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سالم
بحث  مورد  امروزه  که  موضوعاتی  از      
طب  به  توان  می  گرفته  قرار  ها  خیلی 
تراریخته             همچنین  و  سنتی  و  اسالمی 
موضوعات  چاپ  این  در  کرد.  اشاره 
متنوعی از تراریخته و طب در اختیار شما 
که امیدواریم مورد استفاده  قرار میگیرد 
داشته  نظر  در  بزرگواران  البته  باشد. 
وجود  شما  برای  امکان  این  که  باشند 
دارد تا نظرات و تحقیقات خود را در زمینه 
این  برانگیز بوسیله  این دو مورد چالش 
نشریه در اخیتار عالقه مندان به این دو 
حوزه قرار دهید . در زمینه نظام سالمت 
که انجمن اسالمی برای آینده  گفت  باید 
خود به ویژه در واحد علمی، این چشم 
که در سطح  گرفته است  را در نظر  انداز 
به  کشور،  پزشکی  علوم  های  دانشگاه 
صاحب  و  گذار  تاثیر  تشکیالت  اولین 
سبک تبدیل شود و این نوید را به شما 
که منتظر خبر های  بزرگواران می دهیم 
خوب ما باشید. ضمنًا جهت ارتباط با ما 
و ارائه مطالب علمی خود جهت چاپ با 
کنید.  شماره یا آیدی تلگرام ارتباط برقرار 

سخن سردبیر
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روایات  احادیث،  فرمایشات،  و  اسالم  ظهور  از  بعد  ایرانی  طب 
گرفت  کرم و ائمه هدی چنان اوج  مختلف طبی از جانب پیامبر ا
از  یکی  آن  دهی  سامان  و  اسالمی  دانشمندان  ظهور  از  بعد  که 
روش های  ارائه  با  و  شد  جهان  در  طبی  سیستم  قدرتمندترین 
پیشگیری، درمان، روش های تشخیص بیماری و... بصورت یک 

مکتب مقتدر و قدرتمند طبی در جهان عنوان شد.
رازی،  سینا،  بوعلی  الرییس  شیخ  چون  مسلمانی  دانشمندان 
بنیادی  نقش  طب  این  تدوین  و  نظم  در  و...  خراسانی  عقیلی 

داشته اند.
بعد از گذشت قرون و دهه ها وظهور عصر رنسانس و سپس قدرت 
سیاسی  نظامی،  قدرت  گرفتن  بدست  و  جهان  در  اروپا  نمایی 
و... سیاست استعماری و استثماری دول قدرتمند و استعمارگر 
کشورهای اصیل و ریشه دار  کرد، تا جائیکه بسیاری از  خ نمایی  ر
تاریخی زیر سلطه کشورهای قدرتمند واستعمارگر رفته و مستعمره 
آن شدند. بعنوان مثال کشور هندوستان با آن پیشینه با عظمت 
یعنی طب  تاریخچه طب قدرتمند سنتی و ملی خود  و  تاریخی 
کبیر یا همان انگلیس تبدیل  کشور بریتانیای  آیوردا به مستعمره 
گسترش  گسترش و پیشرفت قدرت نظامی و سیاسی اروپا با  شد. 

شیمیایی)طب  طب  یا  مولکولی  طب  رویکرد  با  طب  ظهور  و 
هاریسونی( توام بود.

از  هرکس  می آید،  میان  به  سنتی  طب  از  صحبت  وقتی  امروزه 
گر همین االن از شما خواسته  دیدگاه خودش به آن نگاه میکند. ا
شود چند خط درباره این طب بنویسید چه تصویری درذهنتان 
دارید و چطور مینویسید؟ برای مثال هر شخصی از مادر بزرگش که 
یک داروی گیاهی را برای درمان بیماری تجویز میکرد، تصویری را 
در ذهن خود دارد و میگوید، ایا منظور از طب سنتی همین درمان 

است؟
که این یکی از زوایا وقطعه عکس از یک صحنه  گفت  در پاسخ باید 
افراد  که  این  و  نیست  سنتی  طب  تمام  ولی  است،  سنتی  طب 
اینگونه به طب سنتی نگاه میکنند، به دلیل  اطالعات آن ها از 
که در ذهنشان نقش بسته و میگویند  همان صحنه هایی است 

کنند. کشور را اداره  که این پیرزن ها نمی توانند نظام طبی 
گوشه ای از زوایای این  کرد  در قسمت های بعدی سعی خواهیم 
طب را از سخن اساتید مختلف برای شما بیاوریم تا شاید جرقه ای 
برای مطالعه بیشتر شما  و زمینه ای  کنجکاوی شما  برای حس 

درباره این طب باشد.

