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اﯾﻦ ژل ﺧﻮنرﯾﺰی ﺷﻤﺎ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺧﻮنرﯾﺰی اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺟﺎن
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ
ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدﻧﯽ زﺧﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و آنﻫﺎ را از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت
داده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻮ ﻻﻧﺪوﻟﯿﻨﺎ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ روی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و وی اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2015اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺮان :ﺟﻮ ﻻﻧﺪوﻟﯿﻨﺎ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ 4 :دﻗﯿﻘﻪ و  54ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2014
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ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮﺑﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد در ﺣﺎل دوﯾﺪن .ﺣﺎﻻ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮنرﯾﺰی ﺷﺮﯾﺎن ورﯾﺪی ران ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﯽاﻧﺪازه ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ را در ﮐﻢﺗﺮ از
ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ آنﭼﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻓﺸﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮنرﯾﺰی را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ارﺗﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ زﺧﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺪن ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺰرگ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از
آنﮐﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺎ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل ﭘﺎﯾﻪایﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدم ﺑﻘﯿﻪ داﺳﺘﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪای از
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ و ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ )ﺷﮑﻞ  (1ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺪن و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ،

ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ 1
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ،
ﺑﯽاﻧﺪازه دﺷﻮار و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ اﻧﺒﻮه را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ از ﮐﻒ ،ﺳﻘﻒ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ از درﺧﺘﺎن و
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آن را ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم
زﺧﻢﻫﺎ را دارد و اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن را زﺧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه را دوﺑﺎره
ﺑﺴﺎزﯾﺪ .در واﻗﻊ ،ﺟﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از زﺧﻢﻫﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﺳﯿﺐ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺷﮑﻞ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺎزهوارد داﻧﺸﮕﺎه  NYUﺑﻮدم ،ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی
ﮔﯿﺎﻫﯽ روی زﺧﻢ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮنرﯾﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺎده ﻣﺎ را روی آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎزی ﻟﮕﻮ ،اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آن را روی ﮐﻠﯿﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ و اﮔﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ژل روی ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

جو لاندولینا

جو لاندولینا یکی از اعضای  Tedو مخترع ژلی است که قادر است خونریزیهای شدید و کنترلناپذیر
را در چند ثانیه و بدون نیاز به فشار روی زخم برطرف سازد .وی چندی پیش مجموعهای را در
بروکلین نیویورک بنا نهاده است تا این محصول را برای بازار آماده کند.

اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻮنرﯾﺰی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه و در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادم ،اﯾﻦ ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻓﺸﺎر زﻣﺎن ﻻزم دارد ﺗﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ و
ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﺎده ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮنرﯾﺰی ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺪن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ،ﺧﻮن درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ و ﻓﯿﺒﺮﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮنرﯾﺰی در ﮐﻢﺗﺮ از
ده ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪ  2015در اﺧﺘﯿﺎر آزﻣﻮنﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﺎ ً ﻣﺎﯾﻠﻢ دوﺑﺎره از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﺮﺑﺎزی در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮنرﯾﺰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ژل را از
ﮐﯿﻒ ﮐﻤﺮی ﺧﻮد درﻣﯽآورﯾﺪ و روی زﺧﻢ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮنرﯾﺰی را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺪاوا
ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
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