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  مقدمه مدير مسئول

 

كري انسانها با زبان بيان در عصري بسر مي بريم كه ديگر انديشه ها، ايده ها و تراوشات ف

نمي شوند. در اين برهه رسانه ها به عنوان خط اول تبادل علوم و انديشه ، وظيفه اصلي انتقال ايده 

هاي نو و انديشه هاي جديد را در قالب مقاله هاي علمي، مصاحبه ها و سخنراني ها بر عهده دارند. 

ش هاي جديد، نشريه ها يا مجالت علمي و يكي از مؤثر ترين رسانه ها در انتقال افكار نو و رو

پژوهشي هستند. اين رسانه علمي هر چند عمري بيش از يك قرن دارد اما هنوز به عنوان قابل 

اعتماد ترين منبع براي استخراج علوم ، انديشه ها، تز ها، هيپوتز ها و روش ها شناخته مي شود. 

انجام مي شود. بديهيست به مثابه بسياري  هنوز استناد هاي معتبر و صحيح از طريق مجالت علمي

از اشكال مختلف رسانه ، نشريه ها نيز دچار انحرافات و انتشار اكاذيب مي گردند و بسياري از آنها 

از حيطه علم و دانش خارج هستند و به منظور و اهداف انتفاعي مورد استفاده قرار مي گيرند. اما 

علوم و روش ها بسيار پر رنگ جلوه مي نمايد. نشريه بهرحال نقش اين رسانه علمي در انتقال 

EDOMED Journalعلمي دانشجويي دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي  به چند هدف شروع  

) انتقال يافته ٢) جذب دانشجويان عالقه مند و فعال به يكي از عرصه هاي علمي  ١به فعاليت نمود: 

شرح فعاليت هاي ) ٣هاي جديد در علوم پزشكي يا آموزش پزشكي  EDO دانشكده پزشكي و اخبار  

) پرداختن به موضوعات روز علمي كشور نظير جشنواره ها و المپيادهاي علمي و ٤مربوط به آن 

نهايتا ارتقاء سطح آموزش پزشكي در دانشكده پزشكي و مراكز آموزشي درماني تابعه. در اين مقوله 

ات و اختراعات ، موفقيت هاي علمي دانشجويان و جاي بسياري از موارد ديگر نظير معرفي ابتكار

اساتيد و مشكالت انگيزشي و آموزشي و غيره نيز باز خواهد ماند تا در هر نوبت مطالب متنوعي 

 در محتوا قرار گيرد. 

 الهام شهنازي

 مدير مسئول نشريه علمي دانشجويي دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي



  

  

  ر آغازبه نام سراينده ترانه دلپذي

  ترانه اي كه از شكوه او سرچشمه مي گيرد

  و آغازي كه فقط به اميد اوست

  فقط به اميد او

ثانيه هاي زيادي از عمر ما در پي هجوم بي امان گرفتاري هايمان  مي گذرد، تنها سختي ها نيستند كه ثانيـه هـاي      

دانشـكده   EDOانـد. مـا اعضـاء دانشـجويي      الماس گونه ما را به كام مي كشند، خوشي هاي بي ثمر نيز همين گونـه 

پزشكي اميدواريم با چاپ اين نشريه شما را نسبت به مسائل علمي عالقه مند تر كنيم و غبار خستگي هاي درسـي را از  

ذهنتان پاك كنيم. بعد از چاپ نشريه قبلي، سعي ما بر اين بوده كه مشكالت شماره قبلي را بـر طـرف كـرده و نشـريه     

در اختيار شما بگذاريم. اميدواريم تالش هاي سه ماهه ما به نتيجه نشسـته و مـورد رضـايت شـما قـرار       مطلوب تري را

ضمنا از دانشجويان عالقه مند به همكاري دعوت به عمل مي آيد كه به اين كاروان نوپاي ما بپيوندنـد و از   گرفته باشد.

  طريق ايميل منتظر نظرات و پيشنهادات شما هستيم.

  سردبير:

  را كهوريانعذ

باشيد و نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خودتان رو با ما در ميان  اميدواريم از طريق اين آدرس ايميل با ما در ارتباط 

  بگذاريد.

Boali.medicaljournal@yahoo.com 

 



  كميته مشورتي دانشجويي

  مقدمه و هدف: 

مي براي بهره گيري از با توجه به اينكه دانشجويان مشتريان اصلي نظام آموزشي هستند و وجود ساز و كار دائ  

نظرات آنان براي بهبود نظام آموزشي ضروري است، بمنظور دستيابي به هدف مهم، كميته مشورتي دانشجويي دانشكده 

كه مسئوليت ارتقاء آموزش دانشكده پزشكي را بعهده دارد، ايجاد مي گردد، كه در كنار شوراي مركزي  EDOپزشكي در 

  خواهد نمود.   دانشجويي و مرتبط با آن فعاليت

  

  :  شرح وظايف 1ماده      

 حمايت هاي مادي و معنوي از طرح ها و ايده هاي نو دانشجويي در حيطه آموزش پزشكي - 1
ايفاء يك نقش رابط بين دانشجويان و سطوح مديريتي دانشكده پزشكي شامل معاونت آموزشي و رياست دانشكده  - 2

 مينه اموزش پزشكي. پزشكي براي انتقال انتقادات و پيشنهادات در ز
 ايجاد زمينه ارتباط فكري ، تبادل تجربيات و فعاليتهاي دانشجويي در حيطه آموزشي - 3
 انگيزه سازي براي حس مسئوليت و مشاركت دانشجويان در زمينه ارتقاء كيفي آموزش پزشكي. - 4
 
  : تركيب كميته مشورتي2ماده       

 رئيس كميته: سرپرست مركز دانشجويي   - 1
 يكي از اعضاء كميته به انتخاب اعضاء دبير كميته: - 2
اعضاء دانشجويي: چهار نفر از دانشجويان پزشكي ( دو نفر دانشجوي پايه و دو نفر دانشجوي باليني) و دو نفر  - 3

و تاييد رئيس دانشكده پزشكي . از  EDOدانشجوي كارشناسي ارشد رشته هاي علوم پايه پزشكي با انتخاب مدير 
 تخاب رئيس دانشكده به مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه معرفي مي گردند. اين تعداد دو نفر به ان

 
  : شرايط عضويت دانشجويان در كميته مشورتي3ماده 

 عالقه مندي به مسائل آموزشي و پژوهش در آموزش - 1
   15داشتن معدل كل باالي  - 2
 پايبندي به رعايت اخالق حرفه اي - 3
     



انتخاب  EDOدانشجويان واجد شرايط بر اساس معدل و مصاحبه توسط مدير : دانشجويي: نحوه انتخاب اعضائ 4ماده 

  و به رئيس دانشكده معرفي مي گردند تا تاييد گردند.

دانشكده پزشكي اروميه كه در نيمسال گذشته  ليست دانشجويان عالقه مند براي فعاليت در كميته مشورتي دانشجويي

 اعالم آمادگي نموده اند:

ف
دي
 ر

م نام نا

 خانوادگي

رشته  شماره دانشجويي

 تحصيلي

 مالحظات

زاده مقراضي آ 1
 بوكاني

8,911E+09 پزشكي   

  پزشكي 8,911E+09 ليال استوار 2

كهوريان عذرا 3  8,911E+09 دبير كميته مشورتي پزشكي 

   ارشد فيزيولوژي    سميرا نعمتي  4

  ارشد فيزيولوژي  نازيال پورحسنعلي 5

  

  روند تصميم گيري در جلسات كميته: : 5ماده 

رئيس كميته موظف است در هر ترم حداقل دو بار جلسات را با حضور تمامي اعضاء تشكيل دهد و تصميمات ماخوذ را به 

   ، رياست دانشكده و در صورت تاييد به مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه ارائه خواهد شد. EDOمديريت 

  ادكتر كامبيز ديب

  

  

  

  



   )Concept mapنقشه مفهومي (

 

امروزه در فلسفه، محتوا و روشهاي آموزشي، شاهد تغييرات زيادي هستيم. در رويكردهاي جديد آموزشي، انتقال دانش از 

استاد و كتاب به حافظه و تكرار آن، جاي خود را به يادگيري معنادار مي دهد. اين رويكرد ناشي از برتري ديدگاه 

در علم امروز بشري است. براساس فرضيه ساختارگرايان در زمينه آموزش؛ افراد در هنگام يادگيري يك  1يساختارگراي

مطلب جديد، در ذهن خود طرحها و نقشه هاي خاصي از موضوع را ترسيم مي كنند. در رويكردهاي نوين براي باال بردن 

راستاي فرآيندهاي فيزيولوژيك نيزهستند، سود جست.  كيفيت آموزش، مي توان از بازسازي و بهبود همين نقشه ها كه در

سازماندهي و ارائه اطالعات به توسط ابزاري تصويري به نام نقشه مفهومي صورت مي گيرد كه يكي از راهبردهاي 

  يادگيري بوده و به تسهيل يادگيري معنادار كمك مي نمايد. -ياددهي

يم و روابط مهم ميان آنان است. هدف نقشه مفهومي اين است كه نقشه مفهومي يك بازنمايي تصويري و كالمي از مفاه

به يادگيرنده كمك نمايد تا تصوير روشني از آنچه قرار است آموخته شود، بسازد.از ديدگاه نظري، يادگيري فعاليتي مستمر 

ه وسيله گيرنده حافظه شامل: دريافت محرك هاي محيطي ب تمامي فرايندهاي براي پردازش اطالعات مي باشد، كه بايد

هاي حسي، گذر از حافظه حسي، حافظه كوتاه مدت، معنادار شدن محرك ها و نهايتا قرار گرفتن در حافظه دراز مدت را 

طي كند. درهنگام آموختن موضوعي تازه، با ترسيم نقشه مفهومي كه از كلمه ها، نمادها، عالئم و خطوط براي نمايش دادن 

استفاده مي كند تمامي فرآيند يادگيري به يك روش آگاهانه طي شده و سطوح بااليي از و روابط ميان اجزاي اطالعات 

  انجام مي گيرد.  يادگيري كه همان يادگيري معنادار است،

                                                           
١
Constructivism  



  اجزاي يك نقشه مفهومي:

يان و خطوط بيانگر ارتباط م 4، كه گره ها بيانگر مفاهيم 3و خطوط ارتباطي 2يك نقشه مفهومي شبكه اي است از گره ها

، غالبا از مستطيل و يا دايره به عنوان گره و از پاره خط هاي پيكان دار (فلش ها) C Mapمفاهيم خواهد بود. در ترسيم 

براي نشان دادن ارتباط ها استفاده مي شود. بر روي خطوط كلمه يا كلماتي كه نوع ارتباط ميان مفاهيم را بيان مي كنند، 

ر كشيدن گره ها و ريز و درشت بودن و يا رنگي بودن آنها، تصوير ماناتري ايجاد خواهد نوشته مي شود. استفاده از تنوع د

نمود. براي كشيدن نقشه مفهومي مي بايست پس از درك مطلب مورد نظر به استخراج مفاهيم آن پرداخت و آنها را بر 

  اساس اهميت، به دستجات اصلي و فرعي تقسيم بندي نمود. 

 

  مفهومي: مراحل ترسيم يك نقشه

و يا توجه كامل به گفته هاي آموزگار، توجه به عناوين  استخراج نكات كليدي مطلب به عنوان مفهوم (با روخواني مطلب - 1

  و نكات كليدي، ياداشت برداري از مطالب)

                                                           
٢
Nodes   

٣
Links  

٤
Concepts  



رفتن يك به انواع اصلي و فرعي و فرعي تر و درك و يافتن رابطه ميان آنها و در نظر گ تشخيص وتقسيم بندي مفاهيم - 2

  طرح يا شبكه براي اين نكات 

فونت، عاليم  تكميل نقشه ونوشتن مفاهيم اصلي و فرعي داخل آن واستفاده از رنگ،كادرهايي با شكل هاي متفاوت، - 3

براي ايجاد تصوير برداري مناسب ذهني (تصوير برداري مناسب ذهني سبب مي شود هنگام مرور يا بازيابي،تمامي  و...

  .)داري مطالب در حافظه افزايش يابداخل به ذهن متبادر گردد و با فعال نمودن نيمكره راست يادگيري و پايمطالب بدون تد

وارائه ي سوال به  بحث وگفت وگو جهت اصالح نقشه ها ارزشيابي: بررسي نقشه هاي مفهومي ساير دانشجويان، - 4

  صورت نقشه ي مفهومي از استاد.

 

ومي داراي انواع گوناگوني است از جمله مي توان به طرح شعاعي، همپوشي، مجموعه نقشه مفه  :نقشه مفهوميانواع 

  هريك از اين شكل ها ويژگي و كاربرد خاصي دارند:اي، و سازماني اشاره نمود. 



مدل شعاعي : در اين مدل عنوان اصلي در وسط كادر و شاخه هاي اصلي در اطراف و شاخه هاي فرعي به شاخه هاي  –1

  ل مي شوند.اصلي متص

مدل همپوشي : اين مدل در مواردي بكار ميرود كه ميان مطالب وجوه مشترك وجود دارد و تأكيد بر ويژگيهاي مشترك  –2

  ميان مطالب اصلي است.

مدل مجموعه اي : در اين مدل عنوان اصلي در سمت راست مجموعه و شاخه هاي اصلي به آن متصل شده و شاخه  –3

  اصلي بصورت مجموعه اضافه مي شود.  هاي فرعي نيز به شاخه

اين مدل به دليل نظم و زيبائي بيشترين كاربرد در تدريس محتواي درسي را دارد. در اين مدل عنوان  مدل سازماني: – 4

اصلي در باالي طرح و شاخه هاي فرعي در پائين به آن متصل مي شوند و مطالب فرعي هر شاخه نيز به ترتيب در زير آن 

  شود و در صورت داشتن زير شاخه، ميتوان به دلخواه با استفاده از اشكال هندسي زير شاخه هاي فرعي را ادامه داد.واقع مي 

به علت تنوع فرمهاي نقشه مفهومي و در جهت ساده تر نمودن ترسيم و شكل بندي آن، مراكز مختلف تحقيقاتي آموزشي 

يكي از معتبرترين اين نرم افزارهاست كه توسط انستيتو  C Map toolsاقدام به توليد نرم افزارهاي ترسيم نموده اند. 

