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درمان موفق 4۰۰بیمار قلبی با
استفاده از سلولهای بنیادی

مســئول گــروه قلب و عــروق مرکز ســلول درمانی
پژوهشــگاه رویان ،عنوان کرد :اســتفاده از سلولهای
بنیادی در درمان بیماریهــای قلبی تاکنون برای بیش
از  400بیمار با موفقیت انجام شده است.
دکتــر هدی معدنی در حاشــیه همایش ســلولهای
بنیادی با بیان اینکه اســتفاده از ســلولهای بنیادی در
درمان بیماریهای قلبی از ســال  2000توسط محققان
کشف شــد ،اظهار کرد :در ایران نیز از سال  86استفاده
از سلولهای بنیادی برای درمان بیماریهای قلبی آغاز
شد.
وی با بیان اینکه این شــیوه یک نــوع درمان مکمل
است ،تصریح کرد :سلولهای بنیادی برای درمان سکته
قلبی و نارســایی قلبی اســتفاده میشود که با استفاده از
سلولهای تک هستهای مشــتق از مغز استخوان بیمار
انجام میشود.
مســئول گــروه قلب و عــروق مرکز ســلول درمانی
پژوهشگاه رویان با اشــاره به درمان موفقیتآمیز سکته
حــاد قلبی و همچنیــن نارســایی قلبی با اســتفاده از
سلولهای بنیادی در کشــور یادآور شد :برای کودکانی
که به نارســایی قلبی مبتال هستند و یا افرادی که در اثر
سکته قلبی دچار نارسایی قلبی شدهاند ،از سنین کودکی
(یک سالگی) تا  70سالگی از سلولهای بنیادی میتوان
استفاده کرد.
معدنی توضیــح داد :بیماران ابتدا معاینه شــده معیار
ســامت آنها سنجیده میشــود و در صورت وجود تمام
شرایط الزم ،برای سلول درمانی انتخاب میشوند.
وی در پایــان از موفقیت  ۹۰درصدی ســلول درمانی
بیماران قلبی در ایران خبر داد و خاطرنشان کرد :استفاده
از سلولهای بنیادی در درمان بیماریهای قلبی تاکنون
برای بیش از  400بیمار با موفقیت انجام شده است.

دستگاه تهویهای به اندازه توستر

یک شــرکت روسی شروع به ســاخت دستگاه تهویه
مطبــوع قابل حملی کــرده که از نظر خنــک کنندگی،
تصفیــه هوا و ایجاد رطوبت ،با نمونه ســنتی خود کامال
متفاوت است.
بیشتر سیســتمهای تهویه مطبوع قابل حمل رایج ،از
تعریــف قابل حمل دور شــدهاند اما  Evapolarجزء
آنها نیســت .این دســتگاه که از لحاظ شکل ظاهری،
اندازه و وزن مانند یک توستر کوچک است ،یک سیستم
خنککننده تبخیری را برای خنک و مرطوب ساختن هوا
بستهبندی کرده و همچنین یک نانوماده تبخیری مبتنی
بر الیاف بازالت که برای ارتش روســیه توسعه داده شده
بودند ،نیز در آن به تصفیه هوا کمک میکند.
پیش از ایــن واحدهای رومیزی که هــوا را مرطوب،
تصفیه و شــاید حتی کمی خنک کنند ،تولید شــدهاند.
اما اغلب آنها به جز در یک فضای بســیار کوچک چند
متری ،اثربخشی کمی دارند .داشتن  Evapolarمانند
در اختیار داشــتن یک کولر کوچک آبی اســت که شما
میتوانید آن را جدا کرده و با خود حمل کنید ،اما به طور
بالقوه کارآمدتر و سالمتر است.
تیم روسی سازنده این دســتگاه دارای تجربه در تولید
مواد تبخیری برای سیستمهای تهویه صنعتی هوا هستند
و میگویند نانوماده تبخیــری مبتنی بر الیاف بازالت که
بخش مهمی از دستگاه را تشکیل میدهد ،سالهاست که
کارآمد بودنش را در سیســتمهای تهویه مطبوع صنعتی
متروی مسکو نشان دادهاند.
به گفته ســازندگان ،این واحد  1,680گرمی ،با مصرف
حداکثر  10وات و حداکثــر قدرت خنککنندگی تا 500
وات ،نسبت به یک دستگاه تهویه مطبوع سنتی  12برابر
در مصرف انرژی کارآمدتر اســت .اندازه این دستگاه که
با نیروی بــرق کار میکند 160x160x165 ،میلیمتر و
ظرفیت مخزن آب آن  710میلیلیتر است که حدود شش
تا هشت ساعت خنککنندگی را فراهم میکند.
این شرکت همچنین ادعا میکند که اثر خنککنندگی
این دستگاه منفی  17درجه سانتیگراد است.

