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بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک،
شاخه های شسته، باران خورده، پاک 

آسمان آبی و ابر سپید،
برگ های سبز بید،

عطر نرگس رقص باد،
نغمه شوق پرستو های شاد،

خلوت گرم کبوتر های مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار،

خوش به حال روزگار!

باسالم خدمت خوانندگان محترم نشریه آزوفیل؛
ضمن عرض تبریک سال نو و شادباش، مفتخریم که در 

سومین شماره از نشریه همراه شما عزیزان هستیم.
با توجه به همزمانی انتشار سومین شماره از نشریه با 

بزرگداشت حکیم جرجانی، روز علوم آزمایشگاهی را به 
فعاالن این عرصه تبریک گفته و موفقیت روزافزون را برای 

این سفیدپوشان بی ادعا آرزومندم.

فاطمه بختیاری
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ســال نو بهانه ای برای امید به زندگی، بهانه ای 
برای فردایی روشن... 

با آرزوی حالی خوش در سال جدید و شادباش 
عید از امید می گوییم،

6 فرودین روز امید، روز شادباش... 
آیین زیبایی برای جشن های نوروزی که از دوران 
کهن به جا مانده اســت. ایرانیان در روز شادباش 
نویسی آرزوها و خواسته های نیک خود را برای 
دیگران می نوشتند و به دست آن ها می سپردند. 
این آیین به شــکل های دیگر، هنوز هم در میان 
مردم ما جا دارد از آیین های این روز، نامه نویسی 

و شادباش نویسی است. 
در گاه شــماری ایرانی روز ششم هر ماه، خرداد 
روز نــام دارد. خــرداد روز از فروردین ماه )روز 
ششــم فروردین(، یکــی از روزهــای مهم در 

گاهشمار ایرانی است.
ششــم فروردین ماه به نام های »روز شــادباش 
نویسی«، »روز امید« یا روز »نوروز بزرگ« خوانده 
می شود و از روزهای خجسته ی ایرانیان است. از 
این روز به نام »هودرو« یا »هفدورو« یعنی روزی 
که هفتاد و دو رویداد سرنوشــت ساز در زندگی 
و تاریخ ایرانیان روی داده است نیز نام برده شده 

است.
در متــن پهلوی »مــاهِ فروردیــن، روزِ خرداد« 
رویدادهای بســیاری به این روز منســوب شده 

است؛ از جمله:
- پیدایی کیومرث و هوشنگ

- روییدن مشی و مشیانه
- غلبه ی سام نریمان بر اژدهاک

- پیدایی دوباره ی شاه کیخسرو )از جاودانان در 
باورهای ایرانی(

- همپُرسگی زرتشت با اهورامزدا
 به خاطر انتظار پیدایی دوباره ی کیخسرو و دیگر 
جاودانان و نجات بخشان )سوشیانت ها(، به این 

روز روز امید می گویند.

امیــد واژه ای کــه این روزها بیشــتر از هر چیز 
دیگری به آن نیازمند هستیم.

از آمــدن مهمــان ناخوانده مان کرونا یکســالی 
می گــذرد، مهمانی که با آمدنــش زندگی مان را 
تعطیل کرد مهمانی که فکــر نمی کردیم ماندگار 
شــود و بخواهد صاحب خانه شود اولین باری 
که اسمش را شــنیدیم در اخبار بود! صحبت از 
ویروس ناشــناخته ای بود کــه در ووهان چین 
شــیوع پیداکرده بود ویروسی که برخالف انتظار 
خیلی زود همه ی دنیــا را تصاحب کرد. روز به 
روز مسئله جدی تر شــد مردم به تکاپو افتادند. 
روش های متفاوت، درمان های جدید، پیشگیری، 
قرنطینه و... تمام تــالش برای مهار این ویروس 
انجام می شد؛ روزنه ی امیدی که آرامش خاطری 
به مردم داد تالش دانشــمندان و محققان بود. با 

کشف اولین واکسن ها 
چند ماهی اســت که واکسن ها تزریق می شوند 
و ایمنی مورد توجهی نشــان دادند و بین تمامی 
اخبار بد این بهترین خبر بود اما ما باید بدانیم که 
همه چیز در دســتان خود ماست. نجات بخشی 
با واکسن تنها میســر نیست! این ما هستیم که با 
رعایت پروتکل های بهداشتی استفاده درست و 
مداوم از ماسک، رعایت بهداشت فردی، حضور 
کم تر در اجتماع، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و کاهش رفت و آمدهای خانوادگی به شیوع کمتر 
کرونــا و کنترل آن کمک کنیــم تا تعداد کمتری 
درگیر این بیماری شــده و موج های ســهمگین 

کرونا را تجربه نکنیم.
امــا این را نباید فراموش کنیــم که امید همچون 
خون در روان آدمیست که اگر نباشد گامی به پیش 

نمی رود و اگر باشد جهانی را دگرگون میسازد!
آسمان همیشــه پیش از طلوع تاریک ترین است 
و روزهای سخت همیشه پیش از بهترین روزها 
هستند. صبورانه منتظر طلوع خورشید و روزهای 

خوب پیش رو باشیم.