توليد و عرضه گرديده شده است. از محاسن استفاده از نقشه مفهومي ميتوان به افزايش ميزان  شناخت انسان و ماشين

يت ذهني و عالقه به مطالعه و سرعت ، افزايش چشمگير يادگيري وتقويت نظم پذيري اشاره كرد. همچنين پرورش خالق

به جريان انداختن تفكر خالق با دقت در خالء هاي موجود و ارائه آنها به شكل سوال و فرضيه، بخش ديگري از مزاياي به 

  كارگيري نقشه مفهومي در فرآيند آموزش است. 

  سيديشهرام دكتر 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  اندر حكايت تحقيق ...



  

  ي در بيماران ديابتيميكرو آنژيوپات

عروق خوني كوچك) در بيماران مبتالبه ديابت سبب كاهش عروق  عارضهتحقيقات جديد نشان مي دهد كه ميكروآنژيوپاتي (
ميكروآنژيوپاتي در بيماران ديابتي سبب تخريب  مغز استخوان و تأثير بر فعاليت هاي مهم اين بافت ميشود. خوني كوچك در

روز حمالت قلبي مي گردد . مغز استخوان بافتي در داخل استخوانها است كه منبع اصلي سلولهاي بنيادي كليه ها، نابينايي و ب
مي باشد. اين سولهاي گرانبها نه تنها جايگزين سلولهاي خوني قديمي مي شوند بلكه عمل مهم جايگزيني سلولهاي آسيب ديده 

خون و تغذيه نشدن مغز استخوان بر اثر ميكروآنژيوپاتي، سبب نرسيدن  در جراحات شديد وحمالت قلبي را انجام مي دهند.
تأخير در بهبودي بافت هاي آسيب ديده دراين بيماران مي شود . از سلولهاي بنيادي مغز استخوان در آزمايشات پزشكي احياء و 

لهاي مغز استخوان و محيط ترميم بافت آسيب ديده ي قلبي استفاده مي شود. اما نتايج اخير نشاندهنده ي نقص شديد در سلو
يك تيم تحقيقاتي به سرپرستي پرفسور  زيست اين سلولها است كه قدرت استفاده ي درماني از اين سلولها را كاهش مي دهد.

Madeddu  از دانشگاهBristol  به بررسي تأثير ديابت بر سلولهاي بنيادي مغز استخوان و رگهاي خوني كوچك تغذيه كننده
محققين متوجه تغيير شكل شديد  منتشر گرديد. Circulation researchنتايج اين تحقيق در مجله ي ي آن پرداختند. 

ساختار مغز استخوان شدند، تعداد سلولهاي بنيادي و رگهاي خوني اطراف آنها به شدت كاهش يافته و به جاي آن عمدتاً چربي 
ت مسدود شده است (ايسكمي) پيشرفت عوارض عروقي و خصوص در بيماراني كه جريان خون به بافه قرار گرفته است . ب

تخريب بيشتر درمغز استخوان صورت مي گيرد. دريك چرخه ي معيوب ، حذف سلولهاي بنيادي مغز استخوان عواقب ناشي از 
كه قرار گرفتن سلولهاي  ه استتحقيقات براي درك مكانيزم اين عمل مشخص نمود ايسكمي محيطي را شدت مي بخشد.

مي گذارد.  ها تأثير RNAمغز استخوان درمحيط حاوي قندخون باال( حالتي كه در ديابت بامزه ديده شود) بروي ميكرو بنيادي
كوچكي هستند كه بيان ژنها و در نتيجه اعمال بيولوژيك را كنترل مي كنند. به طور  RNAها، مولكولهاي RNAميكرو

لهاي بنيادي را كنترل مي كند، درمغز استخوان بر اثر باال بودن كه بطور طبيعي توليد سلو RNA- 155خاص، مقدار ميكرو 
در سلولهاي بنيادي RNA- 155قند خون كاهش شديدي نشان مي دهد. بنابراين عوارض ديابت با افزايش مقدار ميكرو 

عداد سلولهاي ها مي تواند تRNAنويسنده ي مقاله پيش بيني مي كند كه استفاده از ميكرو انسان قابل تصحيح خواهد بود.
در اين رابطه،   بنيادي را در افراد ديابتي به مقدار قبل برگرداند و سلولهاي بنيادي را قبل از استفاده در بدن بيمار اصالح نمايد.

ها وسيله ي بسيار مناسبي براي ترميم تخريبهاي صورت گرفته درمغز RNA: ريز معتقد است Emmanuelفسور وپر
انند سلولهاي بنيادي بهتري را براي كاربردهاي پزشكي ترميمي براي ما توليد نمايند. در حال حاضر استخوان مي باشند ومي تو

ها پتانسيل درماني سلولهاي بنيادي را قبل از پيوند آنها براي درمان قلب يا اندام هاي ايسكمي (كه  RNAبا استفاده از ريز 
. البته براي استفاده از اين پروتكل درماني در بيماران هنوز بايد مراحل شود داده ميغالباً در ديابت بامزه ديده مي شوند) افزايش 

     تحقيقاتي بيشتري را سپري كرد.

 www. sciencedaily.com / releases/2013/01/130131163015.htmمنبع: 

    شيرين ربيعي 



  جديد ترين يافته هاي آلزايمر

  : ژن هاي مرتبط با آلزايمر كشف شدند - 1
دو ژن اولين سرنخي است كه در طي شانزده سال اخير در حوزه تحقيقات در باره آلزايمر به دست آمده و باعث شده  كشف

است محققان نظريه هاي خود را در باره چگونگي به وجود آمدن اين بيماري در انسان بازنگري كنند. اين ژن ها در جريان 

شده است و سابق بر اين محققان آنها را در ايجاد تورم در داخل بدن انسان  مطالعه شانزده هزار نمونه از دي ان اي رد يابي

نيچر "و همچنين تجزيه كلسترول موثر مي دانسته اند. اين اميد وجود دارد كه مطالعه اي كه نتيجه آن در نشريه علمي 

تدوال تر بيماري آلزايمر مرتبط منتشر شده است راه را براي درمان هاي جديد هموار كند. تنها ژني كه با شكل م "ژنتيك

است كه محور اغلب تحقيقاتي بوده كه تا كنون انجام گرفته است. اطالعات به دست آمده از  4APOEدانسته شده، ژن 

، را 1CRتازه ترين تحقيق، كه كار گروهي دانشگاه هاي بريتانيا بوده است، در اختيار محققان فرانسوي كه سومين ژن، ژن 

نقش  - PICALMو  CLU - اند، گذاشته شده است. دو ژني كه توسط گروه بريتانيايي كشف شده اند شناسايي كرده 

محافظ به "حفاظتي در مغز ايفا مي كنند. تغيير در اين ژن ها ممكن است تاثير حفاظتي آنها را ضايع كند يا آنها را از نقش 

وه تحقيقي از دانشگاه ناتينگهام، مي گويد فعل و تبديل كند. پرفسور كوين مورگان، يكي از اعضاي اين گر "مهاجم

انفعاالتي كه به خاطر اين كشف جديد مشخص شده، فعل و انفعاالتي است كه در تجزيه كلسترول و همچنين بخشي از 

فعل و انفعاالتي كه جديدا كشف "دستگاه ايمني، كه در ايجاد تورم در داخل بدن انسان دست دارد، نقش دارد. او گفت: 

اكنون سوال اين است كه آيا با "آقاي مورگان گفت:  "ه اند، راه هاي تازه اي را براي درمان دارويي آلزايمر باز مي كند.شد

جولي  "كاهش كلسترول بد در خون و همچنين كاهش تورم اين امكان وجود دارد كه خطر ابتال به آلزايمر كمتر شود يا نه.

ما به نظريه هاي خاصي در باره بيماري آلزايمر توجه "عهده داشته است گفت: ويليامز، كه هدايت تحقيقات جديد را بر

ما واقعا "او گفت:  "داشته ايم اما اطالعات ما نشان مي دهد كه اتفاقات مختلفي در بدن انسان موجب اين بيماري مي شود.

 "خوبي از اين بيماري داشته باشيم.نمي دانيم چه چيزي باعث اين بيماري مي شود. در چند سال آينده ما ممكن است درك 

هزار نفر به اين  700شمار بيماران مبتال به بيماري آلزايمر در سراسر جهان رو به افزايش بوده است و فقط در بريتانيا 

بيماري، كه عالوه بر اخالل در حافظه فرد باعث معلوليت هاي جسمي و ذهني زيادي نيز مي شود، مبتال هستند.انتظار مي 

  تعداد مبتاليان به يك ميليون و هفتصد هزار نفر افزايش يابد. 2050تا سال رود 

  
 : داليل زوال مغز و بروز آلزايمر - 2

اين يافته، نتيجه يك پژوهش پزشكي در آمريكا وابسته به ارتش اياالت متحده است. مركز والتر ريد وابسته به 

ر چنين نتيجه اي را اعالم كرده است. يافته هاي اين پژوهش هزار نف 250ارتش آمريكا با مطالعه پرونده پزشكي بيش از 

پزشكي در نشست ساالنه انجمن بين المللي آلزايمر كه اخيرا در پاريس برگزار شد مورد بحث قرار گرفت. اين نشست در 



برنامه  صدد بررسي همه شواهد پزشكي براي نتيجه گيري درباره داليل زوال مغز است. خانم دكتر لورا رايان مسئول

پژوهشي آلزايمر در موسسه ملي بهداشت در آمريكا در اين باره مي گويد: بررسي سوابق پزشكي گذشته بيماران ضربه 

مغزي، مبناي جالبي براي پژوهش در اين باره است. اما در اين پژوهش بايد از جراحت هاي ساده تر مغزي نيز غافل نشويم. 

را بعد از ضايعات مغزي در طول زمان در آينده تحت نظر قرار دهيم. آلزايمر در حال در ضمن براي ادامه پژوهش بايد افراد 

ميليون  106احتماال  2050گسترش است تا جايي كه برخي مي گويند يك بيماري همه گير جهاني است، چرا كه تا سال 

اجتماعي و شخصي از يك طرف، نفر به آن مبتال خواهند شد. داليل آن گرچه ناشناخته است ولي فشار هاي خانوداگي، 

 دخانيات، افسردگي، چاقي مفرط ، قند و فشار خون نيز از طرف ديگر مي تواند در بروز آن تاثير داشته باشد.

  

  حميد عليزاده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 طب سوزني

中国国际广播电台  

  

  

  

ي شود روشي است گفته م (Zhen Jiu)كه به زبان چيني به آن جن جيو  (Acupuncture) طب سوزني يا اكوپانكچر
د. مي شوكه با فروكردن سوزن هاي بسيار نازك به نقاط خاصي از بدن باعث تسكين درد و يا درمان مشكل خاصي از بيمار 

قرار دارند كه يك نوع انرژي حياتي  (Meridians) براساس تئوري طب سوزني، اين نقاط خاص بر روي مريدين هايي 
گرچه از اواخر قرن بيستم ميالدي بر روي طب سوزني تحقيقات علمي زيادي  .رنددر آنها جريان دا (qi) "چي"به نام 

صورت گرفته است اما هنوز نحوه اثر آن به درستي مشخص نشده است و بحث هاي زيادي در مورد آن بين دانشمندان در 
ن پزشكي اياالت گزارش هايي كه از طرف سازمان بهداشت جهاني، مركز ملي طب مكمل آمريكا و انجم.جريان است

تاريخچه  .متحده آمريكا اعالن شده است همگي از مؤثر بودن طب سوزني در درمان بسياري از بيماريها حكايت مي كنند
 "بيان شي"در آن زمان از سنگهايي نوك تيز به نام  . گردد استفاده از طب سوزني در كشور چين به عصر حجر باز مي

(Bian shi) ي سنگي طب سوزني مربوط به پنج هزار سال پيش توسط باستان شناسان در سوزن ها.استفاده مي شد
  .كشور چين كشف شده است



  

    

 طب سوزني چگونه كار مي كند؟

معروف است، بدن انسان  Traditional Chinese Medicine به معني TCM در طب سنتي چين كه به
به صفاتي چون سردي، آرامي  Yin قرار دارد  Yin & Yang نگاتحت تاثير دو نيروي مخالف هم به نام هاي يين و ي

 د. جان و فعال بودن نسبت داده مي شوبه صفاتي چون گرمي، هي Yang و در كل حالت غير فعال بر ميگردد. در حالي كه
يرو باعث در اين نگرش، سالمت بدن هنگامي حاصل مي شود كه ميان اين دو نيرو تعادل برقرار باشد و عدم تعادل اين دو ن

معروف است مختل شود. اين جريان از راه ها و نقاط  ،تلفظ مي شود "چي" Qi مي شود كه جريان حياطي در بدن كه به
عدد بعنوان نقاط سطح دوم  8عدد از اين مسيرها و نقاط بعنوان نقاط اصلي و تعداد  12خاصي در بدن گذر مي كند. تعداد 

اساس طب سوزني بر تحريك اين نقاط  . نقطه نيز ديگر به آنها متصل ميباشد  2000معرفي مي شوند، در مجموع بيش از 
در بدن را كنترل نمايد. اينكه مدل چيني ها براي بدن درست است يا خير جاي بحث  Qi استوار است كه مي تواند جريان

وضعيت شيمايي و عصبي مغز  دارد اما دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه تحريك اين قسمت هاي بدن مي تواند روي
تاثير بگذارد و در نهايت منجر به عكس العملهايي مانند كاهش درد، تغيير فشار خون و ... شود و در نهايت سالمت بيمار را 