پرتاب ماهواره ارتباطی جدید چین
به فضا

چین روز شنبه در ماموریتی تجاری برای موشک حامل
النگ مــارچ  ،3Bیک ماهواره ارتباطی جدید را از مرکز
پرتاب ماهواره شــیچانگ در جنوب غرب این کشور به
فضا پرتاب کرد.
ماهواره  APSTAR-9که توســط پلتفرم چینی
 DFH-4برای شــرکت ماهواره  APTدر هنگکنگ
ساخته شــده ،قرار است حداقل  15ســال در مدار باقی
بماند.
این فناوری جایگزین نمونه قبلی APSTAR-9A
خواهد شــد که در ســال  1998با عمــر ماموریت اولیه
 15سال به فضا پرتاب شده بود.
دادههای نظارتی جمعآوری شــده پس از  26ساعت از
پرتاب ماهواره نشــان میدهــد که  APSTAR-9از
موشک جدا شده و به مدار تعیین شده خود رسیده است.
نــاوگان  APSTARشــرکت  APTبــا ماهواره
جدید قادر خواهد بود تا حدود ســه چهارم جمعیت آسیا،
اروپا ،آفریقا و اســترالیا را برای ارائه گیرنده و فرســتنده
شبکههای تلویزیونی ،خدمات داده و ارتباطات ماهوارهای
پوشش دهد.
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تالش برای دستیابی به دانش فنی ایجاد پوششهای نانوساختار
محققان دانشــگاه شــهید باهنر کرمان در
تحقیقات خود به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد
نانوپوششی پرداختهاند که در حوزههای مختلف
از جمله پزشــکی ،زیســتی ،الکترومکانیک،
صنایع شــیمیایی و هوافضا کاربــرد دارد .در
این طرح تالش میشــود تا دانش فنی تولید
این نانوپوشــش به کمک یکی از روشهای
الیهنشانی حاصل شــود .این طرح با حمایت
یک شرکت داخلی در حال انجام است.
یکی از پوششهایی که امروزه توجه خاصی
به آن شــده و کاربرد آن رو به افزایش است،
پوشش تانتالوم ( )Taاست .این ماده از دیرباز
به عنوان ماده پزشکی در ارتوپدی مورد استفاده
قرار گرفته اســت .از دیگر کاربردهای این فلز
میتوان بــه زمینههایی چــون نیمههادیها،
خازنهــا ،سیســتمهای الکترومکانیکــی،
دستگاهها و ابزارآالت مورد استفاده در صنایع
شیمیایی و نظامی اشاره کرد.
به گفت ه مرتضــی نیک روش ،مجری طرح،
در ایــن طرح هدف اصلی ایجاد نانوپوشــش
تانتالوم با خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب
است.
وی در ادامه افزود« :این طرح تالش میکند
دانش فنی تولید این دســته از نانوپوششها را
به روش کند و پاش مغناطیسی به دستدهد.
محققان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
با اســتفاده از رزینها و نانو ذرات صفر و یک
بعــدی ،نوارهایی برای تعمیر خطوط لوله نفت
و گاز آسیب دیده تولید کردند که در مجاورت
آب ،سخت و نفوذناپذیر میشوند.
محمــد علیآبادی فراهانــی ،مجری طرح
و مدیرعامل شــرکت دانشبنیان مســتقر در
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اظهار کرد:
خطــوط لوله نفت و گاز به مــرور زمان دچار
خوردگی میشوند که این امر موجب نشتی در
این لولهها میشود .وی با بیان این که چندین
روش برای رفع نشــتی خطوط لوله نفت و گاز
ارائه شده است ،افزود :تعویض خطوط و اعمال
روکش فلزی بر روی لوله آسیب دیده از جمله
راهکارهای مطرح شــده برای رفع نشتی این
خطوط است .مجری طرح از ارائه راهکار نوین
در این زمینه خبر داد و یادآور شد :با مطالعات
انجام شده نوارهای نانو کامپوزیتی برای تعمیر
خطوط نفت و گاز ارائه کردیم.
علیآبادی با اشاره به ویژگیهای این نوارها
توضیح داد :این نوارها در ابتدای اعمال بر روی
مهندســان دانشــگاه کالیفرنیا در ساندیگو
فناوری جدیــدی را برای تولید یک شــارژر
بیســیم ابــداع کردهانــد کــه بــرای همه
دستگاههای الکترونیکی مختلف با نشانهای
تجاری گوناگون سازگار است.
محققان یک پلتفرم شــارژر دو فرکانسی
را تولید کردهاند که میتواند تلفنهای همراه
هوشمند ،ساعتهای هوشــمند ،لپتاپها و
تبلتها را در یک زمان و بدون در نظر گرفتن
استاندارد بیسیم یا فرکانسی که از هر دستگاه
پشتیبانی میکند ،شارژ کند.
پاتریک مرســیه ،رهبــر این تحقیــق اظهار
کــرد :طبق دانش مــا ،این تنها فرســتنده برق
بیســیم چند اســتاندارد است که نشــان داده
میتواند بطور همزمــان در دو فرکانس مختلف
با بهــرهوری باال عمل کند .این شــارژر جهانی
بیســیم همچنین چالشــی را مد نظر قرار داده
که فنــاوری بیســیم کنونی را تحتالشــعاع
قــرار داده و آن هــم ،عــدم تطابق میان ســه
استاندارد بیســیم رقیب در بازار کنونی موسوم
به  Qi ،Powermatو  Rezenceاست.
هر شــارژر بیســیم کنونی یا از استاندارد
 ،Qiیا  Powermatو یا Rezence
چراغقــوه در صــدر اقالمی اســت که باید
همیشــه در دسترس باشــد و مهمترین اصل
در مورد آن ،عمر باتری داخلش اســت؛ اکنون
محققان چــراغ قــوه  Lumenرا طراحی
کردهانــد که از حرارت بدن نیــرو میگیرد و
هرگز نیازی به باتری ندارد.
چراغ قوهها از اقالمی هســتند که چه برای
حمل روزمــره ،ماجراجویی در فضای بیرونی
و یا آمادهســازی برای فاجعه باید همیشه در
دسترس باشند .اما جنبه مشترک این دستگاه
فلورسنت ،ارتباط کیفیت باتری داخل آنها با
عملکردشان است.
چراغقــوه  Lumenکه به انــدازه یک
انگشت اســت از یک ژنراتور حرارتی کوچک
برای نیرودهی به یک الایدی پنج میلیمتری
فوقشفاف  Creeاستفاده میکند .محققان
ژنراتورهای حرارتی کوچک پوشیدنی را برای
افزایش عمــر باتری دســتگاههای کوچک
آزمایش کردهاند و یک دانش آموز دبیرستانی
کانادایــی نیز چندی پیش یک پیشســاخت
کاربردی چراغقوه را به عنوان پروژه جشنواره
علمی ســاخته بــود که از حــرارت بدن نیرو
میگرفت.

