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سردبیرسخن 
چیست؟؟علممفهوم

میکند؟ترنزدیکخدابهراماچقدرشناسیزیستعلم
نایورایدرخدایینیروییکیااستاتفاقیخلقتنظمآیا

دارد؟وجودنظم

خدابهراماکهاستدانشیآندین،دیدگاهازعلمتعریف
خوبیهبکهاستعلومیازیکیشناسیزیست.کندمینزدیک

استممکن.کندنزدیکعلمازتعریفاینبهراماتواندمی
اییانتهکهشناسیزیستتویدرتومطالبوزیاداصطالحات

سپاماباشدآوررنجوکنندهخستهبسیاراولدیددرندارد،هم
پیچیدگیاینورایدررامهمواقعیتیکمرحلهاینازگذراز

علم،همهاینآفرینندهعظمتآنوکردمشاهدهتوانمی
مااطالعاتافزایشاگرقطعطوربه.استپیچیدگیوظرافت
هدفازراماباشدبودنمهماحساسوخودبینیاشنتیجه

خداستخلقبهخدمتآنازبعدوخداشناسیکهعلمآموزش
آفریدگارعظمتبرابردرماشودباعثاگراما.کندمیدور

اصلیهدفبهبشناسیمبهتررااووکنیمکوچکیاحساس
نزدیکاوست،بهشدننزدیکوخداشناختکهعلمآموزش

.ایمشده

مورددرعلیحضرتسخناندررابینشایننوعبهترین
مورچهمورددرکهجاییدریافتمزندهموجوداتآفرینش

با(البالغهنهجآفرینشعجائبوپیامبرستایشحمدخطبه)
قدرتعظمتدر(مردم)اگر:کندمینگاهریزبینیودقت

بازراستراهبهاندیشیدند،میاونعمتاهمیتو(خداوند)
وماربیهادلولیمی ترسیدند،دوزخسوزانآتشازومی گشتند

خداکهکوچکیمخلوقاتبهآیا.استمعیوببصیرتهایچشم
حسابودقیقراآنهاآفرینشچگونهکهنگرندنمیاست،آفریده

آنهابرایچشموگوشساخته،متقنراآنهاترکیبوشده
است؟کردهمرتبراآنهاپوستواستخوانوآفریده

1



مقدمه
تعالیبسمه

رژیانباانجمنهایفعالیتشروعوشناسیزیستعلمیانجمناعضایفعالیتآغازروزنخستینازتحصیلیترمدوحدوددر
...میگذردگذشتههایسالبهنسبتمضاعفی

رسطحدشناسیزیستعلمیانجمنجایگاهارتقایراستایدرانجمناعضایزحماتوتالشتمامیکسالهتقریبامدتایندرطول
تحققتجهدردوستانموبندههایتالشاستامیدواستبودهعلمیهایانجمنسایربینزیستانجمننامبازگرداندنودانشگاه

آیندههایسالدراستمیدا.باشدگرفتهقرارتابانمجلهمخاطبانوزیستعلمیانجمنهمراهدانشجویانشمارضایتموردامراین
تمامیازیربگذارید،قدممسیرایندرانجمناهدافبهرسیدنبرایزیستعلمیانجمنهمیاروهمراهعنوانبهنیزدانشجویانشما

.استاقیببسیاریراههنوزموفقیتیقلهبهرسیدنتاوهستندمسیراینهایقدماولینتنهاکنونتاشدهانجامهایفعالیت

ایندررازحماتوسختیبیشترکهشناسیزیستعلمیانجمنمرکزیهستهواصلیاعضایازاعمدوستانتمامیازنیزپایاندر
نهمچنیوبودندماراهنمایومادرکنارانجمنمشاوراستادعنوانبهکهرحیمیمریمدکترخانمهمچنینوشدندمتحملمسیر

.دارمراتشکرکمالکردندیاریرامامدتایندرکهعزیزدانشجویانتمامی

مالیردانشگاهشناسیزیستعلمیانجمنبیشترهرچهدرخششوروزافزونهایموفقیتامیدبه

نسرین محمدگل

دبیر انجمن علمی زیست شناسی

13٩7بهار 
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بهبارداریدومواولمرحلهغربالگریتست های
یآزمایشگاهوسونوگرافیبررسی هایازمجموعه ای

وشدهانجاممختلفمراحلدرکهمی شودگفته
سرییکازراباردارمادرانکهاستاینآنهدف

غربال(نقایصهمهنه)جنینینقایصوسندرم ها
قرارخطرپریاخطرکمگروه هایدرراآنهاوکرده
.دهد

(21تریزومی)داونسندرمخطراحتمالکهمی باشدروز6وهفته13تاهفته11ازاولماههسهغربالگریانجامزمان
ضخامتبررسیبرایسونوگرافییکبه عالوهخونآزمایشیکشامل.می کندمشخصرا(18)تریزومیو(13تریزومی)

.می باشد(بیان)بینیاستخوانوجودو(تیانسونوگرافی)گردنپشت

غربالگریاولمرحله

،جنینبودنزندهنظیرمهمیمواردNTسونوگرافیانجامبا
مهنگااختالالتازدستهآنودوقلوبارداری های،بارداریسن
ارهستندتشخیصقابلبارداریمحدودهایندرکهراتولد

.دادقرارتاییدوبررسیموردمی توان

اولمرحلهغربالگرینتیجه

ازبرآوردیصورتبهحاملگیاولمرحلهغربالگرینتیجه
یناومی شودگزارشمادرسنسونوگرافی،نتیجهوآزمایشات

یصیتشختست هایمادراستالزمآیاکهمی گویدمابهنتیجه
.خیریادهدانجامدیگر
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نماییبزرگباخاصیودقیقروشباتی،انسونوگرافیدرامامی باشد،شکمرویازمعمولیهایسونوگرافیمثلآنانجامروش
رالگریغربانتیجهمی تواندتیانعدداندازه گیریدرخطاییمی شود،بررسیبینیاستخوانوجودوجنینگردنپشتضخامت