 طب ایرانی اسالمی
 یک طب اصیل و ریشه دار در جهان

  @sciencesbmu  ۰۹۹۰۷۰۳۹۴۴۵
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مجموعه  به  که  است  نامی  َسَرطان 
که  می شود  اطالق  بیماری هایی 
پدید  سلول ها  مهارنشده  تکثیر  از 
از  سرطانی  سلول های  می آیند. 
رشد  و  تقسیم  عادی   سازوکارهای 

سلول ها جدا می افتند. 
نامشخص  پدیده  این  دقیق  علت 

موجب  که  مواردی  یا  ژنتیکی  عوامل  دارد  احتمال  ولی  است 
اختالل در فعالیت سلول ها می شوند در هسته سلول اشکال 
کتیو، مواد  کنند. از  جمله این موارد می توان از مواد رادیو ا وارد 
نور  مانند  اشعه هایی  حد  از  بیش  تابش  یا  سمی  و  شیمیایی 

آفتاب نام برد.
در یک جاندار سالم، همیشه بین میزان تقسیم سلولی، مرگ 

طبیعی سلولی و تمایز، یک تعادل وجود دارد.
در  که  می شود  بدخیم  تومورهای  انواع  همه  شامل  سرطان 
پزشکی آن ها را بیشتر با نام نئوپالسم می شناسند. در شرایط 
اثر عوامل مختلف، دچار  از سلول های بدن، در  یکی  سرطان 
دیگر  سلول های  غیرعادی  رشد  باعث  و   غیرطبیعی  رشد 
که  می شود. این فرآیند در نهایت منجر به تولید تومور می شود 
کار می اندازد و به قسمت های دیگر نیز سرایت  آن قسمت را از 
می کند. برای پیشگیری و درمان سرطان راه های مختلفی ارائه 

گرفتن از سیستم  کمک  که یکی از آنها  شده است 
ایمنی فرد برای درمان و یا جلوگیری است .

که  شدند  متوجه  پزشکان  دهه ۱۹۵۰  اوایل   در 
ویروسی  عفونت  یک  از  که  سرطانی  بیماران 
تازگی  به  که  افرادی  یا  می برند  رنج  نامرتبط 
دادند.  نشان  را  بهبود  عالیم  شده اند  کسینه  وا
این مشاهدات به مقدار زیادی به تولید اینترفرون 
کننده تومور در پاسخ به عفونت  کتور نکروزه  و فا
 )onclyticc ویروسی )به طور خاص ویروس های
سلول های  انتخابی  شکل  به  که  شده  طراحی 

گیری و لیز می کنند.  سرطانی را هدف 
بیان  مختلف  های  سرطان  از  بسیاری  توسط   ۵T۴ پروتئین  
شده است، اما به ندرت در بافت های طبیعی یافت میشود. 
کیلو دالتون است و پروتئین هاي بسیار  وزن این مولکول  ۷2 
که اغلب  گلیکوزیله و داراي توالی غني از لوسین هستند  غني از 

با اثر تقابل پروتئین - پروتئین همراه است.
 )oncofoetal ۵T۴آنتی ژن های انکوفوئتال)مثال:گلیکوپروتئین
با  آن  بیان  بزرگساالن  در  اما  دارد  وجود  جنین  رشد  طول  در 
محدودیت همراه است ، مگر در سرطان ها . این مولکول ها 
گاهی می توانند برای تشخیص یا درمان تومورها یا به عنوان 
قرار  استفاده  مورد  مختلف  های  ایمونوتراپی  برای  هدف  یک 

گیرند.
های  ملکولی  برای  جستجو  با   oncofoetal  ۵T۴گلیکوپروتئین
های  تروفوبالست  و  سرطانی  های  سلول  مشترک  سطحی 

که ممکن است آنها را برای زنده  انسان شناسایی شده است 
ماندن جنین به عنوان نیمه آلوگرافت در مادر یا تومور در میزبان 
خود، که به طور بالقوه بر رشد، تهاجم یا نظارت بر ایمنی میزبان 

تغییر می کند.
 ،۵T۴ کسن بیان انتخابی آنتی ژن تومور  ۵T۴باعث توسعه وا
بادی  آنتی  درمان  و  ژن  آنتی  سوپر   - هدف   ۵T۴ بادی  آنتی 

۵T۴از طریق مطالعات بالینی و پیش بالینی شده است.
کننده تومور  الگوی انتخابی تومور ۵T۴، ارتباط با فنوتیپ آغاز 
گسترش سرطان، توسعه بالینی  به همراه دخالت مکانیستی با 
کسن، سوپر آنتی ژن  راهبردهای مختلف ایمونوتراپی را شامل وا

تومور و داروهای متصل شده به آنتی بادی است. 
 »دکتر دیوید اندروز«، استاد جراحی اعصاب دانشگاه جفرسون 
کسنی  گسترده، وا و همکارانش در سال 2۰۰۱ و طی پژوهشی 
این  کردند.  آزمایش  مغز  سرطان  به  مبتال  بیمار   ۱2 روی  بر  را 
کسن شامل بخش هایی از تومور خود بیمار بود و در این جا  وا
نمونه هایی از تومور بیمار در طول یک عمل جراحی برداشته 

کسن به آن ها اعمال می شد. می شدند و وا
کسن اعمال شده در درون یک محفظه  سپس بسته تومور و وا
از آن، محفظه در داخل شکم  قرار داده می شد و پس  انتشار 
ایمنی  این موضوع دسترسی سلو ل های  گذاشته می شد؛  کار 
گیرنده درمان  این  در  رفته  کار  به  کسن  وا می کرد.  آسان  را 
گیرنده رشد و متاستاز تومور را   AS-ODN را نابود می کرد. این 

موجب می شود.

