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   سال                                                                                  شمـــاره  

   

آذر 1400       

قربانیان خاموش همه گیری کرونا
سخن   نخست

دکتر توحید عزیزی

آمارهــای تجمیعــی کــه از وضعیــت افــراد دچــار مرحلــۀ پایانــی بیمــاری 
مزمــن کلیــوی )ESKD( در دنیــا منتشــر می شــود، بســیار تــکان دهنــده 
اســت. در اکثــر نقــاط دنیــا، بــرای اولیــن بــار در نیــم قــرن اخیــر، تعــداد 
بیمــاران دچــار مرحلــۀ پایانــی بیمــاری کلیــوی کاهــش داشــته اســت و 
ــوت بیــش از حــد  ــه دلیــل ف ــود، کــه ب ــه خاطــر بهب ــه ب ــن کاهــش ن ای
ایــن بیمــاران در همه گیــری کرونــا بــوده اســت. بــه واقــع، بیمــاران دچــار 

بیمــاری مزمــن کلیــوی، قربانیــان خامــوش همه گیــری کرونــا بــوده 
انــد.

ــی بیمــاری  ــۀ پایان ــه مرحل ــان ب ــوت مبتالی ــار ف آم
مزمــن کلیــوی در ایــران نیــز، همــان گونــه کــه 

در ســخن نخســت مهــر مــاه ماهنامــۀ دیالیــز 
)شــمارۀ 201( نوشــته شــده بــود، مطابــق 
ــه  ــا اســت و ب ــر کشــورهای دنی ــا دیگ ب
نظــر می رســد در ایــران نیــز بــرای 
ــاران  ــد بیم ــخ، رش ــار در تاری ــن ب اولی
مزمــن  بیمــاری  پایانــی  مرحلــۀ 
کلیــوی، بــه دلیــل فــوت بیــش از حــد، 

ــف شــده اســت. متوق
ســالمت  حــوزۀ  تحلیلگــران  اکثــر 
معتقدنــد کــه کاهــش قــدرت سیســتم 

دچــار  بیمــاران  در  بــدن  دفاعــی 
مرحلــۀ  )ماننــد  مزمــن  بیماری هــای 

پایانــی بیمــاری مزمــن کلیــوی( تنهــا دلیــل 
ــت؛  ــروه نیس ــن گ ــر در ای ــرگ و می ــش م افزای

ــه  ــاران ب ــۀ بیم ــار مراجع ــا، اجب ــر از علت ه یکــی دیگ
ــراد  ــژه اف ــه وی ــده اســت. ب ــر ش ــی ذک ــز درمان ــا مراک پزشــک ی

ــار در  ــد ب ــد چن ــور بودن ــه مجب ــز ک ــدۀ همودیالی ــان نگهدارن ــت درم تح
هفتــه بــه مراکــز همودیالیــز مراجعــه نماینــد کــه بســیاری از ایــن مراکــز 
ــد  ــرار دارن ــتان ها ق ــۀ بیمارس ــا در محوط ــران ـ درون ی ــا و در ای ـ در دنی
ــزل  ــد. مســیر من ــدان می نماین ــا را دو چن ــاری کرون ــال بیم و خطــر انتق
ــد  ــت، می توان ــر جمعی ــهرهای پ ــژه در ش ــه وی ــز، ب ــز نی ــز دیالی ــا مرک ت

ــد. ــراد باش ــن اف ــه ای ــاری ب ــال بیم ــاز انتق زمینه س
ــول  ــه ط ــال ب ــش از دو س ــون بی ــه اکن ــا ـ ک ــری کرون ــدت همه گی در م

ــر  ــا اولویــت باالت ــه شــدت و ب انجامیــده اســت ـ نظــام ســالمت کشــورها ب
درگیــر بیمــاران کرونــا بــوده اســت کــه ایــن مســاله ســه معضــل مهــم دیگــر 
ــه  ــه ب ــد کلی ــی پیون ــال جراح ــداد اعم ــت: اوال تع ــده اس ــب ش ــز موج را نی
ــژه در ســال اول همــه گیــری( کاهــش پیــدا کــرد.  ــه وی طــور مشــخصی )ب
ایــن امــر منجــر شــد بســیاری از افــرادی کــه در صــف پیونــد کلیــه بودنــد، از 
ایــن درمــان مهــم بــاز بماننــد. ثانیــاً بــه علــت حجــم کار بســیار و گاه ابتــالی 
ــار  ــاران دچ ــی از بیم ــا، بعض ــاری کرون ــه بیم ــالمت ب ــش س ــان بخ کارکن
ــز ـ  ــه دیالی ــد ب ــراد نیازمن ــه اف ــن ـ از جمل ــای مزم بیماری ه
موفــق نشــدند خدمــات مــورد نیــاز را بــه موقــع یــا بــا 
کیفیــت کافــی دریافــت نماینــد. و ثالثــا بســیاری 
ــه پزشــک  ــه مراجعــه ب از بیمــاران نیازمنــد ب
یــا بخش هــای خدمــات ســالمت، از تــرس 
ابتــال بــه بیمــاری کرونــا، از مراجعــه 

ــد. امتنــاع کــرده ان
ــش  ــا کاه ــردن ی ــرف ک ــر ط ــرای ب ب
علــل فــوق الذکــر  ـ کــه موجــب شــده 
ــراد  ــان اف ــر در می ــرگ و می ــت م اس
مبتــال بــه بیماری هــای مزمــن بــه 
ــدۀ  ــان نگهدارن ــت درم ــراد تح ــژه اف وی
ــاال رود ـ  ــابقه ای ب ــور بی س ــه ط ــز ب دیالی
راهکارهایــی وجــود دارد. در ابتــدا، آمادگــی 
بیشــتر جوامــع و نظــام ســالمت کشــورها در 
برابــر همه گیری هــای عفونــی و الگوگیــری از 
ــیار  ــری، بس ــرل همه گی ــق در کنت ــورهای موف کش
مهــم اســت. کنتــرل بیمــاری در ابتــدا و اجــرای غربالگــری 
گســترده و قرنطینه هــای ســخت گیرانه، اگــر چــه در وهلــۀ اول هزینــه زا 
می نمایــد، می توانــد از گســترش همه گیــری و هزینه هــای اقتصــادی ـ 