فردایی روشنروشن
عادله مظلوم
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   از کجا آمده ام؟  
نقل اســت که فضل الدین ابولفضائل اسماعیل در 
تاریــخ ۳0 ام فروردیــن حوالی قرن پنج در شــهر 
جرجان چشمان کاوشگر خود را رو به جهان گشود. 
بعدها او مقدمات پزشــکی را نزد اســاتید حاذقی 
گذراند که خود از شــاگردان ابن سینا به شمار می 
آمدنــد. او را دنباله رو طبیب بزرگ ایرانی »برزویه« 
در دوران ساسانیان و پایه گذار مکتب ایرانی در طب 
اســالمی می دانند. او که قصد عزیمت به خوارزم را 
داشــت به آن جا ســفر کرده و در همان شهر کتاب 
ذخیره خوارزم شاهی را نوشت کتابی که بر خالف 
اکثر کتب عصر خود به زبان فارســی نوشته شد و 
همین امر اولین دایره المعارف جامع پزشکی فارسی 
را ایجاد کرد. شــاهکاری که 600 سال بعد همچنان 
می درخشــید. چونان حکیم فردوسی که با نگارش 
شــاهنامه بر پیکر زخمی ادبیات فارسی مرهم نهاد، 
نابغه و پژوهشــگر و آزمایشگر، حکیم جرجانی، با 
نوشتن ذخیره خوارزم شاهی به نهال تازه رویش علم 

فارسی، قوت داد.
کتاب ذخیره خوارزمشــاهی یک کتاب 10 جلدی 
ای اســت که جلد هفتم آن به بیماری های عفونی 
و جلد نهم به ســم شناسی پرداخته عالوه بر آن در 
بخش های عمده ای است به تشریح بدن و چگونگی 
انجام آزمایش روی نمونه های آزمایشی انسانی نظیر 

خون و ادرار به منظور تشــخیص بیماری ها پرداخته 
و بدین وســیله در زمینه چگونگی شناسایی امراض 
از شیوه هایی نوین استفاده کرده است که تا آن زمان 

هیچکس به کار نبرده بود.
این روز را بهانه ای کردیم برای گرامیداشــت تالش 
های جانانه پژوهشگری مهم که بهتر بگویم او را پدر 

علم علوم آزمایشگاهی می خوانیم.

  آمدنم بهر چه بود؟  
 Medical labratory sciences فلســفه وجودیت ما را

نام گذاری کرده اند یا همان  MLS خودمان 
اما حقیقتا چه موجوداتی هستیم؟

از همــان ترم یک از هر دری که بگویید می خوانیم 
از ویژگی های ماده ســازنده رنگ چشــمتان تا آن 
باکتری های فلور نرمال روده بزرگ از هر موجودی 
که ممکن اســت آسیب رسان وجودتان باشد و باید 
تشخیص داده شود تا باال و پایین های گلوگز شیرین 

توی رگ ها و از همه و همه جا و ....
بگذریم که عظمت این علم در این مقوله نگنجد!

ما جوجه دانشجویان اما خوب دیده ایم که اساتیدمان 
با چه عشق و تعهدی دانش و تجربه اندوختند برای 
ارتقای یاری رسانی و چه اصول اخالقی که محکم با 
پوست و گوشت همه ما آمیخته شده و مسئولیت و  

زیبایی آن به دوشمان گماشته شده است.

چه می توان گفت وقتی در خط تشخیص کووید 1۹ 
همه چیز قابل رویت است گوشه ای از همه زحمات، 

همه ی دلسوزی ها و البته همه خطرات!
*»ایمنی، انگل، هماتو، باکتری

هر یکی جذابتر از دیگری
با بسی عشق  و عالقه چون جنون
پاس کردم قارچ ، ایضا بانک خون

درس های سخت اما پر ز راز
هرچه می باید بدانم من ز »آز«

به کجا می نمایی آخر...؟«

اما ما اینجا در کنج مظلومیت سال هاست در تالشیم؛ 
همه ی تنه این رشــته و شــغل زخمیست؛ زخمی 
از دیده نشــدن زحمات، زخمی از رعایت نشــدن 
حقوقمان، از ســازماندهی نشدن تشــکیالتمان و 
از درک نشــدن زحماتمــان از این که وجود ما مثل 
همه کادر درمان تکه مهمی از زنجیره درمان است با 
این وجود حتی سهم ما یک نیمچه روز است که در 

تقویم ثبت نشده است! 
ما حتی ســهم مان را ســال ها در از عمق گلو فریاد 

زده ایم اما سال هاست منتظرمان گذاشته اند!
*»اینبار به سراغ ما اگر می آیید 

با یک فکر زیبا و سازنده بیایید 
کــه بدجوری این چینی نــازک مظلومیت مان ترک 

خورده 
و که میداند؟

شاید هنوز هم عشق ما به وجودیت مان و اهمیت مان 
نگذاشت که بشکنیم

یا که ما عضو اضافی گشته ایم؟
یا که بی علت، تالفی گشته ایم؟

من کنون دارم سوال از شخصتان
بر نمی آید مدد از دستتان؟

»چشم درمان« گشته پر درد و  فغان
مرهمی بر زخم  های ما نشان«

فارغ از همه چیز از من به عنوان یک دانشجوی تازه 
کار داشته باشید که ما هم هر کدام مان یک اسماعیل 
جرجانی باشیم این شاید بهترین بزرگداشت ما و آن 

حکیم باشد.

روز علوم  آزمایشگاهی مبارک!

یک نیمچه بهانه برای بزرگداشت
سمانه سردارآبادی

* »ر. ظریفیان«  مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
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زخم های من 
یک زخم ساده نیستند

به دوران کودکی خود که برگردیم، به بازی هایمان به زمین خوردن ها و بلند شدن هایمان، به خراش و خونریزی های کوچمان که تنها دلخوری مان 
شدت دردشان بود، اما در کنار همه این ها کودکانی هستند، که خراش ها و کبودی برایشان دلهره است تا دلخوری!

