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ب حهدف از انتشار نشریه ژنوم انتشار مطالب به روز علمی بوده و از سوي دیگر ایجاد بستري مناسب، جهت تبادل دیدگاه هاي عالقه مندان و صا

 نظران ، اعم از استاد و دانشجو می باشد.
  می پردازد. ” خانواده و دیابت ”با شعار جهانی، دیابتري خود به معرفی بیما 14ره این نشریه در شما 

ن که خود یک بیماري است، افزون بر ای دیابت .دیابت یک بیماري مزمن است که روي چگونگی تولید و استفاده انسولین در بدن اثر می گذارد
 ه با دیابت استبلآگاهی بهترین دفاع و کاري ترین حمله در مقا. شود باعث بروز بیماري هاي مختلف و مشکالت فراوانی براي فرد بیمار می

 .میالدي بیماران مبتال به دیابت دو برابر خواهند شد 2030محققین پیش بینی کرده اند که تا سال .
عنوان جز کوچکی از انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواري، ابتدا از زحمات و الطاف استاد مشاور انجمن جناب الزم می دانم به 

 مچنینه اینجانب م .دکتر عیسی کهن تشکر نمایم، هم چنین نهایت سپاس از دانشجویان با انگیزه و رهروان علم بی انتهاي زیست شناسی را دار
 ، دانشجویان استدعا دارم انتقادات و پیشنهادات دوستانه و دلسوزانه خود را نسبت به نشریه ژنوم بیان کنند.از اساتید، صاحب نظران
 دانشجویی ژنوم بتواند رضایت خاطر مخاطبین عزیز را فراهم نماید. -امید است نشریه علمی

 
 با سپاس فراوان

 فاطمھ سادات حسینی

 

 »ا�سالم�و�ی ا��را��ؤ�ن�ن ع��ه«»                                                                   د . دا���ی �در ��ت و سال��ی را ��ی�� ب�ماران، « 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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 انجمن علمی زیست شناسی صاحب امتیاز:

 سی کهندکتر عی استاد مشاور:

 فاطمه سادات حسینی مدیر مسئول :

 فاطمه سادات حسینی  سردبیر:

 فاطمه سادات حسینی ، سیمین نعمتی زاده طراح و صفحه آرا:

قاري، مائده قریشی، مهدي  سید محراب صفدري، علی اسالم نژاد، فاطمه روستا، علی رضا اخترپور، سعید هیئت تحریریه:
سویان، محمد چزگی، محمد کمالی زاده، محبوبه عباس پور، محمد رسول قیاسی، عرفان برابادي، کیمیا قریانی، عارفه مو

 توکلی، فاطمه بیات، سیما عزتی، بهزاد عباس آبادي

 حسین دالوري، مهسا ریوندي، ساجده نظامی وطن، فاطمه حاجی پور، آزاده رضازاده،زهرا قره بیات، زهرا شمس با تشکر از:

 تلگرام :  کانال انجمن زیست شناسی در
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 نگیگرانت بنت کیفردر

)Frederick Grant Banting( 
و نقاش اهل کانادا است او  شناسستیپزشک، ز

 انسان با يرا بر رو نیبود که انسول یکس نیاول
 زهیسبب برنده جا نیاستفاده کرد و به هم تیموفق

 .شد 1923در سال  یو پزشک يولوژیزینوبل ف

 ویانتار ستون،یدر ال 1891نوامبر  14در  نگیبنت کیفردر
 یمقدمات التیدوره تحص انیاو پس از پا. شدکانادا متولد 

 نظر دانشگاه ریشد که ز ایکتوریوارد کالج و 1910در سال 
هنر  لیکالج به تحص نیدر ا يو. تورنتو قرار داشت

 ینتوانست نمرات قابل قبول لیاما سال اول تحص. پرداخت
 يخاطر سال بعد در امتحان ورود نیکسب کند و به هم ار

 یدر رشته پزشک 1912کرد و سال شرکت  یرشته پزشک
 .شد رفتهیپذ

 یو در خالل جنگ جهان 1914در سال  نگیبنت کیفردر
نخست به خاطر . ونددیاول داوطلب شد تا به ارتش بپ

وان فرا يریگیبا پ یرد شد ول يدرخواست و یینایضعف ب
به عنوان  1916سرانجام توانست وارد ارتش شود و تا سال 

 یکیدر نزد يو در نبرد پزشک در ارتش خدمت کرد
، کورتفرانسه نیدر ها 1918برسپتام 28در  يکامبرا

شاهرگ و جراحت  یدگیمجروح شد و با وجود بر شیبازو
 ریبه کمک سا زین دنیساعت پس از صدمه د 16تا  دیشد

 پزشکان ریسا نکهیمجروحان به عنوان پزشک ادامه داد تا ا
ال س نگیبنت .را مجبور به توقف کار و استراحت کردند يو

افتخار قهرمان جنگ  وشجاعت  ینظام بیمدال صل 1919
خاطر ه مدال که او ب نیا حیدر توض. کرد افتیرا در

کرد، گفته شده که او  افتیدر يمشارکت در نبرد کامبرا
 ادامه » گلوله و خمپاره دیبارش شد« انیراه خود را در م

 

ر د. دشده بو یبرسد که پزشک شان زخم یداد تا به گردان
د ش یزخم زینخود  کرد،یم یدگیکه به سربازها رس یحال

ماندن در جبهه، او را از  يخودش برا يو برخالف تقاضا
 .جبهه خارج کردند

ا به کانادا بازگشت ت نگیاول بنت یجنگ جهان انیاز پا پس
در خالل . کند لیخود را تکم یپزشک التیتحص
 یحدر رشته جرا لیبه تحص 1922تا  1919يهاسال

کسب  1922خود را سال  ياستخوان پرداخت و دکترا
 .کرد

 نیانسول يبه کشف دارو نگیدستاورد بنت نیمهمتر
انسان  يدارو بر رو نیا شیآزما نیو نخست

در جنگ که نشان از اراده  نگیبنت يداریپا. گرددیبازم
 دیدر تول شیهادهیبردن ا شیاو داشت، در پ میعظ

کنترل قند خون  ياز آن براکه بتوان  یدر وسعت نیانسول
 کیفردر. شود کمک کرد فادهاست ابتیدر افراد مبتال به د

