
مارتين شكرلى، صاحب يكى از بزرگ ترين 
شركت هاى داروسازى جهان به نام «تورينگ 
فارماسوتيكالز» كه به عنوان منفورترين مرد 
آمريكا شهرت يافته، 17 دسامبر در نيويورك 
بازداشت شد. مارتين شكرلى چندى پيش با 

پرداخت مبلغ 55 ميليون دالر حق توليد و امتياز 
انحصارى فروش داروى داراپريم كه داروى 
توكسوپالسموز،  درمان  در  مصرف  مورد 
عفونت  كنترل كننده  داروى  تنها  و  ماالريا 
و  آورد  دست  به  را  است  ايدز  از  ناشى 

يك شبه قيمت آن را 5 هزار درصد افزايش 
داد و از 13/50 دالر به 750 دالر رساند. او 
در جواب شكايت هيالرى كلينتون، نامزد 
رياست جمهورى آمريكا، در رابطه با افزايش 
قيمت دارو اعالم كرد جان بيماران براى او 

ارزشى ندارد و تنها افرادى لياقت زنده ماندن 
را دارند كه بتوانند اين دارو را به اين بها 
تهيه كنند. البته دليل بازداشت شكرلى افزايش 
قيمت اين دارو نيست و با بازداشت او نيز 

قيمت دارو كاهش نمى يابد.

نقشه سالمت

مديركل حفاظت 
محيط زيست ايالم از 

تلف شدن 2 رأس 
گوزن زرد نابالغ در 

مركز تكثير و احياى 
گوزن زرد خبر داد.

 رئيس اداره منابع طبيعى 
و آبخيزدارى صومعه سرا 

از كشف و ضبط 494 
اصله چوب قاچاق به حجم 

23/95مترمكعب در اين 
شهرستان از ابتداى سال 94 

تاكنون خبر داد.

آبگرفتگى در بوالكان، حومه مانيل
 AFP 

نمايشگاه محصوالت غذايى سالم 
 ايرنا

دوربين سالمت

بنيان IVF در ايران

كتاب بنيان IVF در ايران، تاليف 
دكتر ابوطالب صارمى از سوى 
انتشارات صارم به بازار آمد. اين 
كتاب كه در 136 صفحه انتشار 
پيرامون  توضيحاتى  با  يافته 
آزمايشگاهى  جنين  يا   IVF
شروع شده، سپس به تاريخچه 
طب توليد مثل و تكنيك هاى 
كمك بارورى در دنيا به ويژه 
تولد اولين نوزاد به كمك روش 
IVF در جهان پرداخته است. 
مرورى بر گذشته طب در كشور 
و بنيان  IVFدر ايران، ديگر 
بخش هاى اين كتاب را تشكيل 
مى دهد. در بخش ديگرى از 
اين كتاب كه مشروعيت جنين 
آزمايشگاهى نام دارد، به شيوه 
دريافت مجوزهاى شرعى براى 
انجام IVF از سوى مراجع دينى 
اشاره شده و نازايى و نابارورى از 
دريچه آمار و ارقام، سياست هاى 
كنترل جمعيت، رحم اجاره اى، 
طرح بيمه نازايى و نابارورى، 
طرح بانك هاى جنين، اسپرم، 
تخمك و بافت تخمدان و تاثير 
قبيل  از  محيطى  آلودگى هاى 
آلودگى هاى هوا و صوتى بر 
نازايى هم از ديگر مطالبى است 
كه در اين كتاب مورد بحث قرار 

گرفته است.

معرفى كتاب

■ پزشكى  دانشى  هميشه  در  تغيير  است. 
 در  ارايه  مطالب  «سالمت»  تالش  زيادى  
در  جهت  كامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهاى  روز  پزشكى  دنيا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دليل 
 اينكه  در  علوم  پزشكى  وجود  تغييرات 
 همواره  متصور  است ، «سالمت»  مطالب 
خطا   عارى  از   را   كامل  و   ارايه  شده  
نمى داند. ارجح  آن است  كه  كاربران،  اين 
اطالعات  را  قبل  از  به  كارگيرى  با  رجوع 

 به  پزشكان  نيز  تاييد  نمايند. 
■ مسووليت  محتواى  آگهى ها بر عهده 

شركت هاى سفارش دهنده  است. 
■ كليه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
ناشر  از  كتبى  اجازه  كسب  به  منوط 

است.