گاهي اوقات ممكن است عاليم و مشكالت خاصي را با طب سوزني درمان نماييم زيرا بعضي از نقاط طب  .منجر شود
براي مثال براي پايين آوردن فشار خون و يا جلوگيري از استفراغ). با اين حال اين ) ختصاصي هستندسوزني داراي اثرات ا

طب سوزني همانند بسياري از درمان هاي مكمل، روشي  .نقاط معموالً بعنوان يك درمان كامل بيماري استفاده نمي شوند
هنگامي كه  .ن بتواند خودش بيماري را التيام ببخشداست براي بازگرداندن جريان انرژي بدن به يك وضعيت طبيعي تا بد

وجود دارد، سيستم بدن را بايد تحريك نمود تا اين  (yang) "يانگ"يا  (yin) "يين"، (qi) "چي"كمبودي در 
كمبودها را جبران كند. همچنين هنگامي كه افزايشي در اين موارد وجود دارد بايد آنها را كاهش داد. گرما، سرما، باد، 

طوبت، خشكي و خلط را بايد در بدن برطرف نمود و ركود خون در بدن را بايد از بين برد تا جريان خون به حالت طبيعي ر



افزايش يافته از يك مريدين به  "چي"را بايد با آوردن  (meridians) "مريدين ها"خود بازگردد. عدم تعادل بين 
گر انسدادي در جريان چي يك مريدين وجود دارد بايد اين انسداد را آن كاهش يافته است درمان نمود. ا "چي"مريديني كه 
هر نقطه اي در مريدين ها داراي عملكردي اختصاصي در ارتباط با انتقال انرژي مي باشد. بعالوه، هر مريديني .برطرف نمود

ه اي كه بر روي مريدين داراي نقطه اي است كه توسط آن به عضو مربوطه اش متصل مي باشد. در نتيجه مي توان از نقط
همچنين در ساير .ريه قرار دارد و آن نقطه با خود عضو ريه در ارتباط مي باشد جهت درمان بيماريهاي ريه استفاده نمود

مريدين ها نيز چنين نقاطي وجود دارد. براي مثال، نقطه اي كه بر روي مريدين كليه وجود دارد و در ارتباط با عضو كليه 
توان براي درمان بيماريهاي كليه استفاده نمود. بعضي نقاط وجود دارند كه براي ازبين بردن و برطرف مي باشد را مي 

نمودن فاكتورها يا عوامل خارجي مثل حرارت، باد، سرما، رطوبت و خشكي بكار مي روند. ساير نقطه ها داراي اثرات خاصي 
دهند. بر روي مريدين هاي عمده (به غير از مريدين  مي هستند كه آنها را تحريك و يا كاهش "يانگ"و  "يين"بر روي 

قلب) يك يا چند نقطه اتصالي با ساير مريدينها وجود دارد كه از اين نقاط مي توان در درمان بيماريهايي كه چند مريدين را 
ييم بسيار پيچيده مي باشد. بنابراين اينكه چه نقاطي از مريدين ها را براي درمان انتخاب نما.گرفتار نموده است استفاده نمود

يك متخصص طب سوزني بايد عملكرد هر يك از نقاطي كه بر روي مريدين ها قرار دارد را بداند. همچنين او بايد ارتباطي 
كه بين مريدين ها وجود دارد را به خوبي بداند. او بايد بداند كه چگونه عواملي مثل سرما و گرما را از بدن حذف نمايد و 

دل را دوباره به سيستم بدن بازگرداند. و در نهايت اينكه او بايد بداند كه چگونه با استفاده از حداقل تعداد سوزنها چگونه تعا
  .اين كار را براي بيمارش انجام دهد

  

 اساس علمي طب سوزني

از آنها در بيشتر تحقيقات انجام شده تاكيد شديدي روي خاصيت ضد دردي طب سوزني شده است كه دو نتيجه نهايي 
) Placeboگرفته مي شود. اوالً خاصيت ضد دردي طب سوزني براي درمان دردهاي مزمن خيلي موثر تر از دارو نما ها (

است. ثانياً مكانيسم عصبي عملكرد طب سوزني بسيار واضح و مشخص است. بر اثر سوزن زدن، رشته هاي عصبي كوچك 
شوند و تحريكات را به نخاع مي فرستند و از اين طريق سه مركز عصبي  ميلين دار كه در عضالت قرار گرفته اند فعال مي

(نخاع، مغز مياني، محور هيپوفيز هيپوتاالموس) فعال مي شوند و اثرات ضد دردي خود را بروز مي دهند. اين تحريكات در 
ر مغز مياني از طريق آزاد سازي نخاع از طريق آزاد نمودن انكفالين و داينورفين از انتقال تحريك درد جلوگيري مي كنند. د

انكفالين سيستم رافه نزولي فعال مي شود كه توسط منوآمين ها (مانند سروتونين و نوراپي نفرين) از صعود پيام درد 
جلوگيري مي كند و مركز سوم يعني محور هيپوفيز هيپوتاالموس با ترشح بتااندورفين در خون و مايع مغزي نخاعي در 

جاد بي دردي مي كند. پس هر سه نوع اندورفين ها (انكفالين، بتااندورفين، داينورفين) و دو نوع منوآمين محل هاي دورتر اي
(سروتونين، نوراپي نفرين) در ايجاد خاصيت ضد دردي طب سوزني دخالت دارند. اگر تحريكات داده شده با فركانس باال و 

  ي دهند.كم شدت باشند از مسير غير اندورفيني دردها را تسكين م

  



  طب سوزني  و دوازده محور اصلي آن:

  

 
  

 
  

استفاده از طب سوزني براي درمان بيماريها چينيان 
مركز فرماندهي امپراتوري  12محور اصلي را،  12باستان 

بدن ميدانستند كه هر يك بر بخشي از بدن و شخصيت 
انسان و نظارت ميكند و به وجود او در جهان هدف مي 

بر اين، تمام اين مراكز با اتكا به يكديگر، بخشد. عالوه 
كل وجود انسان را به تكاپو و زندگي وا ميدارند. با مطالعه 
محورهاي دوازده گانه، به احاطه بي نظير چينيان باستان 

بر بدن انسان و دنياي دروني او پي ميبريم. شيوه 
استدالل و نتيجه گيري آنان موجب شده است تا در طول 

، طب سنتي چين همچنان جايگاه خود را ساليان دراز
  .حفظ كرده و تا حد زيادي كاربرد داشته باشد

 
 قلب

قلب سلطان بدن است. قلب عالوه بر حكمراني بر كل 
بدن، براي قلمرو فضاي كافي به وجود مي آورد تا به 

بهترين شكل عمل كند. مانند هر حكومت ديگر، ضعف 
موجب عدم  سلطان، ضعف قلمرو او است و قلب ضعيف
  .كاركرد صحيح اندامها و روان خواهد شد

 روده كوچك

روده كوچك جدا كننده مواد پاك از ناپاك است. چه اين 
ناپاكي از غذا باشد و چه از شنيدن اخبار ناخوشايند. 

هنگام سردرگمي، اين بخش به كمك ما مي آيد و آنچه 
  .ناپاك و نامناسب است را به روده بزرگ ميراند

 
 مثانه

محور مثانه، جايي است كه انرژيهاي حياتي براي مواقع 
اين محور است كه به ما قدرت  .ضروري ذخيره ميشوند

پافشاري بر نظريات را ميدهد و كمك ميكند تا از نيروي 
  .استفاده كنيم "چي"
 

 كليه
كليه مركز اراده و تصميم گيري است. اين بخش وجود 

كند هرچه بر سر ما مانند آب است، زماني كه طغيان مي
راهش است با خود ميبرد و هنگامي كه آرام است ميتواند 
كوهي را فرسوده كند. زماني كه اين محور صدمه ديده 

  .باشد، قدرت انجام هيچ كاري را نداريم
 

 محافظ قلب
اين محور مانند سربازي است كه در دفاع از حاكم 



ايستاده. اين محور ما را از صدمات ناشي از شوك و 
ربه هاي بدني حفظ ميكند. زماني كه محافظ قلب ض

بيمار باشد، هرچيز موجب رنجش و صدمه ديدن ما 
ميشود. اگر انسان مضطربي هستيد، به خاطر ضعف اين 

   .محور است

 گرم كنندگان سه گانه
اين محور، دماي قسمتهاي اصلي بدن را متعادل و ميزان 

ه، بر تندي احساسات را كنترل ميكند. محور گرم كنند
سردي و گرمي تنفس شخص و قابليت او در تبادل 

  .گرما(احساس) تاثير ميگذارد
 

 كيسه صفرا
اين محور، حاكم بر قدرت قضاوت و تشخيص است و به 
انسان كمك ميكند تا تصوير قابل انعطاف و اميد بخشي 
از آينده داشته باشد. اگر شخصي در تصور آينده مشكل 

متحجر باشد، ممكن است در داشته يا انعطاف ناپذير و 
  .اين محور دچار مشكل باشد

 
 كبد

اين محور، محور برنامه ريزي و عمل است و مانند 
فرمانده سپاه عمل ميكند، از محور كيسه صفرا دستور 
ميگيرد و ديدگاههاي او را با برنامه ريزي صحيح به 

عمل ميرساند. اگر شما مدام در حال نقشه كشيدن باشيد 
آن عمل نميكنيد، در محور كبد دچار مشكل و هرگز به 

  .هستيد
 ريه

هستند. اين محور  "چي"ريه ها، گيرندگان انرژي خالص 
راه ارتباطي انسان با پاكي ها ، آسمانها و روحانيت است. 

اين محور به ما در درك و احترام به وجود خودمان، 
  .ديگران و جهان خارج كمك ميكند

 
 روده بزرگ

قع بر روند خروج مواد زائد از بدن، ذهن اين بخش، در وا
و روح فرماندهي ميكند.زماني كه روده كوچك مواد پاك 
و ناپاك را جدا ميكند، روده بزرگ بر خروج ناخالصيها از 
بدن نظارت ميكند تا جايي براي ورود خوراك مادي و 
معنوي باز شود. اين محور بر قابليت ذهني رهايي از 

  .ذاردناخواسته ها تاثير ميگ
 

 معده
محور معده منبع جذب بدن ما است. اين قابليت ممكن 
است براي جذب انرژي خالص از مواد غذايي يا كسب 
اطالعات باشد يا اينكه به ما در هضم رويدادها كمك 

كند. اين محور بر قدرت انسان در تغذيه وجود خودش و 
ديگران و همچنين توانايي داشتن حس سيري و رضايت 

  .كندنظارت مي
 

 طحال
طحال مركز حمل و نقل و پخش است. طحال مواد 

غذايي و نوشيدنيها را تغيير ميدهد و مواد الزم براي هر 
اين  .بخش را جدا ميكند تا به محل مناسب آنها برساند

و ساخته شدن خون ضروري  "چي"روند براي تغذيه 
است. قدرت تفكر، تحصيل، تمركز و به خاطر سپردن در 

  .وجود دارنداين محور 

  

 طب سوزني به دو دسته تقسيم مي شوند : نقاط كار

  Tender Pointنقاط حساس يا  •
نقاط كدبندي شده : اين نقاط به دو دسته  •

Local  وDistal .تقسيم مي شوند  

  

    :  نقاط حساس



كه در حين لمس يا  نقاط حساس مناطقي از بدن هستند
يمار قبل ، گاهي بمي شوندفشار بطور غير عادي دردناك 

از معاينه از وجود آنها در بدن خود اطالعي ندارد و با 
پرش، ...  فرياد، فشار دادن اين نقاط معموال بيمار با ناله،

بعضي از نقاط حساس . عكس العمل نشان مي دهد
منطبق بر گره هاي فيبروزيتي ( 

FibrositicNodules همان (TriggerPoint در
ان مثال اغلب سر پزشكي كالسيك غربي هستند، بعنو

دردها مي توانند به علت نقاط ماشه اي واقع در عضله 
تراپزيوس، عضالت گردني يا ماهيچه اي نواحي 

ويا درد شانه مي تواند به علت  گيجگاهي ايجاد شوند
درگيري نقاط ماشه اي كه در عضالت اسپاينا و يا سوپر 

نقاط حساس يا ماشه اي  اسپاينا وجود دارند ايجاد شود.
غلب در عضالت هستند و مي توانند در تمام بدن هم ا

% موارد منطبق بر 70واقع باشند. اين نقاط در بيش از 
نقاط كدبندي شده طب سوزني ديده مي شوند.در اغلب 
موارد نقاط حساس در سندرمهاي ميوفاسيال وجود دارند. 
در صورت عدم وجود ساير عالئم پاتولوژيكي، آنها وجود 

را تأئيد مي كنند و در صورت رفع آنها اسپاسم عضالني 
نقاط  پيش آگهي در درمان بسيار خوب خواهد بود.

حساس با اختالالت ارگانهاي داخلي نيز مي تواند ارتباط 
داشته باشند، بعنوان مثال در بيماريهاي قلبي و پريكارد 
اغلب در كتف يا گزيفوئيد يا نوك پستان و يا روي قفسه 

نقاط حساس در  توان پيدا نمود.سينه اين نقاط را مي 
تشخيص و درمان طب سوزني همواره نقش بزرگي دارند 
ولي هميشه در درمانهاي كلينيكي كافي نيستند و يا 
وجود ندارند كه در اين صورت از نقاط كدبندي شده مي 

  توان استفاده كرد.

  عذرا كهوريان

  نقاط كدبندي شده :

طولي بدن  حدود هزار نقطه كدبندي شده در هر نيمه
نقطه جزء نقاط كالسيك (واقع در  361وجود دارد كه 

كانالهاي طب سوزني) مي باشند و مابقي نقاط كه جزء 
نقاط كالسيك نمي باشند (خارج از كانالهاي طب 

هر يك از نقاط  سوزني) و در قرن اخير كشف شده اند.
كدبندي شده داراي يك نام چيني و يك نام شماره دار 

كه نام چيني آن  LI4مي باشد (مثال  الفباي التين
Hegu(نام چيني به عملكرد نقطه، محل يا ساير . است

مختصات آن نقطه اشاره مي كند كه در صورت دانستن 
بر  زبان چيني پيدا كردن اين نقاط آسان تر خواهد بود.