ایجاد و تحلیل ریزســاختار و خواص مکانیکی
فیلم نازک تانتالوم نانوســاختار به روش کند و
پاش سه قطبی مغناطیسی به منظور دستیابی
به شرایط بهینه ،تعیین عوامل مؤثر و چگونگی
تأثیر آنها در خواص نهایی فیلم تولید شــده
از مهمترین موضوعات مورد بررســی در این
پژوهش است».

به گفته این محقق ،در بسیاری از کاربردهای
تانتالوم ،این فلز به شــکل فیلــم نازک الیه
نشانی شده بر روی ســطح مورد استفاده قرار
میگیرد.
لذا با دســتیابی بــه دانش فنــی تولید این
دســته از فیلمهای نازک ،میتــوان از آنها
جهت کاربردهــای مختلف از جمله بیولوژیک

تولید نوارهای ترمیم خطوط
لولههای نفت و گاز

تولید شارژر سازگار جهانی برای
همه دستگاهها

پشــتیبانی میکند و تنها با دستگاه هایی کار
میکند که از همان استاندارد پشتیبانی کنند.

فناوری شــارژ بیسیم به آمادگی الزم برای
جنگی مشابه رقابت بین بلو ری و دیویدی

چراغ قوهای که با حرارت بدن
شارژ میشود

با ایــن حــال Lumen ،میتواند در نوع
خود ،اولین وســیلهای باشــد که به راحتی در

دسترس عموم مردم قرار دارد.
چراغقوه  Lumenبــرای تبدیل گرما به

و الکترونیک اســتفاده کرد .همچنین خواص
مکانیکی این فیلــم از جمله مقاومت در برابر
سایش سبب میشــود تا بتوان در مواردی که
نیاز به مقاومت سایشــی باال باشد ،از این فیلم
به عنوان پوشش مقاوم در برابر سایش استفاده
کرد.
تانتالوم و آلیاژهــای آن از خواص مطلوبی
همچون نقط ه ذوب باال ،مقاومت به خوردگی
بــاال ،دیرگــدازی ،خاصیــت دیالکتریکی،
شــکل پذیری بــاال در عیــن ســختی زیاد،
استحکام دمای باال و زیست سازگاری مناسب
نیز برخوردارند.
نیک روش در خصــوص مزیتهای روش
مورد اســتفاده در این طرح (روش کند و پاش
مغناطیســی) عنوان کرد« :این روش یکی از
روشهای مناســب تولید و ایجاد پوشــش به
صــورت اتم به اتم ،در مقیاس آزمایشــگاهی
و صنعتی اســت که به کمک آن میتوان به
ضخامتهایــی از محدود ه نانو تــا میکرون
دست یافت .عالوه بر این ،همانطور که نتایج
آزمایشــگاهی این طرح نشان داده با دستیابی
به پوششی با ساختار نانو ،مقاومت به سایش و
سختی افزایش چشمگیری مییابد و در عین
حال چسبندگی و انعطافپذیری بسیار مناسب
پوشش نیز حاصل میگردد».
لولههــای انتقال ،نرم و انعطافپذیر هســتند؛
ولــی زمانی که بر روی لولههای انتقال اعمال
میشــوند و در معرض رطوبت قرار میگیرند،
واکنش شــیمیایی آنها تکمیل و به تدریج به
جسم بسیار سخت تبدیل میشوند.
مجری طرح با اشــاره به مواد استفاده شده
در ایــن نوارها گفت :در این نوارها ،رزینهای
پلی یورتان ترموســت ،الیافی مانند شیشــه و