.دهدتغییر
خوبیانهنشبینی،استخوانشدندیده.می دهدنشانافزایشداون،سندرمبهمبتالجنین هایدر(گردنپشتضخامت)تیانعدد
تیناعدداماباشد،نداشتهمشکلیهیچآزمایشاتگر.داردآیندههفته هایدرمجددپیگیریبهنیازآننشدنمشاهدهامااست،
.می باشدنیازآمنیوسنتزیاودیگرتکمیلیآزمایشاتاست،مشخصحدازباالتر

.ددارن(اسکنآنومالی)دوممرحلهسونوگرافیانجامبهنیاز(تیان)اولمرحلهسونوگرافیبرعالوه(سنیهردر)زنانتمام
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دوممرحلهغربالگری
دروجنینرحمازاسکندوم،مرحلهغربالگریسونوگرافی

.میشودانجامبارداری22تا18هفتههایحدوددرکهشکم

یکمیتوانوشدهاندکاملاندامهاهمهمورفولوژیچون

.دادانجامجنینآناتومیکساختارازدقیقارزیابی

هشماربایثارگرانهوانسانیخداپسندانه،امریخوناهداءشکبدونپویا؛خبرنگارانباشگاهاجتماعیگروهگزارشبه

یدرمانروشیکبهعنوانحجامتبینمقایسهامادادهایمنجاتراخونبهنیازمندانسانهایجانآناهدایباکهچرامیرود

.نمیرسدنظربهمنطقیقیاسیخون،اهداءو

پورنعمتشیوا
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جریانروی"بادکش"باابتداحجامتانجامفراینددر
فظریخراشهایسپسومی کنندایجادتغییراتیخون

تحریکبدندرفرایندهاییمی شودزدهکهپوستی
.می گوییمگلبولیفراخوانراآناصطالحاًکهمی  شود

درامااستسطحیحجامتعملدرخون گیریمدل
زن،سویکبه وسیلهکهاستمنفیشوکیکدادنخون
.می کندخارجرابدننیازموردگردشدرخون
درامامی  شودخارجبدنازکثیفخونحجامت،در
.می شوداهدابدننیازموردوتمیزخوندادن،خون

برایدرمانینقشهیچیادرمانیاثرهیچخوناهدای
ینکهابرمبنیگزارشیهیچتاکنونندارد؛خوناهدا کننده

پوستیبیماریهایدرمانبرایدرمانینقشخون ،اهدای
ــقلبیبیماریهاییاکبدیبیماریهاییاگوارشییا

امااستنداشتهوجودداشته،دیگریبیماریهریاعروقی
انجامباشماوداردفردبرایدرمانینقشحجامت
اهدایباامامی دهیدنجاتراخودتانزندگیحجامت،

.را دیگرانزندگیخون
و آسمآلرژی ،قبیلازبیماریهاییدرماندرحجامت
ون ،خغلظتمیگرنی ،سردردهایچرب ،کبدنفس تنگی ،
یازیس ،پسوربدن ،وصورتجوشسیاتالژی ،ودیسکوپاتی

.استشدهآزمودهکامالً...وهپاتیتحتیدهان ،آفت
سمومجزچیزیمی شودخارجحجامتموضعازآنچه
خون ،اهدایدرامانیستکثیفوفاسداخالطوبدن

غذایی ،موادمی شودخارجکهچیزیبیشترین
.ویتامینهاستوبدننیازموردالکترولیتهای

تجویزمزاجهاتمامیبرایبهارفصلدر«حجامت»
سنتیطبموضوعاتبهکودکانهنگاهبرخی/می شود

دارند
کهبسهمینحجامتخونباخوناهدایتفاوتدر

آنتعفنبویوحجامتخونازنیزحیواناتحتی
هماستقبالخوردنبرایاهداشدهخونازاماگریزانند
.می کنند 

امامو(ع)علیحضرت،(ص)اکرمپیغمبرکهبدانیداستجالب
واردکجا،هرازسم"کهشده اندمتذکرراموضوعاین(ع)صادق

موضعاز"یا"می شودخارجحجامتمحلازشود،بدن
."نمی شوددفعسمجزچیزیحجامت،

برابر11تا٩حجامت،خونکلسترولمیزانتحقیقات ،طبق
لسترولکمیزانکاهشبرایبنابرایناستوریدیخونازبیشتر
ردموجودسمهمچنیناستمفیدتربسیارحجامتانجامخون،
.استوریدیخونسمبرابر23حجامتخون

وگارسیمواردغالبدرمی کننداهداخونکهکسانیبیشتر
ه تنهانافرادایناهداشدهخونبنابراینمی کنندمصرفدخانیات

باشد؛مهمضرمی تواندبلکهنیستمفیدخونگیرندگانبرای
کردناهداازقبلخون ،اهدا کنندهافرادمی کنیمتأکیدوتوصیه

اهداکهخونیبدین وسیلهتاکنندحجامتحتماًخونشان،
.باشدسالموتمیزخونمی  کنند

سلپکدریافتازبعدخونگیرندگانکهمی شودمشاهدهغالباً
چرب ،کبدیامعدهزخمجملهازدیگریبیماریهایدچارخون ،

قبالً هکحالیدرمی شوند...وافسردگیپرخاشگری ،وعصبانیت
ونخاهدا کنندگانازواقعدرونبوده اندمبتالبیماریهااینبه

.کرده انددریافت
بمبارانهایمعرضدرتحمیلیجنگدرکهکسانیمیان

حجامتجنگ،حیندرکهافرادیگرفته اند ،قرارشیمیایی
التمشکسالها ،اینطیمابقیومانده اندباقیسالمکرده اند

