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خبــر

اثر نامطلوب بی حسی موضعی بر دندان کودکان
Web MD: امروزه استفاده از داروهای بی حس کننده موضعی در دندان پزشکی بیش از هر جای 
دیگری رواج دارد. همچنین مراجعه کودکان به مطب های دندان پزشکی در سال های اخیر افزایش 
قابل مالحظه ای داشته که همین منجر به گسترش استفاده از مواد بی حس کننده شده است. گروهی 
از پژوهشگران به تازگی با قرار دادن سلول های دندان کودکان در معرض مواد رایج بی حس کننده 
موضعی به این نتیجه رسیدند که این مواد جلوی تکثیر سلولی و در نتیجه رشد دندان را می گیرد. در 
این مطالعه مشخص شد هر قدر دندان بیشتر در معرض مواد بی حس کننده مصنوعی قرار گیرد و 
هر قدر غلظت این مواد بیشتر باشد، اثرات نامطلوب آن در عملکرد میتوکندری سلول های دندان 
بیشتر می شود. همین تداخل در عملکرد در نهایت به بروز مرگ سلولی می انجامد. این پژوهشگران 
بر این باورند که اگر مطالعات آینده نیز این پدیده را مورد تائید قرار دهد، شاید الزم باشد که برخی 

رویه های مربوط به استفاده از مواد بی حسی موضعی برای کودکان تغییر یابد.

کشف قدیمی ترین مورد سرطان خون
Medscape: پژوهشگران آلمانی در شهر اشتوتگارت با مطالعه بقایای استخوانی یک زن که 
در دهه سی ام زندگی خود در حدود 7 هزار سال پیش درگذشته بود، به نشانه های وجود سرطان 
خون در بافت های داخلی استخوان وی برخوردند .به نظر می رسد این زن بر اثر عوارض این 

بیماری درگذشته است .
در همین زمینه هیک شرف، پژوهشگر مرکز مطالعات دیرین زیست شناسی و تکامل انسان 
سنکنبرگ اعالم کرد: »ما قطعات مختلفی را از استخوان های این اسکلت بررسی کرده و در 
مطالعات خود از سیستم پرتونگاری مقطعی کامپیوتری استفاده کردیم. تیم پژوهشگران  ما در 
این بررسی ها با عالئم غیرمعمول از بین رفتن بافت های داخلی استخوان ها در بخشهای استخوان 

بازوی سمت راست و جناغ سینه رو به رو شدند.« 
باید توجه داشت که در محوطه مورد نظر که جسد این زن در آن کشف شده، ده تدفین 

دیگر نیز انجام شده بود. بر اساس 
شده  منتشر  رسمی  گزارش های 
در این رابطه، این تدفین ها در یک 
محوطه متعلق به دوران نوسنگی 
کشف  اشتوتگارت  مولهاوسن 
شده و در هیچ کدام از موارد دیگر، 
استخوان های کشف شده در این 
این  مشابه  نشانه های  منطقه، 
هیک  نمی شود.  دیده  بیماری 

شرف   در خاتمه توضیحات خود افزود: »البته 
ما نمی توانیم به طور دقیق اعالم کنیم که این زن چگونه و به چه صورت بر در اثر 

این بیماری درگذشته است.«

 ترجمه: مریم حسینی

کنونی،  دنیای  »در  عنوان  با  مقاله ای  در  مقدمه: 
غربی های مدرن از چه بیماری هایی می میرند؟« که 
اخیرا در نشریه گاردین به چاپ رسیده، به سرطان، 
دمانس، بیماری قلبی و گونه یا گونه های جدید 
بیماری های عفونی، اشاره شده که قاتالن مدرن به 
حساب می آیند. در شماره قبل، به موارد سرطان و 
دمانس اشاره شد. در این شماره، دو مورد دیگر از 

نظر خواهد گذشت.