 شخصیت معرفـــــــــــی 
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دکتر  ارش،یتوانست به همراه دست 1922در سال  نگیبنت
 شیآزما نیرا کشف کند و اول نیانسول يچارلز بست دارو

 .انسان انجام دهد يدارو را رو نیموفق ا

داستان  گنیبنت يهاشیو آزما هادهیمعتقدند که ا یبرخ
معتقدند که  گرید ياعده. است نیانسول دیتول

و  رحمانهیها انجام داد بسگ يکه او بر رو ییهاشیآزما
انکار کرد که  توانیم یبه سخت یاند؛ ولبوده يرضروریغ

 شهیر ،نیبه انسول ابتیگسترده افراد مبتال به د یدسترس
 1922و  1921يهااو در تورونتو در سال يهاتیلدر فعا

 .دارد

 ازیمورد ن يداروها نیتریاتیاز ح یکینیانسول يدارو
 نیا ینوع اول و دوم است و زندگ یابتید مارانیب

 .دارو وابسته است نیافراد به ا

 يهاپانکراس سگ يبا مسدود کردن مجراها نگیبنت
 دهدکننیتول يهاسلول بیتوانست مانع تخر یشگاهیآزما

ود، تا ش یگوارش ییایمیدر پانکراس توسط مواد ش نیانسول
 يراکرد ب شنهادیاو بعدها پ. را استخراج کرد نیبتوان انسول

گاو استفاده شود که هنوز  نیکار از پانکراس جن نیا
 .نکرده است دایپ یگوارشییکارا

ها را از انسان ياریتوانسته است جان بس نیانسول يدارو
 دکتر. بازگرداند يقند مارانیرا به ب دینجات دهد و ام

: دیگویم ا،یتانیدر بر ابتیمطالعات د سیرئ ن،یالسدر رنک
 اینفر را نجات داده  هاونیلیکه او کرد، جان م يکار«

 .»است دهیبهبود بخش

را به او اهدا  ینوبل پزشک زهیجا 1923نوبل سال  ادیبن
 .ودب ینوبل پزشک زهیبرنده جا نیترجوان نگیبنت. کرد

 ينامگذار ابتید ین روز جهاننوامبر، به عنوا 14روز او،  زاد
 .اندکرده يبه اسم او نامگذار زیدر کره ماه ن یشده و گودال

 زین گرید کیآکادم زیها نشان افتخار و جواده نیاو همچن 
 .کسب کرد

اول جان سالم به در برد،  یاز جنگ جهان نگیبنت کیفردر
 هیفور 21او در . دوم جان او را گرفت یجنگ جهان یول

 يراب ایتانیسفر به بر ریدر مس یسالگ 49در  1941سال 
به خاطر  ،یلباس خلبان کییبر رو ییهاشیانجام آزما

از جهان  دهید ییسانحه هوا کیجراحات وارده در 
 .فروبست

 
  



سازمان جهانی بهداشت دیابت در حدود ط آن % 90د، که تقریبا میلیون نفر را در جهان تحت تاثیر قرار می ده 422بق اعالم 
ست شود. دیابت نوع دو ا سولین به اندازه کافی تولید نمی  سلول . در دیابت نوع دو هورمون ان سط  شده تو این هورمون تولید 

هاي بتا در پانکراس کمک می کندکه قندي به نام گلوکز در خون وارد سـلول هاي عضـالنی کبد و چربی شـود و از انرژي آن 
یک کلینیک . بت نوع دو، شــرایط زندگی فرد به طور مادام العمر تهدید و در طول زمان بدتر می شــوددر دیا. اســتفاده شــود

شان داد که  بالینی اخیراً سال این آزمایش انجام  6افراد مبتال به دیابت نوع دو بعد از مداخله با کاهش وزن که در طی % 46ن
ضر یک مطالعه  .شد به حالت عادي برگشته اند سخ موفقیت آمیز، به دلیل عملکرد در حال حا شان می دهد که این پا جدید ن
 .سلول هاي بتاي پانکراس است

 

 

 

مقطعی با پیکسل هاي رنگی از محتواي  MRIاین یک تصویر 
در این فرد چربی باالي کبد در ابتدا  .چربی را نشــان می دهد

ست% 3/1بوده و پس از کاهش وزن به % 4/30 .  کاهش یافته ا
که به صــورت خطهاي (ایین تر در ســطح پانکراس در پانل پ

ــت ــده اس ــان داده ش ــفید نش کاهش چربی لوزالمعده را ) س
 تغییر کرده است%  5/7به % 9/8مشاهده می کنید که از
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این مطالعه به عنوان بخشی از کارهاي فعالیت بدنی و تغذیه کودکان در دانشگاه فنالند شرقی انجام شد و یافته ها 
 .در مجله پزشکی علوم ورزشی اسکاندیناوي منتشر شد

مقادیر آستانه تناسب اندام هوازي براي دختران و پسران  این مطالعه
را تعیین کرد و امکان شناسایی کودکان در معرض خطر ابتال به 

در .عروقی را شناسایی کرد -و بیماري هاي قلبی 2دیابت نوع
سال سن داشتند در 11تا 9کودك فنالندي که بین 352مجموع 

زي آن ها با اندازه آمادگی هوا.تجزیه و تحلیل اخیر گنجانده شد
همچنین .گیري حداکثر جذب اکسیژن طی تمرینات مشخص شد

چربی بدن آن ها و توده ي عضالنی اسکلت توسط آمپدانس 
 .بیوالکتریک تعیین شد

محققان همچنین متغیرهایی را که نشان دهنده ي خطر ابتال به 
عروقی می باشند محاسبه _و بیماري هاي قلبی2دیابت نوع

متغیرها شامل سطح انسولین خون، قند خون، کلسترول، این .کردند
 .دور کمرو تري گلیسیرید است

کودکان با تناسب اندام هوازي این مطالعات نشان میدهد که 
ضعیف نسبت به وزن بدنشان به طور قابل توجهی بیشتر در 

عروقی نسبت به  -وبیماري هاي قلبی 2معرض دیابت نوع
 .همساالن خود هستند

 

 :منبع خبر

https://www.sciencedaily.com/releases/۲۰۱۸/۱۱/۱۸۱۱۰٦۱۰٤۲٤۲.html 

 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181106104242.htm


۸ 
 

 ــــــیـمعرف

 

www.diabetes.org 
طه با بیماري دیابت که وب سایتی جامع و معتبر در راب

اطالعات مفیدي در رابطه با عالئم و روش هاي درمانی و 
در نوار . کنترل بیماري دیابت در اختیار ما می گذارد

بخش وجود دارد که به اختصار توضیح می  8باالیی سایت 
 :دهیم 

 اولین بخش از سمت چپ

ARE YOU AT RISK ? 