سرطان...

نشان  را  حرکتمان  جهت  تا  بگیریم،  اندازه  را  تغییر  تا  کنیم  می  مقایسه 
و اجحاف است در حق  این مقایسه ظلم  از مواقع خود  برخی  اما  دهیم، 
یا  و  نباشند  راستا  یک  در  چیز  دو  که  زمانی  مثال  مقایسه،  طرفین  از  یکی 
حتی با هم متضاد باشند. مقایسه وضعیت قبل و بعد از انقالب در بسیاری 
که راه دیگری برای  کنیم  از جهات از سنخ چنینن مقایسه است. اما چه 

نشان دادن تغییرات نداریم.
کشور محسوب  حوزه نظام سالمت یکی از حوزه های مهم در نظامات هر 
که برای مقایسه ی آن شاخص های جهانی سالمت تعریف شده  می شود 
است. به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، الزم دیده 

کنیم آنچه بودیم و آنچه را در مسیر شدنش هستیم. شده مرور 

گویای پیشرفت واضح و  که  عالوه بر موارد خالصه شده در جدول باال 

که بدانید در  مبرهن در تمامی شاخصه های سالمت است، جالب است 
وجود  ایرانی  پزشک  ایران،  متوسط  شهرهای  از  بسیاری  در  پهلوی  زمان 
کشورهای هند و بنگالدش؛ آن هم با سطح  نداشت، و پزشکان خارجی از 
علمی ضعیف و زبان غیر مشترک به طبابت می پرداختند. بسیاری از آب 
های روستا ها تصفیه شده نبود و مردم به بیماری هایی هم چون ماالریا 

و پیوک مبتال بودند.
که امروز، ایران به قطب تحقیقات و فناوری سالمت و  این در حالی است 
تنها دیگر  نه  که  تبدیل شده است به طوری  آموزش بهداشت در منطقه 
ج اعزام شوند  الزم نیست برای ساده ترین اعمال جراحی، بیماران به خار
در  دارو  تولید  نخست  ی  رتبه  ایران  دارد.  را  سالمت  توریسم  جذب  بلکه 
خودکفایی  همچون  ها  زمینه  از  بسیاری  در  و  دارد  را  خاورمیانه  سطح 
فلج  کردن  کن  ریشه  داروها،  از  درصد   97 از  بیش  تولید  کسن،  وا ساخت 
به  دستیابی  نازایی،  و  چشمی  کلیوی،  بیماران  پیشرفته  درمان  اطفال، 
و  نانوتکنولوژی  بنیادین،  های  سلول  نوین،  ژنتیکی  درمانی  های  روش 

کرده است. بسیاری از موارد پیشرفت 
هرچند می دانیم این پیشرفت ها همه ی آنچه باید می بود، نیست و برای 
کشور راه بسیاری در پیش داریم، هرچند می دانیم  رسیدن به اهداف عالی 
که پایان سال  در نظام سالمت فعلی مشکل داریم؛ اما بر خود واجب بدانیم 
و  قدرتمند  و  بزرگ  کشوری  بر  تدبیر  بی  و  کارآمد  نا حکومت  طوالنی  های 
که از سنخ ایمان و عمل صالح  گذشته،  طلیعه ی دورانی دیگر نه از جنس 
کنیم تا سال های ارتجاع و عقب ماندگی را به دست  کر باشیم و همت  را شا

صاحبان این سزمین جبران نماییم.
کن ای طایر قدس همتم بدرقه ی راه 

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم.....        

دوران انقالب اسالمیدوران حکومت پهلویشاخص ها
10/68نوزاد در هر 1000 تولد111 نوزاد در هر 1000تولدمرگ و میر نوزادان به هنگام تولد
36 کودک در هر هزار تولد زنده174 کودک در هر هزار تولد زندهمرگ و میر کودکان زیر 5 سال
مرگ و میر مادران به علت 

عوارض بارداری و زایمان
20/3 نفر در هر صدهزار نفر245 نفر در هر صدهزار نفر

72 سال55/8 سالامید به زندگی مردان
76 سال55/4 سالامید به زندگی زنان

14.700 )9441 پزشک عمومی و تعداد پزشکان
5259 پزشک متخصص( بر اساس 

آمار سال 56

93.000 )53.000 هزار پزشک عمومی 
و 40.000 هزار پزشک متخصص( بر 

اساس آمار 96

547805تعداد بیمارستان
2.914 واحد)سال 1390(1.500واحد )سال 1356(مرکز بهداشت و درمان روستایی
1050تعداد دانشگاه های علوم پزشکی
97%25%نرخ تولید دارو در داخل کشور