بيماري قلبي
ما کجا هستیم؟

در طول 50 سال گذشته، پیشرفت هاي قابل 
توجهي در میزان مورتالیتي ناشي از بیماري های 
قلبي عروقي رخ داده است. در آن سال ها، بیماري 
قلبي مسبب نزدیک به نیمي از مرگ ها در کشورها 
بود. با کمي تفکر، پیدا کردن دلیل آن زیاد مشکل 
نیست. سطح مصرف دخانیات 4 برابر بیشتر از زمان 
کنوني بود و رژیم غذایي غني از چربي هاي اشباع، 
شیر پرچرب، کره و گوشت قرمز کامال عادي به 

شمار مي آمد. 
امروزه این نوع غذاها با مواد غذایي کم چرب، 
روغن هاي گیاهي، شیر کم چرب و گوشت سفید 
جایگزین شده اند. داروهایي در دسترس قرار دارند 
که فشار خون و سطح کلسترول را کاهش مي دهند 
و مي توان عروق خوني کامال گرفته یا باریک شده را 

بدون نیاز به جراحي هاي بزرگ درمان  کرد.
در حال حاضر، چه؟

روند ابداع داروهایي براي قلب هاي آسیب دیده، 
یک مشکل کلیدي دارند: آزمایش کردن آنها مشکل 
و سخت است. ما نمي توانیم قفسه سینه بیمار را باز 
کنیم تا نمونه هاي بافت قلبي را برداریم. این مساله، نه 

عملي است و نه اخالقي.
یک راه حل براي دانشمندان در سال هاي اخیر، 
استفاده از سلول هاي بنیادي است. محققان دانشگاه 
ناتینگهام انگلستان، با استفاده از سلول هاي پوست 
بیمار و خواباندن آنها در مواد مغذي، توانستند آنها 
را به سلول هاي بنیادي تبدیل کنند؛ نوعي از سلول 
که مي تواند به هر نوع بافتي تبدیل شود. این سلول ها 
سپس به سلول هاي قلبي ارتقا یافته و در ظروف 
پتري نگاه داشته مي شوند تا آزمایش هاي مورد نظر 

روي آنها انجام شوند. این سلول ها، براي آزمایش 
داروهاي جدید بسیار ایده آل بوده و باعث پیشرفت 

فوق العاده مهمي مي شوند.
دیگر دانشمندان معتقدند شاید بتوان در آینده 
نزدیک از سلول هاي بنیادي، مستقیما براي ترمیم 

بافت قلبي آسیب دیده استفاده کرد.
مشکالت موجود چه هستند؟

هرچند روش هاي عملي پزشکي و جراحي ها به 
افراد مبتال به بیماري هاي قلبي عروقي بسیار کمک 
کرده و جان هاي زیادي را نجات مي دهند، مسائل 
اپیدمیولوژیک زیادي وجود دارند که این منافع را 
تهدید مي کنند. به طور مثال، میزان مصرف سیگار 
بین سال هاي 1972 و 1994، به طور قابل توجهي 
کاهش یافته، اما پس از آن، کاهش شیب آن روند 
کندتري به خود گرفته است. از سوي دیگر، شیوع 
مصرف بی رویه مشروبات الکلي از دهه 1970 
تغییر قابل مالحظه اي نداشته است. از آن بدتر، از 
میانه دهه 1980، چاقي دوران کودکي در دختر و 
پسر روند صعودي داشته است، در حالي که میزان 
چاقي بزرگساالن نیز کماکان به افزایش خود ادامه 
مي دهد. از این رو با بروز بیشتر دیابت روبرو هستیم. 
تمامي این عوامل، میزان خطر مرگ و میر ناشي از 

بیماري قلبي را بیشتر کرده و در آینده نزدیک، مجددا 
با میزان باالي این نوع مرگ و میرها روبرو خواهیم 
شد. محققان هشدار مي دهند، در واقع، این عوامل، 
روند نزولي بیماري قلبي و مرگ و میر ناشي از را که 
در حال حاضر شاهد آن هستیم، معکوس کرده و به، 
باعث افزایش آنها خواهند شد. مساله اي که مي توان 

منتظر بروز آن بود.

