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سخن سردبیر
مفهوم علم چیست؟؟
علم زیست شناسی چقدر ما را به خدا نزدیک تر میکند؟
آیا نظم خلقت اتفاقی است یا یک نیروی خدایی در ورای این
نظم وجود دارد؟
تعریف علم از دیدگاه دین ،آن دانشی است که ما را به خدا
نزدیک می کند .زیست شناسی یکی از علومی است که به خوبی
می تواند ما را به این تعریف از علم نزدیک کند .ممکن است
اصطالحات زیاد و مطالب تو در توی زیست شناسی که انتهایی
هم ندارد ،در دید اول بسیار خسته کننده و رنج آور باشد اما پس
از گذر از این مرحله یک واقعیت مهم را در ورای این پیچیدگی
می توان مشاهده کرد و آن عظمت آفریننده این همه علم،
ظرافت و پیچیدگی است .به طور قطع اگر افزایش اطالعات ما
نتیجه اش خودبینی و احساس مهم بودن باشد ما را از هدف
آموزش علم که خداشناسی و بعد از آن خدمت به خلق خداست
دور می کند .اما اگر باعث شود ما در برابر عظمت آفریدگار
احساس کوچکی کنیم و او را بهتر بشناسیم به هدف اصلی
آموزش علم که شناخت خدا و نزدیک شدن به اوست ،نزدیک
شده ایم.
بهترین نوع این بینش را در سخنان حضرت علی در مورد
آفرینش موجودات زنده یافتم در جایی که در مورد مورچه
(خطبه حمد ستایش پیامبر و عجائب آفرینش نهج البالغه) با
دقت و ریزبینی نگاه می کند :اگر (مردم) در عظمت قدرت
(خداوند) و اهمیت نعمت او می اندیشیدند ،به راه راست باز
میگشتند و از آتش سوزان دوزخ میترسیدند ،ولی دل ها بیمار و
چشم های بصیرت معیوب است .آیا به مخلوقات کوچکی که خدا
آفریده است ،نمی نگرند که چگونه آفرینش آنها را دقیق و حساب
شده و ترکیب آنها را متقن ساخته ،گوش و چشم برای آنها
آفریده و استخوان و پوست آنها را مرتب کرده است؟
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مقدمه
بسمه تعالی
در حدود دو ترم تحصیلی از نخستین روز آغاز فعالیت اعضای انجمن علمی زیست شناسی و شروع فعالیت های انجمن با انرژی
مضاعفی نسبت به سال های گذشته میگذرد...
درطول این مدت تقریبا یکساله تمام تالش و زحمات اعضای انجمن در راستای ارتقای جایگاه انجمن علمی زیست شناسی درسطح
دانشگاه و بازگرداندن نام انجمن زیست بین سایر انجمن های علمی بوده است و امید است تالش های بنده و دوستانم در جهت تحقق
این امر مورد رضایت شما دانشجویان همراه انجمن علمی زیست و مخاطبان مجله تابان قرار گرفته باشد .امید است در سال های آینده
شما دانشجویان نیز به عنوان همراه و همیار انجمن علمی زیست برای رسیدن به اهداف انجمن در این مسیر قدم بگذارید ،زیرا تمامی
فعالیت های انجام شده تا کنون تنها اولین قدم های این مسیر هستند و تا رسیدن به قله ی موفقیت هنوز راه بسیاری باقی است.

در پایان نیز از تمامی دوستان اعم از اعضای اصلی و هسته مرکزی انجمن علمی زیست شناسی که بیشتر سختی و زحمات را در این
مسیر متحمل شدند و همچنین خانم دکتر مریم رحیمی که به عنوان استاد مشاور انجمن درکنار ما و راهنمای ما بودند و همچنین
تمامی دانشجویان عزیز که در این مدت ما را یاری کردند کمال تشکر را دارم.

به امید موفقیت های روزافزون و درخشش هرچه بیشتر انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه مالیر
نسرین محمدگل
دبیر انجمن علمی زیست شناسی
بهار 13٩7
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تستهای غربالگری مرحله اول و دوم بارداری به
مجموعهای از بررسیهای سونوگرافی و آزمایشگاهی
گفته میشود که در مراحل مختلف انجام شده و
هدف آن این است که مادران باردار را از یک سری
سندرمها و نقایص جنینی (نه همه نقایص) غربال
کرده و آنها را در گروههای کم خطر یا پر خطر قرار
دهد.

زمان انجام غربالگری سه ماهه اول از  11هفته تا  13هفته و 6روز میباشد که احتمال خطر سندرم داون (تریزومی )21
(تریزومی )13و تریزومی ( )18را مشخص میکند .شامل یک آزمایش خون بهعالوه یک سونوگرافی برای بررسی ضخامت
پشت گردن (سونوگرافی ان تی) و وجود استخوان بینی (ان بی) میباشد.

مرحله اول غربالگری
با انجام سونوگرافی  NTموارد مهمی نظیر زنده بودن جنین ،
سن بارداری  ،بارداریهای دوقلو و آن دسته از اختالالت هنگام
تولد را که در این محدوده بارداری قابل تشخیص هستند را
میتوان مورد بررسی و تایید قرار داد.