هر بار که جنب و جوش کودکانه شــان با اخطار هایی مثال »ندو« و »مراقب باش« ســرکوب شد یا پسر  بچه هایی که دلشان می خواهد مثل بقیه در 
دروازه بایستند و فوتبال بازی کنند اما فقط باید تماشاچی باشند و دختر  بچه هایی که غیر از عروسک  بازی دل شان می خواهد بدو بدو کنند. برخی اما 

دیگر با این ترس، کنار آماده و به خوبی یادگرفته اند که بعد از زمین خوردن باید کمپرس آب سرد بگذارند.
خون دماغ های مکرر برای یک بچه کم سن و سال، ترس از خشک شدن بینی در هوای سرد زمستان، کبود شدن بدن و از همه بیشتر ربودن شور شوغ 

یک کودک از فقدان یک فاکتور ناشی شده است. هموفیلی بیماری نقص ژنتیکی که در کودکان بسی سخت تر از بزرگساالن است.
۱۷ آوریل )28 فروردین( روز جهانی هموفیلی روز همدردی با این فرشته های کوچک اما قوی است!

مینا گلکار
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شیرین بغالنی    
پرستاری

  هموفیلی  
 هموفیلی یا خون تراوی نوعی اختالل نادر است 
که در آن خون فرد لخته نمی شــود زیرا پروتئین 
های کافی برای لخته شدن خون را ندارد. در این 
بیماران آسیب های سطحی معموالً مشکلی ایجاد 
نمی کنند اما در مواردی ممکن اســت فرد در اثر 
آسیب های عمیق تر، دچار خونریزی های شدید 
به خصوص در قسمت زانوها، مچ پا و آرنج شود. 
ایــن خونریزی ها می توانند بــه اندام ها و بافت 
های بیمار آسیب رسانده و حتی خطرناک و جدی 
باشند. این بیماری نوعی اختالل ژنتیکی است که 
باعث ضعف در لخته شدن خون و خونریزی غیر 

طبیعی در بدن فرد می شود. 

  دالیل ایجاد  
 B هموفیلی کالسیک( و هموفیلی( A هموفیلی 
)هموفیلی کریسمس( اختالالت انعقادی وابسته به 
کروموزوم جنسی هستند که به ترتیب بر اثر جهش 
هایــی در ژن های F8C و F9 ایجاد می شــوند. 

ژن هموفیلی بر روی کرومــوزوم X قرار دارد و 
به شــیوه مغلوب وابســته به X به ارث می رسد. 
جهش های ژن F8C موجــب کمبود یا اختالل 
عملکــرد عامل انعقادی 8 )فاکتــور 8( و جهش 
های ژن F9 باعث کمبود یا اختالل عملکرد عامل 
انعقادی 11 می شوند. هموفیلی C یک نوع اختالل 
ژنتیکی اتوزومال است که ناشی از کمبود فاکتور 
یازده خونی می باشــد و به ندرت اتفاق می افتد. 
هموفیلی نوعی اختالل در تمــام نژاد ها و بدون 
ترجیح نژادی اســت. هموفیلی A در یک مورد از 
هر پنج هزار تولد نوزاد پسر و هموفیلی B از هر 
پانزده هزارتولد پســر، یک مــورد اتفاق می افتد. 
زیرگروهی از مبتالیــان به هموفیلی B اصطالحا 
دارای فنوتیپ لیدن هستند که با هموفیلی شدید 
در دوران کودکی مشــخص می شود و در دوران 
بلوغ بهبــود می یابد. قابل ذکر اســت که حدود 
۲۵% از تولد نوزادان هموفیلی به صورت جهش 
ژنتیکی و بدون وجود سابقه هموفیلی در خانواده 
اتفاق می افتد. تعیین دقیق ناقالن هموفیلی اساس 

و پایه تشــخیص پیش از تولد را فراهم می آورد. 
امروزه می توان در هفته های هفتم تا نهم حاملگی 
از پرزهــای جفت نمونه بــرداری انجام داد و در 
صورت مشخص بودن الگوی چند شکلی هایی 
که در تعیین ناقالن مورد اســتفاده قرار می گیرند، 
ظرف 48 ساعت وضعیت جنین را مشخص کرد 

که آیا به هموفیلی مبتالست یا خیر. 

  درمان  
 داروی اصلــی برای درمان هموفیلی A محصول 
غلیظ F8 اســت که به آن فاکتور لخته شدن یا به 
طور خالصه فاکتور گفته می شــود که با استفاده 
از فناوری DNA در آزمایشــگاه تولید می شوند. 
این فاکتورهای درمانی به ورید بازو و یا از طریق 
پورت در قفســه ســینه به داخل ورید تزریق می 
شوند. دسموپرسین اســتات )DDAVP(، نسخه 
صنعتی وازوپرسین، یک هورمون ضد ادرار طبیعی 
است که در بیماران مبتال به هموفیلی خفیف می 
تــوان از آن برای  جلوگیری از خونریزی مفاصل 
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و ماهیچه ها، غشاهای مخاطی بینی و دهان، قبل 
و بعد از عمل اســتفاده کرد. این دارو به اشــکال 
قابل تزریق و اســپری بینی ارائه می گردد. اسید 
آمینوکاپروئیک از تجزیــه لخته خون جلوگیری 
می کند. مصرف خوراکی این دارو شــامل قرص 
یا مایع اغلب قبل از اعمال دندانپزشــکی و برای 
درمان خونریزی بینی و دهان توصیه می شــود. 
درمـــان بـــراي بیمــاري همـــوفیلي معموالً 
 Prophylactic( بـــه صــــورت پروفیالکتیک
Therapy( مي باشـد که هدف آن به ویژه در نوع 
متوسط یا شدید، کـاهش تعـداد دفعـات و شدت 
خونریزي ها است. عالوه بر آن در صورتي کـــه 
بیمـار خونریزي داشته یا مشکوک به خونریزي 
 On Demand( باشــد، باید جایگزین درمانــی
Therapy( صــورت پذیــرد. جایگزینی فاکتور 
لخته شدن با استفاده از تزریق فاکتور لخته شدن 
به رگ، دقیقاً مانند تزریق خون انجام می شــود. 
بیماران با آموزش های مناسب و الزم می توانند 
این روش درمانی را در خانه انجام دهند. بسته به 
شدت بیماری، درمان جایگزینی فاکتور لخته شدن 
خون می تواند به طور موقت و یا منظم صورت 
بگیرد. سایر روش های درمانی ممکن است شامل 
داروهای نگهدارنده لختــه، درزگیرهای فیبرین، 
فیزیوتراپی و واکسیناسیون باشد. داروهای تسکین 
دهنده به غیر از آسپیرین یا داروهای ضد التهاب 
غیر استروئیدی برای تسکین عالئم بیماری ممکن 

است تجویز شوند.