اساس لندمارك هاي آناتوميكي قابل لمس يا قابل ديدن 
ارهاي طبيعي بدن، ها، شي روي بدن (مفاصل، تاندون

فضاهاي بين دنده اي، مهره ها، ناف، دهان، گوش و 
معيار  .......) مي توان نقاط كدبندي را پيدا نمود.

محاسبات جهت پيدا نمودن بعضي از نقاط كدبندي شده 
TSUN ) (معيار چيني) يا همان معادل آن اينچ بدني

Body Inch است كه از فردي به فردي ديگر فرق (
طوريكه عرض بند اول انگشت شست هر فرد مي كند ب
است.هر نقطه  TSUN=1Body Inchمعادل 

كدبندي شده در اصل در محدوده دايره اي شكل به قطر 
1cm مي باشد كه هر قدر به مركز دايره برويم، نقطه

بايد تذكر داد   دقيق تر و اثر درماني آن بيشتر خواهد بود.
دن ما هستند كه نقاط حساس طب سوزني، محلهايي در ب

كه شبكه مجاري و اعصاب ، بويژه با تراكمي زياد در زير 
پوست جاي دارند. فرو كردن يك سوزن نازك در اين 

اي تحريك الكتريكي در قشر خارجي مغز  محل ، به گونه
رك احساس درد در آن انجام آورد كه د را بوجود مي

در اين محل، مواد شيميايي بدن ، يعني د. گير مي
دها فعال شده و با احساس درد مقابله اوپيوئي
مغز مياني، مواد سروتونين و  هيپوتاالموس .كنند مي

  كند كه تاثيري تحريك كننده ب يآندورفين را ترشح م



  

  

   دانشگاه تيپ يك

ترم دانشگاه و همكاران ايشان در حوزه رياسـت، دانشـگاه   همانطور كه مي دانيم در سال جاري با همت و تالش رياست مح

ارتقاء در اين رابطه و در خصوص برخي مسائل دانشگاه ، خبرنگار ويژه نشريه بوعلي در مـاه   1به تيپ  2علوم پزشكي اروميه از تيپ 

به حضور شما دانشجويان عزيز  گذشته، با رياست دانشگاه يك ديدار نزديك و مصاحبه مستقيم داشت كه بخش مهمي از آن در ادامه

  تقديم مي گردد. 

  توضيح دهيد. 1در مورد شاخص هاي دانشگاه تيپ  -

، تعداد PhDعمده ترين آنها، شاخص هاي آموزشي است. ولي تعداد اعضاي هيئت علمي، تعداد دانشجويان* 

دانشيار به استاديار ، رشته تحصيالت تكميلي، قدمت دانشگاه، نسبت اعضاء هيات علمي استاد به دانشيار و 

سال دانشكده پرشكي و ... شاخص هاي مهم  30تعداد دانشجويان،  داشتن دانشكده هاي پايه، قدمت باالي 

  هستند.

به نظر شما ما به شاخص هاي الزم رسيديم؟ يا فقط اضافه شدن رشته ها و دانشكده ها؟ در برخي موارد آنها هم مشكالتي دارند،  -

  شكده دندان منحل شود و دانشجوها به ديگر دانشكده ها منتقل شوند؟ يا دانشكده داروسازي آزمايشگاهي ندارد و ...گويا قرار است دان

ما همه معيارها رو كسب كرديم، اينها شاخص هاي كلي كشورهستند و جزئيات را شامل نمي شوند اينكه * 

به معيارهاي تيپ يك نمي شوند. معيار تقريباً چند آزمايشگاه يا بيمارستان و خانه بهداشت و ... داريم مربوط 

داريد.  12و   14،  19معيار جهاني است. در واقع، ما به مرز تيپ يك رسيديم ، مثالً شما در يك كالس، معدل 

  معيار ورود به كالس را كسب كرده است !.  12معدل 

 



  

يس اند و ما در حال آماده شديم. اين دانشكده ها تازه تأس 1بر اساس شاخص هاي گفته شده ما تيپ 

سال  3سازي هستيم. آزمايشگاه ها نيز در حال تجهيز و توسعه هستند.  مجوز دانشكده دندانپزشكي هم تا 

    اعتبار دارد و اين دانشكده تاكنون نياز به كلينيك نداشته است اما در حال تكميل است.

  رد؟شدن چه نفع و پيامدهايي براي آموزش پزشكي دا 1اين تيپ  -

شدن قرار نيست انقالبي در دانشگاه رخ دهد، از  نوع كالس و جايگاه دانشگاه تيپ يك كه  1با تيپ *

بگذريم از مزاياي ديگري مثل تاسيس واحد بين الملل برخوردار هستيم. همينطور اعضاي هيات علمي 

اينست كه براي بيشتري جذب شده و بودجه بيشتري اختصاص مي يابد. يكي ديگر مزاياي تيپ يك شدن 

نظر خواهي مي شود و موقعيت ما در تصميم سازي  1هر تصميم گيري كالن در وزارت از دانشگاه هاي تيپ 

البته ما مجبوريم در  . فرهنگي و درماني و .. -كالن كشوري موثر است و ديگر مزايا شامل ارتقاي علمي

كار كرديم و  1ذشته روي شاخص هاي تيپ وادي وسيع تري گام بگذاريم و جلو برويم. ما در طي دو سال گ

  را حفظ نمائيم. 1موفق به كسب آن شديم اما به زمان بيشتري نياز داريم تا جايگاه تيپ 

  جايگاه ما كجاست؟ 1بين دانشگاه هاي تيپ -

دانشگاه برتر  20ما تازه وارد هستيم بعد از يك سال رتبه بندي دانشگاه ها مشخص مي كند كه در ميان *

   انشگاه در كجا قرار دارد.اين د

  آقاي دكتر يكي از مشكالت در زمينه آموزش دندانپزشكي كمبود اساتيد مي باشد، نظرتان را در اين خصوص بفرمائيد.-

% 90طبق قانون اعضاي هيئت علمي نبايد مطب شخصي داشته باشند در بخش پزشكي و باليني هم در *

كه قبل از اجراي قانون مطب داشته اند و مشمول اين قانون موارد به همين صورت مي باشد بجز اساتيدي 

 نيستند. در مورد اعضاء هيات علمي دندانپزشكي توصيه شد كه يا بايستي كار خصوصي



  

متوقف گردد يا اينكه حداقل تعرفه هاي بينايي را بپذيرند . برخي اعضا،  ادعاي كلينيك ويژه داشتند كه 

مان چند ميلياردي و تجهيزات ميلياردي كه خارج از سياست هاي هزينه بر مي شود، اين شامل ساخت

دانشگاه و بودجه است و مورد پذيرش واقع نشد. به هر حال خواسته شد كه اين عزيزان بايستي بين 

سمت هيات علمي و كار شخصي يكي را انتخاب كنند. در مواردي  مقاومت ديده شد و مشكالتي پيش اومد 

نفر هيات علمي دندانپزشكي  20ين دانشكده تغييرات به وجود آمد. در حال حاضر، ناگذير در تركيب مسئول

نفر تعهد خاص به دانشگاه دارند و بايد در كلينيك هاي وابسته به دانشگاه فعاليت كنند  12وجود دارند كه 

هم استخدام و اگر غير از اين باشد مجوز فعاليت مطب در مركز استان به انها داده نمي شود. بقيه افراد 

پيماني دانشگاه هستند و آنها نيز بر اساس نياز و توافق آنها ادامه فعاليت پيدا مي كنند. در هر صورت ما 

  مجري سياست هاي وزارت بهداشت هستيم. 

  جناب آقاي دكتر اگر در تركيب اعضاء هيات علمي تغييرات ايجاد شود اين وسط دانشجو ها متضرر نمي شوند ؟ -

بايد تمكين كنند البته در مواردي شايد ناگذير به استخدام يا دعوت استاد از خارج استان  اصوال اعضا*

شويم كه تمام تالش ما بر اينست كه مشكل ايگونه پديد نيايد. البته اين آخرين گزينه است به هر حال ما 

  نمي گذاريم كار به جايي برسد كه دانشجوها لطمه ببينند.

  استم جويا شوم چرا در دانشگاه ما بيشتر هزينه ها عمراني است تا پژوهشي و فرهنگي؟در سوالي متفاوت مي خو -

بعضي ها درست برخالف شما عقيده دارند كه كارهاي عمراني كمي صورت مي گيرد. هر چيزي جايگاه *

د خودش را دارد، بودجه هر حوزه كامالً برنامه ريزي شده و مجزاست اما در برخي حوزه ها نوسانات وجو

دارد مثال در حوزه دانشجويي برخي موارد با چند تا نوسان بودجه به اتمام مي رسد و ما مجبوريم از بودجه 

  عمراني يا درآمد اختصاصي دانشگاه برداشت نموده به اين حوزه وارد كنيم. 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  مي شويم بشنويم. جناب دكتر ضمن تشكر از وقتي كه براي ما گذاشتيد اگر حرف خاصي با دنشجويان داريد ممنون  -

دانشجو در حيطه كار خود بايد عالم باشد، صاحب نظر فارغ التحصيل شود. بايد راجع به مسائل سياسي، *

اجتماعي اطرافش آگاهي داشته باشد. بايد موقعيت كشوري و منطقه اي رو درك كند و پرسش گر باشد. 

د راه گشا باشد براي زندگي آينده و ما االن متوجه اين زمان كشي ها نيستيم، اين بينش ها مي توان

  اجتماعي دانشجويان ما.

  سپاسگزارم ، خدانگهدار -

  سروه قادري

 



  

  استاد سالم

هستند  كـه سـاعتي از وقـت    سيدي  آقاي دكتر شهرامي از محبوب ترين اساتيد دانشكده پزشكي مهمان اين شماره استاد سالم ، يك

 گرانبهاي خود را به نشريه ما اختصاص دادند. 

  

  آقاي دكتر لطفا كمي از خودتون براي ما بگيد ؟نشريه: 

و مثـل   -بهبهـان -ا تو يه جايي از كره زمـين همثل همه آدم -49سال  -مثل همه آدما تو يه سال قشنگاستاد: 

سالهاي تحصـيلي ابتـدايي بـا انقـالب      به دنيا اومدم. -مادر -همه آدما از دوست داشتني ترين موجود هستي

ديپلم گـرفتم و بـا    با رتبه اول شهرستان، .زندگي كردمدوست شدم و سالهاي راهنمايي و دبيرستان با جنگ 

بعد طرح رفـتم و سـربازي و    ن رو شروع كردم.دانشگاه علوم پزشكي تهرا در رشته پزشكي كنكور، 35رتبه 

  ايمونولوژي رو از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گرفتم. PhDسال ها بعد هم كه  زندگي.

  ؟. اينطور استدرس خواني بوديد يآقاي دكتر  به  نظر  مي آيد  دانش آموز و دانشجو-

رس بخونم هم نبوده ، براي كنكـور  اون طور كه چند ساعت وقت صرف كنم و د خيلي درس خوان هم نبودم،*

كتاب تستي استفاده نكردم و فقط كتاب هاي درسي رو خوندم گرچه به طبع شرايط اون زمان و حاال متفـاوت  

  هست.

  آقاي دكتر شما اهل شيطنت هاي دانشجويي بوديد يا هميشه رديف اول مي نشستيد؟-

سط به بااليي داشـتم ، خيلـي دوسـت نداشـتم     خيلي اهل جلو نشستن و نت برداشتن نبودم و نمره هاي متو*

هميشه بيشتر از مباحث باليني به مباحث پايه عالقه مند بودم و از معدود كساني بودم كه  پزشكي قبول بشم ،

گرچه كار كوچكي بود ولي بسيار هم مـورد تقـدير و    در آن زمان براي پايان نامه ام كار تحقيقاتي انجام دادم،

  تشويق قرار گرفتم.

 



  

  مايل بوديد به غير از پزشكي در چه رشته اي تحصيل كنيد؟ داگر زمان به عقب برگرد-

هنوز هم  عالقه داشتم، –اگه نخندين به فيزيك هسته اي  –دانش آموز كه بودم به كيهان شناسي و فيزيك *

  دارم.

  نند؟اي خون دانشجوها به اندازه كافي درس  مابه نظرت با شيطنت هاي دانشجويي مخالف هستيد ؟-

كه در مورد علت و چگونگي آن بايد مفصل صحبت كرد و در ضـمن بـا    متاسفانه خيلي كم درس مي خوانند*

چون الزمه ي زندگي جواني است ولي اآلن دانشجويان وظيفه سـنگيني بـه عهـده     شيطنت مخالف نيستم ،

كمتر شيطنت خواهنـد كـرد و    ت،و اگر بدانند چه مسئوليت هاي سنگيني در آينده به عهده خواهند داش ددارن

  بيشتر درس خواهند خواند.

اروميه  با تهـران و اصـفهان رو در    دانشگاه  شما كه در دانشگاه هاي تهران و اصفهان تحصيل كرديد ، تفاوت اصلي آقاي دكتر ،-

  نيد؟اچي مي د

ـ       * ن اسـت كـه   شايد مهمترين و برترين نكتـه دانشـگاه تهـران و در درجـه دوم دانشـگاه اصـفهان در اي

دانشجويان بيشتر اهل درس خواندن هستند و بهتر بودن امكانات در رتبه دوم قرار دارد و اگـر دانشـجويي   

اراده كند كه پيشرفت كند ، فرقي ندارد كه در كدام دانشگاه مشغول به تحصيل است چون سيسـتم اطـالع   

  ست.رساني زمان حال دسترسي به اطالعات رو براي همه امكان پذير كرده ا

  به نظر شما پرداختن به كارهاي غير درسي براي دانشجوهاي پزشكي درست هست؟

گرچه براي دانشجو پزشكي درس خواندن خيلي مهم است ، ولي دور شدن از مسـائل فرهنگـي، علمـي و    *

از  م رفيق شدن با خـدا ، ويبهتر بگ درست نيست و قبل از تمام اين مسائل تزكيه و تهذيب نفس ، تفريحي ،

  ه مسائل مهمتر است.هم

  حرف خاص ديگري اگر با دانشجويان داريد بسيار خوشحال مي شويم بشنويم. -

بيشتر درس بخوانيد ، مطمئن باشيد كه آينده خيلي روشن است، با حرف هاي مايوس كننده ديگران نا اميد *

   نشويد. زندگي ، درس و آينده فردي كه خوب درس مي خواند مطمئنا روشن خواهد بود.