بيماري های عفوني
ما کجا ايستاده ايم؟

ریشه کنی بیماري های عفوني در دنیاي غرب، 
به طور کلي به توسعه برنامه هاي واکسیناسیون و 
آنتي بیوتیک ها نسبت داده مي شود، هرچند پیشرفت 

بهداشت و آموزش آن نیز از عوامل کلیدي هستند.
در حقیقت، میزان مرگ و میر ناشي از سل، به 
عنوان یک قاتل خطرناک، از اواسط قرن 19 رو به 
افول گذاشت. در سال 1838، سل منجر به مرگ 
حدود 4 هزار نفر در هر یک میلیون نفر جمعیت 
شد، اما تا سال 1900، این رقم به حدود 1000 نفر 
در هر یک میلیون نفر جمعیت رسید. واکسن ها و 
آنتي بیوتیک ها کاري براي این کاهش انجام ندادند. 
عالوه براین، مشخص نیست اصال چرا این کاهش 

رخ داد؛ اما مشخص است که برنامه هایي مانند پروژه 
واکسن BCG، در اواسط قرن 20، سل را از هیبت 

یک قاتل خطرناک بیرون آورد. 
در حال حاضر، چه؟

در دنیاي غرب، بسیاري از بیماري هاي عفوني 
به دام افتاده اند، اما ایجاد تعادل یک مساله اضطراری 
است. در دهه 1960، گفته شد یک جراح عمومي 
آمریکایي ادعا کرده بیماري هاي عفوني به طور کامل 
مهار شده اند. این داستان ممکن است ساختگي 
باشد، اما قطعا نگرش آن زمان را به تصویر مي کشد. 2 
دهه بعد، HIV به غرب رسید و داستان کامال روشني 
درباره خطر همیشه حاضر بیماري هاي عفوني بر سر 
زبان ها افتاد. این بیماري ها مي توانند بسیار سریع و از 

دیگر قسمت هاي دنیا گسترش یابند.
عالوه براین، افزایش مقاومت آنتي بیوتیکي که 
نتیجه استفاده بیش از حد آنها است، منجر به افزایش 
ترس و نگراني در مورد این موضوع شده، زیرا ممکن 
است در آینده نزدیک، یکي از ابزار دفاعي کلیدي 
غرب در مقابل بیماري هاي عفوني از دست برود، 
مگر آنکه، کمپاني هاي داروسازي روند ابداع و 

ساخت داروهاي جدید را سرعت بخشند.
مشکالت موجود چه هستند؟

در دنیای کنونی که همه افراد به طور فراینده ای 
به هم مرتبط اند، محدود نگاه داشتن بیماري هاي 
عفوني کاري است بسیار مشکل. تغییرات به وجود 
آمده در الگوهاي آب و هوایي و افزایش مهاجرت 
از مناطق آسیب دیده در اثر باال آمدن سطح دریا یا 
گسترش بیابان ها، خطر رسیدن بیماري هاي جدیدیا 
گونه هاي جدید از بیماري هاي از پیش موجود را به 

غرب، تشدید مي کنند.
مشکالت  توسعه،  حال  در  کشورهاي  در 
بیماري هاي عفوني با مسائل سالمت، مانند دیابت 
و چاقي، جایگزین شده اند. هرچند هنوز هم در این 
مناطق مشکالت بزرگي در رابطه با بیماري هاي 
عفوني، مانند ماالریا، سل و ایدز، قد علم مي کنند، 
دیابت و چاقي نیز افراد را تحت تاثیر قرار مي دهند. 
کشورهایي از این دست )مانند ویتنام که مثال خوبي 
در این زمینه است(، به کمک هاي قابل توجهي از 
سوي آژانس هاي جهاني، مانند سازمان جهاني 
بهداشت، نیاز دارند، هرچند این آژانس  ها خود 
حمایت هاي مورد احتیاج خود را از کشورهاي 

غربي دریافت نمي کنند.

یافته های  براساس   :Live Science
می توانند  محققان  جدید،  تحقیق  یک 
با خواندن اثر 150 ژن از هر فرد، سن 
بیولوژیک وی را تعیین کنند، که ممکن 
است با سن تقویمی وی متفاوت باشد. 
فرد،  هر  بیولوژیک  سن  براین،  عالوه 
مقیاس بهتری برای تعیین سالمت وی، 
در مقایسه با سن تقویمی همان فرد است. 
محقق ارشد این مطالعه از کینگز کالج 
معتقد  مقاله  مسئول  نویسنده  و  لندن 
است: »بسیاری از افراد قبول دارند که 
اما  نیستند.«  هم  شبیه  ساله ها   60 همه 
هنوز سن تقویمی یک فرد برای تعیین 
هر موضوعی، از حق بیمه فرد گرفته تا 
نیاز واقعی وی به اعمال پزشکی در نظر 