نتیجه غربالگری مرحله اول
نتیجه غربالگری مرحله اول حاملگی به صورت برآوردی از
آزمایشات و نتیجه سونوگرافی ،سن مادر گزارش میشود و این
نتیجه به ما میگوید که آیا الزم است مادر تستهای تشخیصی
دیگر انجام دهد یا خیر.
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روش انجام آن مثل سونوگرافی های معمولی از روی شکم میباشد ،اما در سونوگرافی ان تی ،با روش دقیق و خاصی با بزرگنمایی
ضخامت پشت گردن جنین و وجود استخوان بینی بررسی میشود ،خطایی در اندازهگیری عدد ان تی میتواند نتیجه غربالگری را
تغییر دهد.
عدد ان تی (ضخامت پشت گردن) در جنینهای مبتال به سندرم داون ،افزایش نشان میدهد.دیده شدن استخوان بینی ،نشانه خوبی
است ،اما مشاهده نشدن آن نیاز به پیگیری مجدد در هفتههای آینده دارد.گر آزمایشات هیچ مشکلی نداشته باشد ،اما عدد ان تی
باالتر از حد مشخص است ،آزمایشات تکمیلی دیگر و یا آمنیوسنتز نیاز میباشد.
تمام زنان (در هر سنی) عالوه بر سونوگرافی مرحله اول (ان تی) نیاز به انجام سونوگرافی مرحله دوم (آنومالی اسکن) دارند.
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غربالگری مرحله دوم

سونوگرافی غربالگری مرحله دوم ،اسکن از رحم وجنین در
شکم که در حدود هفتههای  18تا  22بارداری انجام میشود.
چون مورفولوژی همه اندامها کامل شدهاند و میتوان یک
ارزیابی دقیق از ساختار آناتومیک جنین انجام داد.

شیوا نعمت پور

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بدون شک اهداء خون امری خداپسندانه ،انسانی و ایثارگرانه بهشمار
میرود چرا که با اهدای آن جان انسانهای نیازمند به خون را نجات دادهایم اما مقایسه بین حجامت بهعنوان یک روش درمانی
و اهداء خون ،قیاسی منطقی به نظر نمیرسد.
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در فرایند انجام حجامت ابتدا با "بادکش" روی جریان
خون تغییراتی ایجاد میکنند و سپس خراشهای ظریف
پوستی که زده میشود فرایندهایی در بدن تحریک
میشود که اصطالحاً آن را فراخوان گلبولی میگوییم.
مدل خونگیری در عمل حجامت سطحی است اما در
خون دادن یک شوک منفی است که بهوسیله یک سوزن،
خون در گردش مورد نیاز بدن را خارج میکند.
در حجامت ،خون کثیف از بدن خارج میشود اما در
خون دادن ،خون تمیز و مورد نیاز بدن اهدا میشود.
اهدای خون هیچ اثر درمانی یا هیچ نقش درمانی برای
اهداکننده خون ندارد؛ تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه
اهدای خون ،نقش درمانی برای درمان بیماریهای پوستی
یا گوارشی یا بیماریهای کبدی یا بیماریهای قلبی ــ
عروقی یا هر بیماری دیگری داشته ،وجود نداشته است اما
حجامت نقش درمانی برای فرد دارد و شما با انجام
حجامت ،زندگی خودتان را نجات میدهید اما با اهدای
خون زندگی دیگران را.
حجامت در درمان بیماریهایی از قبیل آلرژی ،آسم و
نفستنگی ،کبد چرب ،سردردهای میگرنی ،غلظت خون،
دیسکوپاتی و سیاتالژی ،جوش صورت و بدن ،پسوریازیس،
آفت دهان ،حتی هپاتیت و  ...کامالً آزموده شده است.
آنچه از موضع حجامت خارج میشود چیزی جز سموم
بدن و اخالط فاسد و کثیف نیست اما در اهدای خون،
بیشترین چیزی که خارج میشود مواد غذایی،
الکترولیتهای مورد نیاز بدن و ویتامینهاست.
«حجامت» در فصل بهار برای تمامی مزاجها تجویز
میشود /برخی نگاه کودکانه به موضوعات طب سنتی
دارند
در تفاوت اهدای خون با خون حجامت همین بس که
حتی حیوانات نیز از خون حجامت و بوی تعفن آن
گریزانند اما از خون اهداشده برای خوردن استقبال هم
میکنند.

جالب است بدانید که پیغمبر اکرم(ص) ،حضرت علی(ع) و امام
صادق(ع) این موضوع را متذکر شدهاند که "سم از هر کجا ،وارد
بدن شود ،از محل حجامت خارج میشود" یا "از موضع
حجامت ،چیزی جز سم دفع نمیشود".
طبق تحقیقات ،میزان کلسترول خون حجامت ٩ ،تا  11برابر
بیشتر از خون وریدی است بنابراین برای کاهش میزان کلسترول
خون ،انجام حجامت بسیار مفیدتر است همچنین سم موجود در
خون حجامت  23برابر سم خون وریدی است.
بیشتر کسانی که خون اهدا میکنند در غالب موارد سیگار و
دخانیات مصرف میکنند بنابراین خون اهداشده این افراد نهتنها
برای گیرندگان خون مفید نیست بلکه میتواند مضر هم باشد؛
توصیه و تأکید میکنیم افراد اهداکننده خون ،قبل از اهدا کردن
خونشان ،حتماً حجامت کنند تا بدینوسیله خونی که اهدا
میکنند خون تمیز و سالم باشد.
غالباً مشاهده میشود که گیرندگان خون بعد از دریافت پکسل
خون ،دچار بیماریهای دیگری از جمله زخم معده یا کبد چرب،
عصبانیت و پرخاشگری ،افسردگی و  ...میشوند در حالی که قبالً
به این بیماریها مبتال نبودهاند و در واقع از اهداکنندگان خون
دریافت کردهاند.
میان کسانی که در جنگ تحمیلی در معرض بمبارانهای
شیمیایی قرار گرفتهاند ،افرادی که در حین جنگ ،حجامت
کردهاند سالم باقی ماندهاند و مابقی طی این سالها ،مشکالت
بمبارانهای شیمیایی را تاکنون بهدوش کشیدهاند.
نهایتاً این نکته را یادآور میشویم که حجامت یکی از بزرگترین
شاخصههای طب سنتی ایرانی است؛ برای سالم زنده ماندن و
داشتن زندگی بدون بیماری باید خود را ملتزم به انجام آن
بدانیم.
دکتر حمزه سام دلیری؛ عضو انجمن علمی طب سنتی
ایران
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حجامت پیشگیرانه خطر آفرین نیست و با رعایت اصول صحیح می توان آن را
حداقل سالی دو مرتبه در فصل بهار و پاییز انجام داد ولی حجامت به منظور درمان
اگر توسط افراد غیر پزشک و غیر مطلع انجام شود ممکن است نه تنها موجب
درمان نگردد بلکه مشکالتی را نیز برای بیمار ایجاد کند .تجربه نشان داده است که
برای افراد ذیل نباید حجامت انجام شود.
افرادی که طبق تعریف طب سنتی در گروه بلغمی مزاجها قرار می گیرند در این
افراد ابتدا باید غلبه بلغم را با برنامه غذایی و تجویز مسهل رفع نمود و سپس
حجامت انجام داد در این گروه از افراد بادکش گرم وخشک جایگزین خوبی برای
حجامت است.
زنان باردار تا پایان ماه چهارم حاملگی تشکیل کامل جنین
حجامت زنان در ایام عادت ماهانه (رگل ) به خصوص در اواخر عادت ممکن است
موجب افت شدید فشار خون و مشکالت دیگر شود.
افراد دچار مشکالت انعقادی مثل کمبود پالکت و هموفیلی
عده ای از پزشکان معتقدند که در افراد دچار فشار خون خیلی باال ابتدا باید فشار خون را کنترل نمود و سپس اقدام به حجامت
کرد .اما عده ای دیگر از پزشکان نیز معتقدند که حجامت این افراد هیچ مانعی و خطری ندارد و حجامت را باعث تعدیا فشار خون
این افراد می دانند .حجامت افراد دارای فشار خون خیلی پائین  ،در این افراد ابتدا با تجویز شربتی از عسل فشار بیمار تعدیل شده
سپس حجامت انجام می شود.
در حالت گرسنگی و تشنگی شدید در حالت استرس روحی خستگی مفرط و در حاالت روحی نا مناسب نظیر احتالم حجامت
انجام نشود.
دکتر محمد جواد اسالمی پور