  متشكرم استاد از اين كه وقتتان را به ما داديد. 

  عذرا كهوريان

 



 حقوق بيمار 

در دهه هاي اخير متناسب با پيشرفت خيره كننده علوم خصوصا پزشكي و پيشرفت فن آوري هاي علوم 

خصوصا پزشكي و پيشرفت فن آوري هاي علوم  پزشكي، حوزه تعامل و مداخالت ممكن پزشكي وسعت زيادي پيدا كرده 

ن خود چالش هاي اخالقي زيادي را در تعامل ميان پزشك و بيمار به همراه داشته است. از سوي ديگر رويكرد است و اي

جهاني دفاع از حقوق بشر، توجه مجامع علمي جهاني به حقوق گروه هاي اجتماعي خاص از جمله بيماران را به دنبال 

گروه هاي اجتماعي چه به لحاظ جسمي و چه به لحاظ كه بيماران به عنوان يكي از آسيب پذيرترين  داشته است، چرا

رواني، اجتماعي و اقتصادي در معرض خطر قرار داشته و اين امر توجه خاص مجامع بين المللي را به مفهوم حقوق بيمار 

اران آيينه اي كه در قالب انتشار ده ها بيانيه ، منشور و آيين نامه تجلي پيدا مي كند را توجيه مي نمايد. در واقع حقوق بيم

  از حقوق بشر است.

  حقوق بيمار منشور

  

بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي ،  - 1
  . فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد

  .عضاي گروه معالج خود را در صورت تمايل بشناسدبيمار حق دارد محل بستري، پزشك، پرستار و ساير ا - 2
بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص، درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطالعات ضروري را شخصاً و يا در  - 3

صورت مايل از طريق يكي از بستگان از پزشك معالج درخواست نمايد . به طوري كه در فوريت هاي پزشكي اين امر نبايد 
   .به تاخير در ادامه درمان و يا تهديد جاني بيماري گرددمنجر 

بيمار حق دارد قبل از معاينات و يا اجراي درمان، اطالعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش  - 4
  . مشاركت نمايد انتخاب نهايي درمانها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در 

رد در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سالمتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود از بيمار حق دا - 5
   . خاتمه درمان را اعالم و يا به ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد

بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي، نتايج معاينات و مشاوره هاي  - 6
  اليني جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج اعالم صورت مي گيرد، اطمينان حاصل نمايد.ب
بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت بستري انتقال و پس از  - 7

   .ترخيص اطمينان حاصل نمايد
  



  منشورحقوق بيمار در ايران

  و ارزش بينش
  

اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي  يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشند.
برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت واالي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسالمي بوده ، دولت 

افراد كشور تأمين كند. بر اين اساس ارائه خدمات سالمت بايد عادالنه  همهرا براي درماني  -   موظف است خدمات بهداشتي
اين منشور با توجه به ارزشهاي واالي انساني و   .و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد
رندگان خدمات سالمت و با هدف حفظ ، ارتقا و مبتني بر فرهنگ اسالمي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گي

  .تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سالمت تنظيم شده است
    

  حقوق بيمار
   .دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است - 1
   :ارائه خدمات سالمت بايد-
   .عتقادات فرهنگي و مذهبي باشدها، ا شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش )1- 1
  .ادب و همراه با مهرباني باشد ي صداقت، انصاف، بر پايه )1- 2
   .فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد )1- 3
  .بر اساس دانش روز باشد )1- 4
  .مبتني بر برتري منافع بيمار باشد )1- 5
  .باشد  نابع سالمت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماراندر مورد توزيع م )1- 6
  .مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد )1- 7
   .هاي غيرضروري باشد به همراه تامين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت )1- 8
زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان،  پذير جامعه از جمله كودكان، هاي آسيب اي به حقوق گروه توجه ويژه )1- 9

  .معلوالن ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد
   .ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد در سريع )10-1
  .چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشدبا در نظر گرفتن متغيرهايي  )11-1
ي آن صورت گيرد. در موارد  هاي ضروري و فوري (اورژانس)، بدون توجه به تأمين هزينه در مراقبت )12-1

  .غيرفوري(الكتيو) بر اساس ضوابط تعريف شده باشد
ن نباشد، الزم است پس از هاي ضروري و فوري (اورژانس)، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممك در مراقبت )13-1
  .ي خدمات ضروري و توضيحات الزم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد ارائه
در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ  )14-1

بيمار، توجه به نيازهاي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و آسايش وي ارائه گردد. منظور از آسايش كاهش درد و رنج 
خواهد  باشد. بيماردر حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردي كه مي اش در زمان احتضار مي خانواده

  .همراه گردد



   .اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد - 2
  .مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش )2- 1
هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم  )ضوابط و هزينه2- 3

  .هاي حمايتي در زمان پذيرش
ستار و دانشجو و ارتباط اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پر ي حرفه نام، مسؤوليت و رتبه )2- 4

  .ها با يكديگر اي آن حرفه
هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري، پيش آگهي و  روش )2- 5

  .گيري بيمار گذار در روند تصميم ي اطالعات تأثير عوارض آن و نيز كليه
  صلي گروه پزشكي در طول درمان ؛ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي ا نحوه )2- 6
   .ي اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند كليه )2- 7
  .هاي ضروري براي استمرار درمان ارائه آموزش )2- 8
  

   : ي ارائه اطالعات بايد به صورت ذيل باشد نحوه
ي فردي وي از جمله ها اطالعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي )2- 9

   :كه زبان، تحصيالت و توان درك در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين
ي اطالعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛ (در اين صورت انتقال اطالعات پس  ي ارائه تأخير در شروع درمان به واسطه -

اطالع از حق دريافت اطالعات، از اين امر امتناع رغم  بيمار علي ) .از اقدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود
كه عدم اطالع بيمار، وي يا سايرين را در معرض  نمايد كه در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده شود، مگر اين

  .خطر جدي قرار دهد
را دريافت  شد و تصوير آن ي باليني خود دسترسي داشته با شده در پرونده ي اطالعات ثبت تواند به كليه بيمار مي )10-2

   .نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد
  
   .گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود حق انتخاب و تصميم - 3
   :باشد گيري درباره موارد ذيل مي محدوده انتخاب و تصميم )3- 1
   .ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط  كننده ارائهانتخاب پزشك معالج و مركز  )3- 1- 1
  .انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور )3- 1- 2
گيري وي تأثيري در تداوم و نحوه دريافت  شركت يا عدم شركت درهر گونه پژوهش، با اطمينان از اينكه تصميم  )3- 1- 3

   .خدمات سالمت نخواهد داشت
اي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر در موارد قبول يا رد درمان ه )3- 1- 4

  .دهد خودكشي يا مواردي كه امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي
ثبت و  باشد گيري مي )اعالم نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بيمار واجد ظرفيت تصميم3- 1- 5
گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان  عنوان راهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفيت تصميم به

   .گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد خدمات سالمت و تصميم



  
   :باشد گيري شامل موارد ذيل مي )شرايط انتخاب و تصميم3- 2
ر بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطالعات كافي و جامع (مذكور در بند دوم) گيري بيما انتخاب و تصميم )3- 2- 1

  .باشد
   .گيري و انتخاب داده شود پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و كافي به بيمار جهت تصميم )3- 2- 2
   .صل رازداري باشدارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار(حق خلوت) و رعايت ا- 4
ي اطالعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثنا  رعايت اصل رازداري راجع به كليه )4- 1

  .كرده باشد
ي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري است  در كليه )4- 2

  .ي امكانات الزم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد بدين منظوركليه
شوند ميتوانند به  فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي )4- 3

  .اطالعات دسترسي داشته باشند
ود را همراه داشته باشد. همراهي يكي از والدين بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خ )4- 4

  هاي پزشكي باشد. كودك در تمام مراحل درمان حق كودك مي باشد مگر اينكه اين امر بر خالف ضرورت
   .دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است- 5
ر است، بدون اختالل در كيفيت دريافت ) هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشو5- 1

  .خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شكايت نمايد
  .بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند )5- 2
ترين زمان  خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سالمت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاه )5- 3

   .جبران شود ممكن
  

 - ي حقوق بيمار گيري باشد، اعمال كليه در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم
ي جايگزين بر  گيرنده چه تصميم ي قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنان گيرنده ي تصميم بر عهده - مذكور در اين منشور

گيري را  تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم ن بيمار شود، پزشك ميخالف نظر پزشك، مانع درما
گيري است، اما ميتواند در بخشي از روند درمان معقوالنه  چنانچه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم  .بنمايد

  . تصميم بگيرد، بايد تصميم او محترم شمرده شود
  

  ليال استوار

  

  



 از خواب بيدار شدم مروزكها
 

 ؟از خودم پرسيدم : زندگي چه مي گويد
 

 ،جواب را دراتاقم پيدا كردم
 

 ! اهداف بلند داشته باش سقف گفت : 
 

 ! پنجره گفت : دنيا را بنگر
 

 ! هرثانيه با ارزش است :ساعت گفت 
 

 ! آيينه گفت : قبل از هر كاري به بازتاب آن بينديش
 

 ! تقويم گفت : به روزباش
 

 ! در راه هدفهايت سختي ها را ُهل بده و كنار بزن : در گفت
 

 ! با فروتني نيايش كن ت: زمين گف
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  انگل شناسي باستاني:

  

است كه در  انگل شناسيشاخه اي از دانش   )Archaeoparasitology: انگليسي(به باستاني انگل شناسي 

مي پردازد. باستان انگل شناس با پژوهش بر روي  انگلهاي  گونهجستجوي نشانه هايي از انواع  به باستان شناسيقلمرو 

زيست و  ايمونولوژيشت شده از محوطه ها و مواد باستاني، با روش هايي همجون مطالعات ميكروسكوپي، نمونه هاي بردا

موفق به كشف بقاياي انگلهاي باستاني مي گردد. واژه ي باستان انگل شناسي نخستين بار از سوي  شناسي مولكولي

پيشنهاد گرديد. ابن واژه در واقع مطالعه به منظور شناسايي گستره  ميان رشته اي پروفسور كارل رينهارد براي اين تخصص

تهاي انساني مرتبط هستند. واژه ي عام تر يرا شامل مي شود كه به نوعي با فعال باستان شناختياي از انگلها در يافته هاي 

 ديرين شناختينيز بر تمامي مطالعات انگل شناسانه اي كه روي كليه ي يافته هاي تاريخي، باستاني و  شناسي ديرين انگل

  انجام پذير است، داللت دارد.

انگل شناسي از جنبه علوم پزشكي به تاريخچه عفونت هاي انگلي، عوامل بروز و گسترش آنها و همچنين سير ديرين 

تكاملي انگل ها مي پردازد. مطالعه تاريخچه شكار، دامپروري، كشاورزي و چگونگي وضع زيست محيطي در طول زمان 

اثرات متقابل آنها بر انتشار عفونت هاي انگلي در  گذشته و رديابي مسيرهاي جابه جايي جمعيت هاي انساني و حيواني و

دوره هاي زماني گوناگون نيز از ديگر موضوعاتي است كه با اين علم به تكميل كردن دانش خودمان از چگونگي زندگي 

» زيست باستان شناسي«پژوهش در اين شاخه ميان رشته اي كه در واقع زيرشاخه اي از علوم  مردم باستاني مي پردازيم.

محسوب مي شود، مستلزم فراگيري باستان شناسي و علوم پيراپزشكي مرتبطي همچون علوم آزمايشگاهي و بهداشتي است 

باستاني و تخم كرم هاي انگل نياز  DNAچرا كه يافتن و تشخيص بقاياي شواهد انگلي همچون بندپايان، تك ياخته ها، 

عالوه بر اين، براي نمونه برداري صحيح از بافت  و پزشكي دارد.به داشتن تخصص و تجربه آزمايشگاهي در علوم زيستي 

هاي باستاني و همچنين ارائه يك تفسير باستان شناسانه دقيق از يافته هاي انگلي به دست آمده، تجربه كافي نظري و 



دانش روز انگل ميداني از دانش باستان شناسي ضروري است. مطالعه متون تاريخي مرتبط هم بايد همپاي بهره گيري از 

  شناسي و باستان شناسي مد نظر قرار گيرد تا حداكثر نتايج و اطالعات ممكن را حاصل كند.

