد می ش ــار مع دچ
ــتند،  ــم هس ــوماتیک مه ــای سایکوس ــروز بیماری ه ب
رفتــار  و  شــخصیتی  ویژگی هــای  بــه  می تــوان 
ــا  ــراد 20 ت ــی در اف ــای روان تن ــاره کرد. بیماری ه اش

40 ســال بیش تریــن رواج را دارنــد.
اضطــراب،  اســترس،  شــامل  روانــی  فاکتورهــای 
افســردگی، تنش هــا و ضربه هــای روحــی روی عملکرد 
ارگان هــای بــدن اثــر منفــی می گذارنــد؛ مثــال باعــث 
ــوس،  ــدد هیپوتاالم ــدن غ ــا فعال ش ــد ی ــش رش کاه
ایــن  هم چنیــن،  می شــوند.  آدرنــال  و  هیپوفیــز 
جســمی  بیماری هــای  شــکل گیری  در  فاکتورهــا 
ممکن اســت  تاثیــر  ایــن  و  می باشــند  تاثیرگــذار 
ــه آن،  ــال ب ــتعداد ابت ــاری، اس ــروع بیم ــورت ش به ص

ــد. ــی باش ــا پیش آگه ــاری ی ــداوم بیم ت
ــر اســترس هســتند.  ــر انســان ها درگی ــروزه بیش ت ام
اســترس  به نــام  مکانیســمی  انســان،  در بــدن 
وجــود دارد کــه واکنش هــای ســتیزو گریز را تســهیل 
می کنــد.  اطبــای قدیــم بــه خوبــی بــر تاثیــرات 
تشــدید  و  ایجــاد  در  روحی روانــی  بیماری هــای 
اســامی  و  بودنــد  مطلــع  جســمی  بیماری هــای 
خاصــی مثــل غم بــاد یــا دق کــردن بــه آن می دادنــد.

ــراه  ــردرد هم ــل س ــتند؛ مث ــوماتیک هس سایکوس
ــه. ــاالی جمجم ــمت ب ــار در قس ــاس فش ــا احس ب

ــن ســردرد، اضطــراب و اســترس اســت و  ــت ای عل
ــار  ــی یک ب ــردم، ماه ــد م ــا70 درص ــا 50 ت تقریب
ســردرد های  می شــوند.  ســردرد  ایــن  دچــار 
ــناس  ــراد وظیفه ش ــوال در اف ــوماتیک معم سایکوس
خشــم  ســرکوب  دیده می شــوند.  کمال طلــب  و 
ــود. ــردردها می ش ــوع س ــن ن ــروز ای ــث ب ــم باع ه

درمــان  :اســترس به خــودی خــود بــد نیســت امــا 
ــترس  ــه اس ــت. زمانی ک ــی اس ــدی طبیع ــا یک ح ت
از کنتــرل خــارج شــود، باعــث اختــال در عملکــرد 
ــرای  ــکار ب ــن راه ــن، بهتری ــود. بنابرای ــرد می ش ف
درمــان بیماری هــای سایکوســوماتیک، کنتــرل 
اســترس اســت. رویارویــی بــا مشــکات وســازگاری 
اســترس  کاهــش  در  می توانــد  محیــط،  بــا 
ضد افســردگی ها  و  آرام بخش هــا  باشــد.  موثــر 
بیمــاری  تســکین  بــرای  دکتــر  تجویــز  بــا 
از موثرتریــن روش هــا در  به کار می رونــد. یکــی 
درمــان اختــاالت سایکوســوماتیک، بیوفیدبــک 
اســت؛ یعنــی کنتــرل پاســخ های غیــرارادی از 
تشــدید  ضربان قلــب،  نبــض،  تنفــس،  جملــه 
یــا کاهــش آن هــا به طــور ارادی. کنتــرل ارادی 
باعــث  می توانــد  بــدن  غیــرارادی  جریان هــای 
کاهــش اثــرات اســترس بر ارگان هــا شــود و در 
ــرن،  ــه میگ ــی از جمل ــاالت روان تن ــه، اخت نتیج
درمان خواهند شــد.از  زخم معــده  و  فشــارخون 
ــادل  ــرای ایجــاد محیطــی متع ــم ب ــی ه هیپنوتراپ
دردرون خســته ی بیماراســتفاده کــرده و بیمــار 
ــد. ــه  بهبود  می یاب ــن  مرحل ــه ای ــس از رســیدن ب پ
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دانشــنامه اختــاالت روان تنــی ، تنظیم کننــده : 

ــت ــردان میکروبیولوژیس ــت گ ــا پوردس رض

اختــاالت  از  دو نمونــه  روانــی،  پراشــتهایی  و 
تغذیــه ای بــارز می باشــند. بی اشــتهایی روانــی 
ــی،  ــرس از چاق ــرد به دلیــل ت حالتــی اســت کــه ف
اختــال،  ایــن  می کنــد.  امتنــاع  خــوردن  از 
ســالگی   30 تــا  بلــوغ  ســنین  در  بیش تــر 
اســت.                                                                                                                                              ودر دختــران شــایع تر  مشاهده می شــود 
        پراشــتهایی روانــی یعنــی مصرف کنترل نشــده 
و وســواس گونه و ســریع مواد غذایــی در مــدت 

ــم. ــان ک زم
بیماری هــای ناشــی از غــدد ترشــحی داخلــی : 
معمــوال فــرد، تحــت تاثیــر اســترس های یکنواخــت 
ــرکاری تیروئیــد می شــود.  و طوالنی مــدت دچــار پ
ــه  ــاروری ک ــر و ناب ــه گوات ــوان ب ــن، می ت هم چنی
اســترس  از  ناشــی  و  غــددی  جــزو مشــکات 

هســتندهم اشــاره کرد.
دردهــای اســتخوانی و مفصلــی : می تــوان بیمــاری 
ــرد.  ــل را نام ب ــورم مفاص ــا ت ــد ی ــت روماتوئی آرتری
ــب و  ــر، خوش قل ــه در ظاه ــرادی ک ــوال در اف معم
خوش نیــت ولــی در باطــن، مهاجــم هســتند و 
هم چنیــن در افــرادی کــه خشــم خــود را ســرکوب 

دیده می شــود. بیش تــر  می کننــد، 
ــای  ــور از کمردرده ــی : منظ ــای روان تن کمردرد ه
روان تنــی، کمردردهایــی کــه علــت عضــوی دارنــد 
ــای  ــا و توموره ــاییدگی مهره ه ــک، س ــل دیس مث
اول  مهره هــای  درد  می تــوان  نیســت.  نخاعــی 
ــه  ــرادی ک ــر در اف ــه بیش ت ــتی را ک ــی و پش گردن
در ســازگاری بــا محیــط دچــار مشــکل می شــوند، 

ــرد. ــاب ک ــی حس ــای روان تن ــزو بیماری ه ج
ایــن  جملــه ی  از   : جلــدی  بیماری هــای 
بیماری هــا، می تــوان بــه اگزمــا، آکنــه، کهیــر، 
مــو  ریــزش  و  درماتیــت  پوســتی،  راش هــای 
ــدن  ــاب، قرمز ش ــی الته ــت یعن ــاره کرد. درماتی اش
ــاد  ــورت ح ــد به ص ــه می توان ــت ک ــارش پوس و خ
ــاده  ــک م ــا ی ــاس ب ــر تم ــد. در اث ــن باش ــا مزم ی
حساســیت زا، ایــن حالــت بــه وجــود می آیــد. 
جــوش یــا آکنــه، ضایعــات پوســتی هســتند 
کــه به صــورت لکه هــای قرمــز در پوســت یــا 
ــی  ــات چرک ــراه ضایع ــتی به هم ــای زیرپوس دانه ه
دانه هــای  کهیــر،  مشاهده می شــود.  اندام هــا  در 
ــی  ــه گاه ــته ک ــا برجس ــگ ی ــی  رن ــک صورت کوچ
ــا خــارش  ــه شــکل تــاول تظاهر کــرده و همــراه ب ب
ــاد  ــوع ح ــم دو ن ــد. کهیر ه ــت، می باش ــدید اس ش

و مزمــن دارد.
ســردردهای تنشــی : ســردرد هم یکــی از اختاالت 
روان تنــی به شــمار می رود. خیلــی از ســردردها، 
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0 تا 100 برگه آزمایش

)آزمایش مدفوع(

مقدمه:
آزمایــش آنالیــز مدفــوع، آزمایشــی اســت کــه بــر روی نمونــه ی مدفــوع 
بــرای بررســی وضعیــت دســتگاه  گــوارش انجام می شــود.این آزمایــش 
می توانــد بــرای بررســی عفونت هــا )انــگل، ویــروس و باکتــری(، ســوء 
جــذب و یــا ســرطان باشــد. دالیــل انجــام آزمایــش مدفــوع عبارتنداز: 
کمــک بــه تشــخیص بیماری هــای دســتگاه گــوارش، کبــد و پانکــراس 
)وجــود آنزیم هــای پانکــراس مثــل تریپســین و االســتاز ممکن اســت 
ــک  ــد(، کم ــک  کن ــراس کم ــاری پانک ــخیص بیم ــه تش ــوع ب در مدف
ــهال خونی،  ــهال، اس ــل اس ــی مث ــم گوارش ــت عالی ــخیص  عل ــه تش ب
افزایــش تولیــد گاز، تهــوع، اســتفراغ، بی اشــتهایی، نفــخ، درد شــکمی، 
ــون  ــی خ ــا بررس ــون ب ــرطان کول ــری س ــب، غربالگ ــی و ت گرفتگ

ــی  ــی، بررس مخف
انــگل،  وجــود 
علــت  بررســی 
مثــل  عفونــت 
ــارچ و  ــری، ق باکت
ویــروس و بررســی 
جــذب  عــدم 
یــی  ا د غذ ا مو
توســط دســتگاه 
بــرای  گــوارش. 
مدفــوع،  آنالیــز 
نمونــه ی مدفــوع 
یک ظــرف  در 
ــع آوری  ــز جم تمی
و  می شــود 
آزمایشــگاه  بــه 

زیــر  مدفــوع  نمونــه ی  آزمایشــگاه،  در  انتقال داده می شــود. 
هم چنیــن  و  می گیــرد  قــرار  بررســی  مــورد  میکروســکوپ 
ــه ی مدفــوع  آزمایش هــای شــیمیایی روی  آن انجــام مــی شــود. نمون
از نظــر رنــگ، PH، شــکل، قــوام و وجــود موکــوس مــورد بررســی 
ــود  ــی وج ــرای بررس ــوع، ب ــه ی مدف ــت نمون ــرد. ممکن اس قرار می گی
خــون مخفــی )OB(، چربــی، فیبر غــذا، صفــرا و گلبول هــای ســفید 
هــم مــورد آزمایــش قــرار بگیــرد. کشــت  مدفــوع نیــز بــرای بررســی 
ــوارد  ــن م ــک از ای ــر ی ــه، ه ــود.در ادام ــت انجام ش ــت ممکن اس عفون

داده می شــود. توضیــح  بیش تــر 
پارامتر های بررسی شده در آزمایش مدفوع:

1-بافت مدفوع:
ــر  و آب در  ــود فیب ــم: کمب ــک و جدا از ه ــای کوچ ــا تکه ه ــوع ب مدف
ــرای جلوگیــری  رژیم غذایــی این بــال را ســر مدفــوع مــی آورد. پــس ب

ــود  ــید و وج ــر آب نوش ــد بیش ت ــوع، بای ــد این مدف از تولی
میــوه و ســبزی را در برنامه ی غذایــی روزانــه جدی ترگرفــت.