کربن و نانو ذرات صفر و یک بعدی به منظور
بهبود مقاومت لوله در برابر ضربه و جلوگیری
از نفوذپذیری استفاده شده است.
این محقق به نحوه سفت شدن این نوار در
واکنشهای شــیمیایی اشــاره و تصریح کرد:
زمانی کــه رزینهای ترموســت در مجاورت
آب ( )H2Oقرار میگیرند ،واکنش شیمیایی
بین رزیــن و  H2Oایجاد و این امر منجر به
سفت شدن این رزین میشود.
مجری طرح با بیان این که تولید این نوارها
در مرحله آزمایشــگاهی قرار دارد ،خاطرنشان
کرد :این نوارها در خطوط انتقال نفت و گاز قم
مورد آزمایش قرار میگیرد.
 HDرسیده اســت .جنگ بین استانداردهای
بیسیم نامنطبق میتواند این حوزه را به حدی
زمینگیر کند که یک برنده پیدا شود.
مرسیه اظهار کرد :ما برای کمک به اجتناب
از وقوع چنین شــرایطی یک فناوری بیسیم
ســاختهایم که جهانــی بــوده و از همه این
اســتانداردها حمایت میکنــد ،از این رو مهم
نیست که دســتگاه شما از چه اســتانداردی
پشتیبانی میکند.
این ســه استاندارد با ســه فرکانس مختلف
کار میکنند Qi :و  Powermatدر 200
کیلوهرتز و  Rezenceدر  6.78مگاهرتز.
اینجاســت که چالش واقعی نمایان میشود.
برای اینکــه یک شــارژر بتوانــد از چندین
اســتاندارد پشــتیبانی کند ،باید در سراسر این
فرکانسهای بسیار متفاوت عمل کند .مرسیه
و تیمش برای حل این مشــکل یک پلتفرم
شــارژ با قابلیت اجرا در فرکانسهای مختلف
ساختهاند که توسط هر ســه استاندارد مذکور
پشتیبانی میشود.
ایــن فناوری اکنــون ثبت اختراع شــده و
محققان به دنبال شرکای تجاری برای تبدیل
طرح خود به محصول تجاری هستند.
الکتریسیته از طریق تفاوت دمای بدن و هوای
محیط کار میکنــد .بنابراین اگر دمای محیط
به  28درجه ســانتیگراد برســدLumen ،
تا حــدود  15میلیآمپر بر  3ولــت برق تولید
میکند تا یــک الایدی  3000میلی کاندال
را نیرودهــی کند .برق اضافی در خازن داخلی
ذخیره میشود.
بدنه چــراغ قــوه  Lumenاز آلومینیوم
ماشینکاری شــده یا تیتانیوم با وزن  35گرم
برای باتری جلویی و  45گرم برای باتری دوم
ساخته شده اســت .این فلزات نه تنها با دوام
هســتند،بلکه به عنوان یک گرمــا بر ،دوبرابر
کار کرده تا به عملکرد موثرتر ژنراتور حرارتی
کوچک کمک کند.
اگرچه  Lumenدر قدرت روشنایی برشی
قادربه رقابت با سایر چراغقوهها نیست ،اما نور
نسبتا کافی را برای پیدا کردن اشیا ،پیدا کردن
مسیر یا خواندن در تاریکی ارائه میکند.
چــراغ قــوه  Lumenدر حــال حاضر
در حــال جمعآوری بودجه توســط شــرکت
 Kickstarterاســت .در ازای  35دالر به
شما یک  Lumenآلومینیومی و با  45دالر
یک واحد تیتانیومی ارائه میشود.