  روش های درمانی نوین  
 به نقل از خبرگزاری ها یک شرکت دارویی ایرانی 
به  عنوان دومین شــرکت در جهان موفق به تولید 
محصول فاکتور هشــت نوترکیب بــا نام تجاری 
»ســافاکتو AF« شده که آخرین نســل از فاکتور 
هشت موجود در دنیاست. فاکتور هشت نوترکیب 
متفاوت با فاکتور هشت پالسمایی بوده و به دلیل 
احتمال آلودگی داروهای پالســمایی، استفاده از 
فاکتور هشت نوترکیب توصیه شــده است. این 
امر در حالی اســت که در سال های گذشته نسبت 
مصرف داروهای نوترکیب به پالسمایی در کشور 
تقریباً ناچیز و نزدیک به صفر بوده و بســیاری از 
بیمــاران هموفیلی به علت امکان انتقال بیماری از 
طریق داروی پالســمایی، در خطر ابتال به بیماری 

های گوناگون بودند.
پس از دهه ها کار بالینی، با وجود موانع بی شمار و 
بسیاری از شکست ها، محققان اکنون یک رویکرد 
مناسب برای تغییر ژن جهش یافته در هموفیلی را 
کشــف کرده انــد. در روش ژن درمانی، ژن های 
معیوب هدف قرار داده می شوند و ژن های سالمی 
را با روش خاص وارد بدن فرد بیمار می نمایند. این 
اقدام منجر به تولید فاکتور 8 و ۹ به صورت طبیعی 
در بدن بیمــار می گردد. با وجود اینکه این روش 
درمانی در رابطه با تعداد نسبتا کمی از بیماران طی 
فرآیند کار آزمایی بالینی اجرا شده است اما امید های 
زیادی را برای محققین و پزشکان درمانگر هموفیلی 
به ارمغان آورده است. با آماده شدن مراکز درمانی 

برای این درمان تخصصی و تامین هزینه های آن و 
تایید و تصویب این روش درمانی، موارد دریافت 

ژن درمانی افزایش خواهند یافت. 

  چالش های بیماران در بحران کرونا  
 بیماران هموفیلی در بحران شــیوع کرونا از نظر 
ابتال به بیماری خطر افزایش یافته ای نســبت به 
جمعیت عادی ندارند اما از آنجا که واکسن کرونا 
عضالنی تزریق می شــود، به بیماران هموفیلی و 
دیگــر مبتالیان به انواع بیمــاری های خونریزی 
دهنده ارثی توصیه می شود از تزریق  ای عضالنی 
پرهیز کننــد. به نقل از یکــی از اعضای مجمع 
عمومی کانون هموفیلی ایران، بیماران هموفیلی 
که درصد بیمــاری آنها باالی ده درصد اســت 
نیازی به تزریق فرآوده های خونی قبل از تزریق 
واکسن نداشــته و در معرض مخاطره خونریزی 
قرار ندارند. محل تزریق باید بین ۲ تا 4 ســاعت 
توســط بیمارکنترل شــود و اطمینان پیدا کند که 
دچار هماتوم تاخیری نشده باشد. هر گونه واکنش 
آلرژیک باید جدی گرفته شود و در صورت بروز 
تب، خارش پوست و تنگی نفس بیمار باید فورا 
به مرکز درمانی مراجعه کند. بیمارانی که از فاکتور 
های با نیمه عمر باال اســتفاده می کنند )بیماران 
ایرانی دسترسی به این نوع دارو ها ندارند(، باید 
برای انتخاب نوع واکسن با پزشک مشورت کرده 
و بیماران هموفیلی شدید و متوسط حتما باید قبل 

از تزریق واکسن فرآورده خونی تزریق کنند.



12

  »
یل

زوف
» آ

فی
صن

ی، 
نگ

ره
، ف

می
 عل

یه
شر

ن
a

z
o

p
h

i
l

 تیمی از محققان استرالیایی دریافته اند که 
داروی ضدانگلی می تواند کرونا ویروس را 

در آزمایشگاه از بین ببرد:
 محققان دانشــگاه موناش با محققان موسســه 
عفونــت و مصونیت پیتر دوهرتــی همکاری 
 RNA ،کردند. آنها نشــان دادند که ایورمکتین
ویروس  COVID-1۹موجود در کشت سلولی 
را تــا ۹۳ درصد پس از ۲4 ســاعت و تا ۹۹.8 
درصد پس از 48 ســاعت، کاهش می دهد که 
تقریبا برابر با کاهش ۵ هزار برابریRNA  کرونا 

ویروس است. 
همچنیــن اثــر بخشــی داروی ایورمکتین در 
آزمایشــگاه در برابر طیف گسترده ای از سایر 
ویروس ها، مانند ویــروس آنفوالنزا، ویروس 
 )HIV( و ویروس نقص سیستم ایمنی بدن Zika

تایید شده است.
 تولید وتوزیع سراسری ومیزان اثر آیورمِکتین ایرانی:

در ۳0 دی ماه طی مراسمی که به  طور هم زمان 
در شــهرک دارویی برکت در ُکردان و هم چنین 
در کارخانه ی البرز دارو در قزوین برگزار شد، از 
تولیدایرانی داروی آیورمکتین 6، توسط محققان 
ایرانی با حضــور رییس ســتاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( رونمایی شد.
با دستور وزیر بهداشت مشکل توزیع این دارو 
برای درمان و پیش گیری بیماری کرونا رفع شده 

 و توزیع آن آغاز شده است.
نعمت اهلل غیبــی عضو تیــم تحقیقاتی داروی 
داخلی اظهار کرد: ایــن دارو ضد انگلی دارای 
تاییدیه ســازمان غذا و داروی آمریکا در سال 
1۹۹7 اســت که مصرف یک میلیــون ُدز این 
دارو در دنیا ثبت شــده اســت.مراحل اولیه ی 
ثبت این دارو انجام شــده و در 1۲ ماه اخیر در 
بیمارستان های قزوین و خوزستان برای مقابله با 
ویروس کرونا از آن استفاده شد و نتایج خوبی 

را هم داشت.
محققان دانشــگاه قزوین یک آزمایش 4۵ روزه 
را روی 180 بیمار کرونایی بســتری شــده در 
بیمارستان با شرایط خفیف تا شدید انجام دادند. 
یافته ها نشان داد داروی آیورمکتین به عنوان یک 
داروی کمکی موجب کاهش نرخ مرگ و میر، 
طول مدت نیاز به اکســیژن مصنوعی، و مدت 
بستری شدن در بیمارستان در بیماران کرونایی 

شد.
بهبود سایر پارامترهای بالینی حاکی از آن است 
که داروی آیورمکتین با حاشیه ی امن باال، دارای 

تأثیر درمانی باالیی بر بیماری کووید 1۹ است.
به گفته غیبی، بانوان باردار و شــیرده، کودکان 
بــا وزن کمتــر از 1۵ کیلوگرم و افــراد دارای 
نقص کلیــوی و کبدی از مصرف این دارو منع 

می شوند.
این دارو باید با تجویز پزشک مصرف شود.

کشف یک کاربرد دیگر
مرضیه عارفی

 محققان دانشگاه موناش با محققان 
موسسه عفونت و مصونیت پیتر 
دوهرتی همکاری کردند. آنها نشان 
دادند که ایورمكتین، RNA ویروس  
COVID-19موجود در كشت سلولی 
را تا 93 درصد پس از 24 ساعت و 
تا 99.8 درصد پس از 48 ساعت، 
كاهش می دهد که تقریبا برابر با 
کاهش 5 هزار برابریRNA  كرونا 

ویروس است
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علوم آزمایشگاهی!
از اون روزی که قبول شدم، حقیقتش رو بخوام 
بگم، مثــل یک حیوان نجیــب از خون گرفتن 
میترسیدم! آخه میترسیدم بیمار بمیره! :(((( خنده 
دارِ میدونم اما خام بودیم دیِگ! آخه اونقدر خودم 
ســر این خون گرفتن و رگ گرفتن و سرم زدن 
اذیت شدم که نگم براتون! اونقدر وضعم خراب 
بود که رگ پیدا نمیکردن خون بگیرن، سوزنُ  زدن 
در امتداد انگشت شستم دقیقا روی استخوون! و 

بذارید نگم که چه قدررررر درد داشت!
بچه هم که بودم معروف بودم تو اون بیمارستان 
به بد رگی؛ خدانکنه که من نیاز به سرم و خون 
گرفتن داشــتم، چون باید مثل آبکش ســوراخ 

سوراخ میشدم که یه رگی نهایتا پیدا بشه.
خب همینم بود دیِگ، فکر میکردم قرارِ از خودم 

خون بگیرم، درد شو خودم تحمل کنم و...
ترم یک، گفتن باید بریم تیتر آنتی بادی بگیریم 

که ببینن واکســن میخوایم یا نه، برای اولین بار 
تنهایی تو یه شهر دیگ رفتم شجاعانه به سمت 

بیمارستان که خون بگیرن برا آزمایش،
ولی هی نزدیک که میشــدم به فرد خون گیر که 
از قضا ترم باالیی های خودمون بود، پاها سست 
تر میشد و رنگم پریده بود، یه غلط کردم خاصی 

توی چشمام موج میزد که... بماند!
یادم هســت بهش گفتم شما خودتون میخواین 

خون بگیرین؟! 
طفلی بهش برخورد گفت اگه اجازه میدین بله! 

اگر بلد نبودم اینجارو نمی سپردن به من.. 
دیگ خالصه نشســتم که خون بگیره بنده خدا، 
اقرار میکنم که درد نداشت و خیلی ماهر بود تو 
خون گرفتن ولــی من بازم کولی بازی درآوردم 
و گریه و اشــک وسطشم گفتم مگر چقد خون 

میگیری آخه خونام تموم شد که...
خونگیری تموم که شــد، گفت توصیه ام بهت 

اینه، االن که تعطیله ولی شــنبه حتما برو رشتتو 
عوض کن.

بماند که قرار بود با کارنامه ســبز برم اتاق عمل 
مشــهد و باید بیشتر از رشــته حال حاضرم با 
بیمار درگیر میشدم، حداقل برای یک ترم، باید 
آنژیوکت میزدم، ســرم میزدم و... ولی یک من 

میتونم در درونم بود.
دیِگ قضایایی پیش اومد که نشــد برم و تغییر 

رشته بدم. 
رفتم دنبال ترسم، یعنی خون گرفتن! رفتم از جلو 
چندبار دیدم، وقتی که ترم باالیی ها آموزشــش 
داشــتند منم اونجا حاضر شدم، ولی خودم نشد 
که اجراش کنم و همونجور یک نموره از ترسش 

مونده هنوز...
که امیدوارم همزمان با رفتن کرونا اونم بره... 