ايده و طرح اوليه مطالعات باستان انگل شناسي در ايران توسط دكتر مرجان مشكور، اولين متخصص ايراني باستان 

گورستان باستاني خرند به يك آزمايشگاه باستان انگل  جانورشناسي ارائه شد. ايشان با ارسال نمونه هايي از خاك محوطه

مسعود  اين رشته پژوهشي را به جامعه باستان شناسي ايران معرفي كردند. 84شناسي در فرانسه براي اولين بار در سال 

ستاد ايراني شناسي دانشگاه بزانسون فرانسه كه با همكاري دكتر مرجان مشكور، ا آبادي، دانشجوي دكتري باستان انگل نظام

هاي انگلي باستاني شده واين اولين مطالعه در خصوص  اين دانشگاه و محققان فرانسوي موفق به كشف اين نمونه

هاي  تخم انگلي از كرم 12شناسي شرق خاورميانه (فالت ايران)است كه به كشف  هاي باستان هاي انگلي در محوطه بيماري

ها از  اين انگل سال منجر شده است. 300با قدمت دو هزار و  5نمكي شماره انگلي موسوم به كرم كدو در موميايي مرد 

هايي از بقاياي جمع شده از محوطه شكمي و لگني اين موميايي كه سال گذشته با همكاري موزه مردان نمكي زنجان  نمونه

ايران و در متون تاريخي همچون با توجه به اين كه عالئم عفونت به كرم كردو در گذشته  اند. تهيه شده بود به دست آمده

هاي انگلي در  شناسي به منظور شناخت بيشتر تاريخچه عفونت كتاب قانون ابوعلي سينا نيز آمده است مطالعات ديرين انگل

ها، وضعيت بهداشت، نوع تغذيه و فراوري غذا در دوران باستان و همچنين درك بهتر  شناسي انگل ايران، ديرين آسيب

شود.كشف اين نوع بيماري انگلي در محوطه باستاني چهرآباد زنجان نشان دهنده  باستاني انجام ميهاي  زيست محيط

ها و چارپايان اهلي يا وحشي توسط ساكنين اين معدن نمك در هزاره اول پيش از ميالد  مصرف گوشت خام يا نيم پخته دام

   مردان نمكي ارائه دهد.تواند اطالعاتي را نيز در زمينه چگونگي زندگي روزمره  است و مي

  

  حميد عليزاده

  



  

  نانو پزشكي

 

اين فناوري با استفاده از نانوابزارها و نانوساختارهاي است. پزشكيبراي امورِ  فناوريِ نانوگيري از   بهره، نوپزشكيِ نا

داده و ميكوشد به مهندسي شده، اعمالِ ساخت، كنترل، ديدن و ترميم سيستم زيستي انسان در مقياس مولكولي را انجام 

يِ وسيعي است كه از به  پزشكيِ نانو، گستره .و بهبود بخشيدن به بيماران بپردازد تشخيص بيماري ها،پيشگيري از آن ها

  گيرد. در طراحيِ بيوسنسورها را در بر مي نانو الكترونيكدر امورِ پزشكي تا استفاده از  نانوموادكار بردنِ 

  

  ابزارهاي نانوپزشكي:

اند و قادرند طول موج هاي خاصي  اي از جنسِ طال پوشانده شده يِ اليه هايِ ريزي هستند كه به وسيله ذره ،ها نانوپوسته -1
هايِ نزديك به موجِ فروسرخ را جذب كنند،  توانند طولِ موج هايي هستند كه مي ها، آن بهترين نانوپوسته از نور را جذب كنند.
ها، موجبِ باال رفتن  يِ نانوپوسته جذبِ نور به وسيله ر بافت بدن نفوذ كنند.متر د ها قادرند تا چند سانتي چرا كه اين موج

ها قرار دارند. دانشمندان  شود كه در اطراف نانوپوسته هايي منجر مي دماي آن ها مي شود. اين افزايشِ دما به مرگ سلول
توانند  هاي سرطاني پيوند دهند،به اين ترتيب ميهاي تشخيص دهنده ي سلول  ها را به پادتن اميدوارند كه بتوانند نانوپوسته

  ها را نابود كنند.  هايِ فروسرخ، آن سلول با فرساندنِ موج

ها  هاي خاصي كه باعث كشته شدن سلول توسط سوزنالقاي ترميم هستند و  ماشين هاي سلولي نانو روبات ها، - 2
توانند  ها مي نانوماشين مكانيسم واكنش به جسم خارجي، شوند. در اين صورت با توجه به نخواهند شد، به سلول تزريق مي

همچنين آنها قادرند خود  هاي بيمار شوند و آنها را مستقيما براي بهبود تحريك كنند. باعث ايجاد تغييراتي در كاركرد سلول
ها هنگام كار  وروباتنان برطرف سازند. DNAرا تكثير كنند و نواقص ژنتيكي را با جابه جا كردن يا دستكاري مولكول هاي 

  آرآي ديده شوند.  توانند توسط تصويربرداري ام در بدن مي



  

  
                                                                                                   

  

 نانو: كاربردهاي پزشكي فناوري 

ها به انواع داروها توجه  خش محققان به دسترسي بيولوژيكي بافتدر اين ب هاي بدن: سيستم تحويل دارو به بافت- الف

  شدن دارو از آزاد شدن مقدار بيشتر از حد آن جلوگيري كنند و مانع بروز مسموميت توانند قبل از فعال   آنها مي كنند. مي

اختصاصي خود را با بيشترين كنند و تنها با رسيدن به مقصد نهايي عمل  شوند. داروهاي جديد خود را با بدن سازگار مي 

  دهند.  كارايي انجام مي 

دانشمندان براي تعقيب سلول هاي دور از دسترس،آن ها را رنگ ميكنند.اما مشكل اينجاست كه  :تصويربرداري - ب

كنند و اين  هاي مختلف از خود نور بتابانند، هميشه يكنواخت عمل نمي موج   هايي كه بايد تحت تابش طول سلول

هاي مختلف،  كند. دانشمندان با استفاده از برخي ذرات نانو كه به راحتي به فركانس رو مي ها را با مشكل روبه رداريتصويرب

  توانند اين مشكل را حل كنند. دهند، مي هاي تعريف شده مي واكنش

ر شده اند كه اثر محققان موفق به ساخت يك فيلتر جديد براي سيگا كاهش سموم سيگار با استفاده از فناوري نانو:- ج

سموم مضر را به ميزان قابل توجهي كاهش داده و با سرعت بيشتري در طبيعت تجزيه مي شود.در اين فيلترها از فيبرهايي 

راحتي امكان پذير   شود كه در اين شبكه عبور جريان هوا به با ابعاد ميكرون و نانو براي توليد يك شبكه توخالي استفاده مي

  شوند. بوده و ذرات و سموم مضر ناشي از سوختن تنباكو و به سادگي جذب مي



گروهي از محققان دست به كار توسعه نوعي سامانه خود توان شده اند كه نيروي  چشم روشني فناوري براي نابينايان: -د
هاي مخصوصي و ايمپلنت هاي شبكيه اي است  مورد نياز كاركردش را خودش تأمين مي كند. اين سامانه مركب از عينك

ساز و كار اين سامانه  كه هر پيكسل فتو ولتائيكي واقع در اين ريزافزار كاشتني با ديودهاي نوري سيليكوني مجهز شده اند. 
يانه بينايي از اين قرار است كه تصاوير ويدئويي گرفته شده توسط دوربين كوچك سوار شده روي عينك ها به وسيله يك را

پردازش مي شود. در مرحله بعد اين عينك هاي ويدئويي با استفاده از پالس هايي ازنور نزديك به مادون قرمز داده هاي 
تصويري را به شبكيه منتقل مي كنند. نهايتا، واحدهاي تصويري يا همان پيكسل هاي موجود در آرايش ديودهاي نوري، نور 

  ل مي كنند كه به نوبه خود موجب تحريك نورون هاي شبكيه چشم كاربر مي شود.حاصله را به جريان هاي الكتريكي تبدي

بخش جالب توجه اين فرآيند آنجاست كه پالس هاي مادون قرمز ساطع شده به وسيله اين عينك هاي مخصوص، هم داده 

براين نياز به وجود منبع هاي بصري و هم نيروي برق توليدي را مستقيم به ايمپلنت هاي فتوولتائيك منتقل مي كنند؛ بنا

همانند  ميكرومترپهنا دارند، 70توان خارجي كه بعضا حجيم و مزاحم است رفع مي شود. بعالوه چون اين پيكسل ها تنها 

 .گيرنده هاي نوري واقعي امكان فعال شدن هركدام به صورت منفرد وجود دارد

اري زا در بدن بيماران، آن هم در سطح سلولي كار دشوار و حمله به عوامل بيم بات ها:وبا كمك نانور ثنابودي هپاتيت -ه
بسيار حساسي است. با اين حال و به لطف بهره گيري از فناوري هايي نظير نانو، تجسم روزي كه بتوان عوامل مختلف 

انشگاه فلوريدا، بتازگي گروهي از محققان د بيماريزا را به طور هدفمند در بدن بيماران نابود كرد، چندان سخت نخواهد بود.
نانورباتي ساخته اند كه به دليل برخورداري از قابليت برنامه ريزي براي هدف قرار دادن بيماري هاي مختلف، اميدواري 
هاي زيادي براي درمان بيماري هاي سخت و پيچيده پديدار ساخته است.اين تكنيك نوين چيزي نيست جز يك ذره بسيار 

ه اي برنامه ريزي كرد تا خطوط توليد ژنتيك موثر در ايجاد تغييرات پروتئيني را از كار كوچك كه مي توان آن را به گون
را  Cمحققان در بررسي هاي آزمايشگاهي دريافتند اين نانوربات ها قابليت نابودي عامل ويروسي هپاتيت  بيندازد.

كه مورد نظر دانشمندان است، دقيقا و بدون دارند.نكته مهم اين كه اين ذرات يا همان نانوربات ها مي توانند هر ژني را 
آسيب رساني به ساير بخش ها و بافت ها مورد هدف قرار دهند.محققان اين طرح براي اين كه ثابت كنند تكنيك نوين 

را در كبد مورد هدف قرار  Cدرماني شان چگونه عمل مي كند، ذره اي را طراحي كرده و ساخته اند كه ويروس هپاتيت 
مورد استفاده قرار مي گيرد، شامل استفاده از  Cدرمان هاي فعلي كه براي غلبه بر هپاتيت  نع تكثير آن مي شود.داده و ما

داروهايي است كه سيستم تكثير اين ويروس را مورد هدف قرار مي دهد، اما اين درمان ها هيچ گاه به طور قطعي موثر 
درصد بيماران مبتال با كمك اين روش ها درمان مي شوند  50تا  نبوده به طوري كه براساس مطالعات صورت گرفته عموما

البته اين روش ها اثرات جانبي نيز به همراه دارد كه از آن جمله مي توان به خستگي و حتي عصبانيت اشاره كرد.دقيقا به 
استفاده  Cي غلبه بر هپاتيت دليل وجود همين اثرات جانبي است كه محققان دانشگاه فلوريدا در نظر دارند از نانودرماني برا

  كنند.

يكي از برگ هاي برنده اين فناوري نوين اين است كه با برنامه ريزي دقيق نانو ذره و منطبق ساختن آن با ساختار  -و
ژنتيك عامل ويروسي مورد نظر، در حالي مي توان آن را وارد بافت سلولي آلوده كرد كه سيستم دفاعي بدن بيمار واكنشي 

) داراي اسكلتي متشكل از ريزذرات طال و سطحي nanozymeاين سيستم جديد تخريب ويروسي (  شان ندهد.از خود ن



با دو تركيب بيولوژيك است. بخش نخست اين تركيب بيولوژيكي، نوعي پروتئين است كه آن را آنزيم مي نامند. اين آنزيم 
رگي است كه ساختار ژنتيك ويروس هدف را تركيب ديگر نيز مولكول بز ويروس را دارد. mRNAقابليت تخريب 

 Cشناسايي مي كند. بررسي هاي اوليه آزمايشگاهي نشان داده كه با به كارگيري اين تكنيك نوين، سطوح ويروس هپاتيت 
به طور صددرصد كاهش مي يابد.گذشته از آن به دليل آن كه سيستم دفاعي بدن بيمار نيز تحت تأثير قرار نمي گيرد، جاي 

  ونه نگراني درخصوص اثرات جانبي اين روش وجود نخواهد داشت. هيچ گ

امروزه از فناوري نانو به عنوان روشي كه مي تواند برخي از مشكالت فراروي طراحي واكسن هاي جديد را  واكسنها: - ز
اخل بيني آشكار شده برطرف كند، ياد شده است. كما اينكه اهميت انتقال آنتي ژن در مقياس نانو بعد از تجويز خوراكي يا د

است.در مجموع، فناوري نانو ابزارهاي جديد و جالبي براي مقابله با انواع بيماريهاي عفوني ارائه كرده است و قابليت هاي 
در هجدمين سمينارِ جهانيِ ايدز در وين، شركت ژنتيك  بااليي براي توسعه روشهاي داروسازي و تهيه واكسن دارد.

 ها معرفي كرد. اين واكسنِ درمانيكه به نوعِ جديدي از واكسن ايدزرا برايِ پيشگيري از بيماريِ  درماوير واكسنِايميونيتي 
هايِ سنتي، عالوه بر پيشگيري، در درمانِ بيماريِ  تواند بر خالف واكسن ي محققانِ ژنتيك ايميونيتي مي تعلق دارد به گفته

  ايدز هم مفيد واقع شود. اين واكسن هنوز در فاز دوم تحقيق قرار دارد. 