مدفــوع یک تکــه، نــرم و روان:ایــن وضعیــت، بــرای مدفــوع 
ــتگاه گوارش،  ــه دس ــت ک ــش این اس ــت و معنای ــی اس طبیع

ــد. ــام می ده ــوب کارش را انج خ
ایــن  مدفــوع،  جامــد:  بدون تکه هــای  آبکــی،  مدفــوع 
اســت.  اســهال  بــه  شــخص  ابتــالی  نشــان دهنده ی 
برخــی  بــه  آلودگــی  به دلیــل  معمــوال  این وضعیــت، 
ویروس هــا ایجاد می شــود و اســهال، راهــی اســت کــه بــدن 
بــرای پاکســازی خــود دارد. در ایــن شــرایط، شــخص حتمــا 
ــا  ــی ی ــار کم آب ــا دچ ــد ت ــاد بنوش ــات زی ــد آب و مایع بای

نشــود.  دهیدراتاســیون 
مدفــوع تکه تکــه، امــا چســبیده به 
ــان دهنده ی  ــوع نش ــم: این مدف ه
ایــن اســت کــه شــخص بایــد آب 

ــر بیشــتری مصرف کنــد. و فیب
مدفــوع بــا تکه هــای نــرم بــا 
حاشــیه ی مشــخص: این وضعیــت 
بــرای مدفــوع طبیعــی اســت، 
ــع وجــود  ــه دف به شــرطی که روزان

ــد. ــته باش داش
امــا  تکه تکــه،  مدفــوع   
تــرک دار:  و  چســبیده به هم 
ــت  ــی اس ــم طبیع ــت ه این وضعی
آب  کــه  نشــان می دهد  ولــی 
ــی  ــه کاف ــی روزان در برنامه ی غذای

. نیســت
ممکــن  حریره ماننــد:  مدفــوع 
اســهال  نشــان دهنده ی  اســت 
وضعیــت  ایــن  ولــی  باشــد 
غیر طبیعــی  به خودی خــود 

. د ب نمی شــو محسو
ــان دهنده ی  ــت، نش ــن وضعی ــبنده: ای ــرم و چس ــوع ن مدف
ــی  از آن  ــت و حاک ــوع اس ــد مدف ــش  از  ح ــودن بی ــرب  ب چ
ــود در  ــی  موج ــد چرب ــی نمی توان ــدن به خوب ــه ب ــت ک اس
ــه  ــر ب ــد منج ــن می توان ــت مزم ــد. پانکراتی ــذا را جذب کن غ

ــن  وضعیــت شــود. ای

2-رنگ مدفوع:
ــوه ای  ــگ قه ــت و رن ــی اس ــت طبیع ــن وضعی ــوه ای: ای قه

ــت. ــرا اس ــت صف ــرد درس ــانه ی عملک ــوع نش مدف
روده ی  از  به ســرعت  غــذا  باقی مانــده ی  احتمــال  ســبز: 
بــزرگ عبور می کنــد یــا احتمــاال ســبزیجات برگ ســبز، 

مصرف شده  اســت. زیــاد 
زرد: مدفــوع زرد و چــرب نشــانه ی آن اســت کــه بــدن  

برنامه ی غذایــی  از  را  چربی هــا  به خوبــی 
. ب نمی کنــد جذ

ــده  ــم خونریزی دهن ــود زخ ــال وج ــیاه: احتم س
ــرد  ــرای ف ــوارش ب ــتگاه گ ــرطان های دس ــا س ی
جــدی اســت و نیــاز بــه پیگیری هــای تخصصــی 
ــن  ــرص آه ــرف ق ــات مص ــه گاهی اوق دارد. البت
باعــث  می توانــد  مکمل های آهن دار هــم  یــا 

ــود.  ــوع ش ــدن مدف سیاه ش
ســفید: انســداد مجــاری صفــراوی می توانــد 
رنــگ  بیش از حــد  روشن شــدن  بــه  منجــر 
ــم  ــا ه ــی از داروه ــه بعض ــود. البت ــوع ش مدف

کننــد. ایجــاد  را  حالــت  ایــن  می تواننــد 
3- بوی مدفوع:

ــت.  ــی اس ــری طبیع ــوع ام ــوی مدف ــودن ب بد ب
ــد  ــده و تن ــی خیلی زنن ــوع، بوی ــر مدف ــا اگ ام
داشــته باشــد و این حالــت، خیلــی بدتــر از 
ــروز  ــان دهنده ی ب ــد، نش ــادی آن باش ــت ع حال
ــوع  ــوی مدف ــت. ب ــدن شماس ــاری ای در ب بیم
همیشــه بــه دو چیــز بســتگی دارد: چیزهایــی کــه 
ــتگاه  ــود در دس ــای موج ــد و باکتری ه می خوری
مدفــوع  نا مطبــوع  بــوی  علــل  از   گــوارش. 
می تــوان بــه آلرژی غذایــی، ســندروم روده ی 
ــذی،  ــواد  مغ ــت م ــذب نادرس ــر، ج تحریک پذی
ــوارش و  ــتگاه  گ ــمتی از دس ــزی در قس خون ری

ــرد.  ــاره  ک ــدید اش ــی ش ــت باکتریای عفون
4-وجود انگل در مدفوع:

ممکــن  اســت  مدفــوع  در  انــگل  تشــخیص 
باشــد  امکان پذیــر  غیر مســلح  چشــم  بــا 
امــا بعضی از انــواع انــگل را فقــط از طریــق 
مدفــوع،  در  می توان دیــد.  میکروســکوپ 
ــا الرو آن  ــگل، تخــم و ی ممکــن  اســت خــود ان

وجــود داشــته باشــد.
بــرای دقیق تر بــودن نتیجــه ی آزمایــش الزم 
ــد  ــم را رعایت کن ــه ی مه ــار چند نکت ــت بیم اس

ــت: ــا اشاره شده اس ــه آن ه ــر ب ــه در زی ک
آمادگی قبل از انجام آزمایش :

ــه ی مدفــوع قبــل از  الزم اســت جمــع آوری نمون
مصــرف آنتی بیوتیــک، ترکیبــات ضداســهال، 
ــورت  ــی ص ــن  معدن ــا روغ ــموت ی ــاریُم، بیس ب
ــر  ــه اث ــی  ک ــا  زمان ــد ت ــری بای ــرد. نمونه گی گی
ــد  ــق  افت ــه تعوی ــی رود، ب ــواد از  بین م ــن  م ای
ــاریُم  ــس از مصــرف ب ــه پ ــدود یک هفت ــه ح ک
ــا  ــایر  داروه ــرف س ــس از مص ــه پ و 3-2 هفت

ــد. می باش
نحوه ی جمع آوری نمونه :

بــه  مســتقیما  بایــد  مدفــوع  نمونــه ی 
ــک  ــز و خش ــع آوری تمی ــرف جم ــل ظ داخ
کــه  توجه گــردد  بایــد  ریخته شــود. 
ــود. در  ــب نش ــا آب ترکی ــا ادرار ی ــوع ب مدف
ــی  ــی، آبک ــای خون ــوع، نم ــه مدف صورتی ک
ــد  ــی بای ــا از این نواح ــی دارد، حتم ــا بلغم ی
قاشــق  از  تــوان  شــود.می  نمونه گیــری 
پالســتیکی یــا آبســالنگ بــرای انتقــال 
ــه ی  ــرد. نمون ــتفاده ک ــرف اس ــه ظ ــه ب نمون
ــزان  ــه می ــدازه ای ب ــد ان ــده بای جمع آوری ش
یــک فنــدق و در مدفــوع آبکــی 5ســی 
ســی باشــد. نیــازی نیســت کــه ظــرف 
در  هم چنیــن  پر شــود.  به طور کامــل 

بسته شــود. محکــم  بایــد  ظــرف 
شرایط نگهداری نمونه و نحوه انتقال :

آزمایشــگاه  بــه  ســریعا  بایــد  نمونــه 
این صــورت  غیــر  در  تحویل داده شــود، 
ــد در  ــگاه بای ــه آزمایش ــیدن ب ــان  رس ــا زم ت
ــانتی گراد(  ــه س ــال )8-2 درج ــای یخچ دم
در  نمونه هــا  از قــراردادن  و  نگهداری شــود 
محیــط گــرم یــا در مجــاورت نــور خورشــید 
خــودداری  شــود. تاخیــر در انجــام آزمایــش 
ــته  ــی داش ــج آن تاثیر منف ــر نتای ــد ب می توان
باشــد. چــون هر نمونــه مدفــوع می توانــد 
باکتــری،  انتقــال  جهــت  مهمــی  منبــع 
ویــروس و انــگل محســوب شــود، لــذا بایــد 
بــه رعایــت نــکات بهداشــتی در هنــگام 

ــود. ــه ش ــال آن توج ــع آوری و انتق جم
در  طبیعــی  غیــر  مــوارد  از  ای  خالصــه 
غیر طبیعــی(: مدفــوع  مدفوع)آزمایــش 
1-مدفــوع ســیاه، قرمــز، ســفید، و یــا 
ــفت  ــا بسیار س ــع و ی ــوع مای ــبز 2- مدف س
ــامل  ــوع ش ــم 4- مدف ــوع ک 3- حجــم مدف
ــروس  ــری، وی ــرک، باکت ــاط، چ ــون، مخ خ
ــطوح  ــامل س ــوع ش ــد. 5- مدف ــارچ باش و ق
پائیــن آنزیــم هایــی مثــل تریپســین و 
ــر از 7  ــوع کمت ــد.PH-6 مدف ــتاز باش االس
و یــا باالتــر از 7.5 باشــد. 7- مدفــوع شــامل 
ــتر  ــا بیش ــر و ی ــی لیت ــر دس ــرم ب 0.25 گ
ــش از 7  ــامل بی ــوع ش ــد. 8- مدف ــد باش قن