65.000.000 نفر1.800.000 نفرتعداد جمعیت تحت پوشش بیمه

چه بودیم          چه شدیم
سمیرا اکبری  | ترم4 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی 
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که  خوش حالیم  خیلی  کرمی  پرفسور 
عنوان  به  هستیم.  شما  خدمت  در 
سوال اول تعریفی از تراریخته و سابقه 

آن بیان بفرمایید.
توسعه  حال  در  روز  به  روز  دنیا  دانش 
شده  مردم  زندگی  وارد  فناوری  است. 
تحت الشعاع  هم  را  مردم  غذای  حتی 
کلمه   ترجمه   تراریخته  است.  داده  قرار 
که  است    transgenic نام  به  انگلیسی 
ما بیشتر عالقمندیم بگوییم محصوالت 

دستکاری شده ژنتیک. 
تمام محصوالت  قبل  تا حدود ۳۰ سال 
مصرف  االن  شما  که  کشاورزی 
روش  به  غذایی(  می کنید)محصوالت 
می شدند.  نژاد  اصالح  قدیم  کشاورزی 
هیچگاه  و  می شدند  بذر  اصالح  یعنی 
ژنتیکی  دستکاری  را  محصوالت  این 
به  فناوری ای   ۱۹۷۰ سال  از  نمی کردیم. 
بیوتکنولوژی  در  ژنتیک،  مهندسی  نام 
که در آن، ما می توانیم ژن ها  ایجاد شد، 
که داخل  کنیم. می دانید  را دستکاری 
ژن  زنده  موجودات  سلول های  همه 
 DNA که وجود دارد. در واقع  فرامینی 

میدهد آن موجود را می سازد. 
کاربردهایی داشت؟ حال چه 

میکنم،  عرض  را  ساده  نمونه ی  یک   
پیش  سال   ۳۰ 2۰یا  از  پیش  شاید 
دیابتی  افراد  به  ما  که  انسولینی 
بود  گاوی  یا  خوکی  انسولین  می دادیم، 
و اینها عوارض داشت چون باعث آلرژی 
مهندسی  با  ما  می شد.  پذیرنده  فرد  در 
ژنتیک انسولین انسانی ساختیم و االن 
می بینید  انسانی  انسولین  بازار  در  شما 
خود  از  و  است  عوارض  فاقد  و  سالم  که 

انسان میباشد.
گفتند چرا از همین تکنولوژی در  برخی 
گیاهان  کشاورزی استفاده نکنیم؟ چرا 

را مقاوم نکنیم؟
گیاه آفت زدن آن است.  یکی از مشکالت 
کشاورزی  گاهی میگویند 30 درصد یک 
گفتند ژنی را داخل  را آفت از بین می برد. 
کنیم.  مقاوم  آفت  به  را  آن  و  ببریم  گیاه 
سویا  برنج،  ذرت،  گیاه  مثال  چگونه؟ 
بگیرید.  نظر  در  را  و...  فرنگی  گوجه  یا 
کرم،  اینها را آفت میزند. آفت ها حشره، 
شکر  هستند.-خدارا  ویروس  میکروب 
قرار  زیادی  چیزهای  طبیعت  در  خدا 

کتری ای  با قبل  سال  است-۶۰  داده 
تولید  سمی  که  بود  شده  شناسایی 
و  میکشد  را  حشرات  سم  این  و  میکند 
دانشمندان  می ماند.  کش  آفت  مانند 
گفتند ژن این سم  این را می دانستند و 
ژنتیک  مهندسی  روش  به  و  آورده  در  را 
ذرت  می شود  که  کنیم  ذرت  ژنوم  وارد 

که مقاوم به آفت است. تراریخته ای 
چرا اصال تراریخته به بازار آمد؟ 

شیمیایی  سم های 
گفتند  سرطان زا بودند و 
دیگر  که  کنیم  کاری 
و  نزنیم  شیمیایی  سم 
را بکشد.  آفت  گیاه  خود 
به  میکند  سعی  آفت 
ساقه ی  یا  برگ  بدنه ی 
به  شروع  و  بچسبد  گیاه 
گیاه به  مکیدن عصاره ی 
حال  میکند.  غذا  عنوان 
این  عصاره ی  در  چون 
آفت  هست،  سم  ذرت 
می میرد بدون اینکه شما 

این  باشید.خب  زده  سمی 
ایده به نظر خیلی ایده آل می آید. اوایل 
خیلی خوب بود اما حدود 20 سال پیش 
تراریخته ها  عوارض  درباره  نگرانی ها 