.کشیده اندبه دوشتاکنونراشیمیاییبمبارانهای

رگترینبزازیکیحجامتکهمی شویمیادآوررانکتهایننهایتاً
وماندنزندهسالمبرایاست؛ایرانیسنتیطبشاخصه های

آنانجامبهملتزمراخودبایدبیماریبدونزندگیداشتن
.بدانیم
سنتیطبعلمیانجمنعضودلیری؛سامحمزهدکتر
ایران
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حجامت پیشگیرانه خطر آفرین نیست و با رعایت اصول صحیح می توان آن را 
سالی دو مرتبه در فصل بهار و پاییز انجام داد ولی حجامت به منظور درمان حداقل

اگر توسط افراد غیر پزشک و غیر مطلع انجام شود ممکن است نه تنها موجب 
تجربه نشان داده است که . درمان نگردد بلکه مشکالتی را نیز برای بیمار ایجاد کند

.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

به خصوص در اواخر عادت ممکن است ( رگل )حجامت زنان در ایام عادت ماهانه 
.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 

اما عده ای دیگر از پزشکان نیز معتقدند که حجامت این افراد هیچ مانعی و خطری ندارد و حجامت را باعث تعدیا فشار خون . کرد
ه حجامت افراد دارای فشار خون خیلی پائین ، در این افراد ابتدا با تجویز شربتی از عسل فشار بیمار تعدیل شد. این افراد می دانند

.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
پوردکتر محمد جواد اسالمی 

محدثه رحمتی
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وشوندمیبیدارخوابازدیرنیزهاصبحوخوابندمیزودترهاشب.بخوابندبیشتردارندتمایلبهارفصلدرافرادازبعضی
کجاست؟ازمشکلراستیبه.شوندمیروزمرهکارهایدرمشکلدچاروکنندمیآلودگیخوابوسستیاحساسهمباز

وهاگردهحسطافزایشدمایی،تغییرات،روزوشبساعاتتغییرات.میکندتوجیهراقضیهاینمتعددیدالیلبهارفصلدر
.پرداختخواهیمآنهابهکهدیگردالیلوهاژنآنتی

ازیکمترگرمایبدنتامی شوندمنقبضوجمعبدنسطحیهایرگزمستان،سرمایدرکهاستذکربهالزمابتدادر
بهارهکزمانیامامی رودمغزخصوصاًوداخلیاندام هایسمتبهبیشتریاکسیژنوخونلذا.بماندثابتآندمایوبدهددست

متسبهخونجریانبیشتروشدهکمخونفشارلذاشوند،میمنبسطوگشادخونیرگ هایهوا،شدنگرمبامی رسد،فرا
کسیژنابهنیازبهاردربدنسازوسوختفعالیتافزایشهمچنین.می رودمغزسمتبهکمتریاکسیژنوخونومی رودپوست

وفقدیدجشرایطباراخودکهداردنیاززمانیمدتبهمغزلذا.می شودفرستادهمغزطرفبهکمتریاکسیژنلذادارد،بیشتری
.می کندبروزبهارفصلخواب آلودگیحالتبگیردصورتهماهنگیاینتاودهد

گیریاندزهوتحقیقاتیطیدرآمریکاییپزشکیک
متوجهشهرسطحدربهاریگیاهانهایگردهمیزان

هکدریافتاو.شدآنهاازچشمگیریمیزانافزایش
لوسایرانندگانازاعممشهرساکنافرادازبسیاری

هاگردهاینبه،مردمسایروعمومی،کارمنداننقلیه
.نداشدهآلرژیدچاروانددادهپاسخژنآنتیبعنوان
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یمادهباردفکهزمانیدر.ژنآنتیبهبدنایمنیسیستمازبیشپاسخیعنیآلرژی
بها،وهرگگشادیباعثودادهپاسخآلرژنبهاوایمنیسیستم،میشودروبروآلرژن

آلرژیابمقابلهبرایبدن،.میشودچشمازاشکترشحوبینیآبریزشباعثآنتبع
گیگرفتهمچنین.شودمیفردشدنضعیفباعثکهکندمیصرفرازیادیانرژی
ابیبدخوموجبخودینوبهبهمسئلههمینوکندمیخستهرافردخواب،دربینی

شافزایبهمجبورکندتامینرابدنخوابنیازموردمدتاینکهبرایفردومیشود
هیستامینآنتیمعموالًآلرژی،حالترفعبرایافراد.شدخواهدخودخوابمیزان

وندشومیصبحدرمداومسردردباعثهاهیستامینآنتیبعضی.کنندمیمصرف
محلدرشماآلودگیخوابباعثهیستامینآنتیمصرف.کنندمیآلودهخوابرافرد
.شودمیکار

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 

از نظر طب سنتی مغز .می تواند در خواب افراد اختالل ایجاد کند 
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 
در نتیجه . که می تواند ریتم خواب و بیداری فرد را بر هم زند 

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 

البته مزاج فرد نیز در میزان . شود می تواند سبب کم خوابی شود 
برای مثال افراد با مزاج گرم و خشک و سرد و . خواب موثر است 

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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انشددرتحصیلیمشکالتایجادباعثموضوعاین
کالسدردائماآنها.میشوددانشجویانوآموزان
دچارمطالعههنگامیاوهستندزدنچرتمشغول
یکالفگموجبامرهمینومیشوندسستیورخوت

ینهمبخاطرنیزهاخانموآقایانازخیلی.میشودآنها
هنتیجدرومیمانندبازخودروزمرهکارهایازمسئله
.دمیشونخودزندگیازافتادنعقبوسردرگیدچار

تاشبکهاینبابودم؟خوردهخوابقرصانگار"
درستیریزیبرنامهوبودمخوابیدهخوبراصبح
بدجوریآلودگیخواباماداشتم؛خواندندرسبرای