گــرم در 24 ســاعت چربــی باشــد. )افزایــش 
ــه  ــت ب ــوع ممکن اس ــی در مدف ــزان چرب می
دلیــل بیمــاری مثــل التهــاب پانکــراس، 
ــس  ــتیک فیبروزی ــلیاک، سیس ــاری س بیم
ــر روی  ــه ب ــی ک ــایر ناهنجاری های ــا س و ی
ــد، باشــد.(  جــذب چربــی تاثیــر مــی گذارن
10- وجــود مــواد غذایــی هضــم  نشــده 
در مدفــوع کــه می توانــد نشــان دهنده ی 
التهــاب پانکــراس باشــد. 11- وجــود خــون 
به دلیــل  ممکن اســت  کــه  مدفــوع  در 
ــوارش باشــد. 13-  ــزی از دســتگاه گ خونری
ــه  ــوع ک ــفید در مدف ــای س ــود گلبول ه وج
ــل  ــاب  روده مث ــل الته ــت به دلی ــن  اس ممک
باکتریایــی  عفونــت  یــا  و  اولســر کولیت 
شــایع ترین  روتاویروس هــا،   -14 باشــد. 
اســهال در کــودکان اســت. اگــر  علــت 
آزمایش هــای  وجود داشته باشــد،  اســهال 
ــه روتاویــروس نیــز انجام می شــود. ــوط ب مرب
خالصــه ای از تســت های انجام شــده بــر 

روی مدفــوع:
1-بررســی وجــود خون مخفــی در مدفــوع 
)OB( 2-آزمایــش کشــت مدفــوع بــرای 
بررســی علــت عفونــت؛ مثــل باکتــری، 
3-آزمایــش  انــگل  و  قــارچ  ویــروس، 
بــه  کمــک  بــرای  روده  ترانزیــت  زمــان 
غیر طبیعــی  حرکــت  علــت  پیدا کــردن 
غــذا در دســتگاه گوارش 4-آزمایــش جــذب 
ــکالت  ــخیص مش ــور تش ــوز به منظ D-گزیل

کوچــک  روده ی  جــذب 
منابع:

Hidoctor.ir
kasrahospitallab.com

Sb-medlab.com
Iran-pezeshk.us

Tabassomcilinic.ir
Article.tebyan.net
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امیر عطا محسنی



واکسن دو سر سود

)اکنون هیجان انگیز ترین زمان برای این که یک داروی ارزان و عمومی برای درمان دیابت نوع 1 به ارمغان  بیاورید فرا  رسیده است.(  دکتر فاستمن

گزارش هــای اخیــر نشــان داده که به  وســیله ی ایــن  روش می توان 
مقــدار زیــادی ســلول تولید کننــده ی انســولین تولید کــرد و ایــن  
تــا  زیر جلــدی)implant(  کاشــت  ســلول ها را به صــورت 
روزانــه انســولین تولید کننــد و دیگــر نیــازی بــه تزریــق نیســت. 

امــا ایــن روش نیــز نیازمنــد هزینــه و وقــت زیــادی اســت .
دو مولکــول  از  اســتفاده  بــه  می تــوان  تالش هــا،  دیگــر  از 
 CD8 و CD4 ــلول های ــه س ــی Alfacept ک ــاره کرد. اول اش
  effector  ــرده و ســلول های خاطــره ی مرکــزی و را تخریب ک
و نیــز treg هــا (ســلول هــای  Tتنظیمــی( را حفــظ   می کنــد. 
ســرکوب کننده ی  مونوکلونــال  آنتی بادی هــای  دیگــری 
سیســتم ایمنــی )آنتــی بــادی ضــد CD3(هســتند کــه بــه  نظــر 
ــده اند. ــودی ش ــب بهب ــاران موج ــی بیم ــد و در برخ موثر می آین
و امــا کمی بعــد، محققــان بــه دســتاوردی ارزشــمند در درمــان 
وکنتــرل دیابــت نــوع 1 رســیدند کــه هنــوز تحقیــق و آزمایــش 
ــر  ــان، دکت ــه ی این محقق ــه  دارد. از جمل ــه ادام ــن زمین در ای
دنیــس فاســتمن مدیــر آزمایشــگاه ایمونولــوژی MGH اســت. 
ایــن  دســتاورد بــه  ایــن صــورت اســت کــه یــک  واکســن به نــام 
ــا  ــرای بیمــاری توبر کلوزیــس ی واکســن BCG کــه اختصاصــا ب
ــی  ــاران دیابت ــان بیم ــی در درم ــد مثبت ــد، رون ــل طراحی ش س

ــد . ــاد  می کن ایج
بــرای  قــرن  یــک  نزدیــک بــه  و   1921 ســال  از    BCG
ــان  ــات نش ــه و اطالع ــتفاده قرار گرفت ــل مورد اس ــری از س جلوگی
داده کــه اثــر آن 80 تــا 100% اســت. ضمنــا شــواهد حاکــی از 
آن اســت کــه  ایــن واکســن در برابــر ســل نظامــی و مننژیــت 
تحقیقــات   ،1970 ســال  از  ایجاد می کنــد.  محافظــت  نیــز 
ــرای  ــوب ب ــک روش خیلی خ ــد ی ــه BCG می توان ــان داده ک نش

ــه باشــد.  ــان ســرطان مثان درم
ســویه ی  بــه  واســطه ی  واکســن  ایــن  طراحــی 
 Mycoobacterium bovis bacillus Calmette
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــاری زا نیس ــه بیم ــه ک ــورت  گرفت guerin ص

دیابــت ملیتــوس نــوع  1، یــک بیمــاری متابولیکی اتوایمن اســت 
کــه بــا هایپر گالیســمی مزمــن یــا باال رفتــن قند خــون شــناخته  
می شــود و در نتیجــه ی تخریــب برگشــت ناپذیر ســلول های بتــای 
پانکــراس کــه ترشــح کننده ی انســولین هســتند رخ می دهــد کــه 
منجــر بــه صدمــات جــدی بــه اکثر اندام هــای بــدن به خصــوص 

سیســتم های عصبــی و شــبکه های خونــی می گــردد.
شــیوع بیمــاری دیابــت در سراســر جهــان در حال افزایــش اســت 
ــذاری  ــت نامگ و ســازمان WHO ، کشــور هند را پایتخــت دیاب
کرده اســت. تعــداد بیمــاران دیابتــی  در سراســر جهــان تــا ســال 
2013 بــه 382 میلیــون نفــر )8,3% از بزرگســاالن ( رســیده 
ــه 592  ــا ســال 2035 ب و پیش بینــی می شــود کــه این رقــم ت
میلیون نفــر ) 10% از بزرگســاالن ( افزایــش  یابــد و حــدود 

85% از آن هــا مبتــال بــه دیابــت نــوع 2 هســتند.
طبــق گفتــه ی رئیــس انجمــن دیابــت ایــران، روزانــه 500 نفــر 
ــل  ــن حداق ــورمی پیوندند و هم چنی ــای کش ــع دیابتی ه ــه جم ب
حــدود 7 میلیــون نفــر، معــادل 10% جمعیــت ایــران، مبتــال به 
دیابــت هســتند امــا حــدود 40% ایــن افــراد از بیمــاری خــود 
اطالعــی ندارنــد. بــه گفته ی ایشــان، اســترس های مــداوم در کنار 
ســایر عوامل خطــر دیابــت هم چــون ســابقه ی  خانوادگــی  ابتــال به 
ــه دیابــت را  دیابــت، بی تحرکــی و تغذیه ی غلــط، خطــر ابتــال ب

. افزایش می دهــد 
ــد  ــرل ســطح قن ــرای کنت ــدی ب از ســال 1921، هیــچ  راه جدی
خــون به جــز اســتفاده از انســولین، رژیم غذایــی و ورزش وجــود 
 نداشته اســت کــه باعث شــده تحقیقــات در عرصــه ی پیشــگیری 

ــده و مهــم تلقی شــوند . ــوع 1 ارزن از دیابــت ن
ــرای  ــی ب ــا راه حل ــد ت ــمندان در تالش ان ــه دانش ــت ک دهه هاس
جایگزینــی تزریــق روزانــه ی انســولین در دیابــت  نــوع 1 بیابنــد 
کــه یکــی از این تالش هــا، اســتفاده از ســلول های بنیــادی 

ــت.  جنینی اس

آن، BCG به عنــوان یــک روش درمانــی 
بــرای بســیاری از بیماری هــای التهابــی 
به شــمار می رود و بــه تنظیــم و تقویــت 
ــن  ــد .به ای ــک  می کن ــی کم ــتم ایمن سیس
از  بســیاری  آزمایش هــای  منظــور، 
 case control study  جملــه یــک
 BCG انجام شــده تــا ببیننــد کــه آیــا
ــا  ــوع 1 دارد ی اثــری در بهبــودی دیابــت ن

ــر. خی
ــز  دریافت هــا بیانگــر ایــن اســت کــه تجوی
ــر  ــی بهت ــاه اول زندگ ــن در م ــن واکس ای
ــاری  ــعه ی بیم ــس از توس ــز آن پ از تجوی
اســت و در واقــع اثــر پیشــگیری کننده 
می دهــد  نشــان  این تحقیقــات  دارد. 
ــار و  ــل دوب ــر واکســن BCG حداق ــه اگ ک
بــار اول در هنــگام نــوزادی تجویز شــود، اثــر 

ــوع 1 دارد.  ــت ن ــی در دیاب محافظت
ــورت  ــی به ص ــه، آزمایش های ــن زمین در ای
دو ســو  کــور )آزمایش هایــی کــه دو طــرف، 
از  آزمایش کننــده  هــم  و  بیمــار  هــم 
ــده  ــد( انجام ش ــی ندارن ــه ی آن اطالع نتیج
ــراد  ــز اف ــی و نی ــراد دیابت ــه اف و در آن ب
)دارونمــا(   placebo و    BCG ســالم، 
هفتگــی  بــه  صــورت  و  تزریق شــده 
آزمایــش خــون آن هــا را از نظــر Tcell هــای 
خودواکنشــگر، یعنــی Tcell هایــی کــه بــه 
ســلول های بتــای  پانکــراس حمله کــرده 
و  تولیــد  در  آن هــا  بین بــردن  از  بــا  و 
ــد،  ــالل ایجاد می کنن ــولین اخت ــح انس ترش
ســلول های   ( هــا   Treg .چک می کننــد

 ، )GAD( تنظیمــی) ، گلوتامیک اســید دکربوکســیالز T
 C-peptide ــام ــه ن ــولین ب ــد انس ــر تولی ــوع مارک ــک ن ی
و بقیــه ی  آتو آنتی بادی هــا بررســی و مشــاهده شده اســت. 
ــرادی  ــا اف ــد ی ــا BCG  بودن ــان ب ــت درم ــه تح ــرادی ک اف
کــه به طور تصادفــی بــه EBV مبتــال شــدند، منحصــرا 
ــز  ــگر و نی ــلول های T خود واکنش ــرگ س ــش م ــار افزای دچ
نیــز   C-peptide میــزان شــدند.  هــا   Tregتحریــک
ــه  ــرادی ک ــود و اف ــش  یافته ب ــه ای افزای ــور قابل مالحظ به ط
ــا BCG درمــان شــده بودند، 50% بیش تــر از افــراد عــادی  ب
C-peptide داشــتند و کســانی که بــه  طــور تصادفــی 
ــادی   ــر از افراد ع ــده بودند، 18% بیش ت ــال ش ــه EBV مبت ب
C-peptide  داشــتند. ایــن مشــاهده ها نشــان دهنده ی 
تولیــد انســولین، هرچنــد به میــزان  انــدک اســت.محققان از 
ــت  ــا عفون ــه  BCG ی ــد ک ــه گرفتن ــا نتیج ــن آزمایش ه ای
ــتم  ــخ های سیس ــک پاس ــا تحری ــوع 1 را ب ــت ن EBV ، دیاب

ــد.  ــود می بخش ــی بهب ــی ذات ایمن
ــه  ــی از HbA1c ک ــش قابل توجه ــن کاه ــان هم چنی محقق
ــخیص  ــرای  تش ــه ب ــد ک ــت را یافتن ــون اس ــانگر قند خ نش
ــن  ــه واکس ــرادی ک ــه ی اف ــود. در هم ــتفاده  می ش ــت اس دیاب
از  پــس   HbA1c 10درصــدی  کاهــش  دریافت کردنــد، 
ــال  ــس از چهار س ــزان پ ــه این  می ــد ک ــاهده ش ــال مش سه س
بــه 18% رســید و کســانی که بــه مــدت 8 ســال تحــت نظــر 
بودنــد، کاهــش زیــاد و قابل توجهــی نشــان دادند. ایــن %10 
کاهــش در  HbA1cریســک مــرگ درنتیجــه  ی دیابــت نــوع 

یــک را 21% و ریســک عــوارض دیگــر دیابــت نظیــر کــوری و 
بی حس شــدن دســت و پــا را 37% می کاهــد. 