شروع شد.
که  می دهد  خ  ر دارد  دنیا  در  فاجعه ای 
پیش  سال  جهانی  بهداشت  سازمان 
به  دارند  میکروب ها  کرد.  بحران  اعالم 

آنتی بیوتیک مقاوم می شوند. 
که 2۰ سال است  حال مسئله این است 
و  خوردند  دنیا  در  را  تراریخته  مردم  که 
سری  یک  است،  افتاده  بدی  اتفاقات 
rate بیماری ها باال رفته است، سرطان، 
کرده است،  دیابت، اوتیسم افزایش پیدا 
گوارشی زیاد  آلرژی باال رفته، بیماریهای 
زیادی  کمپین های  دنیا  شده است. در 
فعالیت می کنند.  تراریخته دارند  برعلیه 
را  ژن  این  چرا  که  است  این  حرفشان 
گر واقعا درست بود،  ا کردید،  دستکاری 
طبیعت خود در میلیون ها سال اینکار را 
است  جالب  نکرد؟  را  اینکار  چرا  میکرد. 
سم  ژن  که  میکروبی  همان  حالیکه  در 
بردند در دل ذرت، میلیونها سال  را  آن 
می  ک  خا دل  در  ذرت  همراه  است 
باشد. پس چرا طبیعت ژن آن را نبرده؟ 

انجام  درست  را  خودش  کار  طبیعت 
می دهد.

محصوالت  فراوانی  وضعیت  ایران  در 
تراریخته چطور است؟ 

ما  مصرفی  محصوالت  از  زیادی  اقالم 
و  ذرت ها  کثر  ا مثال  هستند  تراریخته 
تراریخته اند.  وارداتی  گیاهی  روغن های 
واضح  وضع  تا  می زنم  دیگری  مثاال 
البرز  و  تهران  در  که  تحقیقی  طی  شود؛ 
 48 که  شد  مشاهده  شد، 
که  برنج هایی  درصد 
و  البرز  استان  های  در 
تراریخته  هست،  تهران 
فاقد  همه  که  می باشد 
است.  تراریخته  برچسب 
بسیار  تحقیق  این  نتایج 
البته  است  تاسف بار 
شده  داده  که  آماری 
شوکه کننده  من  نظر  به 

است. 
که  برنجی  ۴۸درصد   
ضررش  میگویید  شما 

برای ما چیست؟
جالب  باالست.  بسیار  ۴۸درصد  اوال 
دانشمند  یک   ۱۹۹۷ سال  در  است 
تراریخته  را  مالیی  طارم  برنج  ایرانی 
کشت  هم  شمال  ع  مزار در  است!  کرده 
نشده؛  کشت  میکنند  ادعا  البته  شد. 
  ،2۰۰۵ درسال  که  دارم  اسنادی  من  اما 
کشور  در  تراریخته  هکتار  میلیون   ۱/۳
کسی اینکار را  کشت شده است. چه  ما 
کشاورزی یا  کدام مجوز؟ وزارت  کرده؟ به 

بهداشت خبر دارد؟
اینقدر  ما  نازایی  کلینیک های  چرا 
یادم است ۳۰ سال پیش  شلوغ است؟ 
انقدر  نداشتیم.  کشور  در  نازایی  اینقدر 
کنید من  سرطان، دیابت نداشتیم. باور 
بدون  میگویم  که  جمالتی  از  هیچکدام 
مرجع علمی نیست، چون من به عنوان 
یک استاد دانشگاه مجبورم علمی حرف 

بزنم.
در  تخمک گذاری  مشکالت  که  گفته اند 
آقایان  در  اسپرم  اختالالت  و  خانم ها 
شناخته  ناباروری  علل  عمده ترین  از 

شده اند. ریشه این مشکالت چیست؟ 
غذا  که  هستید  جیزی  آن  شما  ببینید 
کالباس  و  سوسیس  یکی  می خورید. 

می خورد،  و...  پیتزا  و  ساندویچ  و 
فست فود  اصال  من  نه  می گوید  یکی 
نمی خورم. من در ایران جنبشی به نام 
قدم  انداختم.  راه  زندگی  سبک  اصالح 
که  است  این  زندگی،  سبک  اصالح  اول 
است  سال  کنیم.۱۰  اصالح  را  غذایمان 
ما  غذای  کردند،  آلوده  را  ما  غذای 

اینگونه نبود.
در  تراریخته  بذرهای  که  می شود  گفته 
کشور ساخته شرکت های صهیونیستی 

مانند مونسانتو است. درست است؟
بزرگترین  از  یکی  مونسانتو  بله. 
تراریخته  بذر  تولیدکننده  کمپانی های 
صهیونیستی  کامال  دنیاست.کمپانی 
جوانب  باید  همین  خاطر  به  وابسته. 