خمیازهبی اختیار!ریختبرهمرابرنامه هایم
کرفاولش!بودشدهسنگینپلک هایمومی کشیدم

بهتهبرگرفدرراروحموجسمکهکسالتیشایدکردم
کلیازبعدامااست؛پیاپیخواندن هایدرسخاطر

."هآمدسراغمبهبهاریخوابکهفهمیدمتازهتحقیق
درکار،محلکالس،سرکهزمان هاییبسیارچه

گینسنراپلک هایمانبهاریخوابتاکسی،واتوبوس
اتتغییرازناشیحالتیبهاریکسالت.استکرده
اربهفصلبهزمستانفصلازگذرواسطهبهبدن
درلکهبنیست،انسانمختصتنهاتغییراتاین.است
نهزمیایندرچشمگیریتغییراتنیزجانورانمیان

.می شودمشاهده

بشیم؟خالصمشکلاینازکهکنیمچکار
مصرفوروزدرآبلیتر2مصرف،cویتامینمصرفسبک،هایورزش

کافیخواب.استفصلاینبابدنسازگاریسببتازهجاتمیوهوسبزیجات
رازمغقشرزیادخوابزیرا.استموثرکسالترفعدراندازه،ازبیشنهولی
استدلیلهمینبه.شودمیبیشترآلودگیخوابباعثوکندمیحسبی
.کندمییآلودگخوابوکسالتاحساسبیشتربخوابد،بیشترفردقدرهرکه

اشتندواستمهمبسیارسردآبباشدنبیدارازپسصورتودستشستن
دراهگیوگلپرورش.کندمیکمککسالترفعدرفردبههمبدنیتحرک

عرفدرهمگیاهانباهمزیستیوگلدانازنگهدارییاوکوچکباغچهیک
ازقبل.استمفیدبسیارروزبینایدقیقه15چرت.استموثربسیاراختالل

دوشیکنیزخوابازپس.نکنیدمصرفپرحجمغذایرختخواببهرفتن
:خوناهداییاحجامت.استموثرکسالتوآلودگیخوابرفعدرولرمآب
:محیطفضایبهتوجه.می کاهدخونغلظتازسالمتیتأمینبرعالوهکه

زیباییمطبوع،بویمتناسب،حرارتدرجهکافی،نورروشن،رنگمانند
وباسلوبدننظافتفردی،بهداشترعایتسبزفضایوگیاهوگلمحیط،
گیشلختازپرهیزوپیرامونمحیطوفردیآراستگیونظمرعایتمحیط
یمامستقکهچشمعفونتجملهازسالمتحفظوبیماری هادرمانبرایاقدام

.استکسالتوآلودگیخوابموجب
تیرقاببرنامه هایازاستقبال.موفقونشیطسرزنده،انسان هایبامعاشرت

بی رمقوسستانسان هایبامعاشرتازپرهیز
:منابع

beytoote.com

topnaz.com
entekhab.ir

rasekhoon.net
احمدیهشادروانعبداهللدکتراثردرمانرازکتاب
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آزادرمونهوترشح《پپتینکیس》کنندهبیانعصبیسلولهای
ریکتحهورمونطریقاینازوکردهتنظیمراگنادوتروپینکننده
بر.میکندکنترلرا(LH)لوتئینیهورمونو(FSH)فولیکولکننده
محوروجنسیاندامنموورشددرکهتاثیریاساس

بیعصسلولهایعملکرددارد،اختاللگناد_هیپوفیز_هیپوتاالموس
.شودیناباروروجنینرشدناهنجاریبهمنجرمیتواندپپتینکیس

وومعلواحداسالمیآزاددانشگاهدرهمکارانشوپریورکاظمدکتر
بیانوادگن_هیپوفیزمحوربررازعفرانتاثیرایمطالعهدرتحقیقات

.کردندبررسیصحراییموشهایدرkiss_1هیپوتاالموسیژن

یالمللبینینشریه》شمارهآخریندرکهمطالعهایننتایج
میدهدشده،نشانمنتشررویانپژوهشگاه《ناباروریوباروری

با.میدهدراکاهشkiss_1ژنبیانهیپوتاالموسیسطحدرکروسین
جنسیتبهوابستههورمونهایبرkiss_1ژنبیانحال،کاهشاین
LHوFSHهایمکانیسممیدهدنشانموضوعاین.نمیگذاردتاثیر

تخمدانسطحدر.کندرامتعادلکاهشایناستممکندیگری
رفتننبیازومیکندعملآپوپتوتوزیضدعاملیکمثل،کروسین
.دهدمیکاهشرافولیکولها

آزاددانشگاهتحقیقاتوعلومواحدپژوهشگران
درموجودماده《کروسین》دریافتنداسالمی
هافولیکولرفتنبینازمانعتواندمیزعفران

واستروژنسرمیسطوحاستقادرشود،همچنین
.دهدکاهشراپروژسترون

همبازکوچکپلیمرهای)پپتیدیهیپوتاالموسدر
یا《نپپتیکیس》نامبه(آمینهاسیدهایپیوستن
مهارکنندهعنوانبهکهداردوجود《متاستین》

ژننای.استشدهشناختهمالنومسلولهایدرمتاستاز
وشودمیبیانهیپوتاالموسعصبیسلولهایدر

محوردرکلیدیایکنندهتنظیم
برایومادهپستانداراندرگناد_هیپوفیز_هیپوتاالموس

لمثتولیدطولدرگذاریتخمکوفولیکولیرشد
.استنیازمورد

بازخاکمائده
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الیاییبترینقدیمیازیکیجذامیابیممیدرتاریخمطالعهبا