سوئيسى،  شيميدان  گرس،  رابرت 
مى گويد: «آنچه كمياب تر، منحصربه فردتر 
و گران تر از الماس است، كد ژنتيكى هر 
فرد است.» گرس، مغز متفكر پروژه اى به 
نام «هويت درونى» است كه كد ژنتيكى 
فرد موردعالقه شخص را در حلقه ازدواج 
او جاگذارى مى كند و از آن يك جواهر 

فوق العاده منحصر به فرد مى سازد.
اين شيميدان مى گويد: «ما كار خود را 
با تفكر حول اين موضوع شروع كرديم 
كه با اين فناورى چه مى توانيم بكنيم و 
دريافتيم از آنجا كه كد ژنتيكى هر فرد، 

او را منحصربه فرد مى كند، اگر همراه 
با يك سنگ گرانبها باشد، از آن 

يك جواهر بى همتا مى سازد.» 
اما اين انگشتر چگونه ساخته 
مى شود؟ ابتدا شخص بايد 

دهان  آب  نمونه 
يك  با  را  خود 

گوش پاك كن 
تهيه  پنبه اى 
سپس  و  كند 

سوئيس  در  گرس  آزمايشگاه  به  را  آن 
بفرستد. نمونه ها اينجا فرآورى مى شوند و 
DNA استخراج و خالص سازى مى شود. 
سپس دانشمندان به اين مايع كه حاوى 
DNA است، مواد شيميايى اضافه مى كنند  
تا در دماى اتاق شكل شيشه اى پيدا كند.
آنچه به دست مى آيد مى شود يك جامد 
 DNA شيشه اى شكل حاوى رشته هاى
است. سپس دانشمندان اين جسم را در يك 
حلقه الماس 0/02 قيراطى قرار مى دهند. 
پروژه هويت درون پيشنهاد كرده است 
كه DNA را در حلقه نقره استرلينگ، 
ساعت هاى سوئيسى و گردن آويزهاى 
پروژه  اين  كند.  جاسازى  طال 
تاكنون 9هزار دالر درآمد 
است،  كرده  كسب 
گرس  رابرت  اما 
است  گفته 
است  اميدوار 
به  زودى  به 
درآمد 20هزار  

دالرى برسد.

اشك براى سالمت چشم و ديد واضح ضرورت 
دارد. وظيفه اصلى اشك، مرطوب نگه داشتن و 
شستشوى مداوم سطح كره چشم و رساندن 
اكسيژن و مواد غذايى به قرنيه است، به همين دليل 
فقدان اين مايع مى تواند مشكالت زيادى را 
براى افرادى كه با اين بيمارى روبرو هستند، 
به وجود بياورد. نشانگان خشكى چشم كه به 
علت فقدان مايع اشكى به ميزان مناسب ايجاد 
مى شود، يكى از شايع ترين بيمارى هاى چشمى 
در جهان است. با وجود اينكه اين بيمارى به 
ندرت باعث از دست دادن بينايى مى شود اما 
مى تواند باعث ايجاد زخم يا اسكار روى قرنيه 
شود. اخبارى كه از سوى دانشمندان دانشگاه 
استنفورد مى رسد، حاكى از آن است كه اميدهايى 

براى ايجاد ايمپلنت توليد اشك وجود دارد.
يك گروه تحقيقاتى به سرپرستى پروفسور 
دانيل پاالنكر، وسيله اى را طراحى و تكميل 
كرده اند كه داراى 16 ميلى متر طول، 4 ميليمتر 
عرض و 2 ميلى متر ضخامت است. اين وسيله 
در تست هاى آزمايشگاهى، زير غده اشكى 
تحتانى چشم خرگوش كاشته شده و زمانى 
كه اين وسيله با شبكه بى سيم فعال مى شود، 
غده اشكى را تحريك مى كند و در نتيجه، 
57درصد اشك بيشترى در مقايسه با قبل 
توليد مى شود. دانشمندان زمانى با نتايج بهتر 
و بلندمدت ترى روبرو شدند كه از اين دستگاه 
براى تحريك مسير عصبى اشك اين حيوانات 
استفاده كردند. اين مسير، رابطى ميان مغز و 
نورون هاى حسى چشم به شمار مى رود كه 
مى تواند دستور اشك ريختن را به فرد منتقل 
كند. سرپرست اين گروه مى گويد: «با اين حال 
هنوز بايد پروتئين و محتوى ليپيد اشكى كه به 
طور مصنوعى ايجاد شده است، تجزيه و تحليل 
شود، زيرا در برخى از موارد چشم خشك در 
نتيجه عدم وجود مايع نيست بلكه به خاطر 

عدم تناسب مواد موجود اين مايع است.»

منفورترين مرد آمريكا دستگير شد!

درمان جديد خشكى چشم در راه استيك شيميدان از DNA همسران، حلقه ازدواج مى سازد!

مردى با لباس بابانوئل؛ نجف، عراق
AFP 

«خدايا به ما ظرفيت و لياقتى عطاكن كه بتوانيم ناشر بخشى از خيرى باشيم كه تو اراده كرده اى در هستى نشر يابد»
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