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قرآن و نقش سلولهای موجود در خون
صنم مرادان
مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم  ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران

مقدمه:خون از عناصر سلولى معلق در پالسما تشکيل شده و عناصر سلولى آن عبارتند از :گلبولهاى قرمز ،گلبولهاى سفيد و پالكتها .ميزان
حجم اين عناصر در خون چهل و پنج درصد است و پنجاه و پنج در صد بقيه حجم خون  ،پالسما مى باشد.
اتركيبات خون عبارتنداز :گلبونهاى قرمز و لوكوسيت يا گويچه هاى سفيد شامل گرانوليست  ،لنفوسيت  ،مونوسيت  ،پالكتها
مهمترين عمل گلبولهاى قرمز ،رساندن اكسيژن از ريه ها به سلولها و بازگرداندن گازكربنيک به ريه ها است  .ريه ها با عمل دم و بازدم وظيفه
جذب اكسيژن از خارج بدن و دفع گازكربنيک به خارج از بدن را به عهده دارند .مهمترين وظيفه گلبولهاى سفيد دفاع از بدن در مقابل عفونت و
بيماريهاست  .برخى از گلبولهاى سفيد ،باكتريهاى مهاجم را در ميان مى گيرند و آنها را از بين مى برند .دسته اى ديگر از آنان در مقابل
بيماريهاى مختلف در بدن ايجاد مصونيت مى كنند .گلبولهاى سفيد تک هسته اى در غدد لنفاوى  ،لوزه ها ،طحال  ،كبد و مغز استخوان ساخته
مى شوند .پالكتها باعث انعقاد خون در هنگام خون ريزى مى شوند و كوچکترين سلول بدن مى باشد و عمر آن بين هشت تا ده روز كه در مغز
استخوان ساخته مى شوند .پالسما ،ضمن رساندن آب و مواد غذايى به سلولها ،حامل مواد پروتئينى و عوامل انعقاد خون  ،مواد معدنى
و هورمونهاى الزم جهت رشد بدن مى باشد؛ پالسما مواد زايد را از سلولها مى گيرد و براى دفع به كليه ها مى رساند.
یافته های قرانی:

هر كسي در درون خود نيروي پشتيباني دارد.
«نَفس» :زندگي و خودآگاهي در پديده زنده ،و آنچه غرائز و احساسات و هستي خود را درک مي كند و از خود بعنوان "من" ياد مي كند
است  .پديده زنده با زنده بودن نَفس زنده است و با مردن نَفس مي ميرد و همينطور با مردن بدن نَفس نيز مي ميرد .نفس در آيه مجاز است
و بجاي جسم آمده است .بعبارتي آيه مي گويد :هر جسمي نيروي پشتيباني دارد كه نتيجه پشتيباني از زندگي آن جسم مي شود.
«حافظ» :اسم فاعل از مصدر حفظ است .حفظ بمعني :چيزي را از درون يا در درون نگهباني و نگهداري و پشتيباني نمودن است.حراست
بمعني :چيزي را از بيرون نگهباني و پشتيباني نمودن است و حافظ :كسي يا چيزي است كه چيزي را از درون آن يا در درون آن نگهباني و
نگهداري و پشتيباني مي كند.نکته آيه :هر كسي در درون خود نيروي پشتيباني دارد.
نتیجه گیری :بدن هر انساني يک سيستم حفاظتي دفاعي دارد .برخي از سلولهاي آن در جاي مخصوصي به انتظار وارد شدن غير خوديها
شامل باكتريها ،ويروسها ،ميکروبها و مواد خطرناک هستند و برخي با جتريان ختون در ستراستر بدن گتشتت ميزنند و هتنگام برخورد با
دشتمتن با آن درگير شده و آنرا از پا در مي آورند .و به اين ترتيب سالمتي بدن را در برابر بيماريها حفظ مي كنند و بدن زنده مي ماند و با
زنده ماندن بدن نفس زنده مي ماند.
كلمات كليدي:قرآن سلول هاي خون
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