هاینهنمواولین.استبودهگریبانبهدستآنبابشرکهاست

مدتهاتاوشددیدهمصروهندجملهازمناطقیدر،جذام

خداوندجانبازعذابی،ارثیبیماریاینکهشدمیتصور

گرهارد»نامبهنروژیپزشکیک،1873سالدراما.است

یباسیلجذام،واقعیعاملکهکردکشف«آرمورهانسنهانریخ

.است«لپراباکتریوممیکو»نامبه

در،سالمتیمشکالتبزرگترینازیکیجذام،نیزاکنونهم

درآغاز.شودمیمحسوب،توسعهحالدرازکشورهایبسیاری

بتثبهجذامبهمبتالبیمارهزارهشتصدازبیش،1998سال

هزارصدهفتتقریبا آن،ازپیشسالیکتاکهحالیدر.رسید

زابیشرسدمینظربهمجموعدر.بودشدهدیدهجدید،نمونه

درآنهاربیشتکههستندمبتالبیماریاینبهنفرمیلیونیک

وانددهشپراکندهالتینآمریکایوآفریقا،شرقیجنوبآسیای

والنپمیانمار،بنگالدش،ماداگاسکار،هند،کشوردرهشتتنها

شناساییرابیماریاینکلازدرصد91حدودتوانمینیجریه

.کرد

چیست؟جذام*
هایباسیلوسیلهبهکهاستمسریمزمنبیمارییکجذام

صاب،اعوپوست.آیدمیوجودبهلپرامیکوباکتریومنامبهمقاومی
هر.دگیرنمیقرارهاباسیلاینهدفکههستندمناطقیمهمترین

نمصوبیماری،اینحملهازچنداننیزبدنهایسایراندامکهچند
ایندچاراستممکنهاچشموصورتپا،دست،خصوصبه.نیستند
آسیببیماررود،میبینازاعضااینعصبچون.شوندضایعه

عاتضایوکندنمیاحساسرابیماریازحاصلسوختگیودیدگی
بیماریاینعالوهبه.شوندزخمبهتبدیلاستممکنحاصله
ددهنشاننیزفلجوهاماهیچهضعفصورتبهراخوداستممکن

حتییاعضوافتادگیشکلازقبیلازجدیمعلولیتهاینتیجه،درو
.آمدخواهدوجودبهپاودستانگشتانرفتنبینازوکوری
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جذامانواعوسرایتچگونگی*
.ودشپراکندهتواندمیبینیآبریزبسیارقطراتباعمدتاًجذام

.دارندموثرینقشبیماری،انتقالدرنیززندگیوضعیتوبهداشت
نمیهمتوجوقتهیچهستند،مبتالبیماریاینبهکهافرادیاکثر

کسعبیماران،ایندرمیان.اندشدهآلودهباکتریاینبهکهشوند
اند،شدهمبتالآنبهکهراجذامینوعایمنی،سیستمالعمل

:ازعبارتندجذامانواع.کندمیمشخص
.تریباککمترنسبتاًتعدادباجذامیبیماری:باسیالری–پسی
ازیبیشترتعدادمالتی،جذامیبیمارانچون:باسیالری–مالتی
،بودخواهددارترواگیرآنهابیماریدارند،خودبدندرراهاباسیل

ردتریطوالنیدرمانوداشتخواهندبیشتریپوستیضایعات
.استانتظارشان

بیماریاینعالیم*
رد.هستندجذامعالیماولینحسی،بیوپوستپریدگیرنگ

ددغماننددیگرهایاندامازبسیاری،باسیالری-مالتیبیماران
اما.دشوندرگیراستممکننیزهاکلیهوبیضهبینی،لنفاوی،

کهاستباالتنهاعصابدرگیریجذام،ازناشیمعلولیتمهمترین
عضالتسرییکدرحرکتیاختاللیاحسیبیآن،درنتیجه
.آیدمیوجودبهمشخص،

جذامدرمان*
.استدرمانقابلبیمارییکجذامهستند،شدنکشتهقابلفعالهایمیکوباکتریومتمامیکهجاآناز

بایدامل،کمعالجهبرایبیمارانالبته.استجذامبیماریبرایجهانیبهداشتسازمانپیشنهادیدرمانموثرتریندرمانی،داروچند
.نمایندمصرفطوالنینسبتاًهایدورهطیراخودداروهایمرتبصورتبه

.بودخواهدکافیباسیالری–مالتیجذامیبیمارانبرایماهه12-24دورهیکوباسیالری–پسیبیمارانبرایماهه6دورهیک
ماندروباکتریانتقالقطعبرعالوهها،برنامهکنترلازهدفرو،اینازاستآورمعلولیتبیمارییکچیز،هرازبیشترجذام

.هستنیزآنهامعلولیتوناتوانیکاهشبیماران،

.شوندظاهرمعلولیتهاعالیماولینکهآنازپیشیعنی.استدرمانسریعآغازدارد،اهمیتبیماریایندرکهآنچه

13



معضالتازیکیهنوزجذامکهاستذکرشایان
برای،اینوجودبا.استعمومیسالمتجدی

از.استنگرفتهصورتجدیکارهیچآنکنترل
امکانشد،پیداآنبرایموثردرمانراهکههنگامی

سرعتومعلولیتوهااندامافتادگیشکلازپیشگیری
کهیدباشداشتهیادبهالبته.گردیدفراهمبهبود،در

دحتادرمانکهاستپذیرامکاندرصورتیفقطاین
.شودآغازسریعامکان،

روایات اسالمی در مورد درمان تغذیه ای جذام * 
زیتون  را بخورید و به بدن بمالید که هفتاد مرض از جمله جذام را شفا : فرمود) ص(روایت کرده که رسول خدا ) ره(ابوهریره 

. می بخشد
خوردن ریحان فرد را : مرتضی نظری آمده است که امام صادق فرموده اند "تالیف "خواص سبزی های خوراکی "در کتاب 

