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 ۲۵/۰۶/۲۰۲۱           نویسنده پوهاند بشیر احمد زکریا

 ترجمه: رحمت آریا
 

 جنگ های بی پایان

 راِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا

 میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی

 ۱۹ -نقش کرونا 

 بیست و یکم قسمت 
 

 پوهنتون کولمبیا، پوهنځی دکتوران طب و جراحان پوهاند متقاعد و لکچرر خاص

 نیویورک
 

 زدهمیفصل س

 
 :قسمت فوقانی گرافۀ ترجمـ

 
 سالید پنجم

 

 
 

موش  ۀرود -میان همستر،  ۀـرگی کیس ، به دنبال مشاهدات ما در بسیاری از آزمایشات آماده سازی موی ۵سالید شماره 
نشت جریان یکروسکوپ درون حیاتی، اسالمون در زیر فیلم ها و عکس های م خیلی کوچک شفاف ماهی مِ صحرایی و د  

با اتصاالت  را طبیعی نورمال و رگ یک مویشما در سمت چپ سالید  رگی را به صورت گرافیکی نشان می دهد. موی
 حجرهلیال را به دیواره داخلی یاندوت ۀحجر ۀـمشاهده می کنید که هست عربی( –)خیط اکتین  )شکاف( و ریز رشته ها

و  تراما، ، کم خونی،  کلینیکیشوک  سمومیتوکین ها ، این( ریز رشته ها ناشی از سسمیو -انقباض )اکتین  متصل می کند.
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پی در ، آزادسازی  ها زخمهپاسخ به هر یک از این  رگی می شود. موی نشتیروسی منجر به احمله های باکتریایی و و
شواهدی  شما ،برویم هامریضی فعالیت های پیچیده  اینکه بهقبل از  .التهاب پیچیده است که در باال نشان داده شده است پی

یکی از پیشگامان بزرگ مانند  ۀتجربیاتی یافت می شوند و بوسیلـیکروسکوپ ام های الکترو در عکس تنهارا می بینید که 
 .گرفته شده استرد هارو   پوهنتونمجنو از 

 
 سالید ششم

 

 
 

رگی را به وضوح مشاهده می کنید ، با هسته های طبیعی ،  لیال موییاندوت حجرات شما ، ۶در اینجا در سالید شماره 
 که حجراتی انداتصاالت ، محل بالفاصله زیر  1یسیتهاازواحد. پر RBCما و یک زبا لومن پر از پال محالت محکم اتصال
می شوند ، غشایی  پهن قاعدویرگ در امتداد غشای  اتصاالت موی نزدیک به محلدر فضای بینابینی  بصورت نا متراکم

 ک الیه را حفظ می کند.یو  نازکلیال یرگ اندوت های موی تیوبکه یکپارچگی 
 

 سالید هفتم
 

 
 

رشته باعث تغییر شکل هسته  -را مشاهده می کنید ، انقباضات ریز زهری شدن - اپس ۀشما زخمـ،  ۷در سالید شماره فوقاً 
وفهای د و نرگی می شو لیال موییاندوت حجراتلیال و یاندوت ۀحجر م )مایع( وریاتصال را ایجاد می کند که باعث فرار سج 
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 - Pericytes 
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ولهای یکیکرومولایر م  و س 4لبومینا، 3یبرین اف -نجینییبروا، ف ]لخته ها[« 2پلیت لت ها -حجرات خون بدون هسته »با 
]حجرات  م از لومن ،وری. با از دست دادن ساند دفاعی تحرکیک  درست مانندها  5ولینیبم می شود. برخی از گالوریس

ـد وردیسک مانند  [RBC -سرخ خون   د.ننیز با فشار دادن یکدیگر تغییر شکل می ده م 
 

 سالید هشت
 

 
رگی تحت فشار قرار می  یدرولیکی مویابا فشار ه حجرات سرخ خون، حتی  موی رگی نشتۀ ـبا ادام ۸در سالید شماره 

وف راند و یک نلیال تغییر می کیاندوت حجراتد و شکل آنها توسط لبه های اتصال نگیر قاعدوی ایجاد می کند. غشای  ج 
کرویات ی از سه یک جوف در بیخ هموارِ  ، یکرگ حفظ می شود. در سمت راست موی تیوببرای حفظ یکپارچگی 

نشان می دهد که چگونه در را  الکترو مایکروسکوپیقابل مشاهده است. این غیر عادی ترین عکس  حجرات سرخ خون
لکه های سیاه  مثلرانده می شود که در زیر پوست  درز وسطی فضای به کرویات سرخ خونحتی زهری شدید  زخمه های

