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1 سخن سردبیر

سخن سردبیر
فرا رسیدن بهار و آغاز فصل شکوفایى و نو شدن طبیعت را همراه با سالمتى و شادابى خدمت همراهان 
گرامى، تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم با آغاز سال نو، سعادت و خوشبختى مهمان همیشگى شما 

باشد.

همراهان گرامى نشریه ى دپارتمان مهندسى پزشکى، برآنیم جهت ارتقا کیفیت علمى، تخصصى تر و پربارتر 
شدن این نشریه، زمان انتشار آن را به "فصلنامه" تغییر دهیم.

از این پس فصلنامه در اواسط ماه دوم هر فصل منتشر خواهد شد.
امیدواریم بتوانیم در این راه از همراهى شما مهربانان بهره مند گردیم.

به امید دیدار مجدد در سال 1400... 
ان شاءاهللا که سالى پر از موفقیت و شادکامى بدور از هرگونه بیمارى داشته باشیم. 

موفق و پیروز باشید. 

اسفند 99
نگین غفورى
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شعر نظامى
نویسنده: سارا جودى

«به نام او»
نظامى گنجوى با نام کامل: حکیم جمال الدین ابومحّمد الیاس بن یوسف بن زکى بن مؤیَّد، معروف به حکیم نظامى سال 
535 هجرى قمرى در گنجه به دنیا آمد. نظامى شاعر و داستان سراى ایرانى و پارسى گوى حوزه تمدن ایرانى در قرن 
ششم هجرى به عنوان پیشواى داستان سرایى در ادب فارسى شناخته شده است. نظامى در زمره گویندگان تواناى شعر 
فارسى است، که نه تنها داراى روش و سبکى جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر فارسى نیز در شاعراِن پس از 
او کامًال مشهود است. نظامى از دانش هاى رایج روزگار خویش (علوم ادبى، نجوم، علوم اسالمى، فقه، کالم و زبان عرب) 

آگاهى وسیع داشته و این خصوصیت از شعر او به روشنى دانسته مى شود.

اثر معروف و شاهکار بى مانند نظامى، «خمسه» یا «پنج گنج» است که در قلمرو داستان هاى غنایى امتیاز بسیار دارد 
و او را باید پیشواى این گونه شعر در ادب فارسى دانست. شاعر بر روى هم رفته سى سال از زندگانى خود را بر سر نظم 
و تدوین آنها گذاشته است. «خمسه» یا «پنج گنج» نظامى شامل پنج مثنوى «مخزن االسرار»، «خسرو و شیرین»، 
«لیلى و مجنون»، «هفت پیکر»، «اسکندرنامه» است. دیوان اشعار نظامى «دفتر هفتم خمسه» و یا «گنجینه گنجوى» 

مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است.

نظامى در فاصله سال هاى 602 تا 612 در گنجه درگذشت. آرامگاهى منسوب به حکیم نظامى، هم اکنون در شهر گنجه 
در جمهورى آذربایجان فعلى قرار دارد. روز 21 اسفند در تقویم رسمى ایران، روز بزرگداشت نظامى گنجه اى است.

امروز به همین مناسبت با هم شعرى از این شاعر پر آوازه را مى خوانیم و کمى در آن جست و جو میکنیم:
 



3 شعر نظامى

از کعبه گشاده گردد این در

چون رایت عشق آن جهان گیر                              شد چون مه لیلى آسمان گیر
1.وقتى اوازه عشق مجنون همچون برچم بر افراشته و زیباى لیلى در جهان بیچید

برداشته دل ز کار او بخت                                   درماند بدر به کار او سخت
2.همه ى دله براى درمان او نامید شدند وبدر نیز در کار عشق او به شدت در مانده شده بود

خویشان همه در نیاز با او                                  هر یک شده چاره ساز با او
3.بستگان و فامیل هاى مجنون که نیازمندى بدر را مشاهده کردند براى چاره گرى با او همراه شدند

بیچارگى وراو چو دیدند                                      در چاره گرى زبان کشیدند
4.فامیل ها وقتى درماندگى بدر را مشاهده کردند براى چاره جویى به نظر دادن برداختند

گفتند به اتفاق یک سر                                      کز کعبه گشاده گردد این در
5.فامیل ها همگى با هم نظر دادند که مشکل مجنون وبیمارى عشق او با توسل به کعبه برطرف مى شود

حاجت گه جمله ى جهان اوست                            محراب زمین و آسمان اوست
6.کعبه محل براورده شدن همه ى جهانیان و عبادتگاه همه ى مردم است

چون موسوم حج رسید بر خاست                         اشتر طلبید و محمل اراست
7.وقتى که ایام حج ابراهیمى فرا رسید بدر مجنون حرکت کرد و شترى فراهم ساخت و کجاوه اى بر ان نهاد

فرزند عزیز را به صد جهد                              بنشاند چو ماه در یکى مهد
8.بدر فرزند عزیز خود را با تالش بسیار و به زیبایى ماه در کجاوه نشاند

آمد سوى کعبه سینه بر جوش                           چون کعبه نهاد حلقه در گوش
 9.بدر با سینه اى بر از درد و ناله و زارى به سوى کعبه امد و خانه ى خدا را همچون غالمى حلقه به گوش در اغوش

کشید و به ان متوسل شد

گفت اى بسر این نه جاى بازى است                    بشتاب که جاى چاره سازى است
10.بدر به مجنون گفت:فرزندم این جا محل تفریح نیست و تالش کن تا چاره اى براى درد خود بیابى

دریاب که مبتالى عشقم                                  ازاد کن از بالى عشقم
11.فرزندم بگو بروردگارا مرا از این کار بیهوده عشق نجات بده و توفیق رستگارى نصیبم کن

مجنون چو حدیث عشق بشنید                           اول بگریست بس خندید
12.خدایا نجاتم بده که اسیر عشق شدم و بالى عشق مرا در بند کشیده است و مرا نجاتم بده
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از جاى چو مار حلقه برجست                          در حلقه ى زلف کعبه زد دست
13.مجنون وقتى کلمه عشق را شنید ابتدا گریه کرد و سبس خنده اى سر داد

مى گفت گرفته حلقه در بر                             کامروز منم چو حلق بر در
14.مجنون مانند مار حلقه اى زده اى برخاست و حلقه هاى در خانه ى خدا را به دست گرفت

گویند زعشق کن جدایى                               این نیست طریق اشنایى
15. مجنون در حالى که حلقه هاى کعبه را در دست گرفته بود

برورده ى عشق شد سرشتم                          جز عشق مباد سر نوشتم
16. مى گفت :امروز که به کعبه متوسل شده ام :مى گویند از عشق فا صله بگیر در حالى که فاصله گرفتن از عشق 

روش عشق ورزى نیست

یا رب به خدایى خداییت                              وان گه به کمال بادشاهییت
17.من با عشق افریده شده ام و امیدوارم که سرنوشتم نیز با عشق تعیین شود

کز عشق به غایتى رسانم                            کاو ماند اگر چه من نمانم
18.بروردگاراتو را به مقام خداوندیت قسم مى دهم

گر چه زشراب عشق مستم                         عاشق تر از این کنم که هستم
19.که مرا در راه عشق به هدفى  ارزشمند برسان و عشق بماند هر چند که من نباشم

ار عمر من ان چه هست برجاى                  بستان و به عمر لیلى افزاى
20.خداوندا هر چند که عشق همچون شرابى من را از خود بى خود کرده است اما مرا عاشق تر از این که هست قرار 

بده خداوندا انچه از عمر من باقیست کم کن و بر عمر لیلى بیفزاى



5 روز زبان مادرى 

زبان مادرى

نویسنده: مهتاب چیت چى

اصطالح زبان مادرى که غالبًا به جاى زبان اول به کار میرود، واژه اى ترکیبى است و ورود آن به زبان فارسى به احتمال 
زیاد ترجمه اى مستقیم از یکى از زبان هاى اروپایى است. اصطالح زبان مادرى در لغت نامه دهخدا یافت نمى شود، حال 
 mother» در زبان آلمانى یا "Muttersprache" آنکه، در واژه نامه هاى برخى از زبان هاى اروپایى حضور دارد (براى نمونه

tongue» در زبان انگلیسى).

لغت نامه Longman Language Activator تأکید مى کند که در انگلیسى این اصطالح اغلب هنگامى مورد استفاده قرار 
مى گیرد، که فرد در یک کشور خارجى باشد (این توضیح تعریف ارائه شد در لغت نامه American Heitage را هم توجیه 

مى کند).

از آن دارند و در علوم زبان شناسى، روان اکثر دانشمندان سعى در پرهیز  اصطالح زبان مادرى اصطالحى است که 
 شناسى، عصب شناسى رفتارى (Neurobehaviour) اغلب واژه زبان اول(First Language) به جاى این اصطالح به کار 

برده مى شود.

 International Mother انگلیسى:  (به  مادرى  زبان  جهانى  روز  عنوان  به  یونسکو  طرف  از  اسفند)   2) فوریه   21 روز 
Language Day) نامگذارى شده است. نامگذارى این روز در کنفرانس عمومى یونسکو در سال 1999 به منظور کمک به 
تنوع زبانى و فرهنگى انجام شده است. مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، سال 2008 را سال 

جهانى زبان ها اعالم کرد.
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دلیل نامگذارى روز جهانى زبان مادرى از زمانى آغاز شد که در سال 1952 دانشجویان دانشگاه هاى مختلف شهر داکا 
نامیده مى شد و هنوز مستقل نشده بود، از جمله  پایتخت امروزى کشور بنگالدش که در آن زمان پاکستان شرقى 
دانشجویان دانشگاه داکا و دانشکده پزشکى آن تالش جهت ملى کردن زبان بنگالى به عنوان دومین زبان پاکستان 
(در کنار زبان اردو) تظاهرات مسالمت آمیزى در این شهر براه انداختند. به دنبال این حرکت دانشجویان، پلیس به آنها 

تیراندازى کرده عده اى از آنها را کشت. 