خداوند متعال مرض جذام را از یهود برداشت، زیرا آنها چغندر می : و نیز فرموده اند . از بیماری جذام ایمن می گرداند
. خوردند

.به خوردن شلغم  عادت کنید ، زیرا در هر کس رگ جذام باشد آن را از بین می برد: امام موسی کاظم نیز فرموده اند 

تبیانسایت : منبع

ریحانه محمد ظاهری 
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و عالیمی که در بدن . سندرم ژنتیکی پروگریا یا پیری زودرس کودکان، کلیه اندامهای بدن کودک را تحت تاثیر قرار می دهد
.شخص مبتال ظاهر می شود کامال متفاوت از پروسه طبیعی سالخوردگی است و به همین جهت قابل کنترل نیز نیست

دیده می شود؛ علت آن نیز، ( یک نفر از هر یک میلیون کودک ) این بیماری چه در دختران و چه در پسران به یک نسبت 
حتی از . بروز جهش ژنتیکی در کروموزومهای فرد است، اما مکانیسم دقیق این تغییر ژنتیکی هنوز کامال شناخته نشده است

.تعریف بیماری پروگریا به عنوان یک بیماری مستقل نیز، مدت زمان زیادی نمی گذرد
.سال ابتدای زندگی از بین می روند1۰یا 8بدیهی است که درمان نیز برای پروگریا وجود ندارد و اکثر کودکان مبتال، در 
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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
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...ونیترات-فتاالت-Aبیسفنول:عبارتندازکهکنندمیتولیدمضریموادمعدنیآبهایبطری

:بیسفنول�� Aکربناتپلیواپوکسیهایرزیندرثباتایجادبرایبزرگصنایعکهاستشیمیاییایماده
استفادهخوردگیترکازجلوگیریبراینیزنرمپالستیکدرهمچنین.کنندمیاستفادهسختپالستیکیاپالستیک

ودخنوبهبهکهمی کندپیدانشتگرمامعرضدروشودمیاستفادهمعدنیآبهایبطریدرمادهاین.شودمی
باعثدکنپیداراهآببهکهدرصورتیمادهاین.شودمیاستروژننوعبدترینیا"مصنوعیاستروژن"ایجادباعث

،نوزادان،جنینشدتبهمادهاینعالوهبه.می شوددیگرهایسرطانبرخیوسینهپروستات،،تخمدانسرطان
محصولیزندرکودکانپرخاشگریوفعالیبیشرفتاریاختالل.دهدمیتاثیرقرارتحتراغددپروستاتومغزکودکان

همراهبهنیزرادیگریزیادمشکالتمعدنیآبازاستفادهاثردرآبدرAبیسفنولنشت.استدرآبمادهاینوجود
.هستندتحملقابلشیرشهریوآبایشیشهلیوانازاستفادهباهمهوهمهکهدارد

بطریآبدرادهماین.استپذیرانعطافپالستیکدراستفادهموردشیمیاییترکیباتدیگرازیکیفتاالت:فتاالت��
.شودمیمرداندرعقیمیوبیضهآتروفی،کبدسرطانقبیلازمشکالتیباعثوکندمیپیدانشت

،رباشدکمتآبنیتراتمیزانهرچه.استبرخوردارآنسالمتدرباالییاهمیتازمعدنیآبنیتراتمیزان:نیترات��
رچسببرویدرنیتراتیشدهگفتهمیزانحتیدیگرازسوی.نیستندطوراینهامعدنیآباغلباما.بهتراست

.تندهساثرگذارهمهتولیدوانقضاتاریخ،محیطدمای،هابطریسازیذخیرهطریقه.نیستمسئلهیهمهبطری
بهنسبتیشتریبسمیتمیزان،باشندشدهمنتقلگرمادریاباشندقرارگرفتهآفتابنورمستقیمزیرکههاییبطری

درکهیمعدنآبهایبطریخریدازکهشودمیتوصیه.شوندمیانسانبدندرمشکالتبروزباعثودارندسایرآبها
وگلوبینمتهمبیماریبهشدنمبتالباعثمواداینهمچنین.کنیدخودداری،دارندقرارآفتابزیروفروشگاهبیرون

.شودمی

سعیده عبداله پور
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خواص درمانی چایی قاصدک

و بسیاری از مواد دیگرتشکیل  Cقاصدک از مواد سالم مانند کاروتن، فیبر، مواد معدنی، بتا کاروتن، ویتامین 
شه از ری. قاصدک دارای مزایای بسیاری برای سالمتی است. این چای از طب گیاهی چینی است. شده است

شود قاصدک همچنین بشکل چای مصرف می. برگ و گل گیاه قاصدک در داروهای گیاهی استفاده می شود
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بهترهضمسیستم
وااشتهتحریکباعثکهاستفیبرازخوبیمنبعقاصدکچای
ودهردرستکارکردباعث.استفعالملینیک.استگوارشبهبود

فراصجریان.شودمیمعدهدرمفیدهایباکتریتعدادافزایشباها
فظحبرایاست،خوبکبدبهبودبرایقاصدکچایشود،میحفظ
عالفبسیارعاملیکقاصدکچای.استبهترهضمسیستمیک

.میکندحفظگوارشیاختالالتازرامعدهراحتیبهکهاست

:کلیهسالمتی
یبراانگیزشگفتراه.داردقویآورادرارخواصقاصدکچای

بدناضافیآبونمکزائد،موادسازوسوختبهکمک
.ندکمیکارکبدبهآسیبگونههرایجادبدونهمواردریافت

ودرشازاستادراریسیستمازمحافظتبرایسپریکایجاد
.میکندپیشگیریمضرمیکروبیهایعفونت
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:محافظت از کبد
.  ندلوتئولین در چای قاصدک کمک می کند تا کبد بهتر کار ک