 و سفید قابل مشاهده تبدیل می شود.
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  - platelets ستند که به بدن شما کمک می کنند تا لخته شود تا خونریزی متوقف شود. اگر یکی از رگ های خونی اخون  : حجرات خیلی خورد

را  )لخته(  بند -مجرا به سرعت به محل آسیب می رسند و یک  ]پلیت لت ها[ارسال می کند. سپس  ]پلیت لت ها[شما آسیب ببیند ، سیگنال هایی را به 

 در عربی صفحیة دََمویة گفته شده است و من آنرا حجرات خونی بدونه هسته ترجمه نموده ام. مترجم سیب ایجاد می کنند.برای رفع آ
3
 - fibrinogen-fibrin 

4
 - albumin 

5
 -  globulins : ستند و در آب خالص حل البومین ها انسبت به  بلند تری مالیکیولکه دارای وزن  اندولن ها خانواده ای از پروتین های کروی یبگال

 دفاعی تولید می شوند ، در حالی که برخی دیگر توسط سیستم جگرنمی شوند اما در محلول های نمک رقیق حل می شوند. برخی از گلوبولین ها در 

 مترجم -ستند.ان اصلی ترین پروتین های خون نیجییبروالبومین ها و فابدن تولید می شوند. گلوبولین ها ، 
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 نهم سالید
 

 
 

،  ۶همانطور که در سالیدهای  " است.6رگ موی یا درز نشتم ومربوط به بحث ما درباره "سندر در باال، ۹سالید شماره 
به خوبی  مهم است که قبالً  7 داخل عروق در خون یاتفزیکی و اشکال محتو یناتومیکا ۀانداز داده شد،، نشان  ۸ و ۷

 ۀـموش ، کیس 8یسنترمِ  بند یا –روده  رگ در به بستر موی زخمهدر آزمایشات اولیه ما به عنوان مثال  شده بود.ـشناخته ن
ل داخل لیکیوومی شود ، اولین م 10امییایسک ۀزخمـو اندام و قلب موش صحرایی که باعث گرفتگی و آزاد شدن  9همستر

( به عنوان مالیکیولیگاوات = وزن یدالتون )م ۴۰۰۰۰۰ ۀولی با اندازلیکیوموزن  ن بود!جینییبرواعروق که فرار کرد ، ف
کمتر از  با این حال ، یافتن شکل آن مانند یک سوزن با عرض بسیار بزرگ نباید خیلی زود درز کند. لیکیولوکرومم  یک 
50μm  وزن  لبومین بااول یکیلوبه فضای بینابینی )خارج عروقی( مانند م بتواند از فضای داخل عروق تاباعث می شود
ن ها ــیـبولدیگر ، گال جانباز  مشابه خارج شود. طرزبه  70μmکمتر از  یو قطر عرض D ۶۹۰۰۰ لیکیولیوم
تا یب Kd 300 ,1و  200K  ،156Kd لیکـــیــولیومی( با وزن ـدفاع معافیت مـستـول های سییکیلوـرومــک)م  

به مجرد ول هایی هستند که یکیلوکرومـمیکرومتر ، آخرین م   200با اشکال بسیار کروی و قطرهای تا  11لیپوپروتین
خونریزی موضعی می که منجر به رگ  موی تیوبقبل از شکستن یکپارچگی ، لیالیاتصالی اندوت بزرگتر شدن درز های

  .می شوند رگ خارج از لومن موی شوند
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 - Capillary Leak Syndrome 

7
  - intravascular داخل األوعیة الدمویة -   

8
 - rat mesentery 

9
 - hamster pouch 

10
 - ischemia 

11
 - beta Lipoprotein 

  

 

Concept of Size Specific Molecules for Biophysical 
Approach in Conditions of Capillary Leak 

  

  Approximate Shapes 

             and  

Sizes of Macromolecules 

           of Serum…
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 سالید دهم
 

 
            

های خونریزی دهنده وجود  یروساها و وا بوال مشاهده شده است. باکتریای عفونت هایچنین پدیده ها در "طاعون سیاه" و 
  و در نتیجه با مرگ و میر بسیار باال در نظر گرفته می شوند. زهریدارند که بسیار 

 
 دارددامه ا

 یازدهم سالید

Severe Bacterial and Viral Infections may 

Cause Leakage of even RBCs turning into visible 
black blotches on the skin like in Black Plague, Ebola 

and Hemorrhagic Viral Infections.

Black Plague’s likely cause:                                                                                    

bacterial strain of Yersinia pestis.                                                      

 
 
 
 

  

mailto:maqalat@afghan-german.de