در  خود ایمنــی  بیماری هــای  دربــاره ی  تحقیــق  دو دهــه 
 )NOD( مدل هــای حیوانــی، از جملــه موش هــای غیــر چــاق
کــه مبتــال بــه دیابــت نــوع 1 و دارای هم پوشــانی ژنتیکــی و 
عملکــردی بودنــد، منجــر بــه شناســایی TNF بــه عنــوان یک 

درمــان جدیــد بالقوه شــد.
ــا بازگردانــدن ترشــح انســولین، بیمــاری را  در واقــع BCG ب
معکــوس می کنــد. بــه طــور خــاص، ایــن واکســن، سیســتم 
ایمنــی ذاتــی را بــه واســطه ی وادار کــردن میزبــان بــه تولیــد 
( TNFتومــور نکروزیــس فاکتــور( تحریــک می کنــد کــه بــه 
ــی  ــاری خودایمن ــب بیم ــه موج ــلول هایی ک ــود س ــه ی خ نوب
می شــوند را نابــود می کنــد و عملکــرد ســلول های بتــای 
پانکــراس را از طریــق  regeneration بازســازی می کنــد.
ســاکارید  لیپوپلــی   TNF ســایتوکاین   ترشــح  محــرک 
باکتریایــی اســت و از اثــرات آن می تــوان بــه نکــروز ســلولی، 
ــازی  ــی و فعال س ــلول های ایمن ــرت س ــی، مهاج ــلول کش س
نوتروفیل هــا  و  ماکروفاژ هــا  جملــه  از  ایمنــی  ســلول های 

ــرد. ــاره ک اش
ســیگنالی  نقــص  باعــث  خود واکنشــگر   T هــای  ســلول 
بین ســلولی در ســلول های بتــای پانکــراس می شــوند و از 
 ، TNF .ــد ــا می گردن ــن آن ه ــث از بین رفت ــق باع ــن طری ای
 T ــلول های ــی س ــرد ول ــن می ب ــلول های T را از بی ــن س ای

ــرد. ــن نمــی ب ــالم را از بی س
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قــرار گرفتــن در معــرض TNF هم چنیــن ممکــن 
 )Treg ( تنظیمــی T اســت ســاخت ســلول هــای
ســودمند را از طریــق باز نویســی 6 ژن مرکــزی آن 
افزایش دهــد کــه یــک زیر مجموعــه از ســلول های 
T هســتند کــه Tcell هــای خودواکنشــگر را ســرکوب 

ــد. می کنن
ــگر و  ــای T خودواکنش ــلول ه ــن س ــن رفت ــا از بی ب
ــای  افزایــش ســلول هــای T ســودمند، ســلول های بت
ــد  ــولین تولی ــه انس ــراس ک ــس پانک ــر النگرهان جزای
می کننــد بازســازی می شــوند و حتــی در بیمــاری 
 )normoglycemia( نورموگلیســمیا  پیشــرفته 

ــوند. ــم می ش ترمی
ــاال  ــا دوز هــای ب ــا خــود TNF ب ــان اختصاصــی ب درم
ــتمیک آن  ــمیت سیس ــیله ی س ــه وس ــان ها ب در انس
از جملــه تــب، شــوک ســپتیک و کاشکســی محــدود 
می شــود. در نتیجــه بــه جــای آن از BCG ، کــه 
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــت اس ــح TNF اس ــرک ترش مح
یــک روش جایگزیــن، امــن و تایید شــده توســط 
FDA اســت. ترشــح TNF بعــد از قرار گرفتــن در 
معــرض پاتوژن هــا از جملــه BCG مثالــی بــرای خــط 
ــه آن پاســخ ایمنــی  ــان اســت کــه ب اول دفاعــی میزب

ــد. ــی می گوین ذات
ــرعت  ــه BCG س ــان داده ک ــن نش ــات هم چنی تحقیق
افزایــش  را  ســلول ها  توســط  گلوکــز  مصــرف 
ــم  ــتمیک در متابولیس ــر سیس ــک تغیی ــد و ی می ده
گلوکــز از فسفریالســیون اکســیداتیو بــه گلیکولیــز 
ــن مشــاهدات توســط  ــوازی مشــاهده شده اســت. ای ه
متابولیســم  mRNAseq و تســت های عملکــردی 
جــذب گلوکــز ســلولی بعــد از واکسیناســیون توســط 

ــان  ــز نش ــرف گلوک ــرعت مص ــش س ــن افزای ــد. ای BCG تایید ش
ــز  ــوع 2 نی ــت ن ــان دیاب ــد در درم ــی توان ــه BCG م ــد ک می ده

ــود. ــع ش ــر واق موث

منابع:
1. دفتــر آمــار و محاســبات اقتصــادی، گــزارش تحلیلــی- توصیفــی 
از وضعیــت دیابــت در جهــان، ایــران و ســازمان تامیــن اجتماعــی 
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سمانه رستمی

آری جنگ تمام نشده...!
»شنوندگان عزیز توجه فرمایید؛ خونین شهر، شهرخون آزاد شد.«

سال ها می گذرد، مادرانی همچنان چشم به راهند. مدتی نیست که خانه های ویران شده ترمیم یافته اند...
پیرمــرد ماســکش را روی صورتــش زد و دبه هــای آب را برداشــت، معلــوم نیســت چنــد نفــر جلوتــر از او صــف 
آب ایســتاده اند، بــه جــای آســمان آبــی فقــط تــوده ای از گــرد و خــاک نمایــان اســت، امــا بــا وجــود آن خورشــید 

بی رحمانــه تیــز می تابــد، آری جنــگ تمــام نشــده...
ــی در  ــد، حت ــس می کش ــتاده، نف ــوز ایس ــده، هن ــه چشــمان خرمشــهر نیام ــواب ب ــا خ ــد ام ــا خوابیده ان ــا بی درده گوی

آســمان خاکســتری.
پیرزن خیره به آسمان کارون دنبال پرنده است، عینکش را هم می زند اما ...

مســئوالن وعــده می دهنــد امــا در اوج روزهایــی کــه گرمــای آن در جهــان رکــورد شکســته قطعــی برق هــا نشــان 
ــا عمــل فرســنگ ها راه اســت. ــرف ت می دهــد از ح

مــادری دســت دختربچــه اش  را ســفت می گیــرد و بــه عقــب برمی گــردد تــا از ویتریــن مغــازه زیرنویــس تلویزیــون 
را ببینــد » بــر اســاس اعــام ســامانه ی فوریت هــای بــرق اهــواز، بــرق برخــی مناطــق اهــواز تــا ســاعت 17:30 

امــروز قطــع خواهــد بــود.«...
ــار او از شــدت گرمــا پاهایشــان را در  پیرمــرد همچنــان در صــف آب، او مــدام ســرفه می کند...پســر بچه هــای کن

آب هــای گل آلــودی کــه اطــراف تانــک آب جمــع شــده می زننــد شــاید اندکــی خنــک شــوند.
آب و هــوای خرمشــهر ســوژه ی پســت های ســلبریتی ها هــم شــده، شــبکه های خبــر نیــز گاهــی مصاحبــه ی مــردم، 
گاهــی وعــده و وعیدهــای مســئوالن و هرازگاهــی عکس هــای دردناکــی از شــرایط کنونــی آن جــا را شــکار کــرده و 

بــه تصویــر می کشــند.
اما تغییری در خرمشهر دیده نمی شود... آری جنگ تمام نشده!!!

  یادداشت دانشجویی

زهرا سلیمانی



خرمشهر، شهری مرز نشین است با مردمانی که در کل سرزمینمان به خونگرمی، ساز و آواز وشادی 
شناخته  می شوند. اما این همه ی ماجرا نیست. این کوزه ی شادی و سرمستی با ِگل رنج،غم وشیون 
سفالگری شده است. دالوری این مردمان برای سرپا نگه  داشتن گربه ی بی رمق، درجنگی که سالح 

ما، پاره ی تن مادران شیر صفت بود بر همه ی ما با هرجهت گیری سیاسی آشکار است.
هنوز هم ریش سفید های این سوخته شهر با ویرانه هایی که با کم ترین تغییر در جنگی که سال 

1359 برطبل آن کوبیده شد خاطره   بازی می کنند. چشم های بغض آلود شان چند وقتی بود که طعم 
خاک را می چشید که قطعی ّآب، خاطرات سی و اندی سال پیش را برایشان زنده کرد. واقعیت در 

خرمشهر، به شورمزگی آب های شرب چشیده می شود.
در ابتدا، می خواهم گفته های انسان هایی را بیان کنم که فقط سخن می گویند وعمل هایشان نوش 

دارویی بعد از مرگ سهراب است. 
به گفته ی مسئوالن فرمانداری، شکستن لوله های آب رسانی طرح »غدیر یک« دلیل بروز بحران 

جدید آب شرب در خرمشهر بوده است. 
بنا به دستورغالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان، آب بهای خرداد و تیراز شهروندان آبادان و 

خرمشهر دریافت نخواهد شد.
مسئوالن فرمانداری و اداره ی آبفای شهرستان خرمشهر قول داده بودند که مشکل قطعی آب این 
شهر تا ظهر جمعه هشتم تیر ماه کاماًل برطرف  شود اما مردم این شهر در اعتراض به عملی نشدن 

وعده ها، در همان روز در برابر محل برگزاری نماز جمعه و با در دست داشتن ظروف خالی آب 
تجمع کردند.