و  Cویتامین. قاصدک سرشار از کولین است، که محافظ کبد است
ر نوع لوتئولین در چای قاصدک ترکیب بسیار مفیدی است که ازه

بدن چای قاصدک نیز به حفظ سطح مایع. عفونت محافظت می کند
کمک میکند

:مغزسالمتبهبود
مقدارزیادیچوناستKویتامینازبالقوهمنبعیکقاصدکچای

مانندمغزیهایبیماریباتواندمیقاصدکدارد،Kویتامین
.کندمیپیشگیریعصبیهایسلولآسیباز.کندآلزایمرمقابله

:بهتربینایی
باعثکهUVاشعهازقاصدکدرzeaxanthinوجود
ماکوالدژنراسیون.میکندمحافظتشودمیچشمشبکیهآسیب

.شودجلوگیریقاصدکچایمنظممصرفبامی تواندنیز
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:بدنایمنیسیستمافزایش

DNAمیبیندآسیبآزادهایرادیکالتوسطماهایسلولو.

کهاستهااکسیدانآنتیاززیادیمقدارحاویقاصدکچای

بهآن.کندمحافظتآسیبازراماهایسلولوDNAتواندمی

قارچاب.کندمیکارسلولیفرآیندپیریکاهشعاملیکعنوان

منیایسیستمیکقاصدکچایمیکند،مبارزههامیکروبوها

کندمیفراهمبهتربدن

:دیابتضد

دوجو.میکندتنظیمراانسولینوخونقندسطح

laevulinتحریکبرایمفیدعاملیکقاصدکدر

یمهمچنیناین.استپانکراسدرانسولینتولید

یعتطبداشتن.کندکنترلراخونقندسطحتواند

حذفادرارتکررباعثقاصدکچایآور،ادرار

میکندکمکنمکواضافیقند

:سرطانازجلوگیری

مادتوانمیکهاستبسیاریدهندهتشکیلمواددارایقاصدک

ترکیبیکTaraninicاسید.کندمحافظتسرطانازرا

لولسعلیهبرمفیدجنگندهیککهاستقاصدکچایدرموجود

.استخونسرطانهای

سالمپوست

.استمفیدبسیارپوستوضعیتبهبودبرایقاصدکعصاره

.دکنمیمحافظتقارچیومیکروبیهایعفونتازراپوست

:آکنهبردنبیناز

میزانقاصدکچایمدر،عاملوdetoxicیکعنوانبه

وبردهبینازرابدنسموم.میدهدکاهشرابدندرتعریق

.میکندتتقویرابدنایمنیمیکندخواصتقویتراایمنیسیستم

وسوختسیستموسمومنادرستزهکشیدلیلبهعمدتاآکنه

اتدهدبهبودراعاملدواینتواندمیقاصدک،.استبدنساز

شویدخالصآکنهشراز

:وزنکاهش

ورطبهقاصدکچاینوشیدن.دارچینازاستفادهباوزنکاهش

تاسپروسهیکادرار.کندکمکوزنکاهشبهتواندمیمنظم

هکآنجاباز.میدهدتشکیلرامابدنچربیاز٪10-5تقریباکه

وزنکاهشورفتهبینازچربیدفعقاصدکمدرخواصاز

.است

:خونیکمازجلوگیری

خونیکمعلیهبرقویجنگندهیکقاصدکچای

استBویتامینوآهنازغنیقاصدک.است

:استخوانسالمت

امهایاستخوانتوسعهبرایالزمعنصرکلسیم

همچنین.کلسیممقدارحاویقاصدکچایواست

شودمیباعثاین.استleutinوCویتامین

راآرتروزدردهمقاصدکترشودقویمااستخوان

دردآندرموجودچرباسیدهایودهدمیکاهش

.دهدمیکاهشرااستخوان

:خونفشارسطححفظ

قاصدکچایدرفیبروپتاسیمباالیمیزان

ندمیککمکخونفشارسطحبهسدیم،جایگزینی

سالمدکترپزشکیمجلهمترجمینتیم:منبع

محمدیمریم
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مطرحرسمیشکلبه185٩سالدرداروین،”انواعمنشاء“کتابتوسطبارنخستینکهطبیعیانتخابطریقازتکاملنظریه ی
کسباریرفتیافیزیکیویژ گی هایدرکهتوارثقابلتغییراتینتیجه یدرزمانگذرطیدرارگانیسم هاکهاستپروسه ایشد،

این. یابدمیافزایشبعدنسل بهژن هایشانانتقالاحتمالوبقاشانسنتیجهدرمی شوند،سازگارترخوداطرافمحیطبامی کنند،
باومی شودحمایتاعتمادقابلشواهدازبسیاریتوسطکهاستعلمتاریخدرشدهمطرحتئوری هایبهترینازیکیتئوری،

مختلف هایحوزهوژنتیکزمین شناسی،باستان شناسی،نظیردارد؛مستقیمغیریامستقیمارتباطنیزعلمازبسیاریشاخه های
.زیست شناسی

لیلدبهحیاتتنوعومرتبطندومربوطیکدیگربهزمینرویحیاتانواعهمه  یمی شود؛شاملرااصلیمضموندوتئوریاین
.استطبیعیانتخابتوسطجمعیتاصالح

معنابدین.باشدهگمراه کنندمی تواند”مناسب ترین“لفظامامی شودتوصیفنیز”مناسب ترینبقای“عنوانبهاوقاتبرخیتئوریاین
وماندنزندهایبرارگانیسمیکتواناییمعنایبهبلکهنمی شود،اطالقجانداریکقدرتوبدنیتوانایی هایبهمناسبجا،ایندرکه