کشت تراریخته ها را سنجید. امنیتی 
کرمی توصیه و حرف پایانی  آقای دکتر 

شما برای خوانندگان چیست؟
واقعا نمی دانند  ما  از مسئولین  بسیاری 
چون  می شوند.  مریض  دارند  مردم  که 
احساس میکنند من حرف خیلی اغراق 

آمیزی می گویم.
خیلی  شما  دکتر  می گویند  من  به  برخی 
من  میکنید.  بزرگنمایی  را  تراریخته 
انتقاد  میگویم به محصوالت عادی هم 
جهاد  وزارت  بهداشت،  وزارت  دارم! 
وظیفه  نظارتی  مسئولین  کشاورزی، 
مردم  به  سالم  غذایی  محصول  دارند 
ببینید.  را  معده  سرطان  آمار  بدهند. 
در  ایران  مناطق  برخی  در  می دانید 
 ۱ رتبه  دنیا،  در  حنجره  و  حلق  سرطان 

را داریم.
ارگانیک  غذای  که  می کنم  توصیه  من 
را بخوانید.  آرم ها  انقضا،  تاریخ  بخورید . 
استاندارد دارد؟ آرم سبز دارد؟ آیا نوشته 

است دستکاری شده ی ژنتیکی؟
من نمی گویم مخالف دستکاری ژنتیکی 
مردم  که  دارم  اعتقاد  ولی  هستم، 
ارگانیک  غذای  نوع   2 بین  دارند  حق 
این  برای  و  کنند  انتخاب  تراریخته  و 
و  ارگانیک  غذاهای  که  است  الزم  امر 
که  تراریخته دارای آرم مخصوص باشند 

کنند. گاهانه انتخاب  مردم آ

فاجعه ای در دنیا 
خ می دهد  دارد ر

که سازمان 
بهداشت جهانی 
سال پیش اعالم 

کرد.  بحران 
میکروب ها دارند 

به آنتی بیوتیک 
مقاوم می شوند. 

کســی اســت  کمتــر  گفتگوهــا در رابطــه بــا محصــوالت تراریختــه زیــاد شــده اســت بــه طوریکــه االن  کــه  چنــد وقتــی اســت 
کــه اســم تراریختــه  را نشــنیده باشــد. 

کرمــی، متخصــص زیســت  گفتگویــی در ایــن بــاره داشــتیم.  دکتــر علــی  کرمــی  در ایــن شــماره از نشــریه ســیب بــا پروفســور 
ــا  ــه ب ــت. وی در رابط ــه اهلل اس ــکی بقی ــوم پزش ــگاه عل ــام دانش ــتاد تم ــک و اس ــی ژنتی ــص مهندس ــوق تخص ــاوری، ف فن

تراریخته هــا حرف هــای جــدی ای دارنــد...
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☢نقـــدگرافی☢
می بخور منبر بسوزان دور و بر اشعه ی ایکس نگرد!!

اشعه ایکس پدیده ای است که مدت زیادی از کشف 
توانست تحوالت  این وجود  با  ولی  گذرد.  نمی  آن 
شگرفی را در پیشرفتهای علمی بوجود آورد. در میان 
که این پدیده توانست تحول آفرین  علوم مختلفی 

باشد علوم پزشکی جایگاه ویژه ای دارد. 
کاشف اشعه ایکس یعنی رونتگن با  از همان ابتدا 
همسرش  دست  از  خود  معروف  برداری  تصویر  آن 
کرده  توانست اهمیت این پدیده را در پزشکی ثابت 

و تحیر آفرین باشد.
که می  بعد ها مشخص شد این اشعه در عین این 
توانایی  باشد  مفید  بشری  ی  جامعه  برای  تواند 
کردن صدمات جبران ناپذیر برای اشخاصی را  وارد 
گرفته باشند.حال  که تحت تابش این پرتو قرار  دارد 
که استفاده از این اشعه مفید است  سوال این است 

یا مضر؟
برای استفاده از این اشعه چه مواردی را باید رعایت 
این  به  تا  کرده ایم  سعی  بحث  ی  ادامه  در  کرد؟  

سواالت پاسخ دهیم.
ایکس  اشعه  توسط  پرتوگیری  شد  گفته  چنانکه 
میتواند صدماتی همچون اختالل در تقسیم سلولی، 
سلول،  بر  رادیوشیمیایی  اثر  کروموزومی،  شکست 

اثرات پوستی، اثرات روی عناصر خونی، اثرات روی 
آب  بر جنین، سرطان،  اثرات  سلول های جنسی، 
پی  در  را  عمر  طول  کاهش  و  کت(  کاتارا مروارید)یا 
داشته باشد. البته وارد شدن این صدمات بستگی 

گونی دارد.  به عوامل گونا
بدن  مختلف  اندامهای  دهنده  تشکیل  سلولهای 
به  نسبت  حساسیت  میزان  نظر  از  زنده  موجود 
تفاوت  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  یون ساز  های  پرتو 
حساسیت اعضا مختلف بدن انسان توسط برگونیه 
و تریبوند تعیین شد و بصورت قانونی بنام این دو 