محدثه رحمتی
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بعضی از افراد در فصل بهار تمایل دارند بیشتر بخوابند .شب ها زودتر می خوابند و صبح ها نیز دیر از خواب بیدار می شوند و
باز هم احساس سستی و خواب آلودگی می کنند و دچار مشکل در کارهای روزمره می شوند .به راستی مشکل از کجاست؟
در فصل بهار دالیل متعددی این قضیه را توجیه میکند .تغییرات ساعات شب و روز ،تغییرات دمایی ،افزایش سطح گرده ها و
آنتی ژن ها و دالیل دیگر که به آنها خواهیم پرداخت.
در ابتدا الزم به ذکر است که در سرمای زمستان ،رگ های سطحی بدن جمع و منقبض میشوند تا بدن گرمای کمتری از
دست بدهد و دمای آن ثابت بماند .لذا خون و اکسیژن بیشتری به سمت اندامهای داخلی و خصوصاً مغز میرود اما زمانی که بهار
فرا میرسد ،با گرم شدن هوا ،رگهای خونی گشاد و منبسط می شوند ،لذا فشار خون کم شده و بیشتر جریان خون به سمت
پوست میرود و خون و اکسیژن کمتری به سمت مغز میرود .همچنین افزایش فعالیت سوخت و ساز بدن در بهار نیاز به اکسیژن
بیشتری دارد ،لذا اکسیژن کمتری به طرف مغز فرستاده میشود .لذا مغز به مدت زمانی نیاز دارد که خود را با شرایط جدید وفق
دهد و تا این هماهنگی صورت بگیرد حالت خوابآلودگی فصل بهار بروز میکند.

یک پزشک آمریکایی در طی تحقیقاتی و اندزه گیری
میزان گرده های گیاهان بهاری در سطح شهر متوجه
افزایش میزان چشمگیری از آنها شد .او دریافت که
بسیاری از افراد ساکن شهر اعمم از رانندگان وسایل
نقلیه عمومی،کارمندان و سایر مردم ،به این گرده ها
بعنوان آنتی ژن پاسخ داده اند و دچار آلرژی شده اند.
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آلرژی یعنی پاسخ بیش از سیستم ایمنی بدن به آنتی ژن.در زمانی که فرد با ماده ی
آلرژن روبرو میشود ،سیستم ایمنی او به آلرژن پاسخ داده و باعث گشادی رگ ها،و به
تبع آن باعث آبریزش بینی و ترشح اشک از چشم میشود .بدن ،برای مقابله با آلرژی
انرژی زیادی را صرف می کند که باعث ضعیف شدن فرد می شود .همچنین گرفتگی
بینی در خواب ،فرد را خسته می کند و همین مسئله به نوبه ی خود موجب بدخوابی
میشود و فرد برای اینکه مدت مورد نیاز خواب بدن را تامین کند مجبور به افزایش
میزان خواب خود خواهد شد .افراد برای رفع حالت آلرژی ،معموالً آنتی هیستامین
مصرف می کنند .بعضی آنتی هیستامین ها باعث سردرد مداوم در صبح می شوند و
فرد را خواب آلوده می کنند .مصرف آنتی هیستامین باعث خواب آلودگی شما در محل
کار می شود.