عبدالنبی موسوی، امام جمعه ی خرمشهر، به تظاهرکنندگان وعده داده است چنان چه مقامات 
مسئول شهر نتوانند تا 15 تیرماه مشکل شوری آب را حل کنند، وی در کنار مردم ایران 

قرار خواهد گرفت.
نماینده ی مردم خرمشهر در مجلس تصریح کرد: در این چهار روِز خرابی خط لوله ها، سازمان آب 

به  دلیل گرمای شدید و به اجبار، آب شور خلیج فارس را وارد خط لوله ها کرد. در این میان، دو راه 
وجود داشت؛ یا آب را قطع کنیم و مردم مجبور شوند بی آبی را تجربه کنند و یا این که مجبور شویم 

آب شور را وارد لوله ها کنیم که این سبب وارد شدن خساراتی به لوله ها شد. 
دراین میان، برای جلوگیری از ورود آب شور خلیج فارس به شهرهای آبادان و خرمشهر قرار شد 

که به  صورت فوری، سد خاکی مارد دراین منطقه احداث شود تا ورود آب شور به شهرهای آبادان و 
خرمشهر متوقف شود چرا که ورود آب شور باعث از بین رفتن نخل های با ارزش این دو شهر در کنار 

کاهش کیفیت آب شرب مردم می شد.
غالمرضا جانباز، معاون وزیر نیرو، با سفر به شهرهای آبادان و خرمشهر شرایط این دو شهر را از 

نزدیک بررسی کرد و با تاکید بر این که دغدغه ی دولت در مورد خوزستان جدی است، اظهارکرد: 
درخواست مردم را گوش کردم، از سعه ی صدر مردم قدردانی می کنم. معاون وزیر نیرو گفت: شاید 

مردم بخواهند از کارهایی که باید وزارت نیرو در این باره انجام دهد، مطلع شوند لذا باید گفت در 
آینده ی   نزدیک، حجم زیادی از آب با کیفیت از طریق سامانه ی غدیر به این مناطق می رسد و مردم 
آبادان اعم از شهری و روستایی حالوت آن را می چشند و شاهد تغییر کیفی آب خواهند بود.)طرح 

آب رسانی غدیر، به عنوان بزرگترین طرح آب رسانی کشور در سال 1386 آغاز شد که تا سال1393، 
کمتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.(

عبداهلل سامری، نماینده ی مردم خرمشهر در مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: راهکار، همین 
اقداماتی است که انجام شده است. انجام پروژه ی فاز 2 غدیر که 6 ماه زمان می برد، درعرض تنها 45 

روز به انجام رسیده است.
عری ساری، نماینده ی اهواز در مجلس شورای اسالمی، خبرهایی مبنی بر فروش آب شیرین ایران 
به کویت را تکذیب کرد. درروزهای اخیر بر روی شبکه های اجتماعی، خبرهایی نیز مبنی بر انتقال 

آب کارون به عراق انتشار یافته  بود.
یک شنبه 10 تیر، تجمعات اعتراضی در آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، سربندر، خورموسی، کوت 
عبداهلل و برخی دیگر از نواحی خوزستان در همبستگی با اعتراضات در خرمشهر برگزار شد. 

خبرگزاری فرانسه شمار زخمی ها در این اعتراضات را 11 تن گزارش کرده است .
وزیر کشور درباره ی ناآرامی های خرمشهر و آمار کشته ها و زخمی ها گفت: این آماری که از کشته 
شدن افراد در خرمشهر گفته می شود درست نیست. فقط یک نفر زخمی شده که در بیمارستان 

بستری شده است. در خرمشهر هیچ کشته ای نداشتیم.
ولی اهلل حیاتی، فرماندار خرمشهر، گفته است که خبر کشته شدن تظاهرکنندگان صحت ندارد 

و فقط 5 نفر به صورت سطحی زخمی شده اند. وی معترضین به کمبود آب آشامیدنی را عوامل 
خرابکار و اغتشاشگر دانست که به گفته ی وی ساکن خرمشهر نبوده اند و از مناطق خارج از 

محدوده ی خرمشهر آمده اند. 
ایسنا نوشت: مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر، شایعه ی آتش  زدن باغ موزه ی دفاع مقدس 

خرمشهر را تکذیب  کرد و گفت: آتش سوزی مربوط به فضای سبز کنار مرکز بوده که در ساعات 
اولیه خاموش شد.

بخش فارسی وزارت امور خارجه ی آمریکا، روز دوشنبه 11 تیر، با انتشار پیامی در سامانه ی 
توییتری این وزارت خانه به زبان فارسی با اشاره به اعتراضات مردم خرمشهر علیه کمبود آب 

آشامیدنی در شهرهای خوزستان نوشت که علیه مردم تیراندازی  شده است. دراین پیام توییتری 
آمده است: آب خواستند و گلوله نثارشان شد.

رئیس  جمهور آمریکا نیز طی مصاحبه  ای با فاکس نیوز گفت:  موج ادامه دار اعتراضات و شورش در 
سراسر ایران، رژیم حاکم را تحت فشار قرار داده است. رژیم ایران با وجود شورش در سراسر کشور، 

دیگر به مدیترانه فکر نمی کند و حاال به فکر مشکالت خودش افتاده است. به گفته ی شاهدان 
عینی، در محل نیروهای امنیتی طی دو روز گذشته ده ها نفر بازداشت شده اند.

اصلی ترین خبرهایی را که درباره ی این مشکل بود، خواندید. نکته ی جالب توجه در این خبرها 
این بود که عوامل خارجی سیاه نمایی می کردند و به  دنبال تشویش اذهان عمومی و تغییر حکومت 
بودند. عوامل مسئول داخلی هم با پاک  کردن صورت مسئله و ندادن توضیح دقیق و مشخص باعث 

سردرگمی می شدند. حتی در یک سوال مشخص دو فرد دو جواب متفاوت ارایه دادند. 
اما حلقه ی گم شده ی تمام این اظهار نظر ها، مردم بودند که هیچ کس راجع به آن ها حتی سخنی 
به میان نیاورد. همه به  دنبال انداختن مسئولیت به دوش دیگری بودند. یکی به دنبال پیش برد 

هدف های ضدجمهوری اسالمی، یکی به  دنبال تثبیت موقعیت خود و دیگری جواب هایش از سر 
بازکنی بود. تنها واکنش مردمی که به چشم می خورد، واکنش امام جمعه ی خرمشهربود. باید تشکر 
ویژه از مسئوالن طرح آب رسانی غدیر کرد که هرچند دیر ولی توانستند آب شیرین را به این شهر 

بی جان برسانند.
ای کاش کسانی که به مدیریت می رسند، مشکالت را پیش بینی کنند و در زمان مناسب به حل آن 

بپردازند.
باشد که در آرزوی آرمان شهر نمیریم.

منابع:
خبر گزاری ایسنا 

خبرگزاری مهر اقتصاد 
پایگاه خبری- تحلیلی ابریشم

ویکی پدیا
خبرآنالین

پژوهشکده ی اقلیم شناسی 

آب در کوزه و ما...

محمدرضا فرخی



1(3 استخوانچه ی گوش میانی )چکشی- سندانی- رکابی( آن قدر کوچک هستند که هر 3 تایشان روی 
یک پِنی)نوعی سکه( جا می شوند.

2(استخوان رکابی )stirrup bone/stapes bone(  به اندازه ی نصف یک پاک کن می   باشد.

3(انسان شناسان از موم گوش برای مطالعه ی الگوی مهاجرت اولیه بشر استفاده  می  کنند.

10(گوش ها، حتی وقتی خواب هستید هم می شنوند اما مغز، این صداها را پردازش نمی کند و آن ها را 
پس می زند.

4(سرخ پوستان آمریکائی و آسیایی ها موم داخل گوششان خشک و پوسته پوسته است 
در حالی که آفریقائی ها و قفقازی ها دارای موم مرطوب و قهوه ای هستند.

8(قوی ترین گوش، متعلق به یک شخص هندی به نام مانیت سینگ می باشد. این مرد یک هواپیمای 
مسافربری 7.5 تنی را با گوش- هایش 13 فوت )تقریبا 4 متر( کشیده است!

7(گوش ها می توانند خودشان را تمیز کنند؛ این تمیز کردن به این شکل است که با تولید موم جدید، موم 
قبلی به بیرون فرستاده می - شود. این بدین معناست که موم همیشه باید در گوش وجود  داشته باشد و 

یک چیز اضافی در آن نیست.

6(موهای فوق العاده ریز موجود در مجرای گوش، فولیکول ندارند و نمی توانند خودشان را ترمیم 
کنند.

5(در چین باستان، باور داشتند که نرمه گوش دراز نشان دهنده ی زندگی طوالنی و نرمه گوش 
ضخیم نشان دهنده ثروت است. به همین دلیل است که در تصاویر و نقاشی های قدیمی، گوش های 

بودا و امپراتور های چین باستان را دراز می کشیده اند.

13(سگ ها در گوش هایشان 18 عضله دارند! همچنین توله سگ ها، ناشنوا به دنیا  می آیند و چند هفته 
طول می کشد تا مجرای شنوائی شان باز شود.

12(گوش ها می توانند حس چشایی را تغییر دهند چون اعصاب چشایی از کنار گوش میانی عبور می کنند. 
تحقیقات نشان داده است که افرادی که عفونت گوش دارند یا جراحی گوش داشته اند، حس چشایی شان 

تا حدودی تغییر کرده است.

11(سوراخ کردن گوش از مدت ها قبل انجام می شده است. در ایتالیا، یک مومیایی کشف شده است 
که قدمت آن به 5300 سال پیش بر - می گردد! این مومیایی هر دو گوشش سوراخ شده بود. این کار 

ممکن است به خاطر انجام طب سوزنی صورت گرفته باشد.

9(توانایی دو گوش در شنوایی با هم کمی متفاوت است. گوش راست، برای گوش دادن به سخنرانی ها و 
صداها و گوش چپ، برای گوش دادن به آهنگ، بهتر هستند.

14(همه ی حیوانات از گوش هایشان برای شنیدن استفاده نمی کنند. یک قورباغه ی کوچک به نام 
قورباغه گاردینر سیشل وجود دارد که از حفره دهانی اش برای شنیدن استفاده می کند.

16(وقتی یک صدف را درِ گوش خود می گذارید، تصور می کنید که صدای دریا را می  شنوید در حالی که این 
صدای جریان خون در عروق گوش شماست.این صدا، خیلی شبیه صدای دریا است.

17(ترس، میزان تولید موم گوش را افزایش می دهد. براساس برخی تحقیقات، پاسخ های احساسی قوی 
مثل استرس یا ترس سبب می - شوند که گوش، موم بیشتری تولید کند. این مکانیسم دقیقا مشابه زمانی 

است که بدن در همین شرایط استرس زا، عرق بیشتری تولید می کند.

15(هدفون ها تا 700 برابر رشد باکتری ها در گوش را افزایش می دهند. دلیل این اتفاق این 
است که شما مسیر ورود هوا را به مجرای گوش مسدود می کنید و این، بهترین محیط برای رشد 

باکتری هاست. هدفون ها هم چنین تولید موم گوش را افزایش می دهند چون از خروج طبیعی موم 
از گوش جلوگیری می  کنند. بهتر است که هر 20 دقیقه بعد از استفاده از هدفون   ، آن ها را از گوش 

در بیاورید تا هوا بتواند وارد مجرای گوش شود.