.استتولیدمثل
اطالقجفتجذبدرجاندارتواناییبهکهاستکردهتوصیفنیزرا”جنسیانتخاب“نامباطبیعیانتخاباززیرشاخه ایداروین
وسطتجفت یابیشانسافزایشمنظوربهکههستندویژگی هاییازمثال هایینرگوزن هایشاخِوطاووسزینتیپرهای.می شود
.آمده اندوجودبهجنسیانتخاب

فرانسویوژیستبیولالمارک،.استپردختهنظریه  پردازیبهتکامل،برایکهنیستدانشمندینخستینداروینکهداشتنظردرباید
باهاشتدچارجزئیاتازبرخیدرامایافتدستدهندانتقالزاده هابهراخودویژگی هایمی توانندارگانیسم هاکهنکتهاینبه

بهنیزواالسراسلآلفردبریتانیایی،بیولوژیستبود،فعالیتبهمشغولداروینکهزمانیبازه یهماندرکهبدانیداستجالب.شد
کردمطرحراطبیعیانتخاباساسبرتکاملتئوریمستقلشکل
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:طبیعیانتخابمدرنمفهوم

اهدهمشراطبیعیانتخابالگوهایاو.نمی دانستژنتیکعلمازچیزیداروین
ی،ژنتیکماده یکشفوزمانگذربا.نداشتاطالعیآندقیقعلتازاماکرد

بهالدینوازصفاتانتقالچگونگیورفتاریویژگی هایبرایبیولوژیککدهای
تکاملیزسنت“کهگرفتشکلداروینتئوریمبنایبرجدیدیتئوریفرزندان،

.استمندلوداروینتئوریازتلفیقیوداردنام”مدرن

دردمی کننفراهمراطبیعیانتخابامکانکهرفتاریوفیزیکیتغییرات
می شوندنامیده”جهش“کهتغییرات،این.می دهندرخژن هاوDNAسطوح
.می سازندممکنراتکاملکههستنداصلیماده ی

:داروینتئوریتوجیهبرایشواهداغنای

لیشکچهاولیهوالکنندپیش بینیمی تواننددانشمندانکهاینوجودبا
ئوریتاینازحمایتبرایزمینهایندراعتمادقابلفسیل هایکمبودبوده اند،

بهیل هافسکمبودازخلقت گرایان.باشندنداشتهدستدرمدرکیمی شودسبب
تکاملمی گویندومی کننداستفادهخودایدئولوژیازحمایتبرایعاملیعنوان

می گویندطبیعیانتخابگرفتنسخرهبهباورفتهپیش ترآنان.نداردحقیقت
ایناب!استرفتهراهپارویکهاستداشتهوجودوالیروزیاستممکنچگونه
داشنمنداندقیقاًکهاستچیزیاینمیالدی،٩۰دهه یابتدایدرحال،

.یافته اند
کهزمانی!دادتغییررااوضاعشد،کشف1٩٩4سالدرکهحیاتیمدرک

Ambulocetusازفسیلیبقایایباستان شناسان natansبهآنعلمینامکه
نشانبررسی ها.کردندکشفرااستمی رودراهوکندمیشناکهوالمعنای

حالاینبااست،بودهمناسبکردنشنابرایجانداراینبدنکهمی دادند
در.یاییدرشیرهایشبیهچیزیاست؛داشتهنیزراخشکیدررفتنراهتوانایی
استدهمی کرحرکتدریاییسمورشبیهباستانیموجوداینکردن،شناهنگام

.استدادههلعقببهراآبخود،عقبیپاهایازاستفادهباو
می کنندبازخودافقیدمقویضرباتباآب هادرونراخودراه امروزیوال های

حرکتبرایبنابراینبوده اند،شالق ماننددمیدارایهاAmbulocetusاما
.استمی طلبیدهرازیادیانرژیکهبوده اندوابستهخودپاهایبهآبدرون

ندمی شونامیدهگذارگونه هایکهواسطحدگونه هایازبسیاریزمان،طولدر
ازایتحمبرایبیش ترشواهدیکهشده اندکشفمی شدند،تصورمفقودشدهو

.می شوندمحسوبداروینتئوری

!تاریختئوری برانگیزترینجنجال
.برندمیسوالزیرراتئوریاینهنوزافرادبرخیعلمی،حوزه هایسایروژنتیکیشواهدویروسی،منابعبودنغنیوجودبا

لقتختوجیهزمینیماوراءخالقیککهدارندادعاوشمرده اندمختومراتئوریایندینیرهبرانوسیاست مدارانازبرخی
باهمراهدبایطبیعیانتخابتئوریآیاکهنمی دانندپرورشوآموزشمسئوالن.استانسان ها،خصوصاًزنده،موجوداتتمام
.نهیاگیردقرارآموزشیکتبدرخلقت گرایی،یاهوشمندانهخالقوجودمانندایده ها،سایر

.استکنونیگونه هایتنوعتوجیهبرایعلمبرمبتنیکامالًایده ایومی شوندحمایتفراوانیشواهدباتکامل
.بودخواهد”جدیدداروین“بیاید،گونه هایتنوعبرایجدیدیتوجیهبتواندشخصیکهصورتیدر

www.livescience.com:منبع
باباییعلی
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.فصلنامهتابان،پذیرایمقاالتعلمیشمادرزمینهعلومزیستیمیباشد

.مسئولیتصدقواعتبارمطلببرعهدهینویسندگانمقاالتمیباشد*

.فصلنامهدرقبول،ردیاویرایشمطلبآزاداست*

مقالههابهصورتعلمیومنسجمتهیهگرددوازطریقارجاعدهیکاملحقوقسایراشخاصدرمقالهرعایت*

.شود

:ارتباط با ما
Taban.96@yahoo.com

:آدرس

دفتر انجمن علمی زیست شناسی.دانشکده علوم پایه.دانشگاه مالیر. جاده اراک4کیلومتر -مالیر
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خداعالوهبه

:بودن

منهاییعنی

مشکالتتمام

بودن