بعد از استقالل بنگالدش از پاکستان و به درخواست این کشور، براى اولین بار سازمان یونسکو در 17 نوامبر سال 1999 
این روز در بیشتر  از سال 2000  نامید و  را روز جهانى زبان مادرى  با دوم و گاهى سوم اسفند)  (برابر  روز 21 فوریه 

کشورها گرامى داشته مى شود و برنامه هایى در ارتباط با این روز برگزار مى گردد.

در ایران نیز براى اولین بار به مناسبت روز جهانى زبان مادرى دوم اسفندماه سال 82 برابر با 21 فوریه سال 2004 
میالدى مراسمى در دانشگاه علم و صنعت، توسط دانشجویان تُرك دانشگاه هاى تهران برگزار شد.

زبان نخست یا زبان مادرى به نخستین زبان یا زبان هایى گفته مى شود که کودك سخن گفتن به آن را یاد مى گیرد یا 
آن را پیش از سن بحرانى مى آموزد، یا مى توان گفت زبانى که فرد توانایى اندیشیدن و سخن گفتن به آن همانند دیگر 

سخنوران آن زبان را دارد. 

بهترین وجه ممکن  به  و  را آموخته  از کودکى آن  زبان شخصى است که معموالً  بومى)  زبان  بر  (افزون  زبان نخست 
صحبت مى کند و اغلب معنایى براى همسانى جامعه شناسى زبان است. زبان مادرى یک اصطالح است و لزومًا به معنى 

زبانى که مادر انسان به آن سخن مى گوید نیست. 

در بعضى از کشورها، اصطالح زبان مادرى بیشتر به زبان قومى فرد داللت مى کند تا زبان اول او. در برابر زبان نخست، 
زبان دوم زبانى است که هر فردى متفاوت با زبان نخستش صحبت مى کند.
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زبان مادرى در گام نخست زبان احساسات مادر و کودك و روابط مادر و 
کودك است.

در گام دوم زبان روابط و احساسات پدر و بقیه اعضاء خانواده با کودك است
گام سوم زبان فامیل و قوم و قبیله و محله است.

پس زبان مادرى زبان دوره کودکى انسان و زبان احساسات و خواسته هاى 
غریزى و خواهش هاى نخستین دوره کودکى است.

چون کودك با زبان مادرى مى گرید، مى خندد
نیازهایش را مى طلبد

بازى مى کند
مشاجره و بگو مگو مى کند

و نخستین شناخت هاى خود از دنیاى پیرامون را تنها با زبان مادرى کسب 
مى کند و بیان مى نماید، و با سخن گفتن به زبان مادرى از فردیت و تنهایى 

خارج مى شود و از تعلق خود به یک گروه آگاه مى گردد.

از اینرو زبان مادرى به مثابه عرصه خصوصى، بیشتر یک زبان عاطفى است، 
با زبان ملى یک زبان خاص، محدود و  و زبانى قوم مرکز است و در قیاس 
بسته است. به عبارت دیگر زبان مادرى، زبان محاسبه گرى کالن و عقالنیت 
افکار عمومى  و حوزه  ملى، عرصه عمومى  منفعت عمومى، مصلحت  عام، 

نیست.
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روز احسان و نیکوکارى
نویسنده : سارا جودى

این روزها، چه اشک هایى که از سر ندارى و رنج، بر زمین آرزو ریخته مى شود و چه دل هاى نازکى که از سر اضطرار و ناراحتى شکسته 
مى گردد! دست هاى بى نیرو، چشم هاى پر اشک، قلب هاى آزرده، پاهاى ناتوان، سینه هاى خسته، دل هاى مضطرب، اتاق هاى سرد، 
محله هاى تاریک، شهرهاى بى روح، غروب هاى غمگین؛ همه و همه در آرزوى یک تکان فکر و اندیشه و به امید یک حرکت خداجویانه 

و مهرورزانه از سوى نیکوکاران، در همه زمان ها، به ویژه روز احسان و نیکوکارى است.

سبز خانه  در  دلی  هم  و  مهر  بود  می 

سبز گلخانه  این  بخش  طراوت  شد  می 

سبز پروانه  غم،  تاریک  گلشن  بر 

سبز کاشانه  جهان  این  شد  می  کاش  ای 

فرشته همچون  برش  دهقان  کاش  ای 

نوایی هم  و  عشق  ز  آمد  می  کاش  ای 

هفته احسان و نیکوکارى
همه ساله از چهاردهم تا بیست و یکم اسفندماه به نام هفته نیکوکارى نامگذارى شده است. برگزارى هفته نیکوکارى به منظور جذب 

کمکها و هدایاى مردم به خانواده هاى محروم و نیازمند است که جمع آورى و توزیع آن توسط کمیته امداد صورت مى گیرد.

از سال 1369 هر سال در اسفند ماه و در آستانه عید نوروز و بهار طبیعت، مردم مهربان و نیکوکار کشور ما همزمان با آغاز هفته احسان 
و نیکوکارى در 14 اسفند در همایشى عظیم که تبلور نوع دوستى، نیکوکارى و مهرورزى آنان است دست هاى پر محبت و عاطفه خویش 

را بر سر خانواده هاى نیازمند و کودکانشان مى کشند:

انفاق کنندگان رستگارانند

قرآن مجید، انفاق در راه خدا و دورى از صفت ناپسندیده بُخل و طمع را از ویژگى هاى اخالقى رستگاران شمرده است. در آیه 16 سوره 
تغابن، آمده است: «تا مى توانید تقواى الهى پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که براى شما بهتر است و کسانى که از 

بخل و حرص خویشتن مصون بمانند، رستگارانند.»

خداوند اعمال ما را وسیله آزمایش مان ذکر مى کند و ضمن توصیه به انفاق، ما را از پاداش عظیم آن با خبر مى نماید و حفظ وجودمان را از 
بخل سبب رستگارى مان مى داند.
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توشه اى براى سختى ها
انفاق عملى است محبوب خداوند و داراى اجر فراوان. انفاق سبب مى شود در هنگام مرگ و در روز قیامت، ترس و اندوه از ما دور شود. 
همچنین پاداش احسان، ویژه افراد معین نیست و همه مردمان در برابر انفاقى که مى کنند به پاداش عمل خود مى رسند. پس انفاق کنیم 

تا توشه اى نیکو براى لحظات سخت خود پیش فرستیم.

انفاق، تجارتى پرسود

آیه 29 سوره فاطر، در بیانى بلند، احسان در راه خدا را تجارتى سرشار از سود شمرده شده است: «کسانى که کتاب الهى را تالوت مى کنند 
و نماز به پا مى دارند و از آنچه روزیشان داده ایم، پنهان و آشکار انفاق مى کنند، تجارتى پرسود و بى زیان را امید دارند.»

چنین معامله اى با خداوند بى شک سودى به عظمت رضوان الهى دربردارد. از حضرت على علیه السالم هم روایت شده است: «آن کس که 
با دستى کوتاه ببخشد، از دستى بلند پاداش مى گیرد».

بنابراین، آنچه در راه خیر انفاق مى کنیم، هرچند کم باشد، خداوند از فضل خود بر آن مى افزاید و چندین برابر به ما پاداش مى دهد. پس 
تا مى توانیم با کاالى نیکوکارى با خدا تجارت کنیم که سودى سنگین به دنبال دارد.

حضرت على علیه السالم در این باره نیز فرمودند: «هر گاه تهى دست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید». و «روزى را با صدقه دادن 
فرود آورید.».
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کارکردهاى جشن احسان و نیکوکارى
جشن نیکوکارى صرف نظر از هدایایى که طى آن جمع آورى مى شود به لحاظ معنوى، اجتماعى و فرهنگى داراى کارکرد هاى ویژه اى 
است که از جمله آنها مى توان به گسترش و تقویت هرچه بیشتر فرهنگ احسان و انفاق، کمک به همنوع و انسجام اجتماعى اشاره کرد.

انسان براى آسایش و آرامش خود نیازمند دیگران است و همین نیاز او را به مشارکت با دیگران تشویق مى کند؛ دیگرانى که در اسالم از 
آنها با عنوان برادران دینى یاد شده است. البته برادرى دینى، امرى لفظى و تشریفاتى نیست، بلکه آثارى دارد که از جمله آن تعاون و 

عهده دارى امور همدیگر است. 

هر توانمندى مى تواند با به عهده گرفتن امرى از امور جامعه و کمک به نیازمندان، در اداره و تأمین اجتماع سهیم باشد. هفته احسان و 
نیکوکارى، فرصتى مناسب براى آراسته شدن به این صفات واالى اخالقى و دینى است.