منابع:

 www.factslegend.org

www.hearhealth.org

www.brandpointcontent.com

www.ears4u.net

یک  لحظه خودتان را جای یک انسان ناشنوا بگذارید و 
دنیا را بدون وجود صداها تصور کنید. زندگی کردن در 

سکوت مطلق و بدون درک کردن صداها کار بسیار سختی 
است. لذت شنیدن صداهای دلنشین وقتی برایمان 

ارزشمند می شود و قدر آن را بهتر می دانیم که از این 
نعمت بی بهره باشیم. آنجاست که متوجه می شویم حس 
شنوایی هم در کنار بقیه حواس، فوق العاده مهم است 
و بدون آن شاید زندگی برایمان بی معنا می شود.همه ی 

این لذت به کمک یک اندام به ظاهر غضروفی که در 
انتها به یک حلزون سه شاخ ختم می شود، ایجاد می شود. 
گوش ما، مثل خیلی از اندام های دیگرمان نکات جالب و 
شگفت انگیزی دارد که توجه شما را به چند نمونه از آن 

جلب می کنم:

      فکت      
          گوش
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صفریمهدی 



امروزه اگر به اطراف خود نگاهی 
بیندازیم، از بزرگترین تا کوچکترین 

وسایل زندگی، اثراتی ازمواد 
پالستیکی را مشاهده خواهیم- 

کرد. درواقع، این کالم، بیهوده 
نیست که بگوییم عصرامروز، 

عصرپالستیک است.
تاریخچه:

اثرات پالستیک درانسان های اولیه 
نیزمشاهده شده است که بااستفاده 
ازپلیمرهای طبیعی، ابزارزندگی  
و سالح می ساختند. اما دراواخر 

قرن نوزدهم بود که انسان توانست 
باتغییر شکل دادن پلیمر، موفق 
به ساخت پالستیک شود.اولین 

پالستیک های تجاری، نیتروسلولزها 
بودند که در واقع با نیترودارکردن 

سلولزپدید آمده بودند که قابل 
انحالل و شکل پذیری بودند. درسال 

1870، بانرم کردن نیتروسلولز 
به وسیله ی کافورپالستیکی، 

سلولوئید تهیه شد که درساخت 
اشیایی مانند شانه، الیاف، الک 

و... کاربرد دارد. درسال 1908، 
پالستیک های سنتزی تولید شدند؛ 

برای مثال، دکترلئوبالکنر با 
کامل کردن رزین فنلی، باکلیت را 

وارد بازار کرد.

نگاه کلی:
زمانی که پالستیک تولید وجایگزین 
مواد پارچه ای و کاغذی شد، شاید 

کسی فکرش را نمی کرد که این 
ماده، روزی به یکی ازمهم¬ترین 
معضالت اکثرجوامع تبدیل شود. 

درواقع، استفاده از موادپالستیکی 
درجوامع امروزی تا جایی پیش رفته 

که به جرئت می توان گفت که 
ادامه زندگی بدون پالستیک ممکن 

نیست. متاسفانه باافزایش کاربرد 
این مواد، روزبه¬روز برحجم 

ضایعات تولیدشده ی ناشی ازآن ها 
نیز افزوده می شود. مثال آمارنشان 
می دهد در ایران، درسال 1376، 

بیش از600 هزارتن پالستیک 
مصرف شده که مقدار 315 

هزارتن آن انواع پلی اتیلن سبک، 
سنگین وخطی بوده،200هزارتن 
پلی پروپیلن )درتهیه لوله، ظروف 
واتصاالت والیاف مصنوعی(،110 

هزارتن پلی وینیل کلرید )درتهیه اتصاالت ولوله ی اتصال 
فاضالب، شلنگ، چرم های مصنوعی وکف پوش(، 40 

هزارتن پلی استایرن یا کریستال )جهت تهیه ی قطعات 

وسایل خانگی و ظروف( ومقدار2 هزارتن پلی اتیلن 
ترفتاالت یا پت )جهت تهیه ی پلی استر و ظروف نوشابه( 

بوده است.
ایران جزوکشورهای معدود دراستفاده بیش ازحد 
از پلی استایرن است. پلی استایرن، یکی ازانواع مواد 

پالستیکی است که زمانی حدود300سال برای تجزیه ی 
آن الزم است که ازنظر محیطی، خسارت آوراست. 

هم چنین، استفاده موادغذایی گرم وداغ نیز دراین گونه 
وسایل برای انسان خطرزا است. به طوری که 

پلی استایرن ها همیشه مقداری استایرن آزاد دارند که 
دراثرتماس با موادغذایی داغ، گرم و به ویژه چرب این 

استایرن ها آزادشده و وارد مواد غذایی 
شده که به شدت سرطان زا است.
آسیب های محیطی و انسانی:

پالستیک ها، آسیب های بسیاری به 
محیط  زیست و انسان وارد  می کنند 
که برخی از آسیب های انسانی آن را 

مختصرا بیان می کنیم. استفاده ی مردم 
ازبطری های آب معدنی، نوشابه ها، 

کیسه های پالستیکی و... موجب ایجاد 
اختالالتی درهورمون هایشان می شود 
وبیماری هایی همچون سرطان، دیابت 

و اوتیسم راایجادمی کند.
مواد پالستیکی حتی به لوازم آرایشی، 
پوشاک و اسباب بازی کودکان نیزراه 
پیداکرده وسبب ایجاد انواع مشکالت 
پوستی شده است و روی هورمون های 

باروری در زنان وشیردهی آنان 
نیزتاثیرمی گذارد و هم چنین، سالمت 

کودکان و نوجوانان را نیزتحت¬ 
تاثیرقرار می دهد. ازجمله مشکالت 
دیگر، می توان آسیب های عصبی، 

مشکالت رفتاری، چاقی و اندومتریوز 
را نام برد.

جایگزین ها:
امروزه دربسیاری ازکشورهای پیشرفته   
وصاحب فناوری، استفاده از ظروف 

یکبار مصرف گیاهی )تهیه شده 
ازنشاسته ی ذرت ، سیب زمینی 
و گندم( به ظروف یکبار مصرف 

پالستیکی ترجیح داده می شود چون 
دراستفاده ازاین گونه ظروف، هیچ 

محدودیتی وجود ندارد و تمام ظروفی 
که با موادپالستیکی تولید می شود 
را می توان با مواد گیاهی تولیدکرد. 
مزیت های دیگر این مواد این است¬ 
که قابل استفاده درمایکروفرهستند 
و برخالف پلی¬استایرن ها می توان 
تا دمای 100-90 درجه ازآن ها 
استفاده¬ کرد. هم چنین درطول 
حداکثر3تا6 ماه تجزیه می شوند، 
درنتیجه، عالوه بر حفظ محیط 

زیست، برای سالمت انسان 
نیز هیچ گونه ضرری ندارند.

منابع:
دانشنامه ی رشد

باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایسکا نیوز
روزنامه ی همشهری

مجله ی پزشکی دکترسالم

مهسا معینیعصر  پالستیکی
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وبا، یک بیماری واگیردار عفونی است که 
به صورت اسهال  آبکی  حاد بروز می کند و به دو 

نوع کالسیک واِلتور تقسیم می شود. نوع اِلتور آن، 
همه گیرتر بوده و چون اولین بار، در منطقه ای به 
نام اِلتور در آفریقا پیدا شد، به این نام مشهور است.

عامل وبا، باکتری میله ای )باسیل( به نام 
ویبریوکلرا می باشد و  این بیماری، در اثر سم 
)توکسین( تولید شده از این باکتری که در روده  
کوچک تکثیر می یابد، ظاهر می شود. ویبریوکلرا، 
در آب زنده می ماند و در مناطقی که سطح آب های 
زیرزمینی باالتراست، بیش تر شایع است. عامل 
وبا، باسیل های گرم منفی بی هوازی و هوازی 
اختیاری بوده و جزء خانواده ی ویبریوناسه ، 
جنس ویبریو و گونه ی ویبریوکلرا می باشد. 

این باکتری، در ۱۸ تا ۳۷ درجه رشد می کند 
ودر گرمای ۶۵ درجه ی سانتی گراد در مدت ۳۰ 
دقیقه کشنده می شود ولی در آب جوش ظرف 

چند ثانیه از بین می رود. ویبریوکلرا، در PH بین 5 
تا 9به خوبی رشد می کند اما در محیط های اسیدی 

نمی تواند رشد کند به همین دلیل، اسید معده 
یک مکانیسم مؤثرغیراختصاصی علیه ویبریوکلرا 

می باشد.عامل بیماری، در آب، محیط های 
مرطوب، میوه، سبزی و گوشت تا یک هفته 

زنده می ماند و تحمل چندانی نسبت به خشکی و 
نور آفتاب ندارد. 

راه های انتقال : عامل وبا به دو صورت 
تماس مستقیم و غیرمستقیم منتقل می شود. 

تماس از طریق دست های آلوده، تماس با مدفوع 
واستفراغ بیماران  و تماس با لوازم آلوده از جمله 

تماس های مستقیم بوده و تماس از طریق 
آب آلوده به مدفوع انسان، تماس با منابع آب 

محافظت نشده، تماس با غذای آلوده، سبزیجات، 
میوه های آلوده و یا شسته شده با آب آلوده و 

مواد غذایی آلوده ی تهیه شده از مراکزغیر- معتبر، 
از جمله تماس های غیر مستقیم می باشد. چون 
انسان تنها مخزن وبا می باشد، پس اولین قدم 
در کنترل بیماری وبا، تشخیص سریع بالینی و 
آزمایشگاهی افراد بیمار )ناقالن( است تا وسایل 
بیمار گندزدایی شده، فرد بیمار از دیگران جدا و 

مالقات با او ممنوع شود. 
زمان شیوع : بیماری وبا، عمدتا در مناطق گرم 
و مرطوب و با شروع فصل گرما آغاز می شود ولی 
گاهی تا فصول سرد سال نیز ادامه پیدا می کند. 
دوره ی کمون : دوره ی نهفتگی ) کمون ( این 
بیماری، بستگی به مقدار باکتری وارد شده به 
بدن دارد و در حدود شش ساعت تا سه  روز 

می باشد.  
دوره ی واگیری : تا زمانی که بیمار از طریق مدفوع، 

باکتری ویبریوکلرا را دفع کند، می تواند برای 
محیط آلوده کننده باشد. افرادی که عفونت مزمن 

کیسه صفرا دارند، می توانند به عنوان حاملین 

به ظاهر سالم در انتشار بیماری نقش داشته باشند. 
تجویز آنتی بیوتیک مناسب می تواند در 
کوتاه کردن این دوره نقش داشته باشد. 