ــد. ــری کن ــدی، جلوگی ــتناک بع ــی وحش اجتماع
ــکی از راه دور«  ــوع »پزش ــه دو موض ــد ب ــالمت بای ــای س ــن نظام ه همچنی
)تلــه مدیســین( و خدمــات »مراقبــت در خانــه« نــگاه راهبــردی داشــته، در 
ــز خانگــی«  ــات »دیالی ــر امکان ــال، اگ ــرای مث ــد. ب ــا ســرمایه گذاری کنن آنه
بــرای افــراد تحــت درمــان نگهدارنــدۀ دیالیــز فراهــم بــود، آســیب ناشــی از 

ــد. ــر می ش ــان، محدودت ــر آن ــا ب ــری کرون همه گی
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منبع: روزیاتو

۴ ضرر نوشیدن قهوه در زمان نامناسب

حقیقــت ایــن اســت کــه زمــان نوشــیدن قهــوه بیشــتر از چیــزی کــه تصــور می کنیــد بــر ســالمت افــراد 
ــالمت و  ــد س ــادت می توان ــن ع ــد ای ــد بدانی ــید بای ــوه می نوش ــذا قه ــد از غ ــه بع ــر همیش ــر دارد. اگ اث
ظاهــر شــما را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. در ادامــه می خواهیــم ببینــم نوشــیدن قهــوه بعــد از غــذا چــه 

مضراتــی دارد.
ــد  ــد و بع ــام می کنن ــوه تم ــا نوشــیدن قه ــه خــود را ب ــه صبحان ــرادی باشــید ک ــاید از آن دســت اف ش
ــا غــذای ســنگینی را  ــد یــک قهــوه غلیــظ هــم بنوشــید ت از ناهــار هــم قهــوه می نوشــند. احتمــاالً بای
ــان  ــن اســت کــه زم ــد. حقیقــت ای ــا بقیــه روز را بتوانیــد دوام بیاوری ــد بشــوید و ببــرد ی کــه خورده ای

ــر دارد. ــر ســالمت شــما اث ــد ب ــزی کــه تصــور می کنی نوشــیدن قهــوه بیشــتر از چی

۱- ممکن است پوستتان را خشک کند
یــک فنجــان قهــوه خوش طعــم مــی توانــد صبح هــا خــواب را بپرانــد و از جهــات زیــادی بــرای ســالمتی 
مفیــد اســت. امــا نوشــیدن قهــوه بالفاصلــه بعــد از غــذا باعــث می شــود بــدن نتوانــد همــه مــواد مغــذی 
غــذا را دریافــت کنــد و جــذب آهــن را تــا ۸0 درصــد کاهــش می دهــد. وقتــی هــم کــه آهــن کافــی بــه 
بــدن نرســد، ایــن امــر بــه روش هــای زیــادی بــر شــما اثــر می گــذارد و بــه خصــوص در پوســت خــود 
ــر و خشــک تر از معمــول شــود  ــگ پریده ت ــت ممکــن اســت پوســت رن ــن حال را نشــان می دهــد. در ای

ــا هــم مشــخص تر شــوند. ــن و چروک ه و چی

۲- می تواند به دندان ها صدمه بزند
نوشــیدن قهــوه بعــد از غــذا می توانــد توانایــی بــدن در جــذب دیگــر مــواد معدنــی ضــروری از جملــه 
کلســیم را هــم کاهــش دهــد. مــا بــه طــور طبیعــی از راه پوســت و مــو کلســیم از دســت می دهیــم و 
ــر  ــدن کلســیم ه ــث می شــود ب ــوه باع ــد. نوشــیدن قه ــع می کن ــرق و ادرار آن را دف ــق ع ــدن از طری ب
چــه بیشــتری را از دســت دهــد و اگــر رژیــم غذایــی شــما ایــن مســئله را جبــران نکنــد، در نهایــت بــدن 
ــا را شــکننده  ــد دندان ه ــر می توان ــن ام ــی آورد. ای ــا روی م ــه مصــرف کلســیم اســتخوان ها و دندان ه ب

کنــد و باعــث تحریــک لثه هــا شــود.

۳- ممکن است سطح کلسترول خون را باال ببرد
یــک تکــه نــان بــا یــک الیــه ضخیــم کــره شــاید غــذای خیلــی ســالمی نباشــد امــا 
ــادت  ــا ع ــد. ام ــراه باش ــوه هم ــا قه ــر ب ــوص اگ ــری دارد، به خص ــزه دلپذی م
خــوردن همزمــان آنهــا مــی توانــد ســطح کلســترول خــون را بــاال ببــرد. 
ــی  ــر روی توانای ــوه ب ــی درون قه ــان داده چرب ــدد نش ــات متع تحقیق
ــن  ــه همی ــذارد، ب ــر می گ ــترول اث ــطح کلس ــم س ــدن در تنظی ب
دلیــل بایــد توجــه داشــت کــه ایــن نوشــیدنی محبــوب یکــی از 
ــی اســت کــه ســطح کلســترول را بســیار  ــواد غذای آن دســته م

ــد. ــاال می برن ب

۴- برای موهایتان خوب نیست
حتــی اگــر رژیــم غذایــی متعــادل و مملــوء از همــه مــواد مغــذی 
ــه  ــوه بالفاصل ــیدن قه ــادت نوش ــم ع ــید ه ــته باش ــروری داش ض
ــرای ســالم خــوری را  ــد تــالش هــای شــما ب بعــد از غــذا می توان
بی فایــده کنــد. چــون نوشــیدن قهــوه بالفاصلــه بعــد از غــذا باعــث 
ــه  ــر ب ــن ام کاهــش جــذب بســیاری از عناصــر ضــروری می شــود. ای
ــد موهــا را هــم  ــر می گــذارد و مــی توان ــدن اث ــر ب شــکل های مختلفــی ب
تحــت تأثیــر قــرار دهــد. وقتــی بــدن کمبــود آهــن داشــته باشــد، جابه جایــی 
ــت  ــه اهمی ــری ک ــود، ام ــوار می ش ــدن دش ــون در ب ــان خ ــط جری ــیژن توس اکس
زیــادی بــرای ترمیــم ســلول هایی دارد کــه باعــث رشــد موهــا می شــوند. ایــن مســئله 
ــه ریــزش موهــا  ــر روی ســالمت پوســت ســر اثــر می گــذارد و ممکــن اســت در نهایــت ب ب

منجــر شــود.
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 کم خونی و نیاز به آهن در دیالیز
بنیاد ملی کلیه ـ ترجمۀ آذین حناییمقاله تخصصی