ریشه و منشأ احسان و نیکوکارى
بى گمان احسان و نیکوکارى ویژه انسان هایى است که در مسیر هدایت قرار گرفته و کمال را از خداوند مى جویند. دورى از خصلت هاى 
ناپسند موجب مى شود تا دست کمک و یارى دیگرانى که به سوى ایشان دراز شده را بفشارند و به آنان یارى و مدد رسانند. از نعمت هاى 
به دست آمده و خداداد در راه خدا انفاق کنند و از هر توان و نیرویى که خداوند به ایشان داده، در راستاى تکامل فردى و اجتماعى بهره 
گیرند. از این رو مى کوشند تا نیازهاى فردى و اجتماعى و نیز روحى و مادى دیگران را به هر طریق ممکن برطرف سازند. کمک و تعاون 

به عنوان اصول اصلى نیکوکارى همراه با بخشندگى عاملى مى شود تا همگرایى اجتماعى در ایشان با نوع دوستى تقویت شود.

ریشه و منشأ نیکوکارى را باید در ایمان حقیقى افراد دانست؛ زیرا تنها مؤمنان با پذیرش خالقیت و ربوبیت الهى و نیز باور به روز رستاخیز 
و مسئله پاداش و کیفر در آخرت است که به احسان و نیکوکارى روى مى آورند و به عنوان بنده خاص الهى در خدمت به دیگران مى 

کوشند و از هیچ کوشش و تالشى براى رفع و دفع نیازهاى متنوع دیگران دست نمى شویند.

آیات بسیارى از قرآن، ایمان و عبودیت از انسان را به عنوان عوامل اصلى نیکوکارى و احسان انسان برشمرده است که مى توان به آیات  
83 و 85 سوره مائده و آیات 80 تا 122 سوره صافات اشاره کرد؛ زیرا بندگى خدا به معناى آن است که دیگران هم چون آفریده هاى الهى 
از کرامت و شرافت آفرینش الهى برخوردار مى باشند و مؤمن به عنوان وظیفه شرعى و اخالقى بر خود فرض مى بیند تا به دیگر آفریده 
هاى الهى نیکى کند تا شرایط مناسبى براى دست یابى به هدایت الهى و رشد و تکامل فراهم آید و دیگران نیز بتوانند در مسیر تکامل 

قرارگیرند و به سعادت دست یابند.

 آثار احسان و نیکوکارى از منظر قرآن
در انسان شناسى اسالمى، اگر انسان سرمایه هستى خود را صرفا صرف امور دنیوى کند، گرفتار خسران مى شود، ولى اگر آن را براى 
رسیدن به ابعاد تعالى بخش هزینه کند، در مسیر رستگارى گام برداشته است. به همین دلیل، احسان و نیکى در حق دیگران، به معناى 
گذشت از منافع مادى براى رسیدن به خیر و منفعت اخروى است و مشارکت در آثار فردى و اجتماعى نیز در پرتو چنین هدف واالیى معنا 

و مفهوم مى یابد.

در برخى آیات نورانى قرآن کریم، آثار و برکات الهى احسان و نیکوکارى چنین مطرح شده است:

ـ «براى کسانى که نیکى کردند، در این جهان نیکى است و بى گمان سراى واپسین بهتر است؛ چه خوب است سراى پرواپیشگان!»
ـ «پس، خدا پاداش این جهان و پاداش نیکوى سراى آخرت را به آنان ارزانى داشت و خداوند نیکوکاران را دوست دارد».
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آثار و برکات احسان و نیکوکارى
احسان و نیکى به دیگران، مانند دیگر اعمال نیکو آثار و برکاتى چون ایمنى از خطرات قیامت، خشنودى خداوند و ثوابى معادل رزمندگان 
و شهیدان بدر و احد به همراه دارد. امام صادق علیه السالم درباره احسان و نیکوکارى مى فرماید: «اگر از منزلت مؤمن در پیشگاه خدا 
آگاه باشید، در برآوردن حاجت او کوتاهى نخواهید کرد». نیز از ایشان است که: «هر کس مؤمنى را شاد کند، پیامبر اکرم را شاد کرده و 

برآوردن حاجت مؤمن، مایه دفع بیمارى هایى از قبیل جنون، جذام و پیسى است».

 مقدس اردبیلى، فقیه نامدار شیعه نیز در یکى از کتاب هایش درباره احسان و نیکوکارى مى نویسد: «کسى که در پى حاجت و رفع نیاز 
برادر دینى اش باشد، خداوند متعالى نیز در صدد رفع نیازمندى هاى او خواهد بود».

احسان و نیکوکارى از راه هاى تعدیل ثروت در جامعه اسالمى
از جمله راه هاى تعدیل ثروت در جامعه اسالمى، سنت نیک احسان و نیکوکارى است که آیین اسالم تأکید زیادى بر آن دارد. ثروت 
ثروتمندان، امانتى الهى است تا افزون بر آنکه خود از آن بهره مند مى گردند و به قدر نیاز آن را مصرف مى کنند، مازاد بر نیاز خویش را 
به دستگیرى از نیازمندان تخصیص دهند. در این صورت، افزون بر برطرف شدن نیاز نیازمندان، روحیه افزون طلبى در جامعه به تعادلى 

نسبى مى رسد.

نیکوکارى در کشورهاى دیگر
در آمریکا بخشش، تاریخى دیرینه دارد و به صورت یک فرهنگ عامیانه مرسوم گشته  است. بسیارى از دانشگاه هاى کنونى آمریکا یا 

توسط وقف هاى ارضى و مالى احداث شده اند، و یا توسط هدایاى افراد خّیر به فعالیت هاى علمى خود ادامه مى دهند.

در میان اعمال بخششى که در تاریخ آمریکا (به غیر از موارد فراوان موسسات آموزش عالى همانند تاسیس دانشگاه هاروارد) معروف مى
 باشد، مى توان به تاسیس 105 کتابخانه عمومى توسط اندرو کارنگى،و اهداى 200 میلیون دالرى به ان پى آراشاره کرد. بسیارى از پارك

 هاى ملى آمریکا نیز (همانند پارك ملى گراند تیتون) توسط ثروتمندان و براى حفظ طبیعت و عموم خریدارى شدند.

بهار مى آید تا زنده شوى براى از نو سرودن. براى خط زدن فاصله ها و به یاد آوردن احساس ها. بهار مى آید تا جان بگیرى با عاطفه بارانى 
مادى و معنوى. بهار مى آید تا حس کودکان را درك کنى و درد درمندان را لمس.

بهار مى آید تا با حضور بخشنده ات راهى بهشت شوى همان گونه که رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى فرماید: بخشندگى یکى از درختان 
بهشت است که شاخه هاي  ان در دنیا آویخته است هر که بخشنده باشد به یکى از شاخه هاي  ان آویزان شده و ان شاخه وى را بطرف 

بهشت مى کشاند.

به  از احساس؛ احسان  با قلبى آکنده  انسانى که دلواپس و دلتنگ احسانى  اى  به دل تو سرك مى کشد،  از دیروز  نوروز زودتر  هرروز، 
کودکان، بیماران، پیران روزگار، مادران، پدران و مستمندان؛ نه تنها آنان، که همه ى هستى چشم انتظار نو شدن تو هستند؛ تویى که 

انتخاب شده اى تا با نسیم همدلى و همراهى حرکت کنى و شادى رابا هم نوعانت شریک شوى.

به شکرانه سالمتى و سربلندى ات، سر تواضع فرو آور و با همسایه ات هم سفره شو و هم درد. آغوشى از باور باش براى آنان که ناباورانه 
در کام تلخ حزن گرفتارند. دل نوازى کن با لباس و کفش هایی نو به رنگ نوروز؛ بلکه تبسم نو بودن بر لب کودکان بنشانى! گلى از جنس 
جشن از گیسوى مهربانى بردار و امید بخش دل پر درد بیماران باش. کلید رحمت خدا در شاد کردن خاطر مادران و پدران و پیران روزگار 

است، پس با تبسمى به رنگ ارادت بوسه بر دستان بى ادعاشان بزن.

… و بازهم، گره گشاى تمام غم ها، دعاست؛ پس قنوتى براى استجابت آرزوها بگیر و تمام بهار رابا نوبهار وجودت هدیه کن!



 در تقویم 365 روزه سال، تقریبا هر روزى متعلق به یک مناسبت و یادآور یک حادثه یا رویداد است.
 یکى از مهم ترین رویداد هایى که تقریبا در تمامى کشور هاى جهان یک روز به آن اختصاص یافته
 است، روز درختکارى است. در این روز تمامى مردم تشویق میشوند تا در محل کار، محل زندگى،
روز به  سال  هر  ماه  اسفند   15 تاریخ  پس  زین  بکارند.  روز  این  مناسبت  به  نهالى  و….  ها   پارك 

”درختکارى“ و از تاریخ 15 اسفند تا 22 اسفند به هفته ((منابع طبیعى )) تعبیر میشود

نویسنده: مهتاب چیت چى
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 چرا روز درختکارى؟

 اهمیت درختان و جنگل ها بر زندگى تمامى انسان ها واضح و
 وجود آنها براى ادامه ى زندگى انسان ها الزم و ضرورى است.
 از تولید اکسیژن و تصفیه هواى پاك گرفته تا زیبا کردن نماى

شهر و جنگل ها بر عهده درختان است.ا
 هر درخت ساالنه 22 کیلوگرم دى اکسید کربن جذب و هواى
 پاك و سالم را به ساکنان زمین هدیه میدهد. همچنین شاخه
 درختان پناهگاه ایمنى براى پرندگان است و از میوه هاى آن

.براى تغذیه استفاده میشود
استوار عمل مى بروز سیل همچون سدى  به هنگام   درختان 
کنند و محافظ جان انسان و سایر ساکنان کره زمین هستند.ذ