چه غذاهایی می تواند در خواب افراد اختالل ایجاد کند ؟ آیا تنقالت
نوروزی همچون آجیل و شیرینی می تواند با توجه به مزاج باعث کم
خوابی یا پرخوابی شود ؟ خوراکی های حاوی کافئین از جمله قهوه ،
شکالت های کاکائویی و نوشابه و کشیدن سیگار و مصرف الکل و
همچنین پرخوری در وعده شام و مصرف غذاهای چرب و دیر هضم
می تواند در خواب افراد اختالل ایجاد کند .از نظر طب سنتی مغز
دارای مزاج سرد و تر است و هر عاملی از جمله نوع تغذیه  ،استرس ،
فکر و خیال زیاد سبب تغییر در مزاج مغز و سوء مزاج آن می شود
که می تواند ریتم خواب و بیداری فرد را بر هم زند  .در نتیجه
مداومت بر مصرف مواد غذایی با مزاج گرم و خشک از جمله غذاهای
پر ادویه و آجیل و شیرینی جات که سبب کاهش رطوبت مغز می
شود می تواند سبب کم خوابی شود  .البته مزاج فرد نیز در میزان
خواب موثر است  .برای مثال افراد با مزاج گرم و خشک و سرد و
خشک دارای خواب کمتری نسبت به افراد با مزاج گرم و تر و سرد و
تر هستند و در کل بی خوابی در افراد با مزاج خشک بیشتر دیده می
شود .
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این موضوع باعث ایجاد مشکالت تحصیلی در دانش
آموزان و دانشجویان میشود .آنها دائما در کالس
مشغول چرت زدن هستند و یا هنگام مطالعه دچار
رخوت و سستی میشوند و همین امر موجب کالفگی
آنها میشود.خیلی از آقایان و خانم ها نیز بخاطر همین
مسئله از کارهای روزمره خود باز میمانند و در نتیجه
دچار سردرگی و عقب افتادن از زندگی خود میشوند.
"انگار قرص خواب خورده بودم؟ با این که شب تا
صبح را خوب خوابیده بودم و برنامه ریزی درستی
برای درس خواندن داشتم؛ اما خواب آلودگی بدجوری
برنامههایم را برهم ریخت! بیاختیار خمیازه
میکشیدم و پلکهایم سنگین شده بود! اولش فکر
کردم شاید کسالتی که جسم و روحم را در برگرفته به
خاطر درس خواندنهای پیاپی است؛ اما بعد از کلی
تحقیق تازه فهمیدم که خواب بهاری به سراغم آمده".
چه بسیار زمانهایی که سر کالس ،محل کار ،در
اتوبوس و تاکسی ،خواب بهاری پلکهایمان را سنگین
کرده است .کسالت بهاری حالتی ناشی از تغییرات
بدن به واسطه گذر از فصل زمستان به فصل بهار
است .این تغییرات تنها مختص انسان نیست ،بلکه در
میان جانوران نیز تغییرات چشمگیری در این زمینه
مشاهده میشود.

چکار کنیم که از این مشکل خالص بشیم؟

ورزش های سبک ،مصرف ویتامین  ،cمصرف  2لیتر آب در روز و مصرف
سبزیجات و میوه جات تازه سبب سازگاری بدن با این فصل است.خواب کافی
ولی نه بیش از اندازه ،در رفع کسالت موثر است .زیرا خواب زیاد قشر مغز را
بی حس می کند و باعث خواب آلودگی بیشتر می شود .به همین دلیل است
که هر قدر فرد بیشتر بخوابد ،بیشتر احساس کسالت و خواب آلودگی می کند.
شستن دست و صورت پس از بیدار شدن با آب سرد بسیار مهم است و داشتن
تحرک بدنی هم به فرد در رفع کسالت کمک می کند .پرورش گل و گیاه در
یک باغچه کوچک و یا نگهداری از گلدان و همزیستی با گیاهان هم در رفع
اختالل بسیار موثر است .چرت  15دقیقه ای بین روز بسیار مفید است .قبل از
رفتن به رختخواب غذای پرحجم مصرف نکنید .پس از خواب نیز یک دوش
آب ولرم در رفع خواب آلودگی و کسالت موثر است .حجامت یا اهدای خون:
که عالوه بر تأمین سالمتی از غلظت خون میکاهد.توجه به فضای محیط:
مانند رنگ روشن ،نور کافی ،درجه حرارت متناسب ،بوی مطبوع ،زیبایی
محیط ،گل و گیاه و فضای سبز رعایت بهداشت فردی ،نظافت بدن و لباس و
محیط رعایت نظم و آراستگی فردی و محیط پیرامون و پرهیز از شلختگی
اقدام برای درمان بیماریها و حفظ سالمت از جمله عفونت چشم که مستقیما
موجب خواب آلودگی و کسالت است.
معاشرت با انسانهای سرزنده ،نشیط و موفق.استقبال از برنامههای رقابتی
پرهیز از معاشرت با انسانهای سست و بیرمق
منابع:
beytoote.com
topnaz.com
entekhab.ir
rasekhoon.net
کتاب راز درمان اثر دکتر عبداهلل شادروان احمدیه

نیما بابایی

10

پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
اسالمی دریافتند 《کروسین》ماده موجود در
زعفران می تواند مانع از بین رفتن فولیکول ها
شود،همچنین قادر است سطوح سرمی استروژن و
پروژسترون را کاهش دهد.
در هیپوتاالموس پپتیدی (پلیمرهای کوچک از بهم
پیوستن اسیدهای آمینه) به نام 《کیس پپتین》یا
《متاستین》 وجود دارد که به عنوان مهارکننده
متاستاز در سلولهای مالنوم شناخته شده است .این ژن
در سلولهای عصبی هیپوتاالموس بیان می شود و
محور
در
کلیدی
ای
کننده
تنظیم
هیپوتاالموس_هیپوفیز_گناد در پستانداران ماده و برای
رشد فولیکولی و تخمک گذاری در طول تولید مثل
مورد نیاز است.

سلولهای عصبی بیان کننده 《کیس پپتین》 ترشح هورمون آزاد
کننده گنادوتروپین را تنظیم کرده و از این طریق هورمون تحریک
کننده فولیکول ()FSHو هورمون لوتئینی( )LHرا کنترل میکند.بر
اساس تاثیری که در رشد و نمو اندام جنسی و محور
هیپوتاالموس_هیپوفیز_گناد دارد،اختالل عملکرد سلولهای عصبی
کیس پپتین میتواند منجر به ناهنجاری رشد جنین و ناباروری شود.
دکتر کاظم پریور و همکارانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات در مطالعه ای تاثیر زعفران را بر محور هیپوفیز_گناد و بیان
ژن هیپوتاالموسی  kiss_1در موشهای صحرایی بررسی کردند.
نتایج این مطالعه که در آخرین شماره《نشریه ی بین المللی
باروری و ناباروری》پژوهشگاه رویان منتشر شده،نشان میدهد
کروسین در سطح هیپوتاالموسی بیان ژنkiss_1راکاهش میدهد.با
این حال،کاهش بیان ژنkiss_1بر هورمونهای وابسته به جنسیت
LHوFSHتاثیر نمیگذارد.این موضوع نشان میدهد مکانیسم های
دیگری ممکن است این کاهش رامتعادل کند.در سطح تخمدان
،کروسین مثل یک عامل ضد آپوپتوتوزی عمل میکند و از بین رفتن
فولیکولها را کاهش می دهد.