سطح آهن چگونه آزمایش می شود؟
دو آزمایــش مهــم خــون می توانــد نشــان دهــد کــه آیــا آهــن کافــی داریــد یــا خیــر. ایــن آزمایش هــا شــامل اشــباع 

ترانســفرین )TSAT( و فریتیــن )شــکلی از آهــن کــه در بافت هــای بــدن ذخیــره می شــود( نامیــده می شــوند.
 سطح اشباع ترانسفرین )TSAT( باید حداقل 20 درصد باشد.  
 اگــر تحــت درمــان دیالیــز صفاقــی هســتید، ســطح فریتیــن شــما بایــد حداقــل 100 نانوگــرم در میلی لیتــر و   

در صــورت همودیالیــز بیــش از 200 نانوگــرم در میلی لیتــر باشــد.
تیــم مراقبــت دیالیــز شــما بــه طــور مرتــب ســطح آهــن شــما را تــا زمانــی کــه بــه میــزان هــدف هموگلوبیــن خــود 

برســید آزمایــش می کنــد. 
 

کم خونی در بیماران تحت درمان دیالیز چگونه درمان می شود؟
داروهایــی بــه نــام عوامــل تحریــک کننــده اریتروپویتیــن )اریتروپویزیــس(: ایــن داروهــا جایگزیــن اریتروپویتیــن   

می شــوند کــه در افــراد مبتــال بــه نارســایی کلیــه میــزان ایــن هورمــون کــم اســت.
ــرای رفــع نیازهــای بــدن بیمــار را تامیــن    ــد آهــن کافــی ب ــه تنهایــی نمی توان  آهــن اضافــی: رژیــم غذایــی ب

ــده  ــک کنن ــل تحری ــه مصــرف عوام ــی ک ــع، هنگام ــاز اســت. در واق ــی نی ــه آهــن اضاف ــاد ب ــه احتمــال زی ــد. ب کن
ــود.  ــرف می ش ــریع تر مص ــن س ــود و آه ــد می ش ــتری تولی ــز بیش ــای قرم ــود گلبول ه ــروع می ش ــس ش اریتروپویزی
هنگامــی کــه از عوامــل تحریــک کننــده اریتروپویتیــن )اریتروپویزیــس( اســتفاده می کنیــد، آهــن درمانــی بــه مــوارد 

ــد: ــک می کن ــر کم زی
جلوگیری از کمبود آهن  
 کاهش مقدار مورد نیاز عوامل تحریک کنندۀ اریتروپویتین )اریتروپویزیس(  
 رسیدن هموگلوبین در محدودۀ مورد نظر  

 مقدار آهن مورد نیاز و نحوۀ دریافت آن به نوع دیالیز شما بستگی دارد.
اگر تحت درمان دیالیز صفاقی هستید، آهن اضافی می تواند:

به صورت خوراکی به عنوان مکمل مصرف شود؛  
به صورت داخل وریدی تزریق شود؛  
اگــر تحــت درمــان همودیالیــز هســتید، ممکــن اســت آهــن اضافــی بــه صــورت میــزان باالیــی از آهــن وریــدی،   

از راه ســت دیالیــز در حیــن دیالیــز تزریــق شــود.

 آهــن در درمــان کم خونــی مهــم اســت. بــدون آهــن کافــی، عوامــل تحریــک کننــدۀ اریتروپویتیــن )اریتروپویزیــس( 
هــدر می رونــد و شــما بــه میــزان هموگلوبیــن مــورد نظــر خــود نخواهیــد رســید.

 
چگونه متوجه بشوم که کم خونی من بهتر شده است؟

ــه خــود خواهیــد داشــت. تیــم  ــی بیشــتردر انجــام فعالیت هــای روزان ــی، احســاس بهتــر و توانای ــا بهبــود کم خون ب
مراقبــت دیالیــز شــما ســطوح هموگلوبیــن، فریتیــن و ســطح اشــباع ترانســفرین )TSAT( و شــاید ســایر آزمایش هــای 
ــد، ممکــن  ــان پاســخ می ده ــه درم ــه ب ــدن چگون ــه ب ــه اینک ــد. بســته ب ــه طــور منظــم بررســی می کن خــون را ب

اســت تغییــرات دوز عوامــل تحریــک کننــدۀ اریتروپویتیــن )اریتروپویزیــس( مــورد نیــاز باشــد.
 

اگر در بیمارستان بستری هستید، درمان کم خونی باید ادامه یابد.
 

چرا درمان کم خونی مهم است؟
کم خونی می تواند مشکالت خطرناک برای قلب ایجاد کند. درمان کم خونی مهم است زیرا:

انرژی بیشتری برای انجام کارهای روزانه خود خواهید داشت؛  
 کیفیت زندگی شما بهتر می شود؛  
 توانایی شما برای ورزش بهبود می یابد؛  
 احتمال مشکالت قلبی کمتر می شود.  
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ــرکت  ــاغل در ش ــی ش ــوان ایران ــیمیدان ج ــی، ش ــا مقدس ــای رض ــا آق ــه ب مصاحب
ــا اســتفاده از صافــی دیالیــز دســتگاه  ــا، کــه موفــق شــده اســت ب نوافارمــد کیمی
گــران قیمــت انــدازه گیــری نقطــۀ شــبنم گاز CO۲ را بــه منظــور تســت های کیفــی 

ــه طراحــی نمایــد. ــا روشــی خالقان پــودر بیکربنــات ســدیم ب

سالم آقای مقدسی. اول از همه لطفًا خودتان را معرفی بفرمایید.
ــل  ــردی تحصی ــیمی کارب ــتۀ ش ــد در رش ــی ارش ــع کارشناس ــتم، در مقط ــی هس ــا مقدس رض
ــدود  ــازی دارم و ح ــرکت های داروس ــابقۀ کار در ش ــال س ــه 7 س ــک ب ــاً نزدی ــرده ام. تقریب ک
ــد  ــوان سرپرســت تولی ــه عن ــا API ب ــر ی ــواد موث ــد م ــی تولی ــک شــرکت داروی 4 ســال در ی
مشــغول بــه کار بــودم. و ســپس حــدود ســه ســال اســت کــه تــا کنــون بــه عنــوان کارشــناس 
ــوان  ــه عن ــراً ب ــه کار هســتم و اخی ــران مشــغول ب ــز ای آزمایشــگاه در کنسرســیوم دیالی
سرپرســت آزمایشــگاه و تضمیــن کیفیــت شــرکت نوافارمــد کیمیــا منصــوب شــده ام.