 متاسفانه ساالنه بیش از پانزده میلیون درخت براى تولید کاغذ از بین میرود و همچنین درختان
زیادى در دنیا بر اساس شرایط بد اقلیمى همچون آتش سوزى، سیل، زلزله و…. از میان میرود.س
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تاریخچه روز درختکارى در جهان:
آوریل   10 تاریخ  در  بار  اولین  براى  درختکارى  روز 
سال 1872 میالدى توسط فردى خالق و نوآور به نام  
جولیوس استرلینگ مورتون (J.Sterling Morton) در 
ابتداى  در  پایه گذارى شد.  آمریکا  نبراسکاى  ایاالت 
پایه گذارى این روز براى روز درختکارى با استقبال 
گسترده مردم مواجه شد و در همان ابتدا بیش از 1 
روز  امروزه  ولى  شد.  کاشته  درخت  اصله  میلیون 
درختکارى در آمریکا از 10 آوریل به آخرین جمعه 

ماه آوریل منتقل شد.
تقریبا روز درختکارى میان تمامى کشور ها مرسوم 
است و مردم به آن احترام میگذارند. پایه تعیین روز 
آن  هواى  و  آب  به  بسته  ها  میان کشور  درختکارى 
معموال  ولى  است  متغییر  اقلیمى  شرایط  و  کشور 
تاریخى را در نظر میگیرند که نزدیک به بهار و رویش 

گیاهان باشد . 
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تاریخچه روز درختکارى در ایران باستان:
براساس مدارك و شواهد موجود ایرانیان در طول تاریخ اهمیت زیادى براى روز درختکارى 
قائل بودند و کاشت و رویش درختان براى آنها محترم شمرده میشد. از حکاکى تصویر درختان 

بر آثار سلسله هخامنش میتوان به این موضوع پى برد.
کاشتن درخت و گیاه در ایران باستان رواج داشته به گونه اى که هر فردى زردشتى که فرزندى 
به دنیا مى آورد، باید براى آن فرزند یک نهال در محل زندگى خود مى کاشت. غالبا درخت 
این  تا هنگام تنومند شدن کودك  نهادند  بر درخت مى  را  نام فرزند خود  سرو میکاشتند و 
درخت هم بارور شود. حتى برخى مورخان اشاره میکنند ایده اصلى روز درختکارى در مردم 

جهان نشات گرفته از ایرانیان باستان است.
کوروش کبیر پس از فتح هر سرزمینى و رواج دوستى و محبت در آن جا ، دستور میداد در 
زمینى تعداد زیادى درخت بکارند که بعد ها به آن محل ”پردیس“ یا ”پردایس“ تعبیر میشد. 
این پردیس ها پس از رشد درختان و جارى شدن نهر ها بر آن محل مناسبى براى سکونت 
پرندگان میشد. حتى تاریخ نویسان یونانى و رومى همواره از پردیس هاى ایرانى سخن گفته و 
از درخت دوستى ایرانیان و این که چنین جاهاى زیبایى را مى سازند و آباد مى کنند صحبت 

کردند.
همین پردیس هاى ایرانى که به زیبایى با درختکارى و نهرسازى ساخته مى شد از راه یونانیان 
و یهودیان وارد فرهنگ دینى شد و مردمان از فردوس هاى ایرانى بهشت هاى اخروى یاد آور 

میشوند و نام هاى فردوس براى بهشت هاى اخروى ساخته و معنا پیدا کرد. 
از قدیمى ترین باغ هاى ایرانى میتوان به پاسارگاد اشاره کرد.

باعث افتخار فرهنگ ایرانیان است که پردیس (باغ درختان) نام گذارى شده توسط کوروش 
کبیر وارد جوامع مختلق در جهان شد و نام آنها نشات گرفته از ”پردیس“ است.

خداوند درخت را براى انسان آفرید، از این رو او باید درخت را بکارد، آن را آبیارى کند و در 
حفظ آن بکوشد.
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اگر کسى از اختالل عملکرد دهلیزى دو طرفه رنج مى برد، به این معنى است که گوش داخلى او 
حس تعادل خود را به درستى حفظ نمى کند. در نتیجه فرد خیلى راحت دچار سرگیجه مى شود. 
با این وجود به نظر مى رسد یک ایمپلنت جدید این مشکل را برطرف مى کند و سرگیجه را به 

اندازه کافى کاهش مى دهد.
افت یا اختالل عملکرد دهلیزى دو طرفه(BVH) یک وضعیت ناهمگن است که در نتیجه نقص در 
این وضعیت  ایجاد مى شود.  این دو  از  یا ترکیبى  اعصاب هشتم جمجمه اى  اندام هاى دهلیزى، 
اندام  هاى دهلیزى مى   اصلى  و عملکردهاى   (VOR)رفلکس دهلیزى-چشمى اختالل در  باعث 

شود.
اختالل عملکرد دهلیزى دو طرفه مى  تواند کامًال ناتوان کننده باشد، زیرا باعث مى  شود فرد مبتال 
دچار تلو تلو خوردن شود و در تعادل هنگاه راه رفتن نداشته باشد. این امر نه تنها فرد را اذیت 
مى کند بلکه خطر لغزش و افتادن را نیز به همراه دارد. حتى وقتى فردى که به BVH مبتال است، 

نشسته باشد، تنها با حرکت دادن سر خود دچار تارى و پرش دید مى  شود.
درمان این بیمارى معموالً شامل انجام تمرینات توان  بخشى دهلیزى و پرهیز از داروهایى است 
که ممکن است به گوش داخلى آسیب برساند یا عملکرد مغز را مختل کند. اما متأسفانه انجام 

این اقدامات اغلب تفاوت چندانى در وضعیت این بیماران ایجاد نمى  کند.
درمان  و  حل  راه  یک  جستجوى  در  هاپکینز"  "جانز  دانشگاه  پزشکى  دانشکده  در  دانشمندان 
موثرتر، کار خود را با اصالح ایمپلنت حلزون گوش آغاز کردند. به طور معمول این دستگاه با 
توسط  اصالح  از  پس  اکنون  و  مى  کند  کمک  ناشنوایان  به  شنوایى  حلزون  عصب  تحریک 
دانشمندان، به جاى تحریک عصب حلزون شنوایى، عصب دهلیزى گوش داخلى را که در نزدیکى 

آن قرار دارد، تحریک مى  کند.
زمان  بندى و شدت پالس  هاى الکتریکى تحریک کننده این ایمپلنت توسط یک ردیاب حرکتى 
بار که سر بیمار چه به اختیار  این ترتیب، هر  نصب شده بر روى سر فرد تعیین مى  شود. به 
خودش و چه به عنوان بخشى از فعالیت عادى بدن مانند راه رفتن حرکت مى  کند، این ایمپلنت 

اقدام به تحریک عصب دهلیزى معیوب مى  کند.
گفتنى است که در کسى که به BVH مبتال نیست، این عصب به خودى خود و در واکنش به 

حرکات سر، فعالیت مى  کند.

کاشت  با  سرگیجه  درمان 
گوش داخلى



نشریه دانشجویى مهندسى پزشکى16

براى این مطالعه، این ایمپلنت به همراه یک ردیاب حرکتى با جراحى در گوش هشت 
بیمار مبتال به BVH قرار گرفت. هنگامى که آنها شش ماه و سپس یک سال بعد ارزیابى 
شدند، مشخص شد که در چهار مورد از پنج وضعیت اندازه  گیرى شده از جمله راه رفتن نتایج 

گزارش شده به طور قابل توجهى بهبود یافته است.
گفته مى شود هر هشت داوطلب دچار کاهش شنوایى از یک گوش شده اند. پنج نفر از آنها بدون 
وجود،  این  با  نبودند.  قادر  دیگر  نفر  سه  اما  بودند،  تلفن  از  استفاده  به  قادر  سمعک  از  استفاده 

دانشمندان از نتایج کامًال راضى هستند.
"مارگارت چو" دانشجوى دکترا که همراه با دکتر "چارلى دال سانتینا" هدایت این مطالعه را بر عهده 
داشته است، مى گوید: بهبود عملکرد در آزمایشات بالینى استاندارد براى تعادل و راه رفتن بسیار 
چشمگیر بوده است. خوشحال کننده تر اینکه بیماران ما توانسته اند به فعالیت هاى زندگى روزمره 

خود مانند ورزش، دوچرخه سوارى، باغبانى یا حتى رقص بپردازند.

خبرگذارى ایسنا
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ایمپلنت هاى تیتانیومى مشکالت زیادى براى استخوان هاى شکسته بیماران ایجاد مى کنند. اما 
یک پوشش قندى مى تواند به عملکرد ایمپلنت هاى استخوان هاى ضعیف کمک کند.

یکى از نتایج آسیب دیدن و جراحت یا شکستن شدید استخوان پوکى آن است. پوکى استخوان 
ایمپلنت هاى  به  استخوان ها  این  اتصال  و  شده  استخوان  در  کمترى  بافت هاى  رشد  باعث 
تیتانیومى موجب مى شود تا استخوان در نهایت بسیارى از مواد ضرورى و سازنده را دریافت 

نکند و ضعیف و غیر مقاوم باقى بماند.