مائده خاک باز
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با مطالعه تاریخ در می یابیم جذام یکی از قدیمی ترین بالیایی
است که بشر با آن دست به گریبان بوده است .اولین نمونه های
جذام  ،در مناطقی از جمله هند و مصر دیده شد و تا مدتها
تصور می شد که این بیماری ارثی  ،عذابی از جانب خداوند
است .اما در سال  ،1873یک پزشک نروژی به نام « گرهارد
هانریخ آرمورهانسن» کشف کرد که عامل واقعی جذام ،باسیلی
به نام « میکو باکتریوم لپرا» است.
هم اکنون نیز جذام ،یکی از بزرگترین مشکالت سالمتی  ،در
بسیاری ازکشورهای در حال توسعه  ،محسوب می شود .درآغاز
سال  ،1998بیش از هشتصد هزار بیمار مبتال به جذام به ثبت
رسید  .در حالی که تا یک سال پیش از آن ،تقریبا هفتصد هزار
نمونه جدید ،دیده شده بود  .در مجموع به نظر می رسد بیش از
یک میلیون نفر به این بیماری مبتال هستند که بیشتر آنها در
آسیای جنوب شرقی  ،آفریقا و آمریکای التین پراکنده شده اند و
تنها درهشت کشور هند ،ماداگاسکار ،بنگالدش ،میانمار ،نپال و
نیجریه می توان حدود  91درصد از کل این بیماری را شناسایی
کرد.

* جذام چیست؟
جذام یک بیماری مزمن مسری است که به وسیله باسیل های
مقاومی به نام میکوباکتریوم لپرا به وجود می آید .پوست و اعصاب،
مهمترین مناطقی هستند که هدف این باسیل ها قرار می گیرند .هر
چند که سایراندام های بدن نیز چندان از حمله این بیماری ،مصون
نیستند .به خصوص دست ،پا ،صورت و چشم ها ممکن است دچاراین
ضایعه شوند .چون عصب این اعضا از بین می رود ،بیمار آسیب
دیدگی و سوختگی حاصل از بیماری را احساس نمی کند و ضایعات
حاصله ممکن است تبدیل به زخم شوند  .به عالوه این بیماری
ممکن است خود را به صورت ضعف ماهیچه ها و فلج نیز نشان دهد
و در نتیجه ،معلولیتهای جدی از قبیل از شکل افتادگی عضو یا حتی
کوری و از بین رفتن انگشتان دست و پا به وجود خواهد آمد.
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* چگونگی سرایت و انواع جذام
جذام عمدتاً با قطرات بسیار ریز آب بینی می تواند پراکنده شود .
بهداشت و وضعیت زندگی نیز در انتقال بیماری ،نقش موثری دارند.
اکثر افرادی که به این بیماری مبتال هستند ،هیچ وقت متوجه نمی
شوند که به این باکتری آلوده شده اند .درمیان این بیماران ،عکس
العمل سیستم ایمنی ،نوع جذامی را که به آن مبتال شده اند،
مشخص می کند  .انواع جذام عبارتند از:
پسی – باسیالری :بیماری جذامی با تعداد نسبتاً کمتر باکتری.
مالتی – باسیالری :چون بیماران جذامی مالتی ،تعداد بیشتری از
باسیل ها را در بدن خود دارند ،بیماری آنها واگیر دارتر خواهد بود،
ضایعات پوستی بیشتری خواهند داشت و درمان طوالنی تری در
انتظارشان است.
* عالیم این بیماری
رنگ پریدگی پوست و بی حسی ،اولین عالیم جذام هستند  .در
بیماران مالتی -باسیالری  ،بسیاری از اندام های دیگر مانند غدد
لنفاوی ،بینی ،بیضه و کلیه ها نیز ممکن است درگیر شوند  .اما
مهمترین معلولیت ناشی از جذام ،درگیری اعصاب باالتنه است که
درنتیجه آن ،بی حسی یا اختالل حرکتی در یک سری عضالت
مشخص ،به وجود می آید.

* درمان جذام
از آن جا که تمامی میکوباکتریوم های فعال قابل کشته شدن هستند ،جذام یک بیماری قابل درمان است.
چند دارو درمانی ،موثرترین درمان پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی برای بیماری جذام است  .البته بیماران برای معالجه کامل ،باید
به صورت مرتب داروهای خود را طی دوره های نسبتاً طوالنی مصرف نمایند.
یک دوره  6ماهه برای بیماران پسی – باسیالری و یک دوره  12-24ماهه برای بیماران جذامی مالتی – باسیالری کافی خواهد بود.
جذام بیشتر از هر چیز ،یک بیماری معلولیت آور است از این رو ،هدف از کنترل برنامه ها ،عالوه بر قطع انتقال باکتری و درمان
بیماران ،کاهش ناتوانی و معلولیت آنها نیز هست.
آنچه که در این بیماری اهمیت دارد ،آغاز سریع درمان است  .یعنی پیش از آن که اولین عالیم معلولیتها ظاهر شوند.
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شایان ذکر است که جذام هنوز یکی از معضالت
جدی سالمت عمومی است  .با وجود این  ،برای
کنترل آن هیچ کار جدی صورت نگرفته است  .از
هنگامی که راه درمان موثر برای آن پیدا شد ،امکان
پیشگیری از شکل افتادگی اندام ها و معلولیت وسرعت
در بهبود ،فراهم گردید  .البته به یاد داشته باشید که
این فقط درصورتی امکان پذیر است که درمان تا حد
امکان ،سریع آغاز شود.