لطفــًا تشــریح بفرماییــد اختــراع شــما چــه بــوده اســت و چــه کاربردی 
دارد؟

ــۀ  ــرد. نقط ــبنم صــورت می گی ــۀ ش ــری نقط ــدازه گی ــرای ان ــن کار ب ــاس ای اس
ــا بخــار آب  ــا ســرد می شــود ت ــا هــوا در آن دم شــبنم دمایی ســت کــه گاز ی
ــر از آن  ــای پایین ت ــد و در دم ــباع دربیای ــورت اش ــه ص ــود در آن ب موج
ــع  ــن نقطــه در واق ــری ای ــدازه گی ــد. ان ــان رخ می ده ــل میع نقطــه عم
پارامتــری اســت کــه می تــوان آن را بــه میــزان رطوبــت موجــود در گاز  
ــات  ــودر بیکربن ــد پ ــد تولی ــه در فراین ــاده اولی ــوان م ــه عن ــه ب CO2 ک
 CO2 ــوص گاز ــری خل ــدازه گی ــرای ان اســتفاده می شــود نســبت داد. ب
ــا  ــود ام ــتفاده می ش ــه اس ــه جداگان ــم ک ــاص داری ــتگاهی خ ــا دس م
بــرای بررســی بیشــتر روی خلــوص گاز نیــاز بــود کــه میــزان رطوبــت 
ــن  ــه ای ــرای رســیدن ب ــرار بگیــرد. ب گاز CO2 نیــز مــورد بررســی ق

پارامتــر نیــاز بــه انــدازه گیــری نقطــۀ شــبنم بــود.
بــرای انــدازه گیــری نقطــۀ شــبنم دو روش وجــود دارد. یکــی اســتفاده 
از دســتگاه دیجیتــال دیوپوینــت، کــه معمــوالً ایــن دســتگاه بــرای انــدازه 
ــرار می گیــرد. در اینجــا ســه  گیــری نقطــۀ شــبنم هــوا مــورد اســتفاده ق
ــن دســتگاه بســیار کمیــاب  ــال ای مشــکل وجــود داشــت: اوالً مــدل دیجیت
ــن  ــا ای ــر هزینــه اســت )هزینــۀ انجــام تســت ب اســت؛ دوم اینکــه بســیار پ
ــواص  ــه گاز CO2 خ ــوم اینک ــدارد(؛ و س ــادی ن ــه اقتص ــتگاه، توجی دس

متفاوتــی نســبت بــه هــوای عــادی دارد. 
روش دیگــر ســاخت یــا ســفارش تجهیــزی بــود کــه بــه صــورت 
ــا بررســی را انجــام  ــه واحــد مهندســی داده شــد ت نقشــه ای ب
دهنــد و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دســتگاه بــرای انــدازه گیــری 
گاز قــرار بــود اســتفاده شــود، نیــاز بــود تــا دمــای منفــی 50 
درجــه و شــاید هــم بیشــتر کاهــش دمــا داشــته باشــیم. بــرای همیــن، 
ــود  ــه ای کــه قــرار ب ــه جنــس بدن ــا توجــه ب طبــق گفتــۀ ایــن واحــد ب
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد و فشــار گازی کــه قــرار بــود تحمــل کنــد، 
ســاخت آن زمــان بــر بــود و هزینــۀ هنگفتــی داشــت. اینجــا بــود کــه 
طــی بررســی، بنــده ایــده ای بــه ذهنــم رســید و مــا توانســتیم از صافــی 
دیالیــزی ـ کــه تولیــد خــود کنسرســیوم دیالیــز ایــران اســت ـ اســتفاده و 
بــا چنــد تغییــر ســاختاری، از آن بــرای انــدازه گیــری نقطــۀ شــبنم گاز CO2  اســتفاده کنیــم. 
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لطفًا بفرمایید چه انگیزه ای اصاًل باعث شد که ایدۀ خود را مطرح کنید؟
ــتگاهی  ــه دس ــا چ ــگاهی و ی ــه آزمایش ــه چ ــم ک ــری کن ــودم پیگی ــف ب ــده موظ ــاً بن حقیقت
ــام  ــگاه ها انج ــط آزمایش ــا توس ــوارد ی ــر م ــه در اکث ــر را دارد. ک ــن پارامت ــز ای ــکان آنالی ام

ــود. ــت الزم ب ــی داش ــیار باالی ــت بس ــه قیم ــال ک ــتگاه دیجیت ــد دس ــا خری ــد و ی نمی ش
از طرفــی هــم همــان طــور کــه گفتــم ســاخت ایــن تجهیــز بــه شــکل دســتی بــا صحبت هایــی 

کــه انجــام شــد، بســیار پــر هزینــه بــه نظــر می آمــد.
ــم و  ــر کن ــکاری فک ــه مســیری ابت ــم ب ــب ســعی کن ــه اینجان ــود ک ــزه ای ب ــوارد انگی ــن م ای
ــا آن  بــه ایــن ترتیــب چنیــن ایــده ای بــه ذهنــم متبــادر شــد. شــاید در ابتــدا در مقایســه ب
ــا تغییراتــی  ــه نظــر می رســید، امــا همــۀ مــوارد ب ــاال خیلــی ســاده ب ــا قیمــت ب تجهیــزات ب
کــه انجــام می شــد منطبــق بــا تجهیــز مــورد نیــاز مــا بــود و هیــچ چیــزی باعــث نشــد کــه 

انجامــش ندهیــم.
ــور، ریاســت واحــد تضمیــن کیفیــت شــرکت  ــان پ ــر آری ــم دکت ــا خان ــن موضــوع را ب اول ای
نوافارمــد کیمیــا، مطــرح کــردم، کــه ایشــان اســتقبال کردنــد و بــه مدیریــت محتــرم انتقــال 

داده شــد.

