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)BMI(شاخص توده بدنی

ــدازه گیــری چربــی بــدن براســاس وزن  شــاخص تــوده بدنــی )BMI( ان
و قــد افــراد اســت.

+ بــرای اکثــر مــردان و زنــان بالــغ باالتــر از 20 ســال و بــرای کــودکان 
بــاالی دو ســال کاربــرد دارد.

+ BMI نسبی بهترین روش ارزیابی چربی بدن است.
ــی در  ــوده عضالن ــت و ت ــس، قومی ــن، جن ــد س ــی مانن + در BMI عوامل

ــه نمــی شــوند. نظــر گرفت
ــتفاده از  ــا اس ــال ب ــاالی 20 س ــراد ب ــرای اف ــی ب ــوده بدن ــاخص ت + ش
طبقــه بنــدی وزنــی اســتاندارد، کــه بــرای همــه ســنین و بــرای مــردان 

ــان یکســان اســت، تفســیر مــی شــود.  و زن
+ از آنجــا کــه BMI چربــی بــدن را بــه طــور دقیــق انــدازه گیــری نمــی 

کنــد، نبایــد بــه عنــوان یــک ابــزار پزشــکی از آن اســتفاده شــود. 
+ اگــر BMI فــرد خــارج از محــدوده ســالم BMI باشــد، ســالمتی اش بــه 

طــور قابــل توجهــی در معــرض خطــر اســت. 
+ BMI ممکــن اســت بــا میــزان متفــاوت چاقــی در هــر جامعــه ای بــه 

دلیــل تفــاوت هــای موجــود در ژن افــراد مطابقــت نداشــته باشــد.
+ یــک فــرد ممکــن اســت شــاخص تــوده بدنــی باالیــی داشــته باشــد، 
ولــی بــرای تشــخیص ایــن کــه آیــا اضافــه وزن او خطرآفریــن اســت یــا 
خیــر، پزشــک نیــاز بــه ارزیابــی هــای بیشــتر از جملــه مــوارد زیــر نیــاز 
ــی، فعالیــت  ــم غذای ــی رژی ــدازه گیــری ضخامــت پوســت، ارزیاب دارد: ان

بدنــی، ســابقه خانوادگــی و ســایر غربالگــری هــای پزشــکی

فرمول BMI با محاسبه متریک برابر است با وزن با واحد کیلوگرم تقسیم 
بر مربع قد با واحد متر. 

تعیین گروه خونی

در ســال 1901 میــالدی کارل لندشــتاینر، ایمونولوژیســت آلمانــی بــرای 
نخســتین بــار، وجــود آنتــی ژن هــای گــروه خونــی بــر روی گلبــول هــای 
ــادی هایــی علیــه همــان آنتــی ژن هــا را در ســرم  قرمــز و نیــز آنتــی ب
انســان ثابــت نمــود. او دریافــت کــه نوعــی ترکیــب شــیمیایی در خــون 
افــراد مختلــف متفــاوت اســت. لندشــتاینر، ابتــدا گلبــول هــای قرمــز را از 
ســرم جــدا کــرد و ســپس بــه مطالعــه نتایــج حاصــل از مخلــوط کــردن 
ــت کــه  ــف پرداخــت. وی دریاف ــراد مختل ــز اف ــول هــای قرم ســرم و گلب
ســرم بعضــی از افــراد قــادر بــه آگلوتینــه کــردن گلبولهــای قرمــز برخــی 
ــراد  ــز همــه اف ــای قرم ــول ه ــر روی گلب ــا ب ــراد می باشــد، ام ــر از اف دیگ
مؤثــر نیســت. در تجزیــه و تحلیــل نتایــج، او فهمیــد کــه می تــوان افــراد 

ــود: ــی تقســیم نم ــه گروه های ــی ب ــای خون ــر گروه ه را از نظ

گــروه خونــی A: آنتــی ژن نــوع A را در ســطح گلبــول قرمــز خــود دارنــد و 
در پالســمای خونشــان نیــز آنتــی کــور B )ضــد آنتــی ژن B( را دارا هســتند.

ــز  ــای قرم ــو ل ه ــوع B را در ســطح گلب ــی ژن ن ــی B: آنت ــروه خون     گ
 )A ضــد آنتــی ژن( A خــود دارنــد و در پالســمای خونشــان نیــز آنتــی کــور

را دارنــد.
ــای  ــول ه ــطح گلب ــوع A و B را در س ــی ژن ن ــی AB: آنت ــروه خون     گ
قرمــز خــود دارنــد و در پالســمای خونشــان نیــز هیچ یــک از آنتــی کورهــا 

ــد. را ندارن
ــی O: هیچ یــک از آنتــی ژن هــا را در ســطح گلبــول هــای      گــروه خون

قرمــز خــود ندارنــد ولــی هــر دو آنتــی کــور را دارا هســتند.

»» عمومی کردن علم، یکی از مهم ترین راهبرد های پیشرفت «« 
کشورهای عقب مانده است 



آنفلوآنزا چیست؟؟!!