بیان می شود.
حساسیت سلولی با قدرت تولیدی و تکثیر آن نسبت 
مستقیم دارد، یعنی هر چه سلول بیشتر تقسیم شود 
متابولیسم  چه  هر  همچنین  است.  پذیرتر  آسیب 
سلول بیشتر باشد مقاومت کمتری در برابر پرتوهای 
یونساز نشان می دهد، فعالیت همانندسازی سلول 
سلول  آن  حساسیت  با  نیز  سلول  تقسیم  مدت  و 
از  دارد.  مستقیم  ی  رابطه  ایکس  اشعه  به  نسبت 
استخوان،  مغز  میتوان  پرتو  به  حساس  بافتهای 
مخاط  لنفاوی،  بافتهای  جنسی،  های  سلول 
گلو، اپی درم پوستها و فولیکولها  گوارش و  دستگاه 
را نام برد. بافتهای استخوانی و عضالنی و عصبی نیز 

جزو بافت های مقاوم نسبت به پرتو هستند.
که انواع صدمات به  تا بدین جای بحث دریافتیم 
دارد؛  بستگی  ها  بافت  و  سلولها  حساسیت  و  نوع 
همچنین احتمال وارد شدن این صدمات به عوامل 

بسیاری همچون مقدار دوز دریافتی و محدوده ی 
سنی فرد تحت تابش پرتو نیز بستگی دارد.

صدمات  این  با  مقابله  برای  راهکارهایی  چه  اما 
احتمالی وجود دارد؟

وجود  چشمه  و  شخص  بین  کافی  ی  فاصله  گر  ا
داشته باشد شدت تابش به سطوح ایمن کاهش می 
گر ماده ای بین ما و چشمه قرار  یابد؛ با وجود این ا
بگیرد می توان از امتیاز تضعیف ایجاد شده توسط 

ماده استفاده کرد.
که در فضا انعکاس پیدا  کردن اشعه ای  جهت مهار 
که  کند باید سرعت آن را با استفاده از عناصری  می 
دارای عدد جرمی باالیی است به حد اقل برساند 
در  جهت  همین  به  سرب  یا  طال  عناصر  مانند 
کز درمانی که با مستقیما با اشعه سر  بخشهایی از مرا
کار دارند برای حفظ امنیت اطرافیان در دیوار ها و  و 
درب ها در اطراف دستگاه از سرب استفاده می شود. 
مشخصا عوامل حفاظتی ویژه ای برای افراد داخل 
گردیده است مثال از پاراوانهای سربی  اتاق طراحی 
اشعه  برابر  در  حفاظت  جهت  سربی  های  شیلد  و 
استفاده می شود.روپوش ها و اپرون های سربی از 
که  دیگر پوشش های حفاظتی در برابر اشعه است 
می  قرار  استفاده  مورد  بیماران  یا  و  کاربران  توسط 

گیرد.
روش  از  یکی  ایکس  اشعه  با  تصویربرداری  چه  گر 
به  مربوط  تشخیص های  برای  هزینه  کم  های 
اضطراب  و  ترس  همیشه  اما  است  پزشکی  حوزه 

ناشی از زیان های آن برای بیماران مطرح بوده است 
با این حال تجربه ثابت کرده است که سود حاصل از 
اشعه ایکس به مراتب بیش از خطرات مرتبط با آن 
است. همچنین می توان گفت تقریبا تمام انسان ها 
در معرض تابش انواع اشعه ها قرار دارند که منبع این 
اشعه ها می تواند مرتبط با اشعه های خورشیدی و 

یا منابع معدنی باشد.
که تمام پرتوگیری  گفت  پس نمیتوان به طور قاطع 
بیماران  برای  صرفا  و  درمانی  مراحل  به  مربوط  ها 
است. از طرفی با به کار گیری اصول حفاظتی میتوان 

دوزهای دریافتی را به کمترین میزان رساند.
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کلی  که همه ما میدانیم نظام سالمت از 2 مولفه ی   همانطور 
تشکیل شده است:

1. ارائه دهندگان خدمات سالمت مانند پزشکان و پرستاران 
و ... 

که همان بیماران می  کنندگان خدمات سالمت  2. دریافت 
باشند. 