رايي باليني اين داروها تحت در صورتي كه مولكول هاي جديدي جهت درمان سرطان كشف شوند، كا درمان سرطان: - ح
تاثير عواملي چون مقاومت دارويي تومور به خاطر موانع فيزيولوژيك، مقاومت دارويي در سطح سلولي و توزيع متابوليسم و 
دفع داروي ضد سرطان در بدن، كاهش مي يابد. به همين منظور توسعه فناوري هاي نانو براي انتقال مواد دارويي در سطح 

فتي الزم است تا عوارض جانبي دارو كاهش يابد. بعد از جذب ذرات و ورود آنها به خون، اين ذرات به سرعت از سلولي يا با
ذرات و ليپوزوم ها عمل مي  سوي ساز و كارهاي كبدي جذب مي شوند، لذا كبد در اينگونه موارد همچون مخزني براي نانو

متمركز با منشا گوارشي، تناسلي و تنفسي استفاده كرد. از سوي  كند. از اين روش مي توان براي شيمي درماني تومورهاي
ديگر تاكنون كوشش هاي زيادي جهت انتقال فعال و هدفمند داروها به سلول هاي سرطاني صورت گرفته كه بيشترشان بر 

ر همين اساس قرار دادن مولكولهاي فعال مانند آنتي بادي ها جهت اتصال به سلول هاي سرطاني متمركز بوده است كه ب
نانوذره شكل جديدي از يك اسيد فوليك چند ظرفيتي ارائه كرده است كه قادر است به گيرنده هاي سلول هاي سرطاني 

نيز نسل سوم ذرات مغناطيسي اكسيد آهن با ساخت نانوذرات بسيار  MRIمحكم تر متصل شود. در حوزه تصوير برداري 
ا دارند، معرفي شده اند كه در اين روش، افزايش كيفيت تصوير برداري از ريزي كه قابليت اتصال به مولكولهاي هدف ر

تواند تصاويري استثنايي از  هاي پيشرفته مي برداري استفاده از اين اجزا در تصويرتومورهاي حيوانات گزارش شده است.
اين امكان را داده است كه آنها را مناطقي كه تومور در آنها ايجاد شده است، ارائه دهد. سايز اين اجزا همچنين به محققان 

ترين تحقيقات محققان روي نانوذراتي   تا حد امكان به تومورها نزديك كنند و اطالعات كافي از آنها به دست آورند.درتازه
   توان براي درمان مستقيم تومورها استفاده كرد. كنند كه عالوه بر استفاده در عكسبرداري، از آنها مي كار مي

از آنجايي كه موضوع اصلي در درمان اين بيماريها، هدف قرار دادن سلولهاي بيگانه خوار  بيماريهاي عفوني:درمان  -ط
براي درمان عفونت هاست، روشهاي رايج در فناوري نانو بدون نياز به تغييرات آنچناني دارو، آنرا به سلول هاي بيگانه خوار 

دارويي كه قادرند مدت زيادي در جريان عمومي خون بمانند مانند منتقل مي كنند.واقعيت آنست كه فرموالسيون هاي 



نانوذرات و ليپوزوم هاي روكش شده با پلي اتيلن گليكول، در مقايسه با داروهاي رايج اثرات به مراتب بهتري را در درمان 
  بيماري هاي عفوني نشان داده اند.

 

  فرشته بيگي و نيلوفر اصالني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 !!!!!!!!!در سي سي يو سايه مرگ

   
صبح  11چند وقتي بود در بخش مراقبت هاي ويژه يك بيمارستان معروف، بيماران يك تخت بخصوص در حدود ساعت 

شدت وضعف مرض آنان نداشت. اين مسئله باعث روزهاي يكشنبه جان مي سپردند و اين موضوع ربطي به نوع بيماري و 
شگفتي پزشكان آن بخش شده بود به طوري كه بعضي آن را با مسائل ماوراي طبيعي و بعضي ديگر با خرافات و ارواح و اجنه 

  و موارد ديگر در ارتباط مي دانستند. 
وزهاي يكشنبه مي ميرد. به همين دليل صبح ر 11كسي قادر به حل اين مسئله نبود كه چرا بيمار آن تخت درست در ساعت 

گروهي از پزشكان متخصص بين المللي براي بررسي موضوع تشكيل جلسه دادند و پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر 
در محل مذكور براي مشاهده اين پديده  11باالخره تصميم بر اين شد كه در اولين يكشنبه ماه، چند دقيقه قبل از ساعت 

  ضر شوند.عجيب و غريب حا
در محل و ساعت موعود، بعضي صليب كوچكي در دست گرفته و در حال دعا بودند، بعضي دوربين فيلمبرداري با خود آورده و 

...  
نظافتچي پاره وقت روزهاي يكشنبه وارد اتاق شد. دوشاخه برق »  پوكي جانسون« مانده بود كه  11دو دقيقه به ساعت 
) را از پريز برق درآورد و دوشاخه جاروبرقي خود را به پريز زد و مشغول Life support systemدستگاه حفظ حيات ( 

  كار شد !!!
 

  عذرا كهوريان

 

  

  

  

  

  

  

  



 

  درامالص

 
پدر مالصدرا ـ   .قمري به دنيا آمد 979در سال  -مالصدرا  -المتالهين  بن ابراهيم قوامي شيرازي ملقب به صدر محمد  

خواجه ابراهيم قوامي ـ سياستمداري دانشمند و بسيار مؤمن بود و با وجود داشتن ثروت و عزت و مقام هيچ فرزندي نداشت، 
 .يار به درگاه الهي، خداوند پسري به او داد كه بعدها به نام مالصدرا معروف گرديدولي سرانجام بر اثر دعا و تضرع بس

كرد. صدرا پسري بسيار باهوش،  صدرالدين محمد، تنها فرزند وزير حاكم منطقه وسيع فارس، در بهترين شرايط زندگي مي
يات زبان فارسي و عربي و هنر خط جدي، باانرژي، درسخوان و كنجكاو بود. در مدت كوتاهي تمام دروس مربوط به ادب

هاي ديگر او علم فقه و حقوق اسالمي و منطق و فلسفه بود كه در اين ميان صدراي جوان ـ كه  نويسي را فراگرفت. درس
ها مقداري آموخت ولي طبع او بيشتر به فلسفه و بخصوص عرفان گرايش  هنوز به سن بلوغ نرسيده بود ـ از همه آن دانش

ها را در شيراز ديد، ولي بخش عمده آن را در پايتخت آن زمان (قزوين) گذراند. وي  بخشي از اين آموزش مالصدرا .داشت
 .شيخ بهاءالدين عاملي و ميرداماد ـ آشنا شد و به دروس آنان رفت -در قزوين با دو دانشمند و نابغه بزرگ

  
و كالم و عرفان و تفسير قرآن مهارت   تب مشاءصدرالدين محمد در علوم متعارف زمان و بويژه در فلسفه اشراق و مك 

ارسطو و شاگردانش و همچنين دانشمنداني  يافت. او آثار فلسفي متفكراني چون سقراط و فالسفه هم عصر او، افالطون، 
چون ابن سينا و خواجه نصرالدين طوسي را دقيقا بررسي نمود و موارد ضعف آنها را باز شناخت و مسايل مبهم مكاتب را 
بخوبي دانست. او اگر چه از مكتب اشراق بهره ها برد ولي هرگز تسليم عقايد آنان نشد و گرچه شاگرد مكتب مشا گرديد 
ليكن هرگز مقيد به اين روش نشد. مال صدرا پايه گذار حكمت متعاليه مي باشد كه حاوي ژرف ترين پاسخ ها به مسائل 

رفان بعنوان موفق ترين سالكين در فلسفه مي باشد كه با طي كردن فلسفي است. مالصدرا عالوه بر سالك و رهرو در ع
   .مراحل مختلف گنجينه با ارزشي را براي ساخت قلعه اي از دانش كشف نمود كه با نور جاوداني حقيقت مي درخشد

  

  

 آثار و كارهاي مالصدرا

عبادت بود، دست به تأليف نزد و پس از آن نيز مالصدرا يكي از فالسفه پركار است. وي با آنكه مدتي را كه در حال انزوا و  
آمدند، پرداخت، ولي در تمام فرصتهاي  همواره به تدريس و تربيت دانشجويان فلسفه، كه از سراسر ايران به گرد او مي

هايي كوچك و بزرگ درباره فلسفه، در قالبهاي مختلف كوتاهي  ممكن، چه در سفر و چه در حضر، از نوشتن كتاب و رساله
  اي متنوع فلسفي و بسيار مفيد و استداللي و با صورتها و هدفهاي گوناگون به وجود آورد. نكرد و بهمين سبب مجموعه

برخي از كتب او كتاب درسي است و براي آموزش مقدماتي و يا تكميلي عميق فلسفه و عرفان از ديدگاه مكتب مخصوص 
هاي ويژه خود اوست. چند كتاب او را  براي توضيح و اثبات نظريه  ربسيار مناسب است. برخي ديگ» حكمت متعاليه«او بنام 

  توان در اخالق و آداب انساني دانست. مي
وي بخش مهمي از آثار خود را به تفسير قرآن اختصاص داده و اگر چه مرگ به او اجازه نداد كه تمام قرآن را شرح فلسفي و 

  اي ويژگيهايي است كه آن را در ميان تفاسير بينظير كرده است.عرفاني بكند ولي تا آنجا كه توانست بنويسد، دار



(يعني متخصص در حديث و روايات منقول از پيامبر(صلي اهللا عليه وآله) و ائمه اهل » محدث«مالصدرا كه خود يك 
ازي است، كه بيت(عليهم السالم)) بود كار مهمي در حديث نيز دارد و آن شرح كتاب حديث معروف الكافي تأليف ُكليني ر

آنرا شرح كرده و شرحش ـ شايد بسبب مرگ او ـ ناتمام مانده است. وي دو كتاب هم در منطق دارد » اصول«وي بخش 
  بنام تنقيح المنطق و رساله تصور و تصديق.
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  پروانه بابايي

  

  



 :هاي طبيمقدمه اي برنكات ايمني در آزمايشگاه 

كار رفته در روش آزمايش، و ابزارهاي مورد استفاده  هاي مورد آزمايش، مواد به هكاركردن در آزمايشگاه بسته به ماهيت نمون

تواند فقط متوجه شخص آزمايش كننده باشد، يا سالمت ساير افراد  تواند متضمن خطرات مختلفي باشد. اين خطرات مي مي

اين عوامل خطرآفرين و تهديد كننده  هاي زيست محيطي شود. آگاهي و شناخت جامعه را به خطر بيندازد، و يا باعث آلودگي

  باشد. اي براي برقراري نظام ايمني مي هاي پيشگيري از بروز مخاطرات مقدمه سالمت، و انديشيدن تمهيدات و شيوه

كار به صورتي است كه همه كاركنان  ها فراهم ساختن شرايط محيط هدف از برقراري سيستم ايمني در آزمايشگاه  

كار خود ادامه دهند و آزمايشگاه و تجهيزات و مواد موجود در آن وضعيت  با حداكثر ايمني ممكن به بتوانند تحت آن شرايط

هاي ضعيف آزمايشگاهي و استفاده نادرست  خطاي انساني، تكنيك مطلوب خود را داشته و دچار خسارات مختلف نگردند.

نكات ايمني استاندارد شامل  گردند. به كار ميهاي مربوط  از وسايل و ابزار موجب اكثر صدمات آزمايشگاهي و عفونت

ها از منابع عفوني شناخته شده و ناشناخته طراحي  به منظور كاهش خطر انتقال ميكروارگانيسم» احتياطات همه جانبه«

نترل هاي ايمني مناسب را در مورد ك كند بايستي احتياط هاي عفوني كار مي هر آزمايشگاهي كه با ميكروارگانيسم   اند. شده

تهيه يك طرح بررسي رويدادهاي غير مترقبه در    ها و حيوانات وضع نمايد. خطرات احتمالي مربوط به ارگانيسم

هاي رده  سرو كار دارند (آزمايشگاه 4يا  3هاي گروه ريسك  حيوانات و محل هاييكه با ميكروارگانيسم  آزمايشگاه و بخش

ولين سالمت كشور و مسئولين محلي بايستي در توسعه طرح تدارك و ) ضروري است. مسئ4و درجه  3ايمني زيستي درجه 

دانستن اصول استريليزاسيون و ضدعفوني، موضوع مهمي براي  آمادگي براي مقابله با حالت اضطراري دخالت داشته باشند.

ي يا استريل نمود، دانش توان فوراً ضدعفون كه اجسام شديداً آلوده شده را نمي ايمني زيستي در آزمايشگاه است. از آنجائي

باشد.  ملزومات اختصاصي آلودگي زدايي به نوع كار آزمايشگاهي و  اصول اوليه نظافت قبل از ضدعفوني نيز حائز اهميت مي

زا بستگي خواهد داشت. زمان اثر مواد ضدعفوني كننده بر روي يك ماده يا محصول متفاوت است،  طبيعت عوامل عفونت

  هاي توليد كنندگان انجام شود. ها براي استفاده از مواد ضدعفوني كننده بايستي بر اساس مشخصه بنابراين، كليه توصيه

زا بلكه در معرض آسيبهاي  هاي بيماري تنها در معرض ميكروارگانيسم هاي ميكروبيولوژي نه كاركنان آزمايشگاه  
و اطالعات مربوط به اثرات سمي اين مواد  است كه اين افراد از دانش باشند. موضوع مهم آن شيميايي خطرناك نيز مي

وجود آيد،  داري آنها به جايي و نگه هايي كه ممكن است در حين جابه هاي در معرض قرار گرفتن و آسيب شيميايي و راه
 برخوردار باشند. اوراق اطالعات ايمني مواد يا اطالعات خطر شيميايي از طريق سازندگان و فروشندگان مواد شيميايي قابل

كنند قرار گيرند و به  هايي كه از اين مواد شيميايي استفاده مي بايست در اختيار آزمايشگاه دستيابي است. اين اطالعات مي
  هاي ايمني محسوب گردند.  عنوان بخشي از دستورالعمل 

  

  حميد عليزاده



  

  :اين شماره تازه هاي پزشكي

 

I. توليد اولين واكسن سرطان تاييد شد  

هاي آزمايش كلينيكي  با هدف درمان سرطان پروستات ساخته شده است و در دوره "Provenge" اين واكسن با نام
اي براي درمان يا  توانسته است در مقايسه با دارونماها طول عمر بيماران را تا چهار ماه افزايش دهد. اين دارو شيوه

اند ندارد اما  رمان سرخك يا هپاتيت توليد شدهرود و شباهتي به واكسنهايي كه براي د پيشگيري از بيماري به شمار نمي
تواند توانايي سيستم ايمني بدن بيمار را بهبود ببخشد. تا كنون دهها  رود. به اين معني كه مي واكسن درماني به شمار مي

يد اي است كه مورد تاي اولين نمونه "Provenge"اند اما واكسن  نمونه واكسن براي انواع مختلف سرطان توليد شده
قرار گرفته است. عدم تاييد اين دارو در حدود سه سال منجر به اعتراض شديد بيماران و سرمايه گذاران  FDAسازمان 