* روایات اسالمی در مورد درمان تغذیه ای جذام
ابوهریره )ره( روایت کرده که رسول خدا )ص( فرمود :زیتون را بخورید و به بدن بمالید که هفتاد مرض از جمله جذام را شفا
می بخشد.
در کتاب " خواص سبزی های خوراکی " تالیف " مرتضی نظری آمده است که امام صادق فرموده اند  :خوردن ریحان فرد را
از بیماری جذام ایمن می گرداند .و نیز فرموده اند  :خداوند متعال مرض جذام را از یهود برداشت ،زیرا آنها چغندر می
خوردند.
امام موسی کاظم نیز فرموده اند  :به خوردن شلغم عادت کنید  ،زیرا در هر کس رگ جذام باشد آن را از بین می برد.
منبع :سایت تبیان

ریحانه محمد ظاهری
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سندرم ژنتیکی پروگریا یا پیری زودرس کودکان ،کلیه اندامهای بدن کودک را تحت تاثیر قرار می دهد .و عالیمی که در بدن
شخص مبتال ظاهر می شود کامال متفاوت از پروسه طبیعی سالخوردگی است و به همین جهت قابل کنترل نیز نیست.
این بیماری چه در دختران و چه در پسران به یک نسبت ( یک نفر از هر یک میلیون کودک ) دیده می شود؛ علت آن نیز،
بروز جهش ژنتیکی در کروموزومهای فرد است ،اما مکانیسم دقیق این تغییر ژنتیکی هنوز کامال شناخته نشده است .حتی از
تعریف بیماری پروگریا به عنوان یک بیماری مستقل نیز ،مدت زمان زیادی نمی گذرد.
بدیهی است که درمان نیز برای پروگریا وجود ندارد و اکثر کودکان مبتال ،در  8یا  1۰سال ابتدای زندگی از بین می روند.
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عالیم سندرم پیری زودرس :
در کودکی که دچار سندرم پیری زودرس شده است عالیم زیر عموماً دیده می
شود؛
– در ناحیه سر و صورت:
طاسی ،چروک شدن ناحیه پیشانی و اطراف چشمها ،لرزه فک و دهان و افتادن
دندانها؛
– در استخوانها:
ماهیچه های ضعیف و استخوان های نارس و شکننده و شکستگی لگن،
همچنین ،بیماری قلبی و عروقی نیز ،در کلیه این کودکان دیده می شود؛
به عالوه عالئمی از قبیل خاکستری شدن موی سر ،آب مروارید ،گونه های
چروک افتاده ،صدای سالخورده و خشن ،پوکی استخوان ،دیابت و انواع
سرطانهای شایع نیز ،ممکن است در فردی که دچار پروگریا شده دیده شود.

لیال شیخی

16

بطری های آب معدنی مواد مضری تولید می کنند که عبارتنداز:بیسفنولA-فتاالت-نیترات و...
🔺بیسفنول: Aماده ای شیمیایی است که صنایع بزرگ برای ایجاد ثبات در رزین های اپوکسی و پلی کربنات
پالستیک یا پالستیک سخت استفاده می کنند .همچنین در پالستیک نرم نیز برای جلوگیری از ترک خوردگی استفاده
می شود .این ماده در بطری های آب معدنی استفاده می شود و در معرض گرما نشت پیدا میکند که به نوبه خود
باعث ایجاد "استروژن مصنوعی" یا بدترین نوع استروژن می شود .این ماده درصورتی که به آب راه پیدا کند باعث
سرطان تخمدان ،پروستات ،سینه و برخی سرطان های دیگر میشود .به عالوه این ماده به شدت جنین ،نوزادان،
مغزکودکان و غددپروستات را تحت تاثیرقرار می دهد .اختالل رفتاری بیش فعالی و پرخاشگری درکودکان نیز محصول
وجود این ماده درآب است .نشت بیسفنول  Aدر آب در اثر استفاده از آب معدنی مشکالت زیاد دیگری را نیز به همراه
دارد که همه و همه با استفاده از لیوان شیشه ای وآب شیرشهری قابل تحمل هستند.
🔺فتاالت :فتاالت یکی دیگراز ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در پالستیک انعطاف پذیر است .این ماده در آب بطری
نشت پیدا می کند و باعث مشکالتی از قبیل سرطان کبد ،آتروفی بیضه و عقیمی در مردان می شود.
🔺نیترات :میزان نیترات آب معدنی از اهمیت باالیی در سالمت آن برخوردار است .هرچه میزان نیترات آب کمترباشد،
بهتراست .اما اغلب آب معدنی ها این طور نیستند .ازسوی دیگر حتی میزان گفته شده ی نیترات در روی برچسب
بطری همه ی مسئله نیست .طریقه ذخیره سازی بطری ها ،دمای محیط ،تاریخ انقضا و تولید همه اثرگذار هستند.
بطری هایی که زیر نورمستقیم آفتاب قرارگرفته باشند یا در گرما منتقل شده باشند ،میزان سمیت بیشتری نسبت به
سایرآبها دارند و باعث بروز مشکالت در بدن انسان می شوند .توصیه می شود که از خرید بطری های آب معدنی که در
بیرون فروشگاه و زیر آفتاب قرار دارند ،خودداری کنید .همچنین این مواد باعث مبتال شدن به بیماری متهموگلوبین
می شود.

سعیده عبداله پور
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خواص درمانی چایی قاصدک
قاصدک از مواد سالم مانند کاروتن ،فیبر ،مواد معدنی ،بتا کاروتن ،ویتامین Cو بسیاری از مواد دیگرتشکیل
شده است .این چای از طب گیاهی چینی است .قاصدک دارای مزایای بسیاری برای سالمتی است .از ریشه
برگ و گل گیاه قاصدک در داروهای گیاهی استفاده می شود .قاصدک همچنین بشکل چای مصرف می شود
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سیستم هضم بهتر
چای قاصدک منبع خوبی از فیبر است که باعث تحریک اشتها و
بهبود گوارش است .یک ملین فعال است .باعث کارکرد درست روده
ها با افزایش تعداد باکتری های مفید در معده می شود .جریان صفرا
حفظ می شود ،چای قاصدک برای بهبود کبد خوب است ،برای حفظ
یک سیستم هضم بهتر است .چای قاصدک یک عامل بسیار فعال
است که به راحتی معده را از اختالالت گوارشی حفظ میکند.