م بیماري در این بخش اطالعاتی در خصوص شناخت عالئ
 دیابت و نحوه ي درمان و کنترل آن وجود

دارد و راه هاي مختلف تشخیص و پیشگیري از دیابت را 
در این بخش یک آزمون براي . به ما معرفی می کند

 .تشخیص ابتالي شما به دیابت نوع دو نیز وجود دارد

 :بخش دوم 

DIABETES BASICS 

ات مهم این بخش از سایت، مروري کلّی درباره ي موضوع
دیابت را فراهم می کند و اطالعات زیادي در مورد بیماري 

 . دیابت نوع یک و دو، در اختیار ما قرار می دهد

 :بخش سوم 

LIVING WITH DIABETES  

در این بخش راه هاي مدیریت کردن دیابت از طریق رژیم 
 . هاي غذایی همراه با ورزش و دارو را به ما نشان می دهد

 :بخش چهارم 

FOOD & FITNESS 

خوردن وعده هاي غذایی متعادل بخش مهمی از مراقبت 
بهتر از خود و مدیریت کردن دیابت است، هم چنین 
فعالیت بدنی منظم براي افرادي که در معرض دیابت 

هستند بسیار مهم است، بنابراین این بخش از وب سایت 
 .به این موضوعات اختصاص داده شده است

 

 سایــت

http://www.diabetes.org/
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 :بخش پنجم 

IN MY COMMUNITY 

هر ساله صدها رویداد در خصوص موضوع دیابت برگزار 
بنابراین این بخش از سایت به این رویداد ها و . می شود

 .تاریخ برگزاري آن ها اختصاص داده شده است

 :بخش ششم 

ADVOCACY  

در این بخش توضیحاتی در خصوص حمایت هاي این 
انجمن در حوزه ي تحقیق و مدیریت کردن دیابت و 

شگیري از دیابت نوع دو ارائه می گردد، هم چنین پی
معتقد است که نباید تبعیضی بین افراد سالم و افراد مبتال 

در همین راستا حمایت هاي . به دیابت صورت بگیرد
 . حقوقی خود را نیز ارائه می دهد

 

 : بخش هفتم 

RESEARCH & PRACTICE  

ام این بخش از وب سایت به تحقیقات و پژوهش هاي انج
گرفته در رابطه با دیابت اختصاص شده است که براي 

 . تمامی افراد مفید می باشد

 :بخش هشتم 

WAYS TO GIVE  

این بخش از سایت راه هاي کمک هاي نقدي و غیر نقدي 
را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد تا بتواند بخشی از 

 .مایدرا تامین ن...  هزینه هاي خود در رابطه با تحقیقات و 

 

 

 :جمع بندي کلّی 
 

 

 

 

 

 

 

امروزه بیماري دیابت بسیار گسترده تر از قبل 
ت دیابشده است امّا راه هاي پیشگیري و کنترل 

نیز به لطف تحقیقات صورت گرفته در این 
زمینه نیز وجود دارد و به طور کلّی به افرادي 

تحقیق و کسب اطالعات بیشتر  که عالقه مند به
و جدید در خصوص دیابت می باشند، اینوب 

 .سایت معرفی می گردد
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ا 14نشریه شماره  مصاحبه ب  :ژنوم 
 .بیماري که قربانی اشتباه پزشک شده بود

 ساله 67یک خانم : بیمار 

اولین بار چه موقعی متوجـه شـدید کـه بیمـاري  .1
زمانی کـه بچـه سـومم رو بـاردار بـودم  ؟دیابت دارید

ــه ا ــتم ک ــدیدي داش ــنگی ش ــاس تش ــی احس ــن خیل ی
باعث شد بـه دکتـر مراجعـه کـنم، دکتـر علـت تشـنگی 

ــارداري تشــخیص داد و  مــن رو خســتگی و فشــار ب
براي رفـع تشـنگی شـدید مـن یـک شـربت گیـاهی 
که بسیار شیرین بود و بـا شـکر زیـادي درسـت مـی 

مـن هـم طبـق دسـتور دکتـر عمـل . شد تجویز کرد
کردم و نتیجـه ایـن کـار ایـن شـد کـه بچـه اي کـه در 

ــود  ــا اومــدشــکمم ب ــه دنی ــاره  3بعــد از  ...مــرده ب ســال دوب
 .باردار شدم و همان حالت تشنگی شدید بهم دست داد

این بار پیش یـک متخصـص دیگـر رفـتم ولـی تشـخیص ایـن دکتـر بـا 
قبلــی خیلــی فــرق داشــت وقتــی بهــش گفــتم کــه مــن بــار قبلــی کــه 

بــاردار بــودم هــم یــه همچــین حــالتی رو داشــتم و دکتــر بهــم تجــویز یــک 
شـیرین رو کـرد، خـودش بالفاصـله گفـت خـوب قطعـا بچـه رو از دسـت شربت 
خــانم، شــما دچــار بیمــاري قنــد هســتین و مــرگ بچــه : دکتــر گفــت .دادیــن

قبلیتون هم بـه خـاطر تجـویز اشـتباه دکتـر قبلـی بـوده، اگـر مـی خـواین ایـن 
بچه زنده بمونه بایـد طبـق تجـویز مـن عمـل کنیـد و همـون موقـع دکتـر یـک 

خصـوص بیمـاران قنـدي بـود بـراي مـن نوشـت و بعـد بـراي رژیم غذایی کـه م
 .هر روزم آمپول انسولین تجویز کرد 

  اولین واکنش بعـد از ایـن کـه از بیمـاریتون مطلـع شـدید چـه بـود؟ .2
خــوب مشخصــه، هــرکس متوجــه میشــه کــه بیمــاریی داره کــه بایــد تــا 
ــه دچــار شــوك و فشــار عصــبی  ــدگی کن ــا اون بیمــاري زن آخــر عمــر ب