شود. به اين معني كه گلبولهاي سفيد خون بيمار جمع  شده بود. اين واكسن براي هر بيمار به صورت سفارشي ساخته مي
شوند. اين سلولها در كنار پروتئينهايي كه در تومورهاي  ستخراج ميآوري شده و سلولهاي خاص ايمني از ميان آنها ا

اي  شوند. سپس سلولهاي نهايي در دوره شوند قرار گرفته و با مواد بهبود دهنده ايمني بدن تركيب مي پروستات يافت مي
هاي رايج درمان سرطان  ههزار دالر اعالم شده است. شيو 93شوند. هزينه اين واكسن  يك ماهه سه بار به بيمار تزريق مي

آورند و از اين رو  درماني و حتي جراحي برداشتن پروستات صدمات زيادي به بدن بيمار وارد مي از قبيل پرتو درماني، شيمي
تواند جايگزين ارزشمندي براي اين  دارويي كه بتواند سيستم ايمني طبيعي بدن بيمار را تحريك كرده و بهبود ببخشد مي

ار رود. ميزان اثرات جانبي اين واكسن نيز بسيار محدود بوده و در حد تب، خستگي و درد بوده است. بر اساس ها به شم شيوه
بدن آنها را  گيرد كه سرطان پروستات تمامي براي بيماراني مورد استفاده قرار مي Provengeگزارش پاپ ساينس، واكسن 

هزار مورد جديد از ابتال به سرطان 192در آمريكا از حدود ميالدي موسسه ملي سرطان  2009فراگرفته باشد. در سال 
  هزار نفر از آنها در اثر ابتال به اين بيماري جان خود را از دست دادند 27پروستات خبر داد كه در حدود 

  

II.  اثر موسيقي بر سالمت نوزادان نارس  

موسيقي حتي براي  جالب است بدانيد كهاز اين هم در مورد اثرات مثبت موسيقي بر سالمت شنيده ايد، اما  شايد پيش
نوزاد  272پژوهشگران در بوستون بر روي  نوزادان نارس هم مفيد است. اين نتيجه يك تحقيق دوساله است كه توسط

نتايج اين تحقيق، نوزاداني كه برايشان  بر اساس. ي سي يو ويژه نوزادان) انجام شده است ( NICUنارس بستري در
ديگران داشتند، اين نوزادان ضربان قلب آرامتر، خواب راحت تر و  ود قابل مالحظه اي نسبت بهموسيقي پخش شد، بهب

جعبه تا يك  باالتري داشتند و بهتر هم شير مي خوردند. موسيقي ها از يك ضربه ماليم و ريتميك روي ساعات هوشياري



نوزادان دخيل بودند، اما اجراي موسيقي زنده و  رستيمجموعه از صداهاي دريا و الاليي ها متغير بودند و همه اين ها در تند
استندلي پروفسور موسيقي درماني از  دكتر جين  .در اين ميان به جاي گذاشتند الاليي ها بيشترين و بهترين تاثير را

وزاد) خيلي الاليي خواندن باالي سر نوزاد يا يك ريتم ضربي ماليم براي ن )دانشگاه فلوريدا مي گويد اجراي موسيقي زنده
مي بينيد كه نوزاد دارد كم  موسيقي ضبط شده است. چرا كه موسيقي زنده را مي توان با شرايط تغيير داد، مثال وقتي بهتر از

  .اما موسيقي ضبط شده چنين امكاني را ندارد تا كامال بخوابد كم به خواب مي رودف مي توانيد الاليي را ماليمتر بخوانيد
پدر و مادر او هم اميدبخش  ه الاليي خواندن نه تنها براي نوزاد سالمت و آرامش مي آورد بلكه برايزنده و بويژ موسيقي

مي شود كه والدين در شرايط گيج كننده بيمارستان نقش  است. الاليي خواندن در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان باعث
آن  عالوه بر  .ه نفس و حمايت آنها تقويت مي شودترتيب حس مسووليت پذيري، اعتماد ب مشخصي داشته باشند و به اين

نوزاد مقيد تر هستند. الاليي ها  مشخص شد كه موسيقي هايي كه به نوعي اختصاصي تر و مربوط به خانواده هستند، براي
د، باعث مي مي شود يا عناصري از فرهنگ خانواده نوزاد را در خود دار يا آوازهايي كه در ان به اعضاي خانواده نوزاد اشاره

  . زودتر و بهتر با اعضاي خانواده ارتباط برقرار كند شوند كه كودك

جدا مي كنند. صداي دستگاه ها  ديگر موسيقي براي اين نوزادان اين است كه آنها را از سر و صداهاي زايد بيمارستاني فايده
اند براي كودك آزاردهنده باشند اما و آمد پرسنل مي تو و يا آالرم هاي گاه و بيگاه، فس فس اكسيژن و صداي رفت

   .آورند دهنده نيستند بلكه براي كودك آرامش و حس امنيت به همراه مي صداهاي انساني، نه تنها آزار

  

III. روزه قند خون 10كنترل نوبت تزريق ذرات ريز نانو و  يك   

در يك كار گروهي بين اعضاي دانشگاه كاروليناي شمالي، انستيتو تكنولوژي ماساچوست و بيمارستان كودكان 
بوستون، محققين به فن آوري ساخت شبكه اي از ذرات ريز قابل تزريق نانو دست يافتنه اند كه مي تواند با توجه به باال 

 مبتال به ديابت، انسولين را در خون ترشح كند.رفتن سطح قند خون در بيمار 
اين فن آوري جديد بر روي موش هاي آزمايشگاهي تست شد و محققين دريافتند كه يك مرحله تزريق مي تواند سطح 

  روز در يك موش مبتال به ديابت فراهم كند. 10طبيعي از قند خون را تا 
هستند قادر به توليد مقداري كافي از انسولين نيست. در  1ابت نوع همانطور كه مي دانيد بدن بيماراني كه مبتال به دي

حاليكه انسولين عنصري مهم در انتقال گلوكوز از خون به داخل سلول ها مي باشد. در اين دسته از بيماران، قند خون 
راي ايجاد يك سطح بايستي به طور مداوم مورد بررسي و آزمايش قرار گيرد. براي آنها گاها دوزي مشخص از انسولين ب

  طبيعي از قند خون تجويز مي شود.
اما تزريق هاي روزانه انسولين براي بيماران دردسر هاي خاص خودش را دارد. در برخي موارد دردناك بوده و گاهي تصميم 

يد با يك گيري در مورد ميزان انسولين تزريقي خطر و ريسك هايي به دنبال دارد. به نظر مي رسد كه با اين فن آوري جد
  مرحله تزريق مي توان تا ده روز از ميزان قند خون در بيماران اطمينان حاصل كرد.

با تزريق اين ذرات بارهاي مثبت و يا منفي در خون ايجاد مي شود. بارهاي مثبت و منفي يكديگر را جذب كرده و يك 
شدن در بدن نيستند. اين شبكه نانو داراي شبكه شكل مي دهند. به طوريكه اين ذرات ديگر قادر به پراكندگي و متفرق 



ساختاري متخلخل مي شود. از آن به بعد سلول هاي خون و گلوكوز مي توانند به هسته هاي نانو در اين شبكه دسترسي 
  داشته باشند.
يت ، اين فن آوري به طور موثر باعث توليد يك حلقه بسته سيستمي مي شود كه مي تواند فعالZhen Guبه گفته دكتر 

پانكراس را در افراد سالم تقليد كرده و انسولين را در پاسخ به تغييرات سطح گلوكوز در خون آزاد كند. فناوري جديد اين 
  پتانسيل را دارد تا سالمتي افراد را توسعه داده و كيفيت زندگي را در بيماران مبتال به ديابت ارتقا بخشد.

شروع انجام مراحل آزمايشي اين تزريق بر روي بدن انسان هستند تا بتوانند  اين تيم تحقيقاتي در حال بحث و بررسي براي
  به زودي آن را به عنوان يك اكسير مطمئن به زندگي ميليون ها نفر از افراد مبتال به ديابت در سراسر دنيا هديه كنند.

  

IV. كشف يك ژن جديد براي مهار سرطان پروستات   

ن سينه درميان زنان روبه گسترش است سرطان پروستات هم درمردان رشد همانگونه كه اين روزها سرطا        
ترين نوع  شود. سرطان پروستات از شايع اي يافته است و همه ساله سبب مرگ و مير عده زيادي از مبتاليان مي مالحظه قابل

  د.كن هزار نفر را مبتال مي 375سرطان در ميان مردان است كه فقط در انگلستان ساالنه حدود 

  

  و فراموش نكنيم:

 انسان هاي موفق، متولد نمي شوند، ساخته مي شوند.

  براي زندگي فكر كنيد، ولي غصه نخوريد.

  پيروزي با كسي است كه بيشتر از ديگران ، پشتكار دارد. 

  كسي كه تحمل رنج اموزش را ندارد، در خواري ناداني مي ماند. 

  دارايي افزودن مال نيست، بلكه ساخته شدن انسان است در تالش معاش. 

  دانايي عمده ي انسان در اين نهفته است كه به حماقت خود پي ببرد. 

  .زندگي ما زاييده ي انديشه ي ماست

  



هاي سرطاني پروستات رشدي آرام و كند دارند اما برخي از آنها رشدي سريع دارند و بسرعت به  شايان ذكر است برخي توده
شوند. اما در تحقيقاتي كه اخيرا  هاي بدن را درگير و در نهايت سبب مرگ بيمار مي نقاط ديگر بدن گسترش يافته و بافت

ا موفق شدند ژن و پروتئيني را بيابند كه از رشد و گسترش اين بيماري در مردان جلوگيري توسط دانشمندان انجام يافته، آنه
از  FUSهاي سرطان پروستات را درآزمايشگاه رشد دادند و دريافتند كه پروتئيني به نام  كند. آنها براي اين كار ابتدا توده مي

هاي سرطاني جلوگيري  ازرشد توده FUS ص شد پروتئينكند. دراين مطالعات مشخ ها جلوگيري مي رشد و گسترش اين توده
ها فعاليت اين پروتئين باشد. آنان در اين تحقيقات ميزان اين پروتئين را در  كند و شايد علت رشد كند برخي از توده مي

يشرفت بيماري و رشد گيري كردند و مشاهده شد بيماراني كه سطح بااليي از اين پروتئين را دارند، روند پ بيماران مبتال اندازه
يابند. آنها دريافتند بين سطح  ها گسترش مي ها كمتر به ديگر نقاط بدن مخصوصا استخوان توده سرطاني كند است و توده

كند كه سطح پروتئين  بيني مي باالي اين پروتئين و زندگي طوالني بيماران رابطه مستقيم وجود دارد. اين نتايج پيش
FUSخيم بودن يا  يد براي پزشكان باشد تا از طريق آن چگونگي تهاجم يك تومور سرطاني يعني خوشتواند از عالئم مف مي

گسترش آن به ديگر  بيني كنند. از آنجا كه وجود اين پروتئين احتماال سبب مهار توده سرطاني و عدم بدخيم بودن آن را پيش
براي درمان اين بيماري فراهم آورد. از آنجا كه سرطان  توان اميدوار بود كه همين عامل بتواند راهي شود مي نقاط بدن مي

هاي سرطاني  هاي مردانه هستند كه سبب تحريك سلول هاي مردانه است و در واقع اين هورمون پروستات وابسته به هورمون
ه و يا متوقف ها را كاهش داد هاي درماني بايد بتواند سطح اين هورمون ها و شيوه شوند لذا روش به رشد و تقسيم شدن مي

كند تا به اين ترتيب توده سرطاني بتواند به معالجات درماني پاسخ داده و از بين برود. در اين راستا دانشمندان دريافتند كه 
توليد شود، لذا با كاهش سطح اين پروتئين كه به نوعي  FUSشوند تا ميزان كمتري پروتئين  هاي مردانه سبب مي هورمون

  يابد.  هاست، توده سرطاني رشد كرده و به ديگر نقاط بدن گسترش مي ودهمهاركننده رشد اين ت
  
  

V. كمردرد بدون علت، زنگ خطري است براي پوكي استخوان   
  

با توجه به اينكه پوكي استخوان در مراحل اوليه عالمت ويژه اي ندارد، كمر دردهاي بي دليل به ويژه در زنان ميانسال مي 
  رضه باشد.تواند زنگ خطري براي اين عا

پوكي استخوان به دليل پايين آمدن سطح هورمون استروژن و كاهش فعاليتهاي بدني و عوامل ارثي ايجاد مي شود كه در 
مراحل اوليه عالمت چنداني ندارد. اما بررسي ها نشان داده اند در مراحل حاد ممكن است با دردهاي استخواني شديد در 

د را نشان دهد و حتي مناطقي از استخوانها بدون ضربه و اتفاق خاصي دچار ترك يا مناطقي از كمر و پا و حتي دستها خو
شكستگي شود كه در اين مراحل ناتوان كننده مي شود. البته استفاده از داروهاي كورتوني و اشعه درماني براي سرطان 

م لبنيات كم چرب و ورزشهايي نظير تخمدان و كمبود كلسيم و پروتئين نيز در ابتال به اين عارضه موثر است. مصرف منظ
  پياده روي نيز به منظور جلوگيري از اين امر مفيد است. 

  الهام شهنازيا

 



 

  نظرخواهي براي ارائه فيدبك

  

دانشجويان و تمامي افرادي كه به مطالعه اين نشريه دانشجويي مي نشينند، با وقف زمان در پايان انتظار اين مي رود كه 

  ند خود را در رابطه با موضوعيت، كيفيت و ميزان محبوبيت نشريه علمي دانشجويي بوعلي ابراز دارند. بيشتري نظر ارزشم

نظرات و پيشنهادات خود را در اين قسمت بنويسيد و پس از جدا كردن آن  به دفترتوسعه 

  كنيد.   آموزش دانشكده پزشكي ارسال