وقتــی شــما ایــدۀ خــود را مطــرح کردیــد چقــدر جــدی گرفتــه شــد و چطــور بــا 
آن برخــورد شــد؟

بــا خصوصیــات اخالقــی خوبــی کــه از مدیــر عامــل شــرکت، جنــاب آقــای مهنــدس یوســف 
ــه  ــاً ب ــد. ایشــان واقع ــم اســتقبال کنن ــه ایشــان ه ــار داشــتم ک مرتضــوی، می شناســم انتظ
ــد. ــر نرس ــه نظ ــتی ب ــر درس ــر نظ ــی اگ ــد، حت ــه می کنن ــنل توج ــرات پرس ــا و نظ صحبت ه
ــت  ــان و ریاس ــب ایش ــده از جان ــن ای ــدت ای ــن ش ــه ای ــه ب ــردم ک ــر نمی ک ــاً فک ــا واقع ام
ــی ها  ــا و بررس ــۀ پیگیری ه ــه کلی ــوری ک ــه ط ــرد، ب ــرار بگی ــری ق ــورد پیگی ــگاه م آزمایش
ــا خریــد دســتگاه ها کنســل شــد، و فقــط اجرایــی شــدن ایــن ایــده  ــرای آزمایشــگاه ها و ی ب

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــج در دس و بررســی نتای
همیــن توجــۀ مدیریــت محتــرم مجموعــه و ریاســت آزمایشــگاه و تضمیــن کیفیــت، انگیــزۀ 

ــن کار را انجــام دهــم. ــر ای مضاعــف شــد کــه پرقدرت ت

با این کار چقدر در هزینه ها صرفه جویی شد؟
ــودن را  ــد تحمــل تحــت فشــار ب ــه اینکــه بای ــا توجــه ب ــوده ب ــاز ب ــورد نی ــه م دســتگاهی ک
داشــته باشــد و روی خــط لولــه نصــب گــردد تــا بــه صــورت آنالیــن پارامتــر مــورد نظــر را 

ــورو.  ــزی در حــدود 2100 ی ــاً چی ــی داشــت؛  تقریب ــۀ باالی ــد، هزین محاســبه کن

در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
تشــکر ویــژه دارم از جنــاب آقــای مهنــدس مرتضــوی، مدیرعامــل محتــرم شــرکت نوافارمــد 
ــن جســارت داده  ــه پرســنل ای ــد کــه ب ــاً بســتر و محیطــی را فراهــم کردن ــا، کــه واقع کیمی
می شــود تــا در زمینه هــای مختلــف فعالیــت و حــق اظهــار نظــر داشــته باشــند. قطعــاً تشــویق 
ــی  ــه چنیــن ایده های ــر باشــم. و اگــر ب ایشــان در هــر زمینــه باعــث شــد کــه بنــده مصمم ت
بهــا داده بشــود قطعــاً بســیاری از افــراد حاضــر در ســازمان شــکوفا می شــوند و چــه چیــزی 

بهتــر از اینکــه مدیریــت ایــن مجموعــه مشــوق آنهــا باشــد.
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ــن  ــه دلیــل اهمیــت خــاص ای ــان نســل جــوان دارد. ب ــه خصــوص در می ــی در جامعــۀ امــروز و ب خــال عاطفــی شــیوع بســیار باالی
موضــوع، بــا تعــدادی از دانشــجویان ترم هــای مختلــف کــه در ایــن زمینــه دیدگاه هــا یــا تجربیاتــی داشــته انــد گــپ و گفتــی داشــتیم 

تــا دیدگاه هــای گوناگــون را در ایــن زمینــه بشــنویم. حاصــل ایــن گفــت و گوهــا را در اینجــا بــا شــما بــه اشــتراک می گــذارم.
حدیث گفت:

مــا موجــودات منحصــر بــه فــردی هســتیم و زبــان محبــت متفاوتــی داریــم. وقتــی محبتــی را کــه نیــاز داریــم دریافــت نمی کنیــم 
ــی  ــا می شــود و درصورت ــه باعــث احســاس بی ارزشــی در م ــر کودکان ــن تعبی ــی هســتیم و ای ــا اضاف ــن دنی ــم در ای احســاس می کنی
کــه رفــع نشــود تــا بزرگســالی ادامــه پیــدا می کنــد حتــی ممکــن اســت در محیــط خانــه و خانــواده محبــت بیــش از حــد دریافــت 

کــرده باشــیم و ایــن احســاس خــال را بعــداً از جامعــه ای کــه محبــت قبلــی را بــرای مــا تامیــن نمی کنــد، بگیریــم.

افراد متفاوت بازخوردهای مختلفی نسبت به این احساس نشان می دهند، مثاًل:
1. تســلیم بــی ارزشــی خــود بــودن؛ مثــاًل قبــول می کنیــم کــه اضافــی هســتیم و بــرای پیــدا کــردن ارزش هایمــان تالشــی هــم 

نمی کنیــم. 
2. اجتناب از این احساس؛ سعی می کنیم با مسایلی که این احساس را به ما یاد آوری کنند، روبرو نشویم.
3. جبران افراطی )حـمله(؛ به شکل افراطی احساس ارزشمندی می کنیم و دیگران را بی ارزش می پنداریم.

بــرای مدیریــت ایــن نــوع احساســات، بایــد بدانیــم کــه مــا، همــه چیــز هســتیم. بــودن مــا در ایــن دنیــا تصادفــی نیســت و انســانی 
کــه روح خدایــی در خــودش دارد ارزشــمند اســت، حتــی اگــر گاهــی خطــا و اشــتباهی داشــته باشــد، بــرای داشــتن ایــن احســاس 

قــرار نیســت همــه مــا را دوســت بدارنــد، تاییــد کننــد و قــرار نیســت هیــچ اشــتباهی نکنیــم.
الزم اســت ارزش هایــی انســانی را انتخــاب کنیــم )ارزش هایــی کــه بــه خودمــان و دیگــری آســیب نزنــد( و در مســیر رســیدن بــه 

آنهــا حرکــت کنیــم و بدانیــم ایــن جهــان و کاینــات در جهــت خیــر و رشــد اســت.
ما آگاهانه و با تفکر می توانیم قبول کنیم همیشه دوست داشتنی نیستیم )تسلیم(.

می توانیم گاهی از موقعیت هایی که باعث آزارمان می شود دوری کنیم )اجتناب(.
و می توانیم از خودمان مراقبت کنیم و گاهی خودمان را به دیگری ترجیح دهیم )جبران افراطی(.

بــا داشــتن احســاس ارزشــمندی مادامــی کــه در مســیر درســت  حرکــت می کنیــم تنهایــی خودمــان را بــا ارزش بدانیــم و کســی 
را بــه آن راه دهیــم کــه الیقــش باشــد.