مـن سـعی کـردم بخـاطر بچـه هـام بـا بیمـاري کنـار بیـام و  میشه ولـی
رژیــم غــذایی و داروهــا رو رعایــت کــنم تــا بیمــاري مــن بــه زنــدگی اونــا 

 .آسیب نزنه

 

 

 

قبــل از فهمیــدن بیمــاري تــون چقــدر دربــاره آن اطــالع  .3
 داشتید؟

اطــالع زیــادي نداشــتم ولــی بعــد از اینکــه متوجــه شــدم ایــن بیمــاري رو دارم، 
 .ر این زمینه مطالعه کردم که خیلی برام جالب و مفید بودچند کتاب د

 در زمان بیماري چنـد بـار بـه مراکـز درمـانی مراجعـه کردیـد؟ .4
مــن بعــد از اطــالع از بیمــاریم هــر چنــد وقــت بــک بــار بــراي بررســی وضــعیت 
سالمت جسمانیم به مراکـز درمـانی سـطح شـهر مراجعـه مـی کـنم تـا بیمـاري 

 .پیشرفت نکرده باشه

آیــا بــه راحتــی بــه دارو هــاي دیــابتی  .5
ــــــــــــتید؟ ــــــــــــی داش   دسترس

ــار  ــامین دارو دچ ــن ت ــراي م ــا االن ب ــن ت ــه م بل
 .مشکل نشده ام

ــراي درمــان ایــن بیمــاري  .6 چقــدر ب
 310خـوب تقریبـا ماهانـه  هزینه کردیـد؟

 .هزار تومن هزینه میشه

دیابــت چــه تــاثیري بــر زنــدگی روزمــره شــما  .7
یچ وقــت زمــانی رو در تــا قبــل از ایــن بیمــاري هــ داشــت؟

ــد هــر روز  ــی االن بای ــرار نمیــدادم ول ــراي ورزش کــردن ق روز ب
ورزش کنم تـا بتـونم ضـعفی کـه بیمـاري بهـم میـده رو جبـران 

 .کنم

بزرگترین مشـکلی کـه دیابـت بـراي شـما ایجـاد کـرد چـه  .8
من االن که پا بـه سـن گذاشـتم بـه پـا درد هـاي شـدید دچـار شـدم کـه  بود؟

د نتــوانم راه بــروم و خــب اینکــه عامــل ایــن درد بیمــاریی گاهــاً باعــث مــی شــو
 .هست که دارم

کمپینــی تشــکیل شــده  آیــا بــراي حمایــت از بیمــاران دیــابتی .9
 .من همچین چیزي را ندیدم  است؟

ــد؟ .10 ــت داری ــراي پیشــگیري از بیمــاري دیاب  چــه توصــیه اي ب
ر بــراي مصــرف بــه انــدازه غــذاها و تــنقالت شــیرین و مراجعــه ســاالنه بــه دکتــ

 .بررسی فاکتورهاي سالمتی

 

 ـمصاحبه
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معرفـــــــــــی

 مشخصات کتاب

 دیابت چیست؟چه باید کرد؟ :عنوان کتاب

 دکتر مایکل برایراش  :نویسنده

 فارسی :زبان

 1392:سال چاپ

 آستان قدس رضوي  :ناشر

   200:تعداد صفحات

 عنوان بعضی از فصل هاي کتاب:

 .شده ام  چگونه تشخیص دهم که به دیابت مبتال •

 عواقب ابتال به دیابت چیست ؟ •

 روشهاي معالجه دیابت •

 تحت نظارت قراردادن و زندگی با دیابت  •

 دیابت و شرایط خاص •

 

هنگامی که عضوي ازخانواده یا شخص عزیزي مبتال به دیابت  •
 میشود؟

 اینده براي افراد دیابتی چگونه رقم خواهد خورد؟ •

اري از بیماریهاي دیگرتفاوت دیابت بیماري است که به دو علت با بسی
) قاتل خاموش(نخست همانند بیماري فشارخون باال میتواند یک .دارد
این بدان معناست که عالیم اندکی تامراحل آخر بیماري بروز می .باشد

نمایند، که معموال براي وارونه ساختن روند تخریبی بیماري 
فراد دیابتی و به علت این نبود عالیم محسوس، ا. ،بسیاردیرهنگام است

این از . دراغلب موارد پزشک براي آن اولویت چندانی قابل نمی شوند
دالیل است که دیابت علت عمده ي نابینایی در بزرگساالن 

به کارگیري دستگاهی براي (سال،علت عمده به کارگیري دیالیز74زیر
واز دالیل اصلی قطع انگشتان پا، پاها وساق هاي ) جایگزینی عملکرد کلیه 

تمامی این رخداد هاي تلخ می تواند رخ ندهند اگرسطوح گلوکز . پا است
 .افراد دیابتی، نزدیک به سطوح طبیعی حفظ شود

دوم افراد دیابتی باید فعاالنه درفرآیند درمان آن شرکت داشته 
تقریبا درمورد تمامی بیماري هاي دیگر، پزشکان داروهایی تجویز .باشند

ار،مصرف داروها به شیوه ي مناسب و صحیح می کنند وتنها مسئولیت بیم
اما این درمورد دیابت صدق نمی کند بیماران دیابتی باید مراقب . است

رژیم غذایی خود باشند بیشترتمرین ورزشی انجام دهند، سطح گلوکز 
خون خود را در اکثر حاالت اندازه گیري کنند و با تعیین وقت قبلی تحت 

و )اندازه گیري نشتی آلبومین در ادرار مانند(تست هاي جلوگیري کننده 
مانند معاینه چشم گشاد شده توسط متخصص چشم داراي (معاینات الزم 
همه ي این موارد زمانی صورت می گیرد که . قرار بگیرند) مجوزهاي الزم

بنابراین افراد دیابتی . بیمار حس خوبی دارد و احساس ناراحتی نمی کنند
بیماري خود داشته باشند تا انگیزه کافی باید اطالعات زیادي درمورد 

داشته و قادر به اتخاذ تصمیم هاي مناسبی باشند که عواقب بد این 
 .بیماري را به حداقل برسانند

این کتاب افزون برارائه . کتاب حاضر دراین راستا مفید واقع شده است
 اطالعات پایه درمورد دیابت به موضوعاتی می پردازد که معموال در کتاب