محققان سنگاپورى و چینى براى مقابله با این مشکل پوشش جدیدى را تولید کرده اند که به 
ایمپلنت تیتانیومى اضافه مى شود و جنس آن از گلیکان اصالح شده (رشته اى از قندهاى مرتبط 
به یکدیگر) همراه با داروى درمان پوکى استخوان به نام بیس فسفونات است. زمانى که این 
ایمپلنت به استخوانى که داراى مشکل پوکى است متصل مى شود، پوشش قندى آن با واکنش 
سلول هاى ایمنى مواجه مى شوند و فعال شدن سلول هاى ایمنى استخوان به رشد استخوان و 

تسهیل روند التیام آن کمک مى کند.
در ادامه این روند آنزیمى به نام آلکالن فسفاتاز توسط استخوان ها ترشح مى شود که التهاب 

سلول هاى ایمنى را از بین برده و تداوم رشد استخوان هاى جدید را ممکن مى کند.
در آزمایش هاى انجام شده مشخص شده که از این پوشش جدید قندى مى توان براى بهبود 

استخوان هاى آسیب دیده در حد 88,4 درصد استفاده کرد.

پوشش قندى ایمپلنت استخوان هاى ضعیف را تقویت مى کند

ایمپلنت تیتانیومى

خبرگزارى مهر
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ایجاد یک مرکز تحقیقاتى براى مطالعه هوش مصنوعى در پزشکى

عامالت روزمره با فناورى، حجم گسترده اى از اطالعات را براى ما فراهم کرده است. چیزى که امروزه آن را "انقالب هوش 
مصنوعى" میخوانیم.

دانشگاه "تورنتو" کانادا یک مرکز تحقیقاتى جدید در دانشکده پزشکى خود تاسیس کرد که استفاده از هوش مصنوعى 
در حوزه هاى پزشکى و مراقبت هاى بهداشتى را بررسى مى کند.

افتتاح این مرکز جایگاه دانشگاه تورنتو را در حوزه هوش مصنوعى و علوم بهداشت در پزشکى تقویت مى کند.
محمد ممدانى که اخیرا به عنوان مدیر تحلیلى این مرکز برگزیده شده است، گفت: وضعیت دانشگاه تورنتو در حوزه 

هوش مصنوعى و مراقبت هاى بهداشتى در جهان منحصر به فرد است.
هدف این مرکز این است که تخصص در چند رشته را گرد هم آورد تا اعضاى آن بتوانند تجربیات خود را به اشتراك 

بگذارند و مراقبت هاى بهداشتى را به روش هاى مبتکرانه انجام دهند.
و  تحقیق،  آموزش  است:  متمرکز  اساسى  رکن  سه  روى  بر  و  شده  انتخاب   "T-CAIREM " اختصار به  مرکز  این  نام 

زیرساخت هاى اطالعات.
گفته شده در این مرکز برخى از درخشان ترین محققان آمریکاى شمالى گرد هم آمده اند.

از نکات مثبت تاسیس مرکز " T-CAIREM" این است که به دانشجویان دوره هاى مختلف این امکان را مى دهد کار 
خود را به رهبران انجمن هاى تحقیقاتى هوش مصنوعى و مراقبت هاى بهداشتى ارائه دهند.

در  مصنوعى  هوش  براى  دالرى  هزار  نوآورى 200  دوگرنت  دارد.  وجود  باتجربه  محققان  براى  فرصت هایى  همچنین 
پزشکى هم براى تیم هاى چند رشته اى ارائه میگردد.

20

  آزمایش هاى کنونى کووید-19 مبتنى بر آران اى، "N-gene" را در کروناویروس جستجو مى کنند. 
پژوهشگران در این پروژه، کاوشگرهاى "آنتى سنس الیگونوکلئوتید"(ASOs) را طراحى کردند تا دو 

ناحیه از N-gene را هدف قرار دهند. هدف قرار دادن دو ناحیه مورد نظر، قابل اطمینان بودن 
حسگر را در ناحیه اى که دچار جهش ژنتیکى مى شود، تضمین مى کند. به عالوه، نانوذرات 

طال با اسیدهاى نوکلئیک تک رشته اى پوشیده مى شوند که یک کاوشگر فوق العاده 
حساس را براى تشخیص کروناویروس ارائه مى دهد.

پژوهشگران پیش از این نیز حساسیت کاوشگرهاى حسگر را در پروژه هاى قبلى 
خود نشان داده بودند. ترکیب آران اى ویروس با این کاوشگرها، به تغییر 

واکنش الکتریکى حسگر منجر مى شود.
پژوهشگران، عملکرد این حسگر را با استفاده از نمونه هاى مثبت و منفى 

کووید-19 آزمایش کردند. حسگر در نمونه هاى مثبت نسبت به نمونه هاى منفى، 
افزایش قابل توجهى در ولتاژ به همراه داشت. به عالوه، حسگر توانست آران اى 

ویروس را در این نمونه ها بارگذارى کند. بار ویروسى، یک شاخص کمى مهم براى 
گسترش عفونت است و چالشى براى اندازه گیرى با استفاده از روش هاى تشخیصى موجود 

به شمار مى رود.
این پلتفرم به خاطر قابلیت حمل و هزینه کم، کاربردهاى گسترده اى دارد. هنگامى که این 

حسگر با ریزکنترل گرها، نمایشگرهاى LED و یا تلفن هاى همراه ادغام مى شود، مى تواند براى 
مراقبت در مطب پزشک یا حتى خانه مورد استفاده قرار بگیرد. پژوهشگران پیش بینى مى کنند که این 

پلتفرم مى تواند براى تشخیص بسیارى از بیمارى هاى متفاوت فراتر از کووید-19 مورد استفاده قرار بگیرد.
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مکانیک،  مهندسى  فعاالن حوزه هاى  آفرینى  نقش  با  سه بعدى شریف  کاران  ایده  فناور  مجموعه 
زیستى  سه بعدى  چاپگرهاى  روى ساخت  بر  مولکولى  و  سلولى  زیست مواد،  نرم افزار،  الکترونیک، 

فعالیت مى کند و زمینه را براى تولید چاپگرهاى زیستى آغاز کرده است.
در این مجموعه فناور براى نخستین بار چاپگر سه بعدى زیستى بر پایه نیوماتیک با قابلیت چاپ 
بافت هاى  مى توان  آن  کمک  به  که  شد  داده  توسعه  و  طراحى  تمیز  محیط  در  زنده  سلول هاى 

مصنوعى را با دقت و سرعت باال تولید کرد.
به  خدمت  ارائه  و  پژوهشى  مراکز  در  فعالیت  حال  در  دستگاه  این  تجارى  نمونه هاى  اکنون  هم 
به  محصول  این  ارائه  با  است.  بازساختى  پزشکى  و  بافت  مهندسى  حوزه  دانشجویان  و  استادان 
محققان و فعاالن فناور، زمینه تولید فرآورده هاى پرکاربرد در حوزه زیستى و سالمت فراهم مى شود.

انواع  قابلیت چاپ  از  قابلیت هاى مختلف،  و  قطعه ها  از  استفاده  با  این دستگاه  مدل هاى مختلف 
هیدروژل حاوى سلول، بایومتریال هاى کامپوزیت حاوى پلیمرهاى زیست تخریب پذیر و ترکیبى از 
اهداف  با  را  نظر خود  بافت هاى مصنوعى مورد  این دستگاه  از  بهره گیرى  با  دارد.  را  هردو عنصر 

گوناگون ایجاد کرده و مورد تست و بررسى قرار دهند.
این دستگاه با قابلیت کنترل دما از صفر تا 175 درجه سانتیگراد این امکان را مى دهد که طیف 
وسیعى از مواد را به چاپ برساند. قابلیت هاى لینک کردن با استفاده از نور فرابنفش این چاپگر با 
استفاده از دو منبع نور، قدرت باال را در محدوده طول موج 365 و 405 نانومتر ارائه مى کند. دستگاه 
به گونه اى ساخته شده که جابه جایى آن آسان است و مى توان آن را به مکان هاى خاص انتقال داد.

فعاالن فناور این شرکت، قابلیت و جابه جایى بستر دستگاه را به گونه اى طراحى کرده اند که بتواند 
با دقت 5 میکرون در هر جهت حرکت کند. چاپگر زیستى با قابلیت چاپ پلیمرها و هیدروژل ها در 

محیطى بدون آلودگى و ذرات معلق، مى تواند راه را 
براى چاپ سلول هموار کند.

این شرکت با حمایت ستاد توسعه علوم و فناورى
فناورى  و  علمى  معاونت  بنیادى  سلول هاى   هاى 

محصول خود را توسعه داده است.
منبع: خبرگذارى فارس

 برخورداری از قابلیت های �ونه خارجی

چاپگر های سه  بعدی ایرانی چاپ سلول های زنده را ممکن کردند
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Mechanical environment for lower canine T-loop retraction compared to 
enmasse space closure with a power-arm attached to either the canine 

bracket or the archwire
Feifei Jianga; W. Eugene Robertsb; Yanzhi Liuc; Abbas Shafieec; Jie Chend

ABSTRACT 

Objectives: To assess the mechanical environment for three �xed appliances designed 

to retract the lower anterior segment. Materials and Methods: A cone-beam computed 

tomography scan provided three-dimensional morphology to construct �nite element 

models for three common methods of lower anterior retraction into �rst premolar 

extraction spaces: (1) canine retraction with a T-loop, (2) en-masse space closure with 

the power-arm on the canine bracket (PAB), and (3) power-arm directly attached to 

the archwire mesial to the canine (PAW). Half of the symmetric mandibular arch was 

modeled as a linear, isotropic composite material containing �ve teeth: central incisors 

(L1), lateral incisor (L2), canine (L3), second premolar (L4), and �rst molar (L5). 