پینوشت: هشدار! این یک داستان کامال واقعی است

خاطره دانشجویی
مهدیه پور عباس
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 با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شما 
؛ لطفــًا خودتان را برای خوانندگان نشــریه 
آزوفیل معرفی کنید و مختصری از شرح حال 

و پیشینه تحصیلی تون رو بفرمایید.
ســالم و عرض ادب خدمت شما و خوانندگان 

عزیز؛
اینجانب ســینا یکتا در خانــواده ای فرهنگی ) 
پدر ومادر( در تیرماه 1۳74 متولد شــدم، دوره 
راهنمایی و دبیرستان را در مدارس استعدادهای 
درخشان )سمپاد ( گذراندم، در مقطع کارشناسی 
علوم آزمایشگاهی در دانشــگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه پذیرفته شــدم و در بهمن ۹7 به 

اتمام رساندم؛
پــس از آن در مهرمــاه ۹8 با قبولی در رشــته 
ی کارشناسی ارشــد ویروس شناسی پزشکی 
در دانشــگاه علوم پزشکی لرســتان مشغول به 

تحصیل شدم.

 اصلی ترین مشوق و الگو شما در زندگی و 
تحصیل چه کسی بوده است؟

به این ســوال نمیتونم جــواب دقیقی بدهم که 
شخصا اصلی ترین مشوقم چه کسی بوده است 
چون وقتی به عقب برمیگردم میبینم خیلی ها در 
زندگی و ادامه تحصیلم نقش داشتند؛ از جمله 
پدرم که موفقیت وپیشرفت من همیشه برایش 
مهم بود، مادرم که عاشــقانه بهترین ها رو برام 
خواســتار بود، دایی بزرگم که یکی ازافراد تاثیر 
گذار در ورود من به رشــته علوم آزمایشگاهی 
بودند؛ اساتید دوره کارشناسیم از جمله جناب 
اقــای دکتر اژدری، دکتر عزیــزی، دکتر محقق 

و برخی دیگر از اســاتید محترم دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه و بســیاری از عزیزانی 
که مستقیم در ارتباط با رشته تحصیلیم نبودند، 
دوستان خوبم اقای عارف اسماعیل زاده و سعید 
شیخی که دربسیاری از مواقع یار و یاورم بودند 
واصرار به شرکت در کارشناسی ارشدم داشتند.

 طی دوره مطالعه برای ارشد یا دوره چهار 
ساله تحصیل کارشناسی، خبری بوده که شما 
رو به شدت ناامید کنه طوری که بخواین از 
تحصیل دست بکشید؟ اگر آره چگونه با آنها 

مقابله کردید؟
سوال شــما برای من و ســایر همکالسانم در 
دوره کارشناســی یه داســتان جالــب داره که 
بیانش خارج از لطف نیســت؛ ما دومین گروه 
علوم آزمایشــگاهی پذیرفته شده دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه بودیم که نسبت به سایر 
رشته های پیراپزشکی با رتبه های بهتری قبول 
شده بودیم ولی به سرانجام کار که فکر میکردیم 
می دیدیم که ســایر رشته ها از بازار کار بهتری 
وســختی تحصیل کمتری برخوردار بودند که 
موید این موضوع باالترین ســطح انطباق رشته 
علوم آزمایشگاهی با رشته پزشکی دردوره علوم  
پایه اســت و همین موصوع باعث نا امیدی و 
حتی فکــر کردن به ترک تحصیــل و رفتن به 
دنبال رشته دیگری شــد ولی با شروع ترم دو 
و ورود جناب آقای دکتر اژدری به عنوان استاد 
فیزیولوژی و توضیحاتی ایشــان پیرامون آینده 
روشــن وظرفیت های تحقیقاتی و علمی این 
رشته دادند باعث تزریق روحی دوباره و عالقه 

مندی مجدد من به علوم ازمایشگاهی شد.

 به نظر شــما عوامل موفقیت تان در مقاطع 
تحصیلی و با توجه به جو سنگین رقابتی چه 

چیزهایی است؟
به نظر من اونطور که شما می فرمایید موفقیت 
خاصی نداشــتم ولی در همین حد هم ممنون 
لطف خداوند بزرگ، خانواده عزیزم و راهنمایی 

اساتید بزرگوار هستم.

 آیــا فعالیت خاصی در زمینــه پروپوزال 
نویسی ،مقاله نویسی و شــرکت در کنگره 
داشــتید؟ )اگر آره ایــن تجربیات چقدر در 
موفقیت شــما در کنکور ارشــد موثر بوده 

است؟(
بلــه، در چندین همایش و کنگــره ملی وبین 
المللی شــرکت کردم که در ســومین همایش 
ســالیانه علمی پژوهشــی دانشــجویان علوم 
پزشــکی ســبزوار به همراه یکی از همکالسی 
هایم در دانشــگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
و با راهنمایی جناب آقای دکتر اژدری موفق به 
چاپ دو مقاله مروری به صورت پوســتر شدم 
که این موارد باعث ایجاد انگیزه برای شرکت در 

کنکور کارشناسی ارشد نیز شد.

 انگیزه تان از تحصیل در مقطع کارشناسی 
ارشــد چیســت و چرا به کارشناسی بسنده 

نکردید؟
بــا توجه به اینکه من در خانــواده ای فرهنگی 
متولد شــدم وخواه ناخواه امر تحصیل جایگاه 

مصاحبه
فاطمه بختیاریمهدیه قرایی
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خاصی داره وهمیشــه دراولویتهــای خانواده 
بوده اســت درعین حال خودم هم به تحقیق و 
پژوهش عالقه وافری داشتم، احساس کردم نیاز 
به تحصیل در مدارج باالتر از کارشناسی را دارم.

