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 صفحه یک

 

      

 چشمها کاسه خون !

غشایی شفاف و نازک به نام ملتحمه یا کنژنکتیوا بخش قداامدی   

سفیا چشم ها و همچنین سطح داخل پلک ها را می پوشانا. بده     

پیااش آن می توانا عوامل ویدووسدی          التهاب ملتحمه کنژنکتیویت نیز گفته میشود. منشاء  

 باکتویایی و یا آلوژیک باشا.

قومزی چشم  ریزش اشک  احساس جسم خارجی در چشم از عالئم اولیه این بیماری است گاهی 

مواقع در این بیماری عالئمی همچون اشک خونی  کاهش دیا  ورم پلک و ورم دور چشدم        

در بوخی مواقع تا یک هفته هم   توشحات چشمی و عالئم شبیه به سوماخوردگی دیاه می شود و

 بدداون عددالمددت اسددت ولددی در ایددن مددات قددابددل انددتدد ددا  مددی بدداشددا.                       

دوره بیماری یک تا دو هفته است و از زمان شووع عالئم و تا دو هفته این بیماری قابل انت ا     

 است که مات زمان طوالنی شان بیماری بستگی به سیستدم ایدمدندی بدان ادود دارد .                

کمپوس آب سود  شستشوی مکور با آب جوشیاه سود و استفاده از قطوه اشک مصنوعی مدی    

 توانا سبب تسویع درمان و کاهش عوارض این بیماری شود. 

و دست دادن با دیدگدوان       :   بوای پیشگیوی از ابتال به این بیماری بایا از روبوسی  نکته مهم  

 و از وسایل شخصی خود استفاده کنیم.   خودداری



 صفحه دو

 

 یک غول بی شاخ و دم   

 

بهمن در سواسو جهان بدا هداف      51روز جهانی سوطان همه ساله در چهارم اوریه بوابو با    

 اازایش آگاهی مودم نسبت به سوطان  نحوه پیشگیوی و بوخورد با آن بوگزار می گودد .

 عوامل سوطان زا 

 عامل اساسی در بووز سوطان ن ش دارد.  1به طور کلی بایا گفت      

ها مانندا   شیوه نادرست زناگی که شامل رژیم غذایی نادرست ) حاوی توکیبات نیتوو آمین     

ها  توشیجات  مواد غذایی کبابی و سوخته شاه با ذغا  ( و   مواد غذایی اوآوری شاه  است اود

 عام تحوک مناسب یا همان چاقی است  می شود. 

مصوف قلیان و انواع دخانیات و سپس بووز عفونت هاست و بعا از آن عوامل شغدلدی و         

 آلودگی های محیطی ماننا مواد سمی و حشوه کش ها  قوار می گیود. 

درصا سوطان ها  ۴۴میلیون مورد ابتال به سوطان  5۱طبق آمارهای سازمان جهانی بهااشت از    

به دلیل رژیم غذایی نامناسب و عفونت ها بووز پیاا کوده است. همچنین عوامل عفدوندی در      

 درصا تمام سوطان ها ذکو شاه است.  ۰۱کشورهای شوق مایتوانه عامل 

 



 صفحه سه

 

   

 سال پیشرفت های پزشکی ایران04چش  انداز   

 

  کشور بوتو سازناه داروهای خاص 5۱جزو 

  کشور بوتو دنیا در علم ژنتیک و رویان 1جزو 

  کشور او  جهان در ارتوپای و پیونا اعضا ۴جزو 

  بوابو میزان جهانی  55سوعت رشا علمی ایوان 

های بنیادین  تومیم ضایعات نخاعدی    هایی چون سلو  دانش پزشکی در ایوان خصوصاً در حوزه

های چشمگیوی داشته و ایوان در    رات سازی حیوانات و ... پیش    تولیا داروهای راهبودی  شبیه

ها قوار گواته است بعنوان مثا  با تالش مح  ان و دانشمناان رشدتده جدواحدی          ردیف اولین

پالستیک  قوی توین چسب بااتی هوشمنا دنیا در دانشگاه علوم پزشکی شهیا بهشتی ساخدتده   

شاه است. چسب های بااتی دو نوع تجاری و اتولوگ دارنا که نوع تجاری آن ا ط بوای باات  

های سطحی کاربود دارنا و بسیار گوان هستنا  اما چسب های ایوانی از نوع اتولوگ است و با 

 استفاده از پالسمای هو اود بوای خود او ساخته می شود.



 صفحه چهار

 

 

 نمونه هایی از پیشرفت های پزشکی

 استفاده از لیزر در ساخت پوست مصنوعی    

بعا از موا یت مح  ان کشور در ساخت پوست طبیعی و درمان دائمی زخم های سوختدگدی    

این بار پژوهشگوان ایوانی بوای اولین بار در جهان نوع جایای از جایگزین مصنوعی پوست 

  را با کمک لیزر و با استفاده از پلیموهای زیستی و صناعی تولیا کودنا. 

 داین پلیمو زیستی امکان جذب  ضا عفونی  چسبناگی مناسب به زخم و کنتو  عفونت را دار

 ساخت نای مصنوعی   

سا  تالش توسط دانشمناان ایوانی به پایان رسیا.  5۱طواحی و ساخت نای مصنوعی پس از 

 در پیونا معمولی نای اوال بایا نای دهناه با گیوناه بورسی شود.

ثانیا حتی اگو این سنخیت وجود داشته باشا باز هم گیوناه نای بایا تا آخو عمو دارو مصوف 

کنا تا پیونا پس نزنا اما اگو از نای مصنوعی که با استفاده از سلولهای بنیادی خدود ادود       

ساخته می شود  استفاده شود  مشکالت اوق الذکو بو طوف می شود. این اکو اولیه دستیابدی   

 به این نوآوری جایا علمی بود.



 صفحه پنج

 در و تخته ناجور !  

پای نوجوانی که وسط باشا  اصال نمی شود بیخیا  شیطنت های پسوانه شا. اینکده دلدمدان       

 بخواها حوص مان را سو چیزی خالی کنیم  در همه ما هست.

 اینکه پو جنب و جوش و سوزناه باشیم بسیار اوق دارد با اینکه هو کاری را تجوبه کنیم.

گاهی در و تخته شوایط و بازیگوشی ما با هم جور در نمی آیا و آنوقت است که سو و کله 

دردسو جایای پیاا می شود و پشیمانی هم دگو سودی ناارد. می آئیم با دوست مان شوخدی   

 کنیم ....... حتما حساب اینجایش را نکوده بودیم !

بوای همین حاال که بزرگتو شاه ایم و ع لمان کاملتو شاه  بایا یکبار دیگو شوخی هایمان را 

 بازنگوی کنیم.

اگو کوه راته باشیم می دانیم که پای آدمها روی سنگویزه ها بیشتو لیز می خورد و این یعنی 

 هو شیطنتی را انجام ناهیم.

 مواقب شوخی های بی جا باشیم.

 



 صفحه شش

 

 

 

 

 به دست ما بوسانیا تاوروی بوگه بنویسیا جمله زیو را بخوانیا و آن را 

 برنده جایزه باشید

 

محققانکشوربرایاولینباردر 

جهاننوعجدیدیازجایگزین 

مصنوعی پوستراباکمکلیزروبا 

استفادهازپلیمرهای 

  زیستیتولیدکردند

 مسابقه



 سردبیر این شماره:

 خانم الهام ارشدی


