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 نو دوباره سازی سلولهای بدقرآن 

 نم مرادان ص

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران.

نوع مختلف مي باشد تشکيل شده است كه مشتمل بر سلولهاي  200مجموعه پيچيده بدن انسان ، از ميلياردها سلول زنده كه شامل  قدمه:م

تخصص يافته اي به نام سلولهاي ترشحي هستند. سلولهاي ترشحي هورمون و آنزيم ترشح مي كنند كه براي عصبي به نام نورون و سلولهاي 
 هر نوع از سلولها، در بدن كار خاصي دارند. سلولهايي كه كار يکسان انجام مي دهند با هم بافتهاي كارهاي گوناگوني در بدن به كار مي روند.
را تشکيل مي دهند. بافتها نيز در كنار يکديگر اندامها را مي سازند كه بخشهاي مهم و اصلي بدن  مختلفي مثل بافت عضالني و بافت عصبي

كه  دهستند. ششها، قلب، كبد و كليه ها، اندامهاي مهم بدن به شمار مي روند كه در ارتباط با هم بوده و هر كدام سيستمي را به وجود مي آورن
. به عنوان مثال: قلب، رگهاي خوني و خون در مجموع، سيستم گردش خون را مي سازند. اين سيستم هر سيستم كار بسيار مهمي انجام مي دهد

هر ثانيه، ميليونها سلول از بين مي روند و ميليونها سلول ديگر جايگزين آنها مي شوند. يک ر د اكسيژن و مواد غذايي بدن را كنترل مي كند.
زارم اينچ قطر دارد. در بدن انسان سلولهاي مختلفي وجود دارد كه هر كدام براي كار خاصي ميليمتر يعني يک ه 025/0سلول معمولي حدود 

 نشکل گرفته اند. با كمي دقت در ساختار بدن و سيستمهاي موجود در آن و چگونگي كار و ارتباط آنها با يکديگر، بايد اعتراف نمود كه انسا
 آفريدگار استپيچيده ترين و در عين حال شگفت انگيزترين مخلوق 

 یافته های قرانی:

 
 آيا ما از آفرينش نخستين از پا درآمديم؟! نته تتنتهتا درنيامديم بلکه اينها پيوستته در آفرينش جديد نيز هستند. 

ته آنتهتا مي ب "دوبتاره زنتده نتختواهتنتد شتد " يه خطاب به كساني است كه مي گويندنکته ا نکته آيه: انسان پيوسته در آفرينش جديد است
 دگتويد: نکند ما در آفترينش نخستين همه توان خود را از دست داده باشيم! و بعد خطاب به آنها مي گويد كه: آنتهتا پيوسته در خلقتت جدي

 )يعني تجديد خلقت( هتستتتنتد.

طوريکه در طول زندگي چندين بار  بههائي در بدن انسان مي ميرند و سلولهاي جديدي درست مي شوند. پتيوسته سلول:نتیجه گیری

بجز سلولهائي كه احساس هويت و شخصيت فرد با آنها صورت مي گيرد و گفته مي شود كه سلولهاي اعصاب  عوض مي شود كامالً انسان بدن
 هستند.

 كلمات كليدي:قرآن، سلول هاي بدن
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