هاي مرجع براي آگاهی عموم مردم معرفی نمی شوند این موضوعات شامل 
راههاي معالجه بالقوه دیابت، راه هاي :بحث و بررسی این موارد است

جلوگیري از بروز دیابت، اطالعات مهم براي اعضاي خانواده و مراقبان افراد 
 دیابتی،اطالعات حیاتی براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی بهینه سازي

 .تجربه کودکان درمدارس 

 

 کتـــابــــ
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 مشخصات کتاب

نسخه 100حاوي_درمان کامل دیابت در طب ایرانی:عنوان کتاب
 یابتطبیعی درمان د

 ورزش و سالمت :موضوع اصلی

 فارسی :زبان کتاب

 دکتر محمد دریایی :نام نویسنده

 سفیراردهال :نام انتشارات

  1393:سال انتشار

 132:تعداد صفحات

 

 :توضیحات کتاب

دیابت درمان دارد این شعار نیست واقعیتی است که با مصرف 
گیاهان دارویی و میوه ها و سبزیجات ورعایت اصول الگوي صحیح 
تغذیه و ورزش و تحرك و پرهیز از فست فود ونوشابه هاي گازدار 

رنگی و قند و شکر و برنج سفید و روغن هاي پارافینی امکان قطعی 
عرق زول وبوقناق و شیر و دوغ  .اشتدرمان کامل را در پی خواهد د

 .شتر از مهم ترین شاخص هاي درمانی این بیماري خطرناك است

 تجربی در پیام خود به مبتالیان به دیابت می_این مجموعه پژوهشی
گوید که مواد خوراکی یاد شده موجب پاکسازي ترمیم و تحریک 

بازسازي  زکبد براي تولید انسولین توسط پانکراس بوده و کلیه را نی
 .کند نموده و دیابت را کامال درمان می
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 عنوان مقاله : دیابت یا بیماري قند

 مقدمه) 1

دیابت یا بیماري قند یک نوع اختالل مزمن غدد درون ریز است که توسط هایپرگلیسمی(افزایش قندخون) مشخص می شود. 
پاتوفیزیولوژي (تغییر  طبقه بندي می شود. 2و1ن است. دیابت دردونوع این بیماري ناشی از کمبود مطلق یا نسبی انسولی

در پانکراس اتفاق می افتد βناشی ازتخریب سلولی،سلول هاي  1عملکردهایی که همراه با یک بیماري رخ می دهد) دیابت نوع
با ترشح غیر  2یابت نوعکه منجر به کمبود انسولین و پس ازآن هایپرگلیسمی(افزایش قندخون) دیابت نوع یک می شود.د

 افراد دیابتی را شامل می شود.90%تا85طبیعی انسولین و مقاومت بدن نسبت به انسولین ایجاد می شود که 

 درمراحل بعدي ظاهر می شود.  2معموال خود را در دوران کودکی یا نوجوانی نشان می دهد و دیابت نوع  1دیابت نوع
ران ممکن است در ابتدا به وضوح به عنوان هیچ کدام ازدسته ي اول یا دوم طبقه تظاهرات و پیشرفت بالینی دربرخی بیما

اغلب بیشتر و زودتر  2ممکن است در هرسنی رخ دهد، معموال دیر پیشرفت می کند اما دیابت نوع 1دیابت نوع بندي نشود.
ت باید تنها درطول زمان و درحالت خود را نشان می دهد. حتی ممکن است در دوران کودکی یا نوجوانی ظاهر شود.نوع دیاب

تشخیص داده شود.احتمال ایجاد هر دونوع دیابت با تولید بیشتر گلوکز کبدي و کاهش جذب گلوکز در کنترل نشده اي  
خطر لیپولیز شدید ناشی از دیابت در معرض  1بافت ماهیچه و چربی افزایش می یابند.بیماران مبتال به دیابت نوع

 لیه ي دیابت نوع یک)هستند.کتواسیدوز(عالئم او

 این بیماران با احتمال کمتري انسولین باقی مانده معموال تولید لیپولیز و کتون را مهار می کند به طوري که 2دردیابت نوع
) 2بیشتر احتمال دارد که دچار سندرم هایپراسموالر(نوعی شوك واز عوارض حاد دیابت نوع دوزیس می شوند ویسکتوا دچار

به دلیل  2درکودکان و افزایش دیابت نوع 1اسرجهان بروز دیابت درحال افزایش است و علت آن شیوع دیابت نوعشوند.درسر
تغییر سبک زندگی به ویژه در کشورهاي درحال توسعه،است.در ورزش،دیابت درهمه ي سطوح رقابت رخ می دهد وباتوجه به 

رزشکار درحال وقوع است.همچنین با توجه به بهبود امکانات قابل افزایش روزافزون تعداد ورزشکاران،این بیماري درجوانان و
مالحظه اي،بیماران دیابتی در هرنوع قادر بهمقابله در سطح ممتاز و باالیی هستند.ورزش درمانی مزایاي متعدد فیزیولوژیکی 

 و روانی براي بیماران دیابتی دارد.

ایجاد   2فعالیت بدنی نقش حیاتی در رشد و توسعه جسمی و روانی فرد بیمار دارد و در بهبود دیابت نوع  1دردیابت نوع
براین اساس باید برمشارکت در ورزش تأکید شود تا افراد مبتال به  حساسیت به انسولین و کنترل قند خون پالسما مؤثر است.

خود باشند. ورزشکاران مبتال به دیابت می توانند تقریبا در تمام رقابت این بیماري قادر به استفاده از حداکثر پتانسیل هاي 
هاي ورزشی شرکت کنند اما اقدامات احتیاطی باید انجام شوند. این اقدامات باید فردي باشد و پیوسته تنظیم و بررسی 

شته باشند و پس از آن به شود.براي مشارکت صحیح ،بیماران مبتال به دیابت باید یک معاینه ي کامل قبل ازمشارکت دا
 طورمنظم بررسی هاي پزشکی براي بهینه سازي درمان و براي نمایش دادن عوارض طوالنی مدت،انجام شود.