نمایش سیاهچالهای عظیم در سطح
خورشید

ناســا به تازگی تصویر خارقالعادهای منتشر کرده که
توســط رصدخانه دینامیک خورشیدی ثبت شده است و
یک چاله تاجی عظیم به شکل سیاهچاله را روی سطح
ستاره میزبان منظومه شمسی نمایش میدهد.
چالههای تاجی به مناطق باز مغناطیسی گفته میشود
که یکی از منابع باد پرسرعت خورشیدی هستند.
به گفته ناســا ،باد خورشــیدی پرسرعتی که این چاله
تاجی نشــات گرفته و تصویــر آن در روز  10اکتبر (18
مهر) ثبت شده ،یک توفان ژئومغناطیسی را در نزدیکی
زمیــن ایجاد کرد کــه منجر به چندین شــب نمایش
آسمانی شــفق قطبی شد .این تصویر در طول موجهای
 193انگستروم ثبت شده که برای چشم انسان غیرقابل
مشاهده نیست و معموال در تصاویر به رنگ برنز نمایش
داده میشود .رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا از زمان
پرتاب در ســال  2010تاکنون به رصد خورشید مشغول
بوده اســت .این فضاپیما برای کمک به درک بهتر تاثیر
خورشــید بر زمین و فضای نزدیک به زمین با بررســی
جو خورشــید در مقیاسهای کوچــک فضا و زمان و در
طولموجهای مختلف بطور همزمان طراحی شده است.

شستشوی دست با یک فنجان آب و
تصفیه همزمان با دستگاه جدید

دستگاه  Robo-Washerبا هدف صرفهجویی
در مصــرف آب نه فقط به شــما اجــازه بازیافت آب و
اســتفاده دوبــاره  vhخواهد داد بلکــه موجب اصالح
سیستم فاضالب خواهد بود.
این دســتگاه ســال گذشته توســط دونال ویتز برای
نخســتین بار به عنوان گجت شــوینده و خشککننده
دست بطور همزمان معرفی شد.
در آن زمــان این دســتگاه به شــکل پیشســاخت
نمایش داده شــده بــود .اما اکنون نمونه اصالح شــده
 Robo-Washerمیتواند دســتها را شســته و
خشککرده و بطور جداگانه ،آب مصرفی را بازیافت کند.
برای اســتفاده از این دستگاه ،باید دستهای خود را در
کاســه باالی آن قرار داده که از تمام زوایا صابون و آب
با سرعت زیاد اســپری و سپس خشک خواهد شد .این
دستگاه فقط یک فنجان آب مصرف میکند.
این نسخهRobo-Washer Revolution ،
نام گرفته و دارای ویژگیهای ارتقایافته و جدیدی شامل
طراحی اصالحشده و بدنه فوالد ضدزنگ یکپارچه است.
اما بهترین بخش آن ،قابلیت دستگاه برای حذف صابون
و شستشوی دستها با آب ضدباکتری است.
دســتگاه پس از هر بار اســتفاده ،میتواند این آب را
برای اســتفاده مجدد فیلتر و پاالیش کند .نتیجه نهایی،
بهداشت در سطح بیمارستان است.
به گفته والتز ،ســینکهای معمولی روزانه حدود 17
گالن آب مصرف میکنند و وی امیدوار اســت که از این
روش در ماشــین ظرفشویی ،ماشین لباسشویی ،حمام و
تاسیسات آب آشامیدنی استفاده شود و هدر رفتن آب را
به حداقل برسد.

آنتی اکسیدانها
سرطان