 در چه سالی در کنکور ارشد شرکت کردید 
و برای رسیدن به این رشته چه تالشهایی را 

انجام دادید؟
درســال 1۳۹8 در آزمون ورودی ارشد شرکت 
کردم و بــا توجه به منابع آزمــون، کتاب های 
مرجع را مطالعه کردم و کتاب های نمونه سوال 
را تهیه کردم و با چگونگی تســت های آن ها 
آشنا شــدم؛ درضمن با تاکید بسیاری بر روی 

مبحث زبان انگلیسی تمرکز داشتم.

 از چه زمانی این عالقه را در خود احساس 
کردیــد و تصمیــم گرفتــه بودیــد تــا 
از  قبل  بدهید؟  مقطع  کارشناسی ارشد ادامه 
طی کردن این مسیر آیا با کسی هم مشورت 

کردید؟
جالبه بدونید من در کالس در دوره کارشناسی 
متوجه موضوعات و مباحث ویروس شناســی 
به صورت کامل نمیشــدم و تفهیم و درک این 
مطالب برام تا حدودی ســخت بــود. بنابراین 
تصمیــم به مطالعه کتاب هایی پیرامون ویروس 
شناســی مثل جاوتز کردم و باعث عالقه شدید 

من به این رشته شد.

 با وجود بی انگیزگی و جو منفی که در بین 
دانشجویان گاها دیده می شود چرا تصمیم به 
ادامه تحصیل و شرکت در آزمون کارشناسی 

ارشد را گرفتید؟
اوال تشــویق خانــواده ام و دیگر این که وجود 
اساتید بسیار با سواد و دلسوزی که در دانشگاه 
علوم پزشکی حضورداشتند و چند نفر از اساتید 
فرهیخته و بســیار عالی ازجملــه جناب آقای 
دکترعزیزی و جناب آقای دکتر محقق و ســایر 
اساتید گرانقدری هم که در دو سه ترم آخری که 
داشتم به گروه علوم آزمایشگاهی ملحق شدند و 
در کل باعث ایجاد انقالبی در این گروه شدند و 
این اتفاق باعث تشویق و عزم جدی تر من برای 

شرکت در کارشناسی ارشد بود.

 مالک های شما برای انتخاب رشته ارشدتان 
چه چیزهایی بود؟

صرفا عالقه شــخصی خــودم و جدید و نوین 

بودن این رشته در دنیای علم نسبت به بسیاری 
دیگر از رشته ها بود.

 شاید برای عالقه مندان به رشته تحصیلی 
شما جالب باشد که مطالبی را درباره شرایط 
آزمون ارشــد نحوه مطالعه شــما برای این 
آزمون را بدانند و از تجربه های شما بهره مند 
بشــوند به همین خاطر چندین سوال در این 

خصوص از شما میپرسم :

 از چه زمانی و در چه شرایطی مطالعه برای 
آزمون ارشد را شروع کردید؟

بعد از اینکه در بهمن ماه ۹7 من فارغ التحصیل 
شــدم دچار یک دوگانگی و تردید بین شرکت 
در آزمون کارشناسی ارشــد ورفتن به خدمت 
ســربازی شــدم که تقریبا تصمیم به رفتن به 
ســربازی گرفتم ولــی در آخریــن روز باقی 
مانده از مهلت ثبت نام کارشناســی ارشــد این 
فرصت رو مغتنم شــمردم وثبت نام کردم ولی 
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به صورت جدی مطالعه روشــروع نکردم ولی 
مطالعه مســتمر زبان انگلیسی رو داشتم. بعد از 
عید با توجه به سیل و زلزله ای که اون سال رخ 
داد زمــان آزمون به تعویق افتاد و بنده با عزمی 
جدی شــروع به مطالعه نمودم وساعت مطالعه 
رو بیشتر کردم. وحداقل روزی ده ساعت زمان 
میگذاشتم. تا زمان از دست رفته رو جبران کنم 
ولــی باید بگویم چون تعداد افراد قابل پذیرش 
در گروه های علوم پزشکی نسبت به علوم پایه 
خیلی کمتر است امید زیادی نداشتم و این امر 
موجب شد حتی شرکت در آزمون را از بسیاری 
از نزدیکانم هم کتمان کنم ولی همچنان با توکل 
برخدا تالشــم رو هر روز بیشتر از قبل، مطالب 
رو خالصه نویســی و برای شرکت در آزمون 
خودم رو آمــاده می کردم و خداروشــکر که 
زحماتم بی نتیجه نماند و در رشته مورد عالقه 

ام پذیرفته شدم.

 منابع و شیوه مطالعه تان به چه شکل بود و به 
طور کلی سطح سواالت آزمون ارشد را چطور 
ارزیابی می کنید؟ چه توصیه ای درباره نحوه ی 

مطالعه ی آنها برای داوطلبان دارید.
در ابتدا کتابهایی را که وزارت بهداشت به عنوان 
مرجــع معرفی کرده بود رو مطالعه کردم وبعد از 
ســایر کتاب های موجود در بازار برای تکمیل و 
نکته برداری و هایالت کردن در کتاب مرجع اولیه 
استفاده کردم که به نظرم این کار باعث ایجاد یک 
انســجام فکری و نظم در ذهنم شد که در جلسه 
آزمــون دچار گیجی و گمی بین نکات نشــوم. 
سواالت ارشد مشــابه همه آزمونهای سراسری 
سواالت استانداردی هســتند و در یک طیف از 
آسان به ســخت به گونه ای معقول دسته بندی 

شدند.