Bonded brackets had 0.022-in slots. Archwire and power-arm components were 0.016 

3 0.022 in. An initial retraction force of 125 cN was used for all three appliances. 

Displacements were calculated. Periodontal ligament (PDL) stresses and distributions 

were calculated for four invariants: maximum principal, minimum principal, von 

Mises, and dilatational stresses. Results: �e PDL stress distributions for the four 

invariants corresponded to the displacement patterns for each appliance. T-loop tipped 

the canine(s) and incisors distally. PAB rotated L3 distal in, intruded L2, and extruded 

L1. PAW distorted the archwire resulting in L3 extrusion as well as lingual tipping of 

L1 and L2. Maximum stress levels in the PDL were up to 53greater for the PAW than 

the T-loop and PAB methods. Conclusions: T-loop of this type is more predictable 

because power-arms can have rotational and archwire distortion e�ects that result in 

undesirable paths of tooth movement. (Angle Orthod. 2020;90:801–810.)

KEY WORDS: Canine retraction; En-masse retraction; Finite element method; Initial 

displacement; Stress and strain

INTRODUCTION

Both frictionless segmental wire and sliding 

mechanics for en-masse anterior segment 

retraction are used to retract canines or anterior 

teeth. �e T-loop (TL), a

type of segmental wire, is used to retract the 

canines,1 while the sliding mechanics are used 

for en-masse anterior segment retraction.2 

�ese orthodontic forces change the mechanical 

environment (ME) surrounding 
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the tooth, causing it to move. Although all three methods are 

used clinically, their e�ects have not been quanti�ed and 

compared. To control treatment outcomes, quantifying the load 

components and the resulting changes in ME are essential. �e 

stresses of orthodontic force alter the ME of the cells in the 

periodontal ligament (PDL) and alveolar bone, causing bone 

modeling and remodeling.1 �e e�ects on the cells can be 

categorized by the following components: the �rst principal 

stress (P1), called maximum tensile stress if positive, stretches 

the cells; the third principal stress (P3), called maximum 

compressive stress if negative, compresses them; the dilatational 

stress (DS) changes their volume, expansion if positive or 

shrinkage if negative; and the von Mises stress (vMS) distorts 

them. �ese mechanical stimuli cause biological reactions of the 

cells,2 but the mechanism is not clear. To understand the 

mechanism, it is critical to quantify the ME changes. Canine 

retraction is common and usually treated with one- or two-step 

methods.3–6 �e two-step process involves initial canine 

retraction to create space to alleviate incisor crowding followed 

by third-order correction.3 A one-step approach is en-masse 

space closure with a rectangular archwire.3,5,6 A frictionless 

Tloop is appropriate for canine retraction.1 A power-arm (P-A) 

with a line of force through the center of resistance (Cres) of the 

canine is usually preferable for sliding wire mechanics.6,7 �e 

P-A can be attached to the canine bracket or to the archwire 

(AW) mesial to the canine (Figure 1).2,8 Comparative e�ects of 

the varying appliances on initial displacement, stresses, and the 

overall ME are unknown. �e purpose of this study was to 

quantify the ME changes on the mandibular canine when the 

tooth is retracted using the three di�erent orthodontic 

methods. �e objectives were to evaluate how the methods 

a�ect ME changes and to determine the impact on clinical 

outcomes

MATERIALS AND METHODS

For modeling purposes, a symmetric lower arch was de�ned 

bilaterally as L16- from central incisor to �rst molar with the 

�rst premolar (L4) extracted. �e anterior segment was 

retracted with the one- or twostep method. A 

three-dimensional (3D) �nite element (FE) model was created 

based on dental and alveolar morphology of an anonymous 

adult patient who was imaged with cone-beam computed 

tomography. �e study was approved by the Indiana University 

institutional review board (study 1011003026R005). MIMICS 

16 imageprocessing so�ware (Materialise, Leuven, Belgium) 

was used to construct a 3D model of the teeth and

supporting tissues. �e roots of the teeth were connected to a 

0.2-mm layer of PDL that was supported by a 0.2-mm 

thickness of cortical bone. �e stainless steel brackets on �ve 

mandibular teeth (L1, L2, L3, L5, and L6) had a slot size of 

0.5588-mm (0.022-in). AWs and power-arms (P-As) were 

made from rectangular stainless steel (0.4064 3 0.5588 mm or 

0.016 3 0.022 in). �e Young modulus (E) and Poisson ratio 

for all materials (Table 1) were taken from previous studies.1,9 

�ree types of mechanics were studied: (1) L3 retraction with 

a TL, (2) en-masse retraction with a P-A on the L3 bracket 

(PAB), and (3) P-A on the AW mesial to L3 (PAW). �e 

loading by the specially designed TL was obtained 

experimentally1 and used in previous FE analyses.8,10 �e 

retraction force for each mechanism was 125 cN.8,10,11 TL 

design was based on the patient’s conebeam computed 

tomography scan and validated experimentally. Gable bends 

were made to minimize rotation and tipping (Figure 1). �e 

details were published previously.1 P-A length was 8.323 mm 

apical to the plane of the AW, which allowed the retraction 

force to be at the same level as the L3 Cres.12 �e P-A were 

either attached to the L3 bracket (PAB) or to the AW midway 

between L2 and L3 (PAW) (Figure 1). Due to symmetry to the 

sagittal plane, only half of the dentition was modeled. 

Constrained surfaces were the central sagittal plane 

(symmetry), and the frontal plane distal to L6 (A in each 

diagram).8 Surfaces A were fully constrained. �e anterior 

surfaces, G for TL, as well as B and C for PAB and PAW, were 

constrained only in the direction perpendicular to the labial 

surface because this plane was the plane of symmetry.8 

Tetrahedra elements were used to model the tissues and 

appliances. �e interface of a bracket holding the AW was 

modeled using contact elements allowing relative motion 

between the wire and the brackets, except for the 

bracket-archwire interfaces of the anterior teeth for PAB and 

PAW where no relative displacement was allowed because they 

were typically bonded clinically. �e interfaces were 

constrained as no separation and considered frictionless, 

re�ecting lubrication by saliva. �e details of the modeled 

interfaces were described previously.8 �e element size for the 

model was determined through a convergence test.8 Variation 

of displacement was less than 0.5% when the element number 

exceeded 125,196, so the �nal element numbers for the three 

models were 208,708 elements for TL, 576,144 for PAB, and 

576,856 for PAW. MIMICS 16 was used to segment tooth roots 

from the supporting bone. Creo Parametric 2.0 
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(PTC, Boston, MA and ANSYS workbench 17.1 (ANSYS, 

Canonsburg, PA) were used to create the FE model and to 

calculate tooth displacements and the associated stresses in the 

PDL.

RESULTS

Maximum canine displacements for each appliance were 2.34 

lm (TL), 6.52 lm (PAB), and 11.48 lm (PAW) (Table 2). All of 

the methods resulted in some distal movement of the canine 

crown, but the displacement patterns were distinctly di�erent 

(Figure 2A through C). TL produced translation and slight 

distal tipping of L3 in the sagittal plane. �e PAB method 

resulted in distal-in rotation, but the PAW markedly extruded 

and tipped the canine lingually. Figure 3 shows the distribution 

of P1 in the PDL. Maximum levels were all in tension: 11.66 

KPa, 26.34 KPa, and 60.17 KPa for TL, PAB, and PAW, 

respectively (Table 2). �e locations and distributions for 

maximum PDL stresses for P1, P3, vMS, and DS were di�erent 

in magnitude and distribution (Figure 3). Figure 4 illustrates the 

distribution and magnitude of P3 in the PDL. Maximum 

compressive stresses were –15.19 KPa, –32.3 KPa, and –45.3 

KPa for TL, PAB, and PAW, respectively (Table 2). �e locations 

and distributions of the maximum were di�erent in both 

magnitude and distribution for all three appliances. Figure 5 

shows results for vMS: 8.25 KPa, 24.52 KPa, and 32.21 KPa for 

TL, PAB, and PAW, respectively (Table 2). Similar to P1 and P3, 

the stress distributions were di�erent. Figure 6 shows the 

di�erent ranges for maximum and minimum DS in the PDL: 

–13.12 to 10.08 KPa for TL, –27.70 to 21.60 KPa for PAB, and 

–37.51 to 47.59 KPa for PAW (Table 2). �e stress distributions 

were signi�cantly di�erent.