گرفته می شود.
در این مطالعه جدید که به تازگی در 
چند  به   Genome Biology نشریه 
رسیده، محققان مواد ژنتیکی را از تعدادی 
فرد سالم 65 سال گرفته و آزمایش کردند. 
آنها به دنبال ژن هایی بودند که سالم ماندن 
افراد را با وجود باال رفتن سن، تضمین 

می کنند.
دانشمندان 150 ژنی را یافتند که از آنها 
برای محاسبه آنچه »نمره سن ژنی سالم« 
می نامند، استفاده کردند. به منظور بررسی 
این موضوع که آیا این نمره های به دست 
آمده، واقعا وضعیت سالمت افراد رانشان 
می دهند، پژوهشگران روش کار خود را 
در یک گروه جداگانه از شرکت کنندگان 
که همگی 70 سال سن داشتند، تکرار 
کردند. دانشمندان دریافتند که نمره های 
باالتر واقعا با سالمت بهتر، مانند سالمت 
شناختی بهتر، رابطه مستقیم داشتند. به طور 
خاص، آنها دریافتند که بیماران مبتال به 
آلزایمر،نمره های کمتری از نظر سن ژنی 

سالم به دست آوردند.
مطالعه،  »این  معتقدند:  محققان 
شواهدی قوی مبنی بر این موضوع ارائه 
می دهد که دمانس در انسان، در واقع نوعی 
تسریع پیری یا شکست در فعال کردن 
برنامه سالمت سن است.« به هر حال، 
این موضوع مشخص نیست آیا نمره سن 
ژنی سالم می تواند احتمال ابتالی فرد را به 

بیماری آلزایمر تعیین کند یا خیر.
انجمن  در  علمی  برنامه های  مدیر 
معتقد  مطالعه  این  مورد  در  آلزایمر، 
است: »در واقع، با انجام یک تست خونی 
می توان احتمال ابتالی فرد را به بیماری 

آلزایمر در 10 سال آینده پیش بینی کرد.«
در هر صورت، از هر زاویه ای که به این 
موضوع نگاه شود، با داده های ارزشمندی 
روبرو هستیم. اکنون، محققان می توانند 
تمامی افراد هم سن را با هم دیده و تعیین 
کنند، چه کسی قدرت شناخت سالم تری 
داشته و چه کسی از این موهبت برخوردار 
نیست. این موضوع، بدین معناست که 
این تست ژنتیکی می تواند به تفاوت های 
ژنتیکی پی ببرند که یک فرد 70 ساله مبتال 
به آلزایمر را از فرد 70 ساله دیگری که 
به این بیماری مبتال نیست، جدا می کند، 

پی ببرند.
محققان امیدوارند با انجام تحقیقات 
بیشتر روی این 150 ژن کلیدی، کلیدهای 
تشخیصی بیشتری را در مورد علل ایجاد 

کننده بیماری آلزایمر بیابند.

سن واقعی شما 
چند سال است؟ 

رژیم غذایی 
مدیترانه ای، موثر به 

اندازه استاتين ها

تــازه ها

پزشکان   :Medical News Today
هشدار می دهند: »افراد در معرض خطر 
سکته مغزی یا حمله قلبی، به جای مصرف 
استاتین ها، رژیم غذایی مدیترانه ای در پیش 
گیرند تا این خطر را در خود کاهش دهند.« 
خوردن غذاهای سالم تر، داشتن فعالیت 
فیزیکی بیشتر و نکشیدن سیگار، می تواند 
به اندازه آغاز مصرف داروهای کاهنده 
سطح کلسترول خون موثر باشد. از سوی 
دیگر، انجمن ها و سازمان های سالمت که 
چگونگی درمان بیماران را به پزشکان 
توصیه می کنند هم باید همسو با این نتایج، 
تاکید کمتری بر دارودرمانی در کاهش 
خطر حمله  قلبی عروقی داشته باشند. در 
واقع، پزشکان باید جزئیات بیشتری را 
در مورد خطرها  و نیز مزایای استفاده از 
استاتین ها به بیماران خود ارایه کرده و از 
سوی دیگر، جایگزین های غیردارویی و 
تغییرات سبک زندگی را نیز به آنها معرفی 
کنند تا بیمار تصمیم بگیرد که به کدام 