گاه در بخشهای مختلف خبری اعتراضات متعددی به رعایت 
موارد  آن  برای  حتی  و  میشود  دیده  بیماران  حقوق  نشدن 
گاه نبودن  مستندهای علمی نیز تهیه میشود اما به دلیل آ
از حقوق خود و عدم تمایل منابع قدرت برای رعایت  افراد 
گزارش ها  در  دلخراش  صحنه های  چنین  شاهد  حق  این 
بیماران  حقوق  از  دفاع  بحث  که  اینجاست  می شویم. 
که به اصطالح  توسط ارائه دهندگان خدمات مطرح میشود 
نظام  در    Advocacy.میشود نامیده  وکالت  یا     Advocacy
است  شرایطی  در  بیماران  حقوق  از  دفاع  معنی  به  سالمت 
افتادن  خطر  به  باعث  مداران  سیاست  غلط  تصمیمات  که 

که در شهر تهران  کم نیستند مواردی  سالمت آنان میشود. 
میلیونها  سالمت  افتادن  خطر  به  باعث  و  افتند  می  اتفاق 
انسان میشود ) آلودگی هوا ، آلودگی آب و ....... ( اما در اینجا 
نه تنها خود بیماران و افراد یک جامعه بایستی از حقوق خود 
باخبر باشند بلکه ارائه دهندگان خدمات سالمت نیز باید به 
وظیفه خود یعنی advocacy  یا دفاع از حقوق بیماران عمل 

کنند اما فایده اصلی این حمایت یا advocacy   چیست؟ 
گسترده  کشور اعتراضات     حکمًا در خبرهای جدید و اخیر 
دریافت کنندگان خدمات سالمت را شنیده اید و یا دیده اید . 
این خبرها حکایت از اصطالح » بی عدالتی در نظام سالمت » 
گر تمام افراد جامعه در حد نیاز خود دسترسی  دارند. در واقع ا
به خدمات نظام سالمت داشته باشند آنگاه عدل در سیستم 
کشور حکمفرما شده است. با این وجود و در شرایط  سالمت 
فعلی که بی عدالتی در نظام سالمت به وفور دیده میشود تنها 
افراد اخالق مدار    advocacy یا  کاهش صدمات حمایت  راه 
جامعه، به ویژه دانشجویان و پزشکان و سایر ارائه دهندگان 

با  میتوانند  دانشجویان   : که  چرا  است.  سالمت  خدمات 
حقوق  به  نسبت  جامعه  افراد  دیگر  و  خود  گاهی  آ افزایش 
یا  فردی  حمایت  جهت  مهمی  گام  سالمت  نظام  در  مردم 
جامعه  افراد  تمامی  شوند  باعث  و  بردارند     self advocacy
که بتوانند از حقوق خود  به حدی از توانمندی دست یابند 
دفاع نمایند.      پزشکان و ارائه دهندگان خدمات سالمت نیز 
گروه های غیردولتی یا NGO   یا مشارکت  میتوانند با تشکیل 
در فعالیتهای انجمن های حمایتی مختلف و خیریه ها در 
که پزشکان و سایر ارائه  گام بردارند. بدیهی است  این زمینه 
دهندگان خدمات سالمت بعنوان شهروند ایرانی میتوانند با 
پذیرفتن حمایت از یک فرد ناتوان ) Citizen Advocacy  ( و 
تالش برای بازگرداندن وی به زندگی عادی اجتماعی نقش 
مهمی در این هدف یعنی » برقراری عدالت در نظام سالمت 
» داشته باشند و توانایی رسیدن به شعار اصلی نظام سالمت 

یعنی » سالمت برای همه » را داشته باشیم . 
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برداشت دوم : حقوق متقابل بازیگران نظام دوست ) یا چگونگی تحقق عدالت در سالمت ( 
بررسی نظام سالمت 

تقریری دیگر در باب طب اسالمی
کشور به فعالیت های طبی  که جریانی موسوم به طب اسالمی در  چند وقتی است 
که میتوان  که از حوزه علمیه قم متولد شده ادعا میکند  پرداخته است. این جریان 
که در زمینه طب به دست ما رسیده، مکتب  با استفاده از روایات و احادیث ائمه)ع( 
کرد. عالوه بر این انان مکاتب  کرد و به مدد آن تمام بیماری ها را درمان  طبی ایجاد 

طبی دیگر مثل طب سنتی و علی الخصوص طب مدرن را نفی میکنند و فاقد صالحیت برای درمان بیماری ها 
که بدست ما رسیده است، سندیت دارد یا خیر، باید به  که آیا این احادیث طبی  غ از این موضوع  میدانند. فار

که آیا واقعا اسالم به دنبال درمان بیماری هاست؟ این نکته پرداخت 
که  گویی ندارم اما از بین تقریرهای مختلف از طب اسالمی، این هم تقریر مناسبی است  حقیر قصد مطلق 
گرفتن سنن اهل  کار  که به  بگوییم اسالم برای بهبود سبک زندگی آمده است نه درمان بیماری ها. به این معنا 

بیت در زندگی مانع مبتال شدن به بیماری های روحی و جسمی میشود.
کنیم، آن وقت در مدل ساخت خانه ها ، شهرسازی، آداب تغذیه، آداب  گونه به طب اسالمی نگاه  وقتی این 

کرد. خواب و... باید دقت 
به عبارت دیگر میتوان بر اساس تغییر سبک زندگی در حوزه های مختلف و نه صرفا در حوزه های مربوط به 

طب، به یک مدلی برای پیشگیری رسید.

امام صادقgمی فرمایند:
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