سالمتی کلیه :
چای قاصدک خواص ادرار آور قوی دارد .راه شگفت انگیز برای
کمک به سوخت و ساز مواد زائد ،نمک و آب اضافی بدن
دریافت هموار بدون ایجاد هر گونه آسیب به کبد کار می کند.
ایجاد یک سپر برای محافظت از سیستم ادراری است از رشد و
عفونت های میکروبی مضر پیشگیری میکند.
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محافظت از کبد:
لوتئولین در چای قاصدک کمک می کند تا کبد بهتر کار کند.
قاصدک سرشار از کولین است ،که محافظ کبد است .ویتامین Cو
لوتئولین در چای قاصدک ترکیب بسیار مفیدی است که ازهر نوع
عفونت محافظت می کند .چای قاصدک نیز به حفظ سطح مایع بدن
کمک میکند

بهبود سالمت مغز:
چای قاصدک یک منبع بالقوه از ویتامین Kاست چون مقدارزیادی
ویتامین Kدارد ،قاصدک می تواند با بیماری های مغزی مانند
آلزایمرمقابله کند .از آسیب سلول های عصبی پیشگیری میکند.

بینایی بهتر:
وجود  zeaxanthinدر قاصدک از اشعه  UVکه باعث
آسیب شبکیه چشم می شود محافظت میکند .دژنراسیون ماکوال
نیز میتواند با مصرف منظم چای قاصدک جلوگیری شود.
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ضد دیابت:
سطح قند خون و انسولین را تنظیم میکند .وجود
laevulinدر قاصدک یک عامل مفید برای تحریک
تولید انسولین در پانکراس است .این همچنین می
تواند سطح قند خون را کنترل کند .داشتن طبیعت
ادرار آور ،چای قاصدک باعث تکرر ادرار حذف
قند اضافی و نمک کمک میکند

افزایش سیستم ایمنی بدن:
DNAو سلول های ما توسط رادیکال های آزاد آسیب میبیند.
چای قاصدک حاوی مقدار زیادی از آنتی اکسیدان ها است که
می تواند DNAو سلول های ما را از آسیب محافظت کند .آن به
عنوان یک عامل کاهش پیری فرآیند سلولی کار می کند .با قارچ
ها و میکروب ها مبارزه میکند ،چای قاصدک یک سیستم ایمنی
بدن بهتر فراهم می کند
جلوگیری از سرطان:
قاصدک دارای مواد تشکیل دهنده بسیاری است که می تواند ما
را از سرطان محافظت کند .اسید  Taraninicیک ترکیب
موجود در چای قاصدک است که یک جنگنده مفید بر علیه سلول
های سرطان خون است.
پوست سالم
عصاره قاصدک برای بهبود وضعیت پوست بسیار مفید است.
پوست را از عفونت های میکروبی و قارچی محافظت می کند.
از بین بردن آکنه:
به عنوان یک  detoxicو عامل مدر ،چای قاصدک میزان
تعریق در بدن را کاهش میدهد .سموم بدن را از بین برده و
سیستم ایمنی را تقویت میکندخواص ایمنی بدن را تقویت میکند .
آکنه عمدتا به دلیل زهکشی نادرست سموم و سیستم سوخت و
ساز بدن است ، .قاصدک می تواند این دو عامل را بهبود دهد تا
از شر آکنه خالص شوید
کاهش وزن:
کاهش وزن با استفاده از دارچین .نوشیدن چای قاصدک به طور
منظم می تواند به کاهش وزن کمک کند .ادرار یک پروسه است
که تقریبا  ٪10-5از چربی بدن ما را تشکیل میدهد .باز آنجا که
از خواص مدر قاصدک دفع چربی از بین رفته و کاهش وزن
است.
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جلوگیری از کم خونی:
چای قاصدک یک جنگنده قوی بر علیه کم خونی
است .قاصدک غنی از آهن و ویتامین Bاست
سالمت استخوان:
کلسیم عنصر الزم برای توسعه استخوان های ما
است و چای قاصدک حاوی مقدار کلسیم .همچنین
ویتامین  Cو  leutinاست  .این باعث می شود
استخوان ما قوی ترشود قاصدک هم درد آرتروز را
کاهش می دهد و اسیدهای چرب موجود در آن درد
استخوان را کاهش می دهد.

حفظ سطح فشار خون:
میزان باالی پتاسیم و فیبر در چای قاصدک
جایگزینی سدیم ،به سطح فشار خون کمک میکند
منبع :تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سالم

مریم محمدی

نظریهی تکامل از طریق انتخاب طبیعی که نخستین بار توسط کتاب “منشاء انواع” داروین ،در سال  185٩به شکل رسمی مطرح
شد ،پروسهای است که ارگانیسمها در طی گذر زمان در نتیجهی تغییراتی قابل توارث که در ویژگیهای فیزیکی یا رفتاری کسب
میکنند ،با محیط اطراف خود سازگارتر میشوند ،در نتیجه شانس بقا و احتمال انتقال ژنهایشان به نسل بعد افزایش مییابد .این
تئوری ،یکی از بهترین تئوریهای مطرح شده در تاریخ علم است که توسط بسیاری از شواهد قابل اعتماد حمایت میشود و با
شاخههای بسیاری از علم نیز ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم دارد؛ نظیر باستانشناسی ،زمینشناسی ،ژنتیک و حوزههای مختلف
زیستشناسی.
این تئوری دو مضمون اصلی را شامل میشود؛ همهی انواع حیات روی زمین به یکدیگر مربوط و مرتبطند و تنوع حیات به دلیل
اصالح جمعیت توسط انتخاب طبیعی است.
این تئوری برخی اوقات به عنوان “بقای مناسبترین” نیز توصیف میشود اما لفظ “مناسبترین” میتواند گمراهکننده باشد .بدین معنا
که در این جا ،مناسب به تواناییهای بدنی و قدرت یک جاندار اطالق نمیشود ،بلکه به معنای توانایی یک ارگانیسم برای زنده ماندن و
تولیدمثل است.
داروین زیرشاخهای از انتخاب طبیعی با نام “انتخاب جنسی” را نیز توصیف کرده است که به توانایی جاندار در جذب جفت اطالق
میشود .پرهای زینتی طاووس و شاخِ گوزنهای نر مثالهایی از ویژگیهایی هستند که به منظور افزایش شانس جفتیابی توسط
انتخاب جنسی به وجود آمدهاند.