رویکرد تمایل بیشتری دارد.
در حال حاضر، اغلب پزشکان کمتر 
از دارودرمانی با استاتین ها حمایت کرده 
و معتقدند، اغلب افراد میانسال که مایلند 
بیماری قلبی نداشته باشند، به جای آنکه 
داروهای استاتین را در درازمدت مصرف 
کنند، می توانند با رعایت رژیم غذایی سالم، 
و شادی  پایدار  زندگی  و  بوده  قوی تر 
این  در  بگذارند. محققان  را پشت سر 
از  متذکر می شوند: »80 درصد  مطالعه 
بیماری های قلبی عروقی، که بزرگ ترین 
عامل مرگ و میر در جوامع محسوب 
می شود، در اثر عوامل قابل اصالح سبک 
زندگی مانند تغذیه، فعالیت فیزیکی و 
سیگار کشیدن، ایجاد می شوند. پزشکان 
باید با بیماران درباره طبیعت و ارزش 
یک  کنند.  صحبت  سالم  غذایی  رژیم 
رژیم غذایی مدیترانه ای در حد اعتدال، 
با مقدار بسیار کمی از غذاهای فرآوری 
شده، یک مداخله قلبی عروقی است که در 
کارآزمایی های بالینی تصادفی بررسی شده 
و تاثیر آن برای کاهش حوادث قلبی عروقی 

ثابت شده است.
بدانند  باید  بیماران  براین،  عالوه 
فعالیت های فیزیکی، خصوصا مواردی 
که افراد از آنها لذت می برند، می تواند 
منجر به مزایای مهم و بی پایان در سالمت 
و کیفیت زندگی افراد شود. همچنین، آنها 

باید به قطع سیگار تشویق شوند.
از  محدودی  درصد  تنها  مقابل،  در 
می برند،  منفعت  استاتین ها  از  بیماران 
در حالی که این داروها، عوارض جانبی 
خاصی هم دارند، مانند دردهای عضالنی 
در 5 تا 10 درصد افراد و دیابت در 1 
درصد بیماران. از سوی دیگر، استاتین ها 
می توانند از بروز حمله مجدد سکته مغزی 
یا حمله قلبی در 1 نفر از هر 40 فرد مصرف 
کننده استاتین ها، پیشگیری کنند. همچنین، 
فقط بین یک پنجاهم تا یک دویستم افراد 
نسبتا سالم که سابقه قبلی هیچ حادثه ای 
را نداشته اند، می توانند از مزیت استاتین ها 
که طوالنی کردن طول عمر است، استفاده 

کنند.
درمان  در  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
بیماران تنها به عدد خام سطح کلسترول 
خون توجه کرد. هر تصمیمی برای درمان 
باید عوامل بیشتری را مدنظر قرار، مانند 
سبک زندگی و توانمندسازی بیمار برای 
انتخاب آگاهانه درباره گزینه های درمانی 

که پیش رو دارد. 

چهار قاتل مدرن برتر در دنیایی غرب چه هستند؟ )2(
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Medical News Today: تحقیقات جدید 
نشانه های  به  مبتال  افراد  که  می دهند  نشان 
دیگر  افراد  به  نسبت  است  ممکن  اوتیسم 

خالق تر باشند. 
اوتیسم اختاللی رشدی است که با مشکالتی 
در مهارت های اجتماعی، احساسی و ارتباطی 
همراه است. تخمین زده می شود که در آمریکا 
از بین هر 68 کودک، یک کودک مبتال به اوتیسم 
بوده و این اختالل در پسران پنج برابر شایع تر از 
دختران است. مطالعات پیشین نشان می دهند که 
افراد دارای نشانه های اوتیستیک که معیارهای 
الزم را برای تشخیص قطعی بیماری اوتیسم 
ندارند، ممکن است نسبت به افرادی که فاقد این 
عالئم هستند، از مهارت های شناختی بیشتری 

برخوردار باشند. 
محقق  بست،  دکتر  گفته های  اساس  بر 
دانشگاه استرلینگ در انگلستان، این پژوهش 
بر پایه یافته های تحقیقات پیشین انجام شده 
و نشان می دهد که افراد با نشانه هایی از اوتیسم 
خالقیت بیشتری در مهارت حل مساله دارند. 
»این مطالعه، اولین پژوهشی است که ارتباط بین 
نشانه های اوتیسم و طرز فکر خالقانه را می یابد. 
این مطالعه توضیح می دهد که چگونه بعضی 
ناتوان کننده شناخته  با یک مشکل  افراد که 
می شوند، می توانند از مهارت و استعداد باالتری 