زهرا صحبت های دوستان را تا اینجا جمع بندی کرد و گفت که ایجاد خال عاطفی به عوامل زیر بستگی دارد:
ــدن کــودک کــه موجــب می شــود همــواره در جســت و جــوی مهــر و عاطفــه   1.کمبــود محبــت در دوران کودکــی و تشــنه مان

باشــد.
2. روحیــۀ حســاس و ذهنیــت بزرگمنــش کــه باعــث می شــود فــرد خــود را مرکــز جهــان بدانــد و توقــع بیــش از حــد داشــته باشــد 
ــراز می شــود  ــه او اب کــه منجــر می شــود محبــت و عشــق دیگــران را کوچــک شــمرده و نبینــد و همــواره چیــزی بیشــتر از آنچــه ب

طلــب کنــد.
 3. توجه افراطی به کودک باعث می شود در بزرگسالی از همه در جامعه توقع این میزان محبت را داشته باشد.

 4.تجــارب جدیــد در زندگــی ماننــد وارد شــدن بــه یــک رابطــۀ عاطفــی کــه فــرد مقابــل بــازداری عاطفــی دارد و موجــب می شــود 
فــرد در تلــۀ محرومیــت عاطفــی گرفتــار شــود حتــی اگــر کودکــی متعادلــی داشــته باشــد.

ــرای افزایــش آگاهــی و رهایــی از تله هــای خــود  ــه تجــارب کــودک خــود گیــر کنــد و ب 5.اینکــه فــرد در بزرگســالی اصطالحــاً ب
ــی و نقــص و شــرم  ــت عاطف ــۀ محرومی ــزت نفــس می شــود و در تل ــود ع ــد و دچــار کمب ــی نمی کن ــت را درون ــدام نکــرده و امنی اق

ــود. ــی وی  می ش ــال عاطف ــدید خ ــب تش ــه موج ــوع در ادام ــن موض ــد و همی می افت
6. اگــر بســتر فکــری یــک فــرد آلــوده بــه تلــۀ کمــال گرایــی و معیارهــای ســخت گیرانــه باشــد، همیــن می توانــد موجــب شــود 
ــرای دریافــت محبت هــای دیگــران  کــه آن فــرد محبــت و عشــق را تنهــا از طریقــی کــه خــودش قبــول دارد بپذیــرد. در واقــع او ب
هــم چهارچــوب می گــذارد و همیــن باعــث می شــود کــه حتــی در صورتــی کــه مــورد لطــف و حمایــت و عالقــه دیگــران باشــد بــاز 

هــم احســاس خــال عاطفــی کنــد، چــون بــا معیارهــای بســیار ســختگیرانه ای میــزان محبــت دیگــران را انــدازه گیــری می کنــد.
تاثیرات

ــه خــودش دچــار اختــالل شــده، خــود را دوســت داشــتنی نبینــد و موجــب  ــرد نســبت ب ــدگاه ف خــال عاطفــی باعــث می شــود دی
ــود. ــی می ش ــرد و بریدگ ــوزه ط ــای ح ــدن در تله ه ــار ش گرفت

مدیریت
1. گــذر از رویدادهــای دوران کودکــی: بــه اتفاقــات دوران کودکــی خــود گیــر نکنیــم، بــه آن هــا بــه عنــوان رویدادهایــی در گذشــته 
نــگاه کنیــم کــه اگــر آگاهــی خــود را افزایــش دهیــم نمی تواننــد تاثیــری در زمــان حــال مــا داشــته باشــند. در واقــع بایــد از قــدرت 

تاثیرگــذاری وقایــع دوران کودکــی بکاهیــم و آن هــا را مانعــی بــرای تغییــر شــرایط حــال خــود در نظــر نگیریــم.
2. تحلیــل مجــدد ماجراهــا: بــه عنــوان یــک بزرگســال بــا بالغــی ســالم و نــه بــا ذهنیت هــای کودکــی بــه وقایــع دوران کودکــی 

خــود نــگاه کنیــم و تحلیــل جدیــدی از ماجراهــا بــه دســت آوریــم.
3.توجــه بــه ارزشــمندی ذاتــی انســان: توجــه کنیــم کــه همــه انســان ها بــه دلیــل داشــتن روح الهــی دوست داشــتنی و ارزشــمند 

 . هستند
4. گشــودگی و پذیــرا بــودن: کاینــات همیشــه از مجراهــای متفاوتــی بــه مــا کمــک می کنــد و مــا را مــورد حمایــت و لطــف قــرار 
ــم از عشــق سرشــار موجــود در  ــا بتوانی ــم ت ــون خــود را ببینی ــان پیرام ــرا، جه ــی پذی ــا و قلب ــا چشــمان بین ــد ب ــس بای ــد پ می ده
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کاینــات اســتفاده کنیــم.
5. شکســتن ســاختار های دگــم ذهنــی: بدانیــم کــه زبــان عشــق و محبــت افــراد متفــاوت اســت و هــر کــس بــه شــیوۀ خــود کــه بــا 
معیارهــای ذهنــی خــود مطابقــت دارد بــه دیگــران عشــق و محبــت می دهــد. زبــان عشــق متفــاوت افــراد را بپذیریــم، و لــی هنــگام 

انتخــاب شــریک عاطفــی خــود دقــت کنیــم کــه زبــان عشــق مشــترکی داشــته باشــیم تــا حــس بهتــری پیــدا کنیــم.
فــردی کــه خــال عاطفــی دارد بــه موجــب حفره هــای درونــی خــود بــه دنبــال هــر قطــره مهــر و محبــت در دیگــران اســت در نتیجــه 
بــرای دوری از احساســات منفــی و مواجــه نشــدن بــا ایــن خــال عاطفــی در هــر رابطــه ای وارد می شــود تــا احســاس دوســت داشــتنی 
ــرای پــر کــردن ایــن خــال  ــاً ب ــه معیارهــا و چارچوب هــای ارزشــی خــود توجــه نمی کنــد و صرف ــودن کنــد. وی هنــگام انتخــاب ب ب
ــرو می شــود، چــون اوالً  ــا شکســت های پــی در پــی در روابــط عاطفــی خــود روب عاطفــی وارد هــر رابطــه ای می شــود و در نتیجــه ب
بــدون بررســی چهارچوب هــای فــردی رابطــه را انتخــاب کــرده و ثانیــاً توقــع دارد کــه فــرد مقابــل تمــام خالهــای عاطفــی وی را پــر 