باید در نظر داشت که داروین نخستین دانشمندی نیست که برای تکامل ،به نظریهپردازی پردخته است .المارک ،بیولوژیست فرانسوی
به این نکته که ارگانیسمها میتوانند ویژگیهای خود را به زادهها انتقال دهند دست یافت اما در برخی از جزئیات دچار اشتباه
شد.جالب است بدانید که در همان بازهی زمانی که داروین مشغول به فعالیت بود ،بیولوژیست بریتانیایی ،آلفرد راسل واالس نیز به
شکل مستقل تئوری تکامل بر اساس انتخاب طبیعی را مطرح کرد
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مفهوم مدرن انتخاب طبیعی :
داروین چیزی از علم ژنتیک نمیدانست .او الگوهای انتخاب طبیعی را مشاهده
کرد اما از علت دقیق آن اطالعی نداشت .با گذر زمان و کشف مادهی ژنتیکی،
کدهای بیولوژیک برای ویژگیهای رفتاری و چگونگی انتقال صفات از والدین به
فرزندان ،تئوری جدیدی بر مبنای تئوری داروین شکل گرفت که “سنتز تکاملی
مدرن” نام دارد و تلفیقی از تئوری داروین و مندل است.
تغییرات فیزیکی و رفتاری که امکان انتخاب طبیعی را فراهم میکنند در
سطوح  DNAو ژنها رخ میدهند .این تغییرات ،که “جهش” نامیده میشوند
مادهی اصلی هستند که تکامل را ممکن میسازند.
اغنای شواهد برای توجیه تئوری داروین:
با وجود این که دانشمندان میتوانند پیشبینی کنند وال اولیه چه شکلی
بودهاند ،کمبود فسیلهای قابل اعتماد در این زمینه برای حمایت از این تئوری
سبب میشود مدرکی در دست نداشته باشند .خلقتگرایان از کمبود فسیلها به
عنوان عاملی برای حمایت از ایدئولوژی خود استفاده میکنند و میگویند تکامل
حقیقت ندارد .آنان پیشتر رفته و با به سخره گرفتن انتخاب طبیعی میگویند
چگونه ممکن است روزی والی وجود داشته است که روی پا راه رفته است! با این
حال ،در ابتدای دههی  ٩۰میالدی ،این چیزی است که دقیقاً داشنمندان
یافتهاند.
مدرک حیاتی که در سال  1٩٩4کشف شد ،اوضاع را تغییر داد! زمانی که
باستانشناسان بقایای فسیلی از  Ambulocetus natansکه نام علمی آن به
معنای وال که شنا میکند و راه میرود است را کشف کردند .بررسیها نشان
میدادند که بدن این جاندار برای شنا کردن مناسب بوده است ،با این حال
توانایی راه رفتن در خشکی را نیز داشته است؛ چیزی شبیه شیرهای دریایی .در
هنگام شنا کردن ،این موجود باستانی شبیه سمور دریایی حرکت میکرده است
و با استفاده از پاهای عقبی خود ،آب را به عقب هل داده است.
والهای امروزی راه خود را درون آبها با ضربات قوی دم افقی خود باز میکنند
اما Ambulocetusها دارای دمی شالقمانند بودهاند ،بنابراین برای حرکت
درون آب به پاهای خود وابسته بودهاند که انرژی زیادی را میطلبیده است.
در طول زمان ،بسیاری از گونههای حد واسط که گونههای گذار نامیده میشوند
و مفقودشده تصور میشدند ،کشف شدهاند که شواهدی بیشتر برای حمایت از
تئوری داروین محسوب میشوند.

جنجال برانگیزترین تئوری تاریخ!
با وجود غنی بودن منابع ویروسی ،شواهد ژنتیکی و سایر حوزههای علمی ،برخی افراد هنوز این تئوری را زیر سوال میبرند.
برخی از سیاستمداران و رهبران دینی این تئوری را مختوم شمردهاند و ادعا دارند که یک خالق ماوراء زمینی توجیه خلقت
تمام موجودات زنده ،خصوصاً انسانها ،است .مسئوالن آموزش و پرورش نمیدانند که آیا تئوری انتخاب طبیعی باید همراه با
سایر ایدهها ،مانند وجود خالق هوشمندانه یا خلقتگرایی ،در کتب آموزشی قرار گیرد یا نه.
تکامل با شواهد فراوانی حمایت میشوند و ایدهای کامالً مبتنی بر علم برای توجیه تنوع گونههای کنونی است.
در صورتی که شخصی بتواند توجیه جدیدی برای تنوع گونههای بیاید“ ،داروین جدید” خواهد بود.

منبع www.livescience.com:
علی بابایی
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فصلنامهتابان،پذیرایمقاالتعلمیشمادرزمینهعلومزیستیمیباشد.
*مسئولیتصدقواعتبارمطلببرعهدهینویسندگانمقاالتمیباشد.
*فصلنامهدرقبول،ردیاویرایشمطلبآزاداست.
*مقالههابهصورتعلمیومنسجمتهیهگرددوازطریقارجاعدهیکاملحقوقسایراشخاصدرمقالهرعایت
شود.
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