ــزای )آ(  ــروس هــای آنفوالن ــزا یــک بیمــاری ویروســی اســت. وی آنفلوآن
ــل  ــوع )آ( معمــوالً عام ــروس ن ــد. وی ــی کنن ــاری را ایجــاد م و )ب( بیم

ــزا اســت.  ــده ی شــیوع ســالیانه ی آنفلوآن ایجــاد کنن
عالئم بیماری چیست؟

از مواجهــه بــا ویــروس تــا ایجــاد عالئــم یــک تــا چهــار روز طــول مــی 
ــو  ــی و احســاس زخــم در گل ــزش بین ــو، آبری ــدا خشــکی گل کشــد. ابت
ایجــاد مــی شــود و ســه تــا چهــار روز بعــد عالئمــی ماننــد تــب، ســرفه، 
ــوع  ــزا ته ــود. در آنفلوآن ــی ش ــاد م ــر درد و خســتگی ایج ــدن، س درد ب
و اســتفراغ یــا اســهال دیــده نمــی شــود. زمــان شــیوع بیمــاری اواخــر 

ــل زمســتان اســت. پاییــز و اوای
پیشگیری:

ــه  ــال ب ــوان از ابت ــی ت ــاله، م ــر س ــورت ه ــه ص ــن ب ــق واکس ــا تزری ب
آنفلوآنــزا پیشــگیری کــرد.

ــه  ــال ب ــق از ابت ــن طری ــه ای ــد ب ــی توانن ــراد م ــیاری از اف بس
ــراد  ــن اف ــیون در ای ــند. واکسیناس ــان باش ــزا در ام آنفلوآن

ــود: ــی ش ــه م توصی
- کودکان ٦ ماه تا 2 سال

- افراد باالی ٥0 سال
- افــراد مبتــال بــه آســم، بیمــاری مزمــن قلبــی و ریــوی یــا 

اختــالل سیســتم ایمنــی بــدن
- زنان باردار در فصل شیوع بیماری

ــد  ــزا مانن ــه آنفلوآن ــال ب ــار مبت ــا بیم ــرد ب ــک ف ــاس نزدی - تم
ــی ــز درمان ــان مراک ــا کارکن ــواده ی ــای خان اعض

پروفسور محمود بهزاد 
پدر علم زیست شناسی  ایران

ــد و  ــای درســی ش ــازمان کتاب ه ــور تأســیس س ــال 1۳41 مأم در س
مــدت دو ســال ریاســت ایــن ســازمان را بــه عهــده داشــت. بــا تــالش 
ــان  ــا پای ــی ت ــران )از دوره ی ابتدای ــی ای ــای درس ــه ی کتاب ه او هم
ــه  ــدی ب ــم الخط واح ــا رس ــد و ب ــف ش ــن و تألی ــطه( تدوی دورهٔ متوس
ــه زادگاه خــود بازگشــت و همــکاری  چــاپ رســید. در ســال 1۳٦0 ب
ــا بیــش از ٦0  ــاز کــرد و ب ــا انجمــن داروســازان گیــالن آغ خــود را ب
ــوژی و  ــف زیست شناســی، فیزیول ــای مختل ــس در زمینه ه ســال تدری
ژنتیــک بــه عنــوان »پــدر زیست شناســی نویــن ایــران« معــروف 
شــد. اســتاد دکتــر بهــزاد پرکارتریــن نویســنده و مترجــم کتاب هــای 
ــه 98  ــای او ب ــا و ترجمه ه ــداد تالیف ه ــت. تع ــران اس ــی در ای علم
جلــد کتــاب می رســد کــه ٦۳ کتــاب را بــه تنهایــی و ۳٥ کتــاب دیگــر 
را بــه یــاری همــکاران دانشــمند خــود تألیــف و ترجمــه کــرده اســت. 
آثــار او عمومــاً مــورد اســتقبال و توجــه دانــش پژوهــان، دانشــجویان و 
دانــش آمــوزان قــرار گرفتــه و برخــی از تالیف هــا 
و ترجمه هــای وی هماننــد »داروینیســم و 
ــیده  ــم رس ــاپ ده ــه چ ــون ب ــل« اکن تکام
ــط  ــزاد توس ــتاد به ــار اس ــب آث ــت. اغل اس
ــه  ــگاه ترجم ــد بن ــر همانن ــران معتب ناش
ســهامی  شــرکت  کتــاب،  نشــر  و 
ــر،  ــی، امیرکبی ــای جیب کتاب ه
ــاب  ــل، کت ــی، نی خوارزم
فروشــی مرکــزی و نیز 
ــگاه ها  ــارات دانش انتش
چــاپ و منتشــر شــده 
بــر  عــالوه  اســت. 
ــرده  ــام ب ــه ن ــاری ک آث
ــی  ــز کتاب های ــد و نی ش
همــکاری  بــا  کــه 
ــر  ــتادان منتش ــر اس دیگ
ــه  ــا مقال ــاخته، صده س
در زمینه هــای مختلــف 

ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ از وی ب
ــا  ــز ب ــی عمــر نی ــای پایان ــا روزه ت

ــه  ــازان، مجل ــن داروس ــکاری انجم هم
»حکمــت« حــاوی آخریــن اطالعــات 

در  را  داروســازی  و  پزشــکی 
ــرد. ــر می ک ــت منتش رش
و  نزدیــکان  گفتــه  بــه 
را  بهــزاد  کــه  آنانــی 
می شــناختند، او ایمــان 
عمومــی  کــه  داشــت 
از  یکــی  علــم،  کــردن 

مهم تریــن راهبرد هــای پیشــرفت کشــورهای عقب مانــده اســت و تــا 
زمانــی کــه علــم و اندیشــه علمــی از دیوارهــای حیــاط دبیرســتان ها، 
ــن  ــه مت ــرود و ب ــر ن ــی فرات ــی ـ تحقیقات ــز علم ــگاه ها و مراک دانش
فرهنــگ و زندگــی روزمــره مــردم وارد نشــود، نمی تــوان چنــدان بــه 
ــه مفهــوم مــدرن آن، امیــد  بالندگــی و پیشــرفت کشــور، آن هــم ب

بســت.
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