 ممنوعیت هایی براي ورزشکاران با شرایط خاصی که درزیرآمده است توصیه می شود.
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 ) تشخیص2

A:تاریخچه ي پزشکی . 
 ،استوماتیت کاهش وزن،خستگی،خارش پوست،خشکی دهان،راه است: دیابت با عالئم مربوط به هییپرگلیسمی هم

اغلب  2باید توجه داشت که دیابت نوع مردان).  (دراختالل نعوز سردرگمی، عفونت، زخم ها، بهبود کندشدن اختالالت بینایی،
مهم از جمله بی طیف گسترده اي از عالئم  بدون عالمت است و از طریق برنامه هاي غربالگري هدفمند مشخص می شود.

مچنین ه باکتریایی ممکن است به عنوان اولین نشانه دیده شود.،ابتال به عفونت هاي قارچی یا  تاري دید حالت تهوع، حسی،
 ظاهر شود. یا تشنج دیده می شود، ممکن است دیابت به عنوان یک بحران هیپرگلیسمی حاد که به علت کما

B . تستC 1Hb A می شود. براي تشخیص دیابت توصیه 

همچنان به طور گسترده به ویژه  OHTTو  FPGنسبتا گران است و هنوز در دسترس نیس. بنابراین معیار c1HbAآزمایش 
 در مناطق توسعه یافته ي جهان استفاده می شود. اگر درهرکدام از تست ها نتیجه مثبت شدباید به ترتیب زیر عمل کرد:

رد نتیجه تردید ایجاد شد براي تشخیص مجدد باید از همان روش آزمون استفاده خطاي آزمایشگاهی را رد نکنید، اگر درمو
 آزمون دیابت مثبت است و باید دوباره تکرار شود. در صورت بروز نتایج متضاد ازدو آزمون مختلف، شود،

C:اطالعات مربوط به پزشکی. 

وقت، سابقه یپزشکی م است باید جامع و کامل باشد،ارزیابی اولیه یک ورزشکار دیابتی که بیماري او تازه تشخیص داده شده 
 هدف اصلی این است که در شرایط خاص داشته باشد. و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی مناسب تحت عنوان معاینه ي فیزیکی،

 ي،او شامل مدت بیمار بود ارزیابی 2 نوع دیابت و عوارض مرتبط با آن تشخیص داده شود. اگربیمار مبتال به دیابت نوع
 طی،بررسی بیماري عروقی محی معاینه ي پا براي نوروپاتی ه،یمعاینه ي شبک فیزیوتراپی قلب و عروق، تاریخچه ي خانوادگی،

c1HbA، تحلیل ادرار باید انجام شود. بررسی میزان چربی و تست تجزیه و 

 منظم بررسی شود، ی و قبل از مشارکتبراي هر ورزشکار دیابتی باید عوارض موجود در دیابت قبل از شروع یک برنامه تمرین
افزایش فعالیت بدنی می تواند نارحتی قلبی که وجود دارد را تشدید  ارزیابی هاي پزشکی باید قبل از شروع رقابت انجام شود.

یابتی دمرگ ناگهانی در افراد مبتال به بیماري عروق کرونر(کنترل نشده) پرفشاري خون یا کاردیومیوپاتیکه در بیماران  کند.
 بنابراین ارزیابی اولیه قلب باید شامل عوامل خطرزاي قلبی عروقی مانند فشارخون باال، رخ می دهد. شایع تر است،

 باشد. دیسپیدمیو نوروپاتیاتونومیکی

حمل ایسکمیک باشد. تست ت یک تست ورزشی ممکن است شامل تعیین حداکثر ضربان قلب و فشارخون و همچنین تغییرات
 شناسایی کند. اند آستانه هاي ناگهانی ایسکمی بدون عالمت راورزش می تو

ورزشکاران براي شرایط محیطی سخت وحساس نیاز به ارزیابی بیشتري دارند.بیماري هاي نوروپاتی (بیماري هاي اختالالت 
اتیو است ولیفرکه پیش ساز پر عصبی)، رتینوپاتی (اختالالتی که موجب آسیب شبکه ي چشم و تاري دید تا کوري می شود)

 ھا می شود. انجام نوع خاصی از ورزش و ماکوالاِدم (بیماري هاي مربوط به چشم) مانع
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 .است مهم بسیار دیابتی ورزشکار هر براي پالسما گلوکز منظم خودآزمایی

 دهند، می مانجا مدت طوالنی یا شدید ورزش که کسانی براي) تمرین از بعد طوالنی هاي دوره براي( مکرر نظارت جمله از
 و اییغذ مواد مصرف ورزش، از قبل خون قند سطوح باشد تمرین شدت با مرتبط و مستند باید هیپوگلیسمی حادثه گونه هر

 در درمان یا و غذایی رژیم آموزش، هاي برنامه تنظیم براي غیره و ،شرایط زیست محیط بولوس،/  بازال انسولین دوز مایع،
 .یردگ می قرار استفاده مورد آینده

 :اساس این بر

 هر  دیابت به مبتال ورزشکاران براي سال در بار2 تا 1 از اعم دارد، فرد به بستگی Hb1Ac تست فرکانس •
 .است مناسب کمتر حتی یا ماه سه
 رايب کلی هاباهدف رژیم شدید درمان تحت افراد و ناکافی گلیسمی کنترل با دیابتی ورزشکاران در •

 به. دارد فردي ورزشکار به بسته که است کمتر یا و بیشتر یا Hb1Ac ≤7٪ دیابتی بیماران از بسیاري
 است افیک تنهایی به دیابتی ورزشکار منظم نظارت با هیپوگلیسمی به باگرایش فردي مثال عنوان

 .ریز درون غدد/  دیابت براي اولیه هاي مراقبت از وپرستار پزشک حمایت با
 در و اولیه تشخیص با 1 نوع دیابت در شده توصیه بازبینی روند و TUE اعتبار •

 TUE براي شده توصیه زمان مدت دارد، انسولین با درمان براي اثبات به نیاز 2 نوع دیابت
 .شود می بررسی متخصص پزشک توسط ساالنه که است سال 10 دیابت براي
 شود می سوبسترا از استفاده به منجر تمرین، طول در دیابت، در مورداحتیاطی هر •
 . است پذیر امکان دیابت درمان  مدرن هاي روش ، با هیپرگلیسمی یا هیپوکلریت یا
 اما کنید، نگهداري و آورده دست به را متابولیسم سندرم دیابت، نوع دو هر در •