 برنامه درسی شما در این ایام چگونه بود و 
نقش برنامه ریزی را چقدر مهم و پررنگ می 

دانید؟
همونطــور که خدمتتون عرض کردم تا عید هیچ 
برنامه خاصی نداشــتم ولی بعد از عید به طوری 
جدی روزانه بین 8 تا 1۲ ســاعت مطالعه رو تو 
برنامه کاریم گذاشتم و نظم بخشی وبرنامه ریزی 
بــه مطالعه روزانه تا حدود زیادی در قبولیم موثر 

بود.

 آیا در کالسهای کنکور و آزمونهای آزمایشی 
موسســات آمادگی کنکور شــرکت داشته 

اید؟)تقریبا چه رتبه هایی در کنکور ازمایشی 
کسب میکردید؟( چقدر این کالس ها و ازمون 

ها را موثر میدانید؟
با توجه به مشورتهایی که با برخی اساتید کردم در 
هیچ آزمونی و کالسی شرکت نکردم و بیشتر بر 
این عقیده ام که درقبولی مقاطع کارشناسی به باال 
مهــم خود فرد بوده که چه مقدار و با چه کیفیتی 

مطالعه داشته باشد.

 نحوه مطالعه و تست زدن شما برای هر کتاب 
به چه صورت بود؟ آیا درسی را حذف کردید؟ 
چون در گروه ســه شــرکت کردم و رشته مورد 
عالقه ام ویروس شناسی بود و صرفا میخواستم 
ویروس شناسی پزشکی قبول شوم، دروسی رو 
که از ضریب پایینــی برخوردار بودند رو حذف 
کردم که این را در زمان آزمون متوجه شــدم که 
اشــتباه کردم و بهتر بود روی مطالب هرچند با 
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ضریب کم هم کمی وقت میگذاشتم.

 آیــا در آن ایام زمان هایی بوده که از درس 
خواندن خسته بشــوید؟ در این زمانها چیکار 

میکردید و چه تفریحاتی داشتید؟
این یه پاســخ مشخص دارد و گاهی آدم ها خسته 
میشه و منم از سایرین استثنا نیستم و خسته می شدم 
و تا حدودی هم نگرانی داشتم که با توجه به این که 
دیر شروع به مطالعه کردم احتمال نرسیدن به کلیه 
مطالب و عدم قبولیم زیاده که دراین زمان ساعاتی 
رو به پیاده روی و کوه پیمایی که تنها ورزش مورد 
عالقه ام هست اختصاص می دادم که باعث نشاط 

و تجدید قوای جسمی و روحیم میشد.

 توصیــه تان به بچــه های رشــته علوم 
آزمایشــگاهی چیســت؟ توصیه خاصی به 

داوطلبان امسال کنکور ارشد دارید؟

من توصیه خاصی ندارم یعنی در جایگاهی نیستم 
که به کســی توصیه ای بکنــم ولی یه خواهش 
برادرانه دارم اونم این که پیوسته توکلتون به خدا 
باشــه وفقط به دنبال عالقه تون برید چون تا ابد 
خوشحال و از موقعیتتون لذت خواهید برد و به 

قولی از زبان استاد قیصر امین پور:
»کاری ندارم کجایی چه میکنی  

 بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود«

 با توجه به این همزمانی انتشار این شماره از 
نشریه با روزعلوم ازمایشگاهی در صورتی که 
پیام تبریکی برای دانشجو ها این رشته و جامعه 

علوم آزمایشگاهی دارید بفرمایید.
روز بزرگداشت حکیم جرجانی پزشک، پژوهشگر 
و آزمایشگر نامدار ایرانی که روز علوم آزمایشگاهی 
نام گرفته است را بر تمامی سپیدپوشان سبزاندیش 
که مسرت پزشک از درمان، شکر بیمار از طراوت 
جسم، در گرو رسالت تشخیصی ایشان است را 
تبریک عرض میکنم و آرزوی سالمتی، بِهروزی 

و کامیابی روزافزون همه این عزیزان را خواهانم.

 ضمن تشــکر از اینکه به ما افتخار مصاحبه 
دادید؛ اگر سخن پایانی دارید؛ مشتاق شنیدنش 

هستیم. 
 ما در جامعه، خواه ناخواه مورد قضاوت قرار می 
گیریم و متاسفانه َجو به صورت فزاینده، در افراد 
رو به سمت افسرده شدن و سرکوب عالقه شون 
با بیان حرف های واهی و تبعیت از قالب های از 

پیش تعیین شده سوق می دهد
به همین دلیل من همیشه در گوشه ذهنم این باور 
را دارم که به نظر من آدمهای بزرگ درباره ایده ها 
بحث و صحبت میکنند، آدمهای متوسط ومعمولی 
درمــورد اخبار و وقایع روز بحــث وتبادل نظر 
میکننــد ، و آدمهای کوچک و حقیر درمورد افراد 

و دیگران حرف میزنند.
پس نگذاریم انسانهای حقیر برای ما آینده ترسیم 
کنند بلکه ما قرار اســت در مقام مقایسه با خود 
و نه دیگران، از خودمان انســان بهتری بسازیم و 
مهم نیست که کجای مســیر قرار داریم مهم این 

است که در این مسیر باشیم و به پیش برویم.
به قول شــاعر موجیم و وصل ما از خود بریدن 

است 
ســاحل بهانه است رفتن رســیدن است و در 
نهایت از اینکه برام وقت گذاشتید تشکر میکنم 
و امیدوارم سال پیش رو سالی پر بار سرشار از 

خوشی وسالمتی وموفقیت براتون باشه.



یادگاری



when all the trees have been cut down,
when all the animals have been hunted,

when all the waters are polluted,
when all the air is unsafe to breathe,

only then will you discover you cannot eat 
money.