DISCUSSION

To compare the e�ect of appliance design to the tooth 

movement response di�erentially, the same magnitude (125 cN) 

of activation force was used for all three appliances. Only the 

ME changes for the anterior segment (canines and incisors) are 

described here. �e FE models calculated the instantaneous 

displacement and PDL stress associated with the applied load 

(Figure 2). �e displacement re�ects the action of a unique 3D 

load system acting on each tooth. Despite an identical activating 

force (125 cN), canine 

displacement and PDL stress were remarkably di�erent 

between appliances. �e specially designed TL1 retracted the 

canine in the sagittal plane as a near translation response 

because both tipping and rotation were controlled with the 

anti-tipping and anti-rotation moments.1 As the L3s are 

retracted with a TL spring, the L1s and L2s are tipped distally 

due to the pull of the supracrestal �bers.13 �is is an 

uncontrolled tip of the incisors because the supracrestal �ber 

force is applied coronal to the Cres.12,14

En-masse retraction with a rectangular AW attempts to 

maintain an ideal axial inclination for all teeth in the arch as 

the space is closed. An identical retraction force was applied at 

two locations (Figure 1). �e line of force relative to the Cres 

and the central axis of the canine are critical considerations for 

determining the pattern of displacement (Figure 2A through 

C).6,7,12 Force applied to a bracket on the buccal surface of 

the crown results in moments in the sagittal and occlusal 

planes. P-As on brackets are designed to apply a retraction 

force at the level of the Cres in the plane of tooth movement to 

achieve translation rather than tipping.4 However, a line of 

force through the bracket is eccentric to the central axis of the 

canine so it produces a distal-in moment in the occlusal plane 

(Figure 2B).14 Attaching the P-A to the AW mesial to L3 

controls the undesirable moment in the occlusal plane, but 

distortion of the AW occurs, due to a lever-arm e�ect, that 

produces extrusion and a crown lingual moment of L3 (Figure 

2C). Despite the same retraction force, each of the three 

appliances produced a distinctly di�erent e�ect on the canines 

and incisors (Figure 2A through C). �ere are many options 

for closing lower premolar extraction space(s). �e initial 

displacement response (Figure 2A through C) is the primary 

indication for a path of tooth movement that achieves a 

speci�c treatment strategy. �e TL is designed to retract the 

canine within the sagittal plane of the buccal segment. It is a 

relatively consistent appliance for translating canines, which is 

predictable clinically because it is a statically determinate 

system. 
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نویسنده :محمد رضاپوریان قهفرخى

معرفى کتاب زبان تخصصى

هر رشته اى در دانشگاه داراى زبان تخصصى خاص خود مى باشد. اصطالحات و تعریف ها 
و تعبیرهاى استفاده شده در یک رشته گاها بسیار متفاوت از معناى همان واژه در فرهنگ 
لغت هاى عادى است. به همین خاطر فهمیدن و درك این کلمات به ویژه براى مترجمان 
است.  حیاتى  و  ضرورى  بسیار  دارند  را  علمى  اثر  یک  اى  حرفه  ترجمه  قصد  که  محترم 
همچنین، مطالعه کتاب هاى زبان تخصصى مرتبط با رشته خود مى تواند شما را با انواع 
اصطالحات رشته خودتان آشنا کند و زمینه پیشرفت سریعتر شما را فراهم کند.در این 
مقاله دو عدد از بهترین کتاب هاى زبان تخصصى پزشکى و مهندسى پزشکى معرفى مى 

شود.

و مهندسى پزشکى کتاب  زبان تخصصى پزشکى  بهترین کتاب هاى حال حاضر  از  یکى 
Medical Terminology مى باشد. نویسندگان این کتاب Barbara Janson Cohen و 

Ann Depetris مى باشند.

لغات  و  اصطالحات  و  پزشکى  اصلى  مفاهیم  کل  که  باشد  مى  فصل   21 شامل  کتاب  این 
تخصصى رشته پزشکى در این کتاب پوشش داده شده است. به عنوان مثال نام چند فصل 

از این کتاب به شرح زیر مى باشد:

Blood and Immunity-
The sensory System-

Drugs-
Body Structure-

Disease-
The Urinary System-
Endocrine System-

به تمامى افرادى که مى خواهند زبان تخصصى پزشکى را به صورت مفهومى و کامل و جامع 
یاد بگیرند این کتاب شدیدا پیشنهاد مى شود.

 همچنین کتاب دیگرى براى تمرین و یادگیرى زبان تخصصى پزشکى در زیر آورده شده 
است:
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کتاب زبان انگلیسى تخصصى پزشکى انتشارات کمبریج با استفاده از موسسه مطالعات 
انگلیسى  اساتید  براى  و  قرار گرفته است  با دقت مورد مطالعه  کاربردى  زبان شناسى 
عمومى و تخصصى پزشکى و همچنین براى پزشکان و دانشجویانى که در داخل یا خارج 

از کشور نیاز به استفاده از زبان انگلیسى در کار روزانه خود دارند الزم است.

 Professional English in Use Medicine انگلیسى تخصصى پزشکى  زبان  کتاب 
این کتاب شامل 60 یونیت متنوع در زمینه زبان انگلیسى تخصصى مورد استفاده درعلم 
و  آنها  هاى  نشانه  و  عالئم  علل،  ها،  بیمارى  تعریف  شامل  موضوعات  است.  پزشکى 
همچنین تحقیقات در زمینه پیشگیرى، بررسى و درمان بیمارى ها مى شود. این کتاب 
همچنین واژگان پزشکى مربوط به قسمت هاى مختلف و عملکردهاى دستگاه هاى بدن، 
پرسنل پزشکى و پیراپزشکى، آموزش پزشکى، تحقیقات و سخنرانى ها را معرفى مى 

کند.
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فناورى چاپگرهاى زیستى سه بعدى
نویسنده :مهندس حامد کیوانپور

صنعتى  واحد  دانشگاهى  جهاد  انتشارات  توسط   " بعدى  سه  زیستى  چاپگرهاى  فناورى   " کتاب 
امیرکبیر  به چاپ رسیده و تالیف میدیا خادمى، على نکو، حامد کیوانپور ایرانى مى باشد.

در پیش گفتار این کتاب آمده است: تکنولوژى انقالبى ساخت افزودنى (پرینت سه بعدى) در اواخر 
دهه 90 میالدى پا به عرصه گذاشته و با توجه به قابلیت هاى بسیار ویژه اش نظیر حذف محدودیت 
اصلى  بازیگران  از  یکى  عنوان  به  را  زود خود  قابل چاپ، خیلى  مواد  و گستردگى  هاى هندسى 
تکنولوژى  الیه،  به  الیه  چاپ  قابلیت  بر  تکیه  با  میان  این  در  کرد.  مطرح  صنعتى  چهارم  انقالب 
ساخت افزودنى در اواخر دهه منتهى به سال 2000 پا را فراتر از صنعت گذاشته و خود را به عنوان 
و  ها  اندام  که  آنجایى  از  نمود.  بافت مطرح  و مهندسى  دنیاى پزشکى  انقالبى در  تکنولوژى  یک 
باشد،  مى  فرد  به  منحصر  براى هر شخص  و  پیچیده  بسیار  داراى هندسه ى  انسان  بدن  اعضاى 
تکنولوژى ساخت افزودنى مواد زیستى (بیو پرینت) مى تواند با تکیه بر چاپ الیه به الیه، تمامى 
محدودیت ها را از پیش رو برداشته و اندام و عضو ایده آل هر شخص را کامًال متناسب با شرایط 

بدنى او و دقیقًا شبیه آنچه عضو اصلى بود، تولید کند.
حوادث و بیمارى ها همواره در طول حیات بشر وجود داشته و از این رو علوم پزشکى و داروشناسى 
از زمان هاى قدیم تا به امروز جزو علوم بسیار مهم و حیاتى براى سالمت و شکوفایى نسل بشر 
بوده و هست. انسان ها همواره در معرض انواع بیمارى ها و حوادث بوده اند و گاهًا با مشکالت نقص 
عضو و انواع بیمارى ها نظیر سرطان و بیمارى هاى خاص دست و پنجه نرم کرده اند. به طور معمول 
پزشکان براى شناخت و درمان بیمارى ها نیاز به آزمایش و تجربه دارند که این کسب تجربه معموالً 
از طریق بیماران داوطلب و یا حیوانات آزمایشگاهى انجام مى شود. در صورت نقص عضو و نیاز به 
منتظر رسیدن عضو  دارد که  انتظار وجود  در  بیماران  نیز همواره صف هاى طویل  ارگان  تعویض 

پیوندى از جانب بیماران مرگ مغزى هستند. 
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با ظهور تکنولوژى ژنتیک و توانایى بشر در ساخت سلول هاى بنیادى و تبدیل آن به 
انواع سلول هاى مناسب براى بافت هاى مختلف بدن، علم پزشکى و دارو سازى وارد 
مرحله ى جدیدى شد و این امکان براى بشر به وجود آمد که بر روى بسیارى از بیمارى 

ها در شرایط آزمایشگاهى و بر روى سلول هاى واقعى انسان تحقیق کند. 
 تکنولوژى بیوپرینت با هدف بهبود سالمت بشر در حوزه هاى توسعه ى دارو، مدلسازى 
بیمارى و همچنین تولید انواع بافت و ارگان مورد نیاز جهت پیوند، به کمک علم پزشکى 
آمده است. در حال حاضر هزینه هاى تحقیقات در حوزه پزشکى بسیار باال بوده و تعداد 
روند  کند شدن  باعث  امر  و همین  است  نیاز  میزان  از  کمتر  موجود عمومًا  هاى  نمونه 
اینچنینى  از منظر اقتصادى هزینه ى زیادى را به مراکز تحقیقاتى  تحقیقات شده که 
تحمیل مى کند.  تکنولوژى بیوپرینت این امکان را ایجاد مى کند که بخشى از بافت 
مورد نیاز براى تحقیق چاپ شده و انواع آزمایشات بر روى آن انجام شود. همچنین این 
امکان را ایجاد مى کند که براى بیمارانى که بخشى از بافت آنها دچار مشکل و نقصان 
شده بافت مناسب چاپ و به بدن بیمار پیوند زده شود. در نهایت هدف اصلى بیوپرینت 

چاپ ارگان زنده و پیوند آن به بدن بیماران است. 
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اندام کاربردى جهت پیوند را ایجاد خواهد  پیشرفت بیوپرینتر ها منجر به امکان چاپ مستقیم 
کرد. چنین انقالبى معادالت پیوند اعضا را تغییر داده و امکان چاپ عضو پیوندى مناسب هر بیمار 
بر روى  و تحقیق  دارو  تولید  از طرفى هزینه هاى  ایجاد خواهد کرد.  را در کمترین زمان ممکن 
بیمارى ها با تکیه بر فناورى بیوپرینت به شدت کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب با گسترش این 
تکنولوژى به یکى از مهم ترین نیازهاى بشرى پاسخ داده خواهد شد. هدف نهایى مهندسى بافت، 

دستیابى به اندام کامًال کاربردى است که بتوان آن را به بدن بیمار پیوند زد. 