 یژهو به زندگی، کننده تهدید بالقوه وضعیت یک هیپوگلیسمی، بیشتر بروز هزینه
 ممه بسیار دیابتی ورزشکاران براي هیپوگلیسمی از پیشگیري به مربوط هاي ورزش

در . دهد می افزایش را فعالیت این مربوط هاي آسیب سایر و حوادث سقوط، خطر .است
 شدید هیپوگلیسمی به ابتال خطر دهد می افزایش را دیابت ،1مبتال به دیابت نوع  ورزشکاران

 .دارد را بهبودي از پس ساعت 31 تا و ورزش طی در
 انجام ساده راه از توان می را ورزش از ناشی هیپوگلیسمی شدید يها واکنش: آن عواقب •

 .داد
 کی پشتیبانی پرسنل آل ایده حالت در نیاز صورت در ژل یا گلوکز قرص از استفاده مانند اقداماتی •

 .باشند دیده آموزش هیپوگلیسمی اضطراب درمان در باید دیابتی ورزشکار
 هیپرگلیسمی تواند می ورزش، شوند می محروم انسولین ساعت 12 از بیش از 1 عنو دیابت به مبتال ورزشکاران که هنگامی •

 اساس رب فقط را تمرین که نیست الزم. شود خودداري کتوز حضور در باید شدید فعالیت متوسط طور به .کند بدتر را کتوز و
 .بیندازیم تعویق به هیپرگلیسمی
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 درار ، کاهش وزن ، تاري دید ، خستگی  و .....عالئم اولیه بیماري دیابت عبارت است از : تشنگی ، تکرر ا

دیابت می تواند روي ارگان هاي چشم ، کلیه و پاها اثر بگذارد یا باعث بیماري هاي قلبی عروقی و کم بینایی 
 یا نابینایی شود.

خم د که خطر ابتال به زیشتر افراد دیابتی در معرض ابتال به زخم پا می باشند. اما عواملی وجود دارب دالیل زخم پاي دیابتی :
  :پا در افراد دیابتی را افزایش می دهند، که این عوامل عبارتند از

 مصرف الکل 
 بیماري هاي قلبی 
 بیماري ها کلیوي از جمله نارسایی کلیه 
 چاقی مفرط 
 اختالالت بینایی ناشی از دیابت 
 مصرف دخانیات، که باعث کاهش گردش خون در بدن می شود. 
 می باشند زخم پاي دیابتی سن، افراد مسن بیشتر در معرض ابتال به پیري و افزایش  
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معرفـــــــــــی
 

  

 

 

 

با ساختار هیأت امنایی به سازمانی  1387شروع به کار کرد و در سال  1385در نیمه اول سال  نجمن آموزش دیابت گابریکا
بخشی از پایه گذاران و عمده کارکنان این . وزارت کشور به ثبت رسید مردم نهاد با نام انجمن اطالع رسانی دیابت گابریک در

جالب است بدانید بر خالف . موسسه بیماران مبتال به دیابت هستند که به خوبی از عهده ي کنترل دیابت خود بر آمده اند
برنامه . برگرفته شده است )در استان هرمزگان(تصور خیلی از دوستان، نام گابریک از یک رودخانه جاري در جنوب ایران 

آموزشی انجمن با هدف کمک به افراد مبتال به دیابت در سطوح پیشگیري عمدتاً اولیه و ثانویه طراحی شده است و با زبان 
کلیه ي مخاطبین گابریک می توانند با یک تماس تلفنی، به صورت رایگان به . ساده براي گروه هاي هدف ارائه می شود

  .ده و پس از دریافت کتابچه آموزشی رایگان، از دیگر خدمات آموزشی انجمن استفاده نمایندعضویت انجمن درآم

 :پیام گابریک
 ما در گابریک تالش می کنیم تا هیچ کس به دلیل ناآگاهی یا ناامیدي، دچار عوارض دیابت نشود

 :اموریت گابریکم
آموزش متنوع و جامع، مبتنی بر نیاز گروههاي (گابریک با ایجاد شبکه آموزشی گسترده و پیاده سازي مدل مدرسه دیابت 

 )هدف و برابر با استانداردهاي جهانی
 در نظام آموزشی تحت نظارت و متحول بر پایه ارزشیابی، نوآفرینی و پژوهشهاي کاربردي

 با بهره گیري از مدرسین و مشاورین آموزش دیده و همدل که اغلب مبتال به دیابت هستند
 همکاري هاي بین بخشی، مشارکت مردمی و هماهنگی با متولیان بین المللی سالمت و با اتکا به

 با هدف پیشگیري ، کنترل و کاهش میزان فراوانی دیابت و عوارض آن
 مبتالیان به دیابت، گروههاي در خطر و خانواده ي آنها، جامعه پزشکی و بهداشتی و سایر اقشار مردم را

ایجاد می کند و در حمایت از جامعه افراد مبتال به  آموزش می دهد، درآنها انگیزه
 .دیابت می کوشد

 

 
 
 

 سازمــــــان
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 )1395تا  1385(سال فعالیت  10دستاورد بزرگ گابریک در  10
دم نهاد حاضر در جلسه و الگوي جهانی در دعوت به اجالس سازمان بهداشت جهانی و ایراد سخنرانی به عنوان تنها سازمان مر -1

 زمینه ي آموزش دیابت
 1395دریافت لوح ملی سالمت از وزیر بهداشت در هفته ملی سالمت سال  -2
 2010دیابت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال برترین نمونه آموزش  -3
 :هزار فرد مبتال به دیابت در خانواده ي بزرگ گابریک 100پوشش بیش از  -4
 کودك مبتال به دیابت و خانواده هایشان 3،776پوشش حمایتی و آموزشی  -5
 نفر ساعت آموزش براي مدیریت شخصی دیابت 443،500ارائه   -6
 شی به جامعه پزشکی و پیراپزشکینفر ساعت آموز 29,027 -7
 برنامه ي آموزشی توسط گابریک 30شهر کشور در بیش از  20پوشش جغرافیایی  -8
 کتب آموزشی و نشریه 1،321،000تدوین و چاپ  -9
 روبان آبی نفر در کمپین خالقانه ي 485،000عضویت بیش از  -10

 

 آدرس سایت:

http://www.gabric.ir/aboutUs 

 

 