کنــد کــه ایــن امــکان پذیــر نیســت.
آزاده گفت: 

خیلــی خــوب اســت کــه بتوانیــم از اتفاقاتــی کــه برایمــان پیــش می آیــد بــه باورهــای اشــتباهمان پــی ببریــم. مشــکل خــال عاطفــی 
کــه مــن بــا آن روبــرو بــودم ایــن بــود کــه حتــی وقتــی بــه کســی وابســته هســتی و در کنــارش هســتی، هــم نمیتوانــی از وجــودش 

لــذت ببــری!
ــر کنــی بــاز خالی تــر می شــود، هرچــه محبــت می بینــی ســیر نمی شــوی،  انــگار گــودال بزرگــی اســت کــه هرچــه بخواهــی آن را پُ
ــک ســاعت خــوب  ــت ی ــدار و لحظــه ای اســت، حال ــی ناپای ــدام می ترســی و دلتنــگ هســتی، خوشــی هایت خیل ــری، م ــذت نمی ب ل
اســت و چنــد ســاعت بــد! فکــر کنــم همــۀ این هــا نشــانه های خــال عاطفــی اســت و ایــن خیلــی فــرد را اذیــت می کنــد، پــس ایــن 

مشــکلی اســت کــه از درون خــودم بــه بیــرون راه پیــدا کــرده اســت.
مــن بــه درون خــودم برگشــتم تــا مشــکل را حــل کنــم، بــا خــودم حــرف زدم؛ گفتــم بــرای ایــن می ترســم کــه نکنــد آن فــرد یــک 
ــم  ــا آن شــخص حال روزی دیگــر نباشــد! آخــرش همیــن اســت، خــب اگــر نباشــد چــه می شــود؟ ذهنــم گفــت خــب مــن فقــط ب
خــوب اســت، شــاید نفــر دیگــری مثــل او نباشــد )کســی کــه مثــل او همدیگــر را بشناســیم، بــه هــم محبــت داشــته باشــیم، مثــل او 

مــن را دوســت داشــته باشــد و فــالن ویژگی هــا را داشــته باشــد و...( 
بلــه، ترمــز ذهنــی ام معلــوم شــد. بــاور اشــتباه مــن »بــاور کمبــود« و »بــاور نداشــتن لیاقــت« بــود و راه حلــش ایــن بــود کــه تمــام 
خوبی هــای خــودم را بــرای خــودم بنویســم و بــه خــودم یــادآوری کنــم کــه مــن بســیار ارزشــمندم، مــن بنــدۀ ویــژۀ خــدا هســتم و 
لیاقــت بهترین هــا را دارم، مــن در هــر صــورت و حالتــی دوســت داشــتنی هســتم. اول خــودم را دوســت داشــته باشــم تــا بقیــه هــم 

مــن را دوســت داشــته باشــند.
ــن  ــا م ــد ب ــه می توانن ــادی هســتند ک ــراد بســیار زی ــه اف ــاورم، اینک ــی را در خــودم بوجــود بی ــاور فراوان ــه ب ــود ک ــن ب ــش ای راه حل
ــه  ــم در چ ــاب می کن ــودم انتخ ــن خ ــند و م ــن باش ــب م ــد مناس ــر می توانن ــا نف ــه میلیون ه ــر، بلک ــک نف ــه ی ــند ن ــگ باش هماهن
رابطــه ای باشــم. مگــر غیــر از ایــن اســت کــه مــن براســاس معیارهــای خــودم و ویژگی هــای خاصــی کــه یــک نفــر دارد او را انتخــاب 
می کنــم؟ خــب ایــن ویژگی هــا را افــراد دیگــر هــم می تواننــد داشــته باشــند، نــه؟! می تواننــد… پــس چــرا مــن روی ایــن یــک نفــر 

ــن می شــود خــال. ــرده ام و ای ــز ک تمرک
کلیــد حــال خــوب مــن دســت خــودم اســت نــه دیگــران، اگــر کلیــد حــال خــوب و خوشــحالیت را بــه دســت دیگــری بدهــی و منتظــر 

باشــی او حالــت را خــوب کنــد، قطعــاً آن فــرد کلیــد را در چــاه می انــدازد! پــس کلیدتــان را دســت خودتــان نگــه داریــد.
رویا گفت:

حــس خالــی بــودن و فقــدان عاطفــی، احساســی اســت کــه ممکــن اســت در هــر مقطعــی از زندگــی بــرای هرکســی پیــش بیایــد، 
ــن  ــن شــخص ممک ــع، ای ــن مواق ــزی. در ای ــا از دســت دادن عزی ــی ی ــردن از زندگ ــذت نب ــدی و ل ــل احساســی بی کســی، ناامی مث
اســت احســاس انــدوه، انــزوا و اضطــراب را تجربــه کنــد و از هــر چیــزی کــه از قبــل لــذت می بــرد، دیگــر رضایــت نداشــته باشــد، 
ــا  ــود، ام ــده ب ــه وجــود آم ــره ای ب ــم خــال و حف ــادم و در قلب ــن گــرداب می افت ــدم داشــتم در ای ــد از مهاجــرت فرزن مــن خــودم بع
بــا آموخته هــای قبلــی و کالس هایــی کــه گذرانــدم، بــه خــودم، معنــای زندگــی و هدفــم را یــادآوری کــردم و از افســردگی و انــزوا 
بیــرون آمــدم. بــا خــودم خلــوت کــردم و تــا حــدودی بــه صلــح رســیدم و البتــه هنــوز خــودم را رهــا نکــرده ام و بــا عشــق ورزیــدن، 
کمــک کــردن بــه دیگــران، مدیتیشــن، شــکرگزاری و انجــام کارهایــی کــه خوشــحالم می کنــد، مراقــب حفــره ای کــه در قلبــم بــه 
وجــود آمــده اســت هســتم و بــه آن اجــازۀ گســترش نمی دهــم، لحظاتــم را غنیمــت می شــمارم و بــه خــودم کمــک می کنــم تــا از 

ایــن خــال بیــرون بیایــم.
سینا گفت: 

ــا  ــی ب ــم ول ــا می بینی ــد خــود را تنه ــد از تول ــا بع ــۀ م ــم. هم ــان ندانی ــف خودم ــم و آن را نقطــه ضع ــان را بپذیری ــد تنهاییم ــا بای م
ــه اســتقالل نمی رســیم و دلیلــش هــم  رســیدگی دیگــران احســاس امنیــت می کنیــم. متاســفانه بعــد از ســن بلــوغ بعضــی از مــا ب
ــی می نشــینیم و  ــی قربان ــا دیگــران در صندل ــا مقایســه خــود ب ــا اینکــه ب ــت می شــود ی ــا بســیار مراقب ــوز از م ــه هن ــن اســت ک ای