امروزه بیش از 30 کمپانى فعال در حوزه بیوپرینت در کشورهاى پیشرفته مشغول به فعالیت هستند 
که در این میان تعدادى از آنها داراى تکنولوژى انحصارى و پیشرفته بوده و تاکنون گام هاى بسیار 
مهمى در جهت پرینت ارگان زنده برداشته اند. سرمایه گذارى کالن در این حوزه نشان از اهمیت 
باالى این موضوع دارد، چرا که در صورت موفقیت در این امر این کشورها تبدیل به ابرقدرت در 
حوزه سالمت شده و حتى مى توانند از این تکنولوژى به عنوان ابزارى قدرتمند براى سلطه بر دیگر 

کشورها استفاده کنند.
در حال حاضر در کشورمان تالش هاى کمى براى ورود به حوزه بیوپرینت انجام شده که تمامى این 
مدلسازى  حوزه  در  تنها  که  شده  ساده  و  ابتدایى  بسیار  بیوپرینترهاى  تولید  سطح  در  ها  تالش 
با  بافت  و  زنده  ارگان  پرینت  براى  عنوان  هیچ  به  و  دارند  استفاده  قابلیت  دارو  توسعه  و  بیمارى 
هندسه و ریزساختار پیچیده مناسب نیستند. از این رو سرمایه گذارى بر روى تولید یک دستگاه 
بیوپرینتر با قابلیت هاى ویژه و تکنولوژى مناسب در حوزه سالمت کشورمان بسیار احساس مى 

شود.

نگارش این کتاب با هدف شناخته شدن تکنولوژى هاى پرینت سه بعدى و بیوپرینت و کاربردهاى 
آنها در دنیاى پزشکى صورت گرفته و سعى ما بر این بوده که عالقه مندان با خواندن مطالب این 
به معرفى فناورى  این کتاب  اول  را پیدا کنند. فصل  این حوزه  به  کتاب آمادگى الزم جهت ورود 
ساخت افزودنى (پرینت سه بعدى) اختصاص دارد. در این فصل با زنجیره فرآیند، دسته بندى انواع 
انواع  دوم  فصل  در  سپس  شد.  خواهید  آشنا  افزودنى  ساخت  براى  طراحى  مفهوم  و  فرآیندها 
تکنولوژى هاى بیوپرینت تشریح شده و در فصل سوم انواع کاربردهاى ساخت افزودنى و بیوپرینت 
در دنیاى پزشکى را از نظر خواهیم گذراند. در فصل چهارم با انواع بیومواد و شرایط کشت سلولى 
پزشکى  در  استفاده  مورد  بعدى  سه  پرینترهاى  بازار  شناخت  به  نیز  پنجم  فصل  و  شده  آشنا 

اختصاص یافته است.
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ECG دستگاه
نویسنده: آرام چهر خزانه

معرفى

نوار قلب (ECG) یک آزمایش ساده است که اکثراً براى بررسى ریتم قلب و فعالیت الکتریکى قلب فرد، مورد استفاده 
قرار مى گیرد. از سنسورهاى متصل به پوست براى تشخیص سیگنال هاى الکتریکى تولید شده توسط قلب در هر بار 
ضربان قلب استفاده مى شود. این سیگنال ها توسط دستگاه نوار قلب (الکتروکاردیوگراف) ضبط شده و توسط پزشک 

بررسى مى شوند تا ببینند غیر عادى هستند یا خیر. 

نوار قلب استاندارد(ECG)  یکى از مطالعات پزشکى است که معموالً در ارزیابى بیمارى هاى قلبى عروقى مورد استفاده 
و  میوکارد  ایسکمى  نظیِر  هاى  بیمارى  تشخیص  قلب،  ریتم  تفسیر  براى  آزمایش  مهمترین  این  گیرد.  مى  قرار 
انفارکتوس، همچنین شناسایِى ناهنجارى هاى سیستم هدایت قلب، سندرم هاى طوالنىQT ، ناهنجارى هاى دهلیزى، 

هایپرتروفى بطن، پریکاردیت و سایر عملکردهاى قلب است. 

دستگاه نوار قلب و اصطالحات مربوط به آن، در بسیارى از بیمارستان هاى  جهان، مرجعى براى تشخیص انواع بیمارى 
هاى قلبى است. به دستگاهى که این آزمایش را انجام دهد، دستگاه نوار قلب یا الکتروکادیوگراف (ECG) گفته مى 
شود. دستگاه نوار قلب وسیله اى است که تکانه هاى الکتریکى قلب را ثبت مى کند. از طریق ثبت این تکانه ها مى توان 

ریتم قلب، اندازه محفظه و ضخامت عضله را ارزیابى کرد. 

به طور کلى، آزمایش شامل اتصال چند حسگر کوچک و چسبنده به نام الکترود به بازوها، پاها و سینه شماست. اینها 
توسط سیم به دستگاه ضبط ECG متصل مى شوند.

قدمت 

بیش از 30 سال است که از دستگاه در بیمارستان ها و مراکز درمانى قلب و عروق استفاده مى شود .
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آشنایى

نوار قلب که به اختصار EKG یاECG  خوانده مى شود، آزمایشى است که فعالیت الکتریکى ضربان قلب را اندازه گیرى 
مى کند. با هر ضربان، یک فشار الکتریکى یا «موج» از طریق قلب عبور مى کند. این موج باعث مى شود عضله فشرده 

شود و خون از قلب پمپاژ شود. 

ضربان قلِب طبیعى در نوار قلب، قسمت هاى باال و پایین نورى نوار قلب را نشان مى دهد. دهلیز راست یا چپ یا بطن 
هاى فوقانى اولین موج را ایجاد مى کنند که «موج P» نامیده مى شود. هنگامى که تکانه الکتریکى به بطن هاى پایین 
مى رود، یک خط صاف را دنبال مى کند. بطن هاى پایین یا بطن هاى سمت راست و چپ موج بعدى را به نام «کمپلکس 
QRS» ایجاد مى کنند. موج نهایى یا «موج T» نشان دهنده بهبودى الکتریکى یا بازگشت به حالت استراحت براى بطن 

هاست.

قطعات دستگاه ECG شامل 
      ولت متر: مدارى است که در آن تکانه هاى الکتریکى قلب که به سطح بدن مى رسند و با کمک الکترودهایى              

که روى قسمت هاى استاندارد بدن قرار مى گیرند، شناسایى مى شوند.

         فیلتر: مدارى است که فعالیت الکتریکى متعلق به اعضایى غیر از قلب در آن فیلتر مى شود. تکانه هاى الکتریکى 
عضالت اسکلتى یا منابع دیگرى که مى توانند تکانه هاى الکتریکى را به بیرون بفرستند، در این مدار فیلتر شده و 

مسدود مى شوند.

        تقویت کننده جریان الکتریکى: تکانه هاى الکتریکى قلب که به سطح پوست مى رسد بسیار حساس و کم است. 
این مدار به عنوان تقویت کننده عمل مى کند.

١

٢

٣

چاپگرهاى ٤ ضبط):  واحد  (یا  چاپگر      
مى  استفاده  ضبط  براى  معموالً  حرارتى 
شوند. کاغذ ECG مشخصه اى دارد که در 
شود.  مى  سیاه  دما  به  پاسخ 
(ِهد  چاپگر  میله  با  ها  الکتروکاردیوگراف 
مى  گرم  الکتریکى  با جریان  که  حرارتى) 

شود به راحتى روى کاغذ ECG ترسیم مى 
شوند. 

سیستم  با   ECG هاى  دستگاه  همچنین 
وجود  نیز  نورى  و  جوهرى  کربنى،  هاى 

دارند.
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کارایى 
از مهم ترین کاربردهاى این آزمایش مى توان به این موارد اشاره کرد:

آریتمى قلب: شامِل ضربان هاى خیلى سریع و خیلى کند و در یک نگاه کلى نامنظم قلب است.

بیمارى مادرزادى قلب: شامِل نقایص مادرزادى است که ممکن است در قلِب فرد بیمار مشکالتى را به وجود آورده 
باشد.

بیمارى عروق کرونر: مربوط به مشکالت جریاِن خون در عضله قلب است.

مشکالت سیگنال الکتریکى: در بر گیرنده مشکالِت مربوط به تأخیر در ضربان قلب است.
حمالت قلبى که در حال انجام هستند یا قبًال اتفاق افتاده اند.

نارسایى قلبى: مربوط به عضله ضعیف شده قلب است. قلبى که نمى تواند به صورت منظم خون را پمپ کند.

کاردیومیوپاتى: شامِل معضالتى است که مربوط به ضخیم بودن یا خیلى بزرگ بودِن عضله قلب است.

بیمارى دریچه اى قلب: شامِل مشکالت ساختارى دریچه هاى قلب است.

حمالت قلبى (سکته قلبى): جایى که به طور ناگهانى خون رسانى به قلب مسدود مى شود.
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