 

http://www.gabric.ir/news/608
http://www.gabric.ir/news/608
http://www.gabric.ir/news/617
http://www.gabric.ir/news/242
http://www.gabric.ir/quarterly
http://www.gabric.ir/quarterly
http://www.gabric.ir/pages/197
http://www.gabric.ir/pages/197
http://www.robanabi.ir/
http://www.robanabi.ir/
http://www.gabric.ir/aboutUs


۲۱ 
 

 

 



۲۲ 
 

 

 



۲۳ 
 

 ـــــــــــفعالیت
 
 

 
 SpiruMays.  شد لیتشک نایرولیاسپ يها کاربرد توسعه و  يبردار بهره هدف با 96 سال در گروه نیا

 وکوتاه اول فاز در که است يسبزوار میحک دانشگاه ی زیست شناسیکارشناس يدانشجو چهار از متشکل
 و دینما ثبت یگاهدانش یعلم يها طرح در را پروژه توانسته گروه.است کرده آغاز را نایرولیاسپ پرورش، مدت

گروه  موفق به ارسال پکیج هاي مختلف این جلبک شگفت انگیز به بسیاري از مناطق کشور شده است.
 شده است. آغاز 1397 آذر از دوم فاز و کند یم پژوهش نایرولیاسپ يرو بر یاختصاص طور بهاسپیرومایز 

 

 ارآفرینانهک
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معرفـــــــــــی
 هرتش ییغذا يطال معدن به که يطور به ره؛یغ و یمعدن مواد ن،یتامیو يادیز زانیم با است رنگ رهیت سبز جلبک کی نایرولیاسپ 

 ایدن يکشورها شتریب به آن يآوازه 1970 سال از سپس و کردندیم استفاده جلبک نیا از ستمیب قرن لیاوا همان از هاآزتک. دارد
 امروزه. کردند باز کایآمر به را جلبک نیا يپا ییذاغ محصوالت يدکنندهیتولي هاشرکت نینخست 1979 سال در. دیرس

 نیتربزرگ .هستند جلبک نیا يهادکنندهیتول نیتربزرگ جزو یلیش و کیمکز هند، تنام،یو لند،یتا ن،یچ کا،یآمر يمتحدهاالتیا
 نیا کشت ختانهخوشب. هستند زدهیقحط يکشورها خصوص به قایآفر و هند ه،یروس ژاپن، زین آن يکنندهمصرف يکشورها
 .است شده شروع زین رانیا در محصول

  مورد ازخواص درمانی اسپیرولینا:10
 .ارباالاستیبس ،يازموادمغذ ياریدربس نایرولیاسپ -1
 ی است.ضدالتهاب وخواص يارقویبس هاي دانیاکس یآنت يدارا نایرولیاسپ -2
 .دهد کاهش را خون دیریسیگل يتر و LDL سطوح نایرولیاسپ -3
 .کندی م محافظت LDLکلسترول شدن دهیازاکس نایرولیسپا -4
  . بخشد رابهبود واستقامت یعضالن قدرت است ممکن -5
 دهد کاهش را خون فشار است ممکن نایرولیاسپ که دهدیم نشان مطالعات -6
 بخشدی م بهبود را کیآلرژ تینیر عالئم نایرولیاسپ  -7
 .اشدموثرب یخون کم هیعل است ممکن نایرولیاسپ -8
 .دارد دهان سرطان برابر در خصوص به سرطان ضد خواص نایرولیاسپ که رسدی م نظر به -9

  .کند کمک قندخون کنترل به است ممکن نایرولیاسپ -10
 
  : وعوارض خواص و نایرولیاسپ ییغذا رزشا

 .باشدی م حاضرعصر انسان یسالمت ودرمجموع ییودارو ییغذا يارزشها نهیدرزم يا دهیپد شک یب نایرولیاسپ
 مانند ییها نام آن به که است نموده مجذوب را کارشناسان چنان آن سبز جلبک نیا نایرولیاسپ ییغذا ارزش

 صنعت مختلف يها درشاخه بلکه ییغذا عیدرصنا تنها نه نکهیا اند،جالب داده را ندهیآ يغذا ای غذا نیبهتر
 .است تهافی فراوان کاربرد زین يوکشاورز يودامپرور قاتیوتحق
 رمناطقد يا هیتغذ دیکمبودشد با یکودکان توانسته آن قاشق کی تنها یعنی تازه نایرولیاسپ گرم5 مصرف تنها

 .دینما لیتبد مپل تپل خودمان قول وبه سالم کامال یمانندکودکان به روز نود از درکمتر را جهان محروم
 که ناهایگ برخالف یعنی.باشدی م آن بودن هضم قابل نایرولیاسپ رنگ سبز یخوراک درموردجلبک جالب نکته

 بخاطر نایرولیاسپ .شوندی م دفع بدن از نخورده دست اصطالح وبه ستین جذب قابل ها آن درصد نود تا یگاه
 .باشدی م جذب قابل انسان گوارش ستمیس در یراحت به یسلول نازك وارهید
 

 : از عبارتند نایرولیاسپ ییدارو و گوناگون خواص
 اسقامتو بوده یارعالیبس تیتقو به توجه با و یعموم بطور سالمت حفظ و یابیباز فشارخون، تیتثبو  کنترل و کلسترول اب،کاهشالته ضد 

 از نه تنها از دیگر خواص آن است . این جلبک يانرژ مصرف جالب کنترل زین و تیفعال و تالش و کار اثر در یخستگ ،کاهشیوجسم یروح
  .رساندی م انسان بدن يها سلول به متداوم طور به را يانرژ بلکه نموده يریجلوگ آن هنگام زود ولاف و يانرژ یناگهان مصرف

افت این جلبک به نسبت ب .گردد یم عرضه بازار به زین نایرولیاسپ قرص و پودر صورته ب به تازگی العاده فوق طعم از گذشته که نایرولیاسپ
 .گوشت قرمز قرار میگیرد و یماه و مرغ مانند . طوري که در رده بندي، باالتر از منابع غیر گیاهی است نیپروتئ ازغنی  گیاهی که دارد بسیار

  . ندکی م عمل دانیاکس یآنت یعنی یجوانعصاره  يحاو البته صد و یمعدن مواد و نیتامیوحاوي  کوچک يها بسته مانند نایرولیاسپ يها سلول

 اسپیــــرولینا



۲٥ 
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