ــم. ــتجو می کنی ــری جس ــای دیگ ــت را در ج ــن محب ــم و ای ــت می کنی ــود محب ــاس کمب احس
مــا می توانیــم از ایــن خــال عاطفــی در جهــت رشــد خــود اســتفاده کنیــم و بــه ایــن بپردازیــم کــه ایــن خــال باعــث تقویــت روحــی 

مــا شــده اســت و بــه پختگــی خــود افتخــار کنیــم.
ــم و از  ــت هایمان را نمی پذیری ــوولیت شکس ــق مس ــن طری ــان دارد؛ از ای ــود پنه ــا س ــرای م ــی ب ــی گاه ــگاه قربان ــتن در جای نشس
ــا مــا گــره بخــورد و بــه همیــن دلیــل  دیگــران طلــب محبــت می کنیــم و خــود را محتــاج ایــن می دانیــم کــه احساســات کســی ب

ــویم. ــه ای می ش ــر رابط ــفانه وارد ه متاس
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شناسایی آنتی بادی هایی که اومیکرون را خنثی می کنندرویداد
ایرنا

ــه شناســایی آنتی بادی هایــی شــدند کــه اومیکــرون  یــک تیــم بین المللــی از محققــان موفــق ب
ــد ــی می کنن ــای SARS-CoV-2 را خنث ــایر گونه ه و س

ــن  ــی از پروتئی ــا نقاط ــن آنتی بادی ه ــاینس،  ای ــری س ــگاه خب ــا از پای ــوزش ایرن ــم و آم ــروه عل ــزارش گ ــه گ ب
ــد. ــی می مانن ــر باق ــدون تغیی ــروس، ب ــای وی ــه در جهش ه ــد ک ــرار می دهن ــدف ق ــروس را ه ــپایک وی اس

ــی را  ــای درمان ــن و روش ه ــوان واکس ــپایک، می ت ــن اس ــا روی پروتئی ــن آنتی بادی ه ــداف ای ــایی اه ــا شناس ب
توســعه داد کــه نــه تنهــا روی اومیکــرون؛ بلکــه روی گونه هــای دیگــر نیــز موثــر باشــند. 

ــرای  ــی ب ــد، راه ــز دارن ــی تمرک ــن آنتی بادی های ــر چنی ــه ب ــی ک ــع روش های در واق
غلبــه بــر تکامــل مــداوم ویــروس هســتند.

ســویه اومیکــرون دارای 37 جهــش در پروتئیــن اســپایک اســت کــه بــرای چســبیدن 
ــت و  ــادی اس ــش غیرع ــداد جه ــن تع ــود. ای ــتفاده می ش ــلول اس ــه س ــه ب و حمل
می توانــد توجیهــی بــرای گســترش ســریع ایــن گونــه باشــد. ایــن ســویه، هــم قــادر 

بــه آلــوده کــردن افــراد واکســینه شــده و هــم بهبودیافتــگان اســت.
ــل  ــال و غیرقاب ــروس غیرفع ــک وی ــان ی ــا، محقق ــن جهش ه ــر ای ــی تاثی ــرای ارزیاب ب
ــا،  ــای کرون ــد ویروس ه ــا مانن ــد ت ــی کردن ــبه ویروس را مهندس ــام ش ــه ن ــر ب تکثی
قــادر بــه تولیــد پروتئین هــای اســپایک روی ســطح خــود باشــد. در ادامــه 
شــبه ویروس هایی تولیــد شــد کــه حــاوی پروتئین هــای اســپایک بــا جهــش 

ــود. ــا ب ــه کرون ــویه های اولی ــابه س ــرون و مش اومیک
ــا  ــن اســپایک ت ــف پروتئی ــه نســخه های مختل ــد ک ــدا بررســی کردن ــان در ابت محقق
ــن  ــروس از ای ــوند. وی ــل می ش ــلول متص ــطح س ــن روی س ــه پروتئی ــدازه ب ــه ان چ
ــتفاده  ــلول اس ــه س ــبیدن و ورود ب ــرای چس ــد، ب ــام دارن ــه ACE2 ن ــا ک پروتئین ه

می کنــد.
ــه  ــبت ب ــرون نس ــه اومیک ــپایک گون ــن اس ــد پروتئی ــان می ده ــه نش ــن مطالع ای
پروتئیــن اســپایک گونه هــای اولیــه کرونــا، 2/4 برابــر بهتــر بــه ACE2 متصــل شــود. 
در ادامــه مطالعــات آمــده اســت تزریــق دز یــادآور واکســن در حــال حاضــر بهتریــن 

ــا اومیکــرون اســت. ســالح بــرای مقابلــه ب
ــد از  ــه ای جدی ــش گون ــدی پی ــی چن ــای جنوب ــان آفریق ــا، محقق ــزارش ایرن ــه گ ب
ویــروس کرونــا را شناســایی کردنــد کــه دارای جهش هــای چندگانــه اســت. ســازمان 
جهانــی بهداشــت ایــن گونــه جدیــد را بــه عنــوان یــک گونــه نگــران کننــده معرفــی 

ــی، آن را »اومیکــرون« نام گــذاری کــرده اســت. ــای یونان ــر اســاس ترتیــب الفب و ب
ــال  ــوارد ابت ــرد: م ــالم ک ــود اع ــزارش خ ــن گ ــی در تازه تری ــن الملل ــاد بی ــن نه ای
ــان  ــر نش ــن ام ــه ای ــود ک ــر می ش ــاعت 2 براب ــا 72 س ــر 36 ت ــرون در ه ــه اومیک ب
می دهــد ایــن ســویه جدیــد از »مزیــت رشــد قابــل توجهــی« نســبت بــه نــوع دلتــا 

ــوده، برخــوردار اســت. ــب ب ــه غال ــون گون ــه اکن ک
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی روز یکشــنبه 2۸ آذرمــاه 1400 

ــرد. ــد ک ــران را تایی ــا در ای ــرون کرون ــویه اومیک ــاهده س مش
نتایج این مطالعه در نشــریه Nature منتشر شده است.