در برخی زمینه ها برخوردار باشند.« 

نشانه های اوتيسم به ایده هایی فراتر 
انتظار در تست خالقيت منجر شدند 

در  که  نتایج  این  به  دست یابی  برای 

 Journal of Autism and نشریه 
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داده های  بست،  دکتر  تحقیقاتی  تیم  رسیده، 
که  را  ناشناس  نفر   312 از  آمده  دست  به 
جمع آوری  به  مربوط  آنالین  پرسشنامه ای 
اطالعات درباره عالئم اوتیسم را پر کرده بودند، 

تحلیل و بررسی کردند.
در این مطالعه همچنین از هر شرکت کننده 
خواسته شد تا در شماری از تست های خالقیت 
شرکت کنند. در این تست ها شرکت کنندگان 
باید تمام استفاده های ممکن را از اقالمی نظیر 
گیره کاغذ و یا آجر که به ذهنشان می رسید، 
ایده های  تعداد  سپس  محققان  کنند.  ذکر 

شرکت کننده ها و نیز خالقیت و منحصربه فرد 
بودن آنها را بررسی کردند. 

اوتیستیک  عالئم  از  که  شرکت کنندگانی 
ایده های  گرچه  بودند،  برخوردار  بیشتری 
کمتری نسبت به افراد با عالئم اوتیستیک کمتر 
غیرمعمول تر  و  پیچیده تر  افکارشان  داشتند، 

بود. 
دکتر دوئتری از دانشکده روان شناسی در 
دانشگاه آنجلیا در انگلستان و از محققان این 
پژوهش می گوید: »از آنجا که معموال تصور 
می شود افراد با عالئم اوتیستیِک بیشتر، دارای 
نتایج  باشند،  افکار  در  سخت تری  پردازش 

بسیار شگفت آور است.«

این گروه خاطرنشان می کند محققان قبلی 
که از آزمونی مشابه استفاده کرده بودند، متوجه 
شده اند که افراد عادی معموال در ابتدا از ارتباط 
کلمات و دیگر استراتژی های ساده ذهنی کمک 
می گیرند تا ایده های واضح و بدیهی ارائه دهند، 
نیاز به استراتژی های پیچیده تری  پس از آن 
است که منجر به ایده های خالقانه می شود. اما 
محققان گمان می کنند که افراد دارای اوتیسم 
ذهنی  پیچیده تر  استراتژی های  سراغ  به  اول 
می روند و همین امر، آنها را قادر می سازد تا 
از ابتدا ایده های غیرمعمول تری داشته  باشند 
افراد  این  در  دیگر،  عبارت  »به  او می گوید: 
مسیر اصلی ارتباطی که آنها را قادر می سازد 
تخریب  باشند،  داشته  متفاوتی  ایده های  تا 
شده، در حالی که توانایی ویژه شان در ایجاد 
پاسخ های غیرمعمول نه تنها آسیب ندیده که در 

برخی نیز باالتر است.«
به نقل از محققان، این یافته ها درک بهتری از 
چگونگی سازگاری مغز افراد با عالئم اوتیسم 

در حل مسائل روزمره زندگی فراهم می کند. 
دکتر بست خاطرنشان می کند که البته همه 
افراد با عالئم اوتیستیک، دارای خالقیت بیشتری 
در ظرفیت حل مساله خود نیستند. »این نکته قابل 
ذکر است که تفاوت های بسیار زیادی میان افراد 
مبتال به اوتیسم وجود دارد. افرادی وجود دارند که 
در عملکرد مستقل خود با مشکالت زیادی دست 
و پنجه نرم می کنند. در مقابل، افرادی هستند که از 
آسیب کمتری برخوردارند. همچنین، تمام افرادی 
که دارای اختالل اوتیسم و عالئم وابسته به آن 
هستند، لزوما در حل مسائل خالق و ماهر نیستند. 
فهم این تفاوت ها کلید اصلی درک بیماری اوتیسم 

و تاثیر آن بر زندگی افراد خواهد بود.«

افراد دارای اوتيسم ممکن است از افراد دیگر بسيار خالق تر باشند  

غربی های مدرن از چه بیماری هایی می میرند؟  