عالئم بیماری : ۹۰ درصد موارد بیماری وبا 
بدون عالمت و یا خفیف بوده است و فقط 

١۰درصد موارد به صورت شدید ظاهر می شود 
. عالئم بالینی وبا دارای دو مرحله است: 
١- مرحله ی تخلیه ای 2- مرحله ی 
روی هم خوابیدگی عروق ) کالپس (.

در مرحله ی تخلیه ای، اولین عالمت، احساس 
پر بودن شکم و صداهای اضافی روده ای 

می باشد و هم چنین بیمار آلوده به ویبریوکلرا 
ناگهان دچار اسهال آبکی، پر فشار و بدون درد 
می شود. بعد از چند نوبت، به صورت مدفوع 
خاکستری رنگ با مایع کدر و قطعات بلغم 

درمی آید که به آن، اسهال آب برنجی می گویند. 
به دلیل کاهش آب بدن، بیمار وارد مرحله ی 

روی هم خوابیدگی عروق می شود. در این مرحله، 
با از دست دادن ۵ -۳ درصد وزن طبیعی بدن، 
تشنگی ایجاد می شود و با کاهش ۸-۵ درصد 
وزن بدن، ضعف و سرگیجه مشاهده می شود. 
کاهش بیش از ١۰ درصد وزن بدن منجر 
به ترشح کم ادرار، نبض ضعیف، چشم های 
گود رفته، پوست چروکیده، شکم فرو رفته ، 
گرفتگی عضالت به دلیل اختالالت در میزان 

الکترولیت های بدن و در شیرخواران، فرو رفتگی 
مالج و در نهایت منجر به خواب آلودگی و مرگ 

می شود. 
زفصل گرما و بیماری وبا : هر ساله با شروع 

فصل گرما و گرم شدن هوا، نگرانی هایی مربوط 
به شیوع و گسترش برخی بیماری های عفونی 
مانند وبا وجود دارد. در فصل گرما، به دلیل 
تردد و مسافرت هایی که در مرز های شرقی 
و غربی ایران انجام می گیرد، احتماال شیوع 

وبا افزایش می یابد. در فصل تابستان با شروع 
سفرهای تابستانی، مردم باید بیش از پیش 
بهداشت فردی را رعایت کنند تا از بروز وبا 

پیشگیری شود. به دلیل این که ویبریوکلرا در 
محیط های گرم و مرطوب رشد بهتر و بیش تری 
دارد در نتیجه در فصل تابستان، به دلیل تردد 
و توقف هایی که در شمال ایران صورت می گیرد 

احتمال شیوع وبا نیز در این مناطق بیش تر است. 
در فصل گرما، افراد با رعایت موازین و اصول 
پیشگیری از شیوع بیماری وبا می توانند قدم 
بزرگی برای جلوگیری از انتشار این عفونت 

بردارند.
ایمنی زایی:  یک بار ابتال به بیماری، ایمنی 

دائمی طبیعی ایجاد می کند. 
شیوع بیماری در بین  گروه های خونی: افرادی 
باگروه های خونی Ο بیش ترین خطر ابتال به 
 AB بیماری وبا و افرادی با گروه های خونی

کم ترین خطر ابتال به وبا را دارند. 
درمان: بیماران براساس شدت بیماری به 
سه گروه با دُزهیدراتاسیون خفیف، متوسط 
و شدید تقسیم می شوند. درمان بیماران با 
درجه ی کم آبی خفیف می تواند در منزل 
با محلول O.R.S انجام گیرد. مصرف این 
محلول حتی برای شیرخواران، بدون خطر 

است. بیماران با درجه ی کم آبی متوسط باید 
حداقل چهار ساعت در مرکز بهداشتی درمانی 
تحت مراقبت و درمان خوراکی قرار گیرند 
و در این مدت به طور مرتب کنترل شوند و 
در صورت لزوم، درمان وریدی انجام شود. 
بیماران با درجه ی کم آبی شدید، در مرحله 
اول، باید تحت نظر پزشک، سرم وریدی 
برایشان تجویز شود و تجویز آنتی بیوتیک 

ضد کلرا توسط پزشک در مرحله ی بعد صورت 
گیرد.

راه های پیشگیری : چون شیوع بیماری 
بیش تر از طریق آب آلوده می باشد، پس باید 

برای نوشیدن آب، مسواک زدن، شست وشوی 
ظروف، سبزیجات و میوه ها از آب لوله کشی 
کلردار استفاده کرد در غیر این صورت، باید از 
آب جوشانده شده استفاده کرد. سبزیجات و 

میوه ها باید قبل از مصرف، گندزدایی شوند. 
در صورت امکان، باید از میوه هایی که کندن 

پوست آن ها الزم است استفاده کرد. 
باید از آلوده شدن مواد غذایی به وسیله ی 

حشرات و حیوانات موذی جلوگیری کرد و 
زباله ها، که محیط های مناسبی برای رشد 
میکروب ها و جمع آوری حشرات و حیوانات 
موذی هستند، به روش مناسبی دفع شوند. 
باید تا حد امکان، ناخن ها را کوتاه نگه داشته، 

بعد از دستشویی و قبل از غذا خوردن دست ها 
شسته شود. هنگام بروز همه گیری، باید از 

لبنیات و بستنی های پاستوریزه استفاده کرد و 
از خوردن مواد غذایی خارج از منزل، اجتناب 
کرد. بهترین راه پیشگیری، مصرف آب شرب 

سالم و دفع صحیح فاضالب است.
منابع :

١- کتاب باکتری ها و بیماری های باکتریایی، 
مؤلف: استوارت والکر، مترجم: دکتر سید 

مجتبی موسویان
۲- کتاب باکتری های بیماری زا درانسان، 

نوشته دکتر یحیی همتی
۳- بیماری های واگیردار، تدوین و گردآوری: 
در واحد توسعه شبکه و ارتقاء سالمت )امور 

بهورزی( ، نوشته فرحناز فوالدبند 
www.isna.ir-۴

www.daneshnameh.roshd.ir  -۵
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 English section
Medical laboratory science students

seven

97 summer 7

 A lake full of jellyfish on Eil Mal Island that attracts a lot of tourists and

.diving among these jellyfishes is safe because their stings are too weak

 This kind of bird in Queensland, Australia, decorates its home with different

.kind of plastics

These penguins live part of year along the edge of ice for hunting fish Lava comes out from active fissures in the Keahialaka ahupua›a on the

.island of Hawaii, on May

A black bear among people at Yellowstone National Park

.Black bears are more populous likely to scavenge

.Hummingbird shakes himself in the rain to prevent his wings soaking up
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   A picture is worth a thousand words 
The best national geographic photographs of 2017 and 2018

Founded on January 12 2001 national geographic is one of the 
best digital cables and satellite television networks. National 
geographic is a network of wonderful TV shows, photographs, 
journals and films in different categories such as geography, 

environment, plants and animals, wildlife and races and societies.
They say a picture is worth a thousand words. Every year 

national geography releases the best photographs of the year. 
Here are some of the:

 Flamingos are accelerating, their long and red legs create curves like the

.wave in the water, which is similar to the motion of the plants in the water

 A man who slipped his hand into the ocean to touch one of many gray

whales

Education among Pakistani Ismailis which is more important to girls  These Samburu women are learning tablets to teach their children about

.computers in a settlement north of Nairobi

 Neem tree is holy for Hindus. The tree is dressed in cloth and it has a mask

.for better connection with worshippers

 A festival in Japan named )tezutsu hanabi( that masters carry gunpowder in

.their arms as sparks fly and flames shoot out

 A new born Weddell seal, comes in for a close-up and it seems to have just

.started swimming

.Beautiful fireflies are the reason that a tiny Mexican town is alive

 Responsible for protecting the population of deer families in the Reraig

.Woods, feeding the male deers, causes a high growth of their horns

The rusted deck of Titanic on the bottom of north Atlantic

Nilofar Kazemi



There’s more for sure
There are a lot of other stuff related to fashion that can affect your health. Unhygienic 
tattoos and piercings can damage your skin and lead to infection, wearing heavy 
earrings and necklaces can hurt your ears and neck, Botox includes side effects such 
as allergic reactions, droopy eyelids and muscle spasms, some studies show that hair 

dyes can put your health at risk and etc.

No matter the looks or the trends, nothing is worth the price of your 
health. Keep that in mind.

https://www.cbsnews.com
http://pharmatimes.com.ng

http://journals.sagepub.com
https://health.usnews.com
http://myhealthmaven.com
https://www.nbcnews.com
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Genetics alphabet expansion
Two new letters added to the genetics alphabet

The secrets of DNA and its codes have always been amazing and marvelous for scientists.
We all know that DNA has 4 necessary codes for all living organisms; codes that are needed 

to encode proteins.
In this mysterious world of DNA, two new codes have been discovered that we will reveal 

them right now!
Genetic alphabet is formed of 4 letters “A, T, C, G”. These letters actually are nitrogenous 
organic bases. A-T & C-G interact with each other via hydrogen bonds and make the main 

base pairs.
But that’s not all! Scientists in germany and singapore have discovered a new base pair in an 
artificial DNA during it’s relication which are really similar to the 4 main bases. Actually they 

have added two new letters to the genetic alphabet; Ds and Px!
Dr. Ichiro Hirao(the IBN team leader and principal research dcientist) and Dr. Michiko 
kimoto(The IBN senior research scientist) formed the new base pair actually to create a 

better DNA that can detect infectous diseases, such as zika and dengue.
IBN(Institute of Bioengineering and Nanotechnology) executive Director, professor Jackie 

Y.Ying said, “The expansion 
of the genetic alphabet 
is a significant scientific 
achievement. It sheds 
insights into DNA›s natural 
replication mechanism, 
which will help us to design 
unique DNA molecules and 
technologies. For example, 
our technology can be used 

to create novel diagnostics 
and therapeutic agents 
with superior efficacy”.

However, determining the 
molecular structure of the 
new base pair was possible 
just by collaborating with 
german scientist, professor 
Andrea Marx from Konstanz 

university.

They used X-ray crystallography to reveal the 3D molecular structure of the new base pair and 
as i said before, the structure was really similar to the structure of the 4 main bases.

Dr Hirao said, «The inspiration for the design of our new DNA base pair came from jigsaw 
puzzles, where complementary shapes fit together to form the specific pair. However, our 
concept had only been a hypothesis until now. We did not know the actual molecular structure 
of our Ds-Px pair during DNA replication until the recent study with our collaborators at 
University of Konstanz. They confirmed that we are heading in the right direction, which 
would allow us to create biological components that can enhance DNA›s natural functions.»
IBN is developing a diagnostic kit using these DNA aptamers that can detect infectous diseases, 
such as zika and dengue, in the next two year. Because these DNA aptamers are adapted DNA 

molecules that can find molecular targets in the body and attach to them.
They worked on it in 2009 but recently published it in september 2017. It was the cover story 

of the journal angewandte chemie international edition.
hope one day they can detect and cure more and more diseases by this genetic alphabet 

expansion technology.

reyhaneh chaharlangi zangeneh

source: phys.org
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A Catwalk To The Agony

How can fashion affect our health?

A lot of people will go to great extents 
for fashion. People don’t do fashion 
anymore, they live it. No one can 
separate us from our fancy clothes, skin 
beauty and make-up stuff, footwear, 

and other accessories, etc.
There has been a lot of research about 
how fashion can affect people’s health 
and it seems like some of the things 
we do regularly as fashion can cause 
Irrecoverable disorders and chronic 

pains.
Ever thought of fashion as a ruthless 
foe? After checking the titles below, 

you probably will.

High heel could kill 
(your feet!)

If you use high heels habitually, you should know that according to a 
study published in the Journal of Applied Physiology, you are at risk of 
permanent physiological damage to your knees, hips, back and tendons 
–and damage can be seen in women as young as 25 years of age. So 
for the sake of your feet, back, and posture, save the killer heels for 

special occasions.
Toes forced into narrow shoes will cause nerve damage and bunions. 
Heels also tilt you forward, putting pressure on your spine and increase 

the risk of sciatica.
High heels are a ‘wow’ factor to an outfit but they put your precious 
health at risk. If you have a priority of your health, choose flat shoes 
or dress shoes with a wider toe area and a less angular wedge for 

everyday wear.

«Clothing isn›t designed to give us a shape that we don›t have, and 
that›s where people get in trouble» says vascular surgeon with New 

York-Presbyterian Hospital.
But what can go wrong when wearing too tight clothing? There is a sensory 
nerve that comes from your pelvis that provides sensation to parts of 
your thigh. When your legs are compressed by your skinny jeans most 
of the times, you will feel a numbness going down your thigh known as 
meralgia paresthetica. Also tight pants are normally three inches small 
for the person’s waist and when you put extra pressure on the abdomen, 

your food does not digest properly. 
Skin-tight wears whether of men or women can cause fertility problems. 
Tight pants can lead to heat and sweating and encourages the growth 
of bacteria. Research also reveals tight pants can lead to urinary tract 
infections like urethritis, cystitis, pyelonephritis. Are all of your pants 
and clothes too tight? You may want to reconsider about your clothes 

sometime.

Cosmetics with no ethics
Going through your morning 
makeup in order to improve 
your appearance can not 
be done without cosmetics. 
Cosmetics include a wide 
range of products. A lot of 
people use cosmetics daily. 
There is also a wide variety 
of cosmetic brands which 
produce health-friendly 
products but if you don’t 
choose your stuff carefully 
you might end up dealing with 

health problems.
Some ingredients like Sodium 
lauryl sulfate, BHA, Triclosan 
and triclocarban exist in some 
make up or skincare products 
that could put your health in 
danger. You may feel allergic 
experiences while using your 

products. Makeup can also 
cause acne. Acne cosmetica 
occurs when oils from your 
makeup collect in and clog 
your pores, so thick liquid 
or cream products are more 
often culprits than are lighter 
products like powders. Eye-
makeup is a really important 
issue. Be the most careful 
while choosing eye-cosmetics. 
Keep in mind that decorative 
contact lenses need to be 
cared for and cleaned just like 

normal contact lenses. 
Never forget to remove your 
makeup meticulously at the 
end of the day and Change 
your cosmetics too after every 

6 months.

Cosmetic surgery, cosmetic tragedy
Cosmetic surgeries contain numerous risks. Hematoma which is a 
pocket of blood that resembles a large, painful bruise, is a risk in 
nearly all surgeries. Numbness and tingling caused by nerve damage 
is present in many different types of surgical procedures. Plastic 
surgery also results in some scarring and infection. Some surgeries 
like liposuction can be traumatic for internal organs. Also injection 
of dermal fillers (which are injected in different body parts like 
lips, cheeks and etc.) can harm your skin and body and cause 
infections as well. Considering general appearance dissatisfaction, 
going under cosmetic surgeries and choosing the right place and 

the right surgeon is a fateful decision to make.

Carrying heavy bags or purses can lead to pain 
in your back, neck, shoulders and muscles, 
joint strain and the worsening of problems 
like herniated disks. In children, it can even 
lead to scoliosis. A small 2013 study published 
in the Journal of Physical Therapy Science also 
revealed that habitually carrying your bag on 
one side can deform your skeleton in long and 
affect how you walk. Next time you felt like 
your bag or purse is so heavy, lighten your load 
as much as possible or choose a lighter bag for 
the sake of your back and your whole body.

Our bags wrecking our backs
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    This Time for Russia     
                                 

Russia And 2018 FIFA World Cup

The early history of Russia like those of many countries is one of migration people‘s and 
ancient kingdoms. In fact early Russia was not exactly Russia but a collection of cities that 
gradually coalesced into an empire. Russia is a country in Eurasia and is the largest country 
in the world by area and the ninth most populous with over 144 million peoples extending 
across the entirety of northern Asia and much of eastern Europe. Russia has a wide range 
of environments and land farms. It shares land borders with Norway, Finland, Estonia, 
Latvia, Lithuania, Poland, China and North Korea. Moscow and Saint Petersburg are two 
of the largest cities in Russia. Russia is a multinational state with over 170 ethnic groups. 
The population of these groups vary enormously from million (e.g.  Russians and Tatars) to 

under 10000 (e.g. Samis and Inuits).

LANGUAGE
It’s very weird that Russia’s 160 ethnic groups speak 100 languages but Russian is the 
only official state language but the constitution gives the individual republics the right to 

establish their own state languages in addition to Russian.

RELEGION
Russians have practiced Orthodox Christianity since the 10th century.

Health 
The Russian constitution guarantees free universal health care for all citizens and average 
life expectancy increased 5.2 years for males and 3.1 years for females between 2006 
and 2014. Due to the ongoing Russian financial crisis since 2014 about 40 percent of basic 

medical facilities have fewer staff than they are supposed to have.

BEST PLACES TO VISIT 
It is a country of contrasts from great subtropical beaches to bitterly cold winter regions 

in the north.

1. YEKATERINBURG  
Russian’s for the largest 
city also has more than 30 
museums, including the 
oldest wood sculpture in the 
world (named SHIGIR IDOL).

2. SOCHI
Sochi on the Black sea is a 
great winter sports destination 
and in fact hosted the 2014 
winter Olympics. Despite winter 
snow Sochi offers a subtropical 
climate and great beaches.

3. KAZAN
Kazan is sometimes 
referred to as the 
Istanbul of the Volga 
because it is a city 
where European and 
Asian cultures meet.

4. MOSCOW
As the capital of Russia, 
Moscow is the most 
important city in Russia 
but not just for political 
reasons alone. Onion 
shaped domes of historic 
churches filling the sky, 
Kremlin and impressive Red 
square (one of the largest 
squares in the world) are 
sights not to be missed.

5. Pushkin, Saint 
Petersburg
Pushkin is a Russian town 
south of St. Petersburg. It is 
famous for the Tsarskoye selo 
complex of parks and palaces 
and it was once home to the 
Romanov imperia family. 
Baroque –style Catherine 
palaces containing ornate 
state rooms, stand within 
the landscaped gardens of 
Catherine park.

6. LAKE BAIKAL
This vast lake, thought 
to be the deepest in 
the world, offers hiking, 
wildlife and winter 
sports. Lake Bikal is an 
ancient, massive lake in 
the mountains of Russian 
region of Siberia, north of 
the Mongolia border. The 
village of Listvyanku, on 
its western shoreline, is 
a popular starting point 
for summer time wildlife 
–spotting tours, plus 
wintertime ice-skating.

7. MOSCOW KREMLIN
The Moscow Kremlin, usually referred to as the Kremlin, is a fortified complex 
at the heart of Moscow overlooking the Moskova river to the south, Red square 
to the east and the Alexander garden to west. Also within this complex are 
the Grand Kremlin palaces that were formerly the Tsars Moscow residence. 
The complex now serves as the official residence of the president of Russian 

Federation and as a museum with 2 million visitors in 2017.

2018 FIFA WORLD CUP
The World cup took 
place in Russia from 14 
June to 15 July 2018. It 
was the first world cup 
to be held in Eastern 
Europe and the 11th 
time that it had been 
held in Europe. It was 
the most expensive 
world cup ever. It was 
also the first world 
cup to use the video 
assistant referee (VAR) 
system. There were so 
many countries who 
were trying to get the 
chance for holding 
the world cup in their 
own country but there 
were eventually four 
bids for the 2018 FIFA 
WORLD CUP that two 
of them were joint 

bids.

INTERVIEW WITH 

sports. This sport is 
competitive.

Saeid why did you 
prefer to take 
place in the World 
Cup, you could stay 
at home and follow 
the matches from 
TV. I mean what 
was your purpose?
First of all I should 
tell you that I am 
really interested 
in soccer and as 
you know world 
cup is held each 
four years so if you 
could participate 
and follow the 
games directly it 
would be great.
Also I wanted to 
see Russia and 
to become the 
twelfth partner 
of our national 
soccer team. You 

MOHAMMAD SAEID 
H A M I D Z A D E

Hi Saied please 
introduce yourself first 
and then tell us about 

your field.
I am Mohammad Saeid 
Hamidzade originally 
from Hamadan. I am 
20 and an athlete and 
a freestyle football 
and dribbling couch.
Ok, what is freestyle?
Freestyle or (playboys 
d e m o n st r a t e 
performing ball) is 
a kind of athletic 
performances with 
ball. The freestyle is 
not a sport, but known 
as art. Annually, its 
official tournament 
is held by the World 
Federation, which 
has a global ranking. 
Many people mistake 
this sport for other 

know it was such 
a good experience 
and I wish I could 
experience it one 

more time.

1.www.geographia.
c o m / r u s s i a /
r u s h i s 0 3 . h t m l

2.www.touropia.
com/best-places-
to-visit-in-russia
3 . h t t p s : / /
en.wikipedia.org 
/wiki/ -2018FIFA-
W O R L D - C U P
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بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید عطر صد خاطره پیچید

یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام

خوشه ماه فرو ریخته در آب

شاخه ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آید : تو بمن گفتی

ازین عشق حذر کن.. .

لحظه ای چند بر این آب نظر کن

آب  آیینه عشق گذران است

تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است

باش فردا که دلت با دگران است

تا فراموش کنی ، چندی ازین شهر سفر کن

با تو گفتم حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم

روز اول که دل من به تمنای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو بمن سنگ زدی  من نه رمیدم  نه گسستم

باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو درافتم  همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم  نتوانم  ..

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

اشکی از شاخه فرو ریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم

نگسستم  نرمیدم

رفت در ظلمت غم  آن شب و شبهای دگر هم

نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم

نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو ، اما به چه حالی من از 
آن کوچه گذشتم

کوچه

فریدون مشیری

Count your blessings instead of your crosses;

Count your gains instead of your losses.

Count your joys instead of your woes;

Count your friends instead of your foes.

Count your smiles instead of your tears;

Count your courage instead of your fears.

Count your full years instead of your lean;

Count your kind deeds instead of your mean.

Count your health instead of your wealth;

love yuor friends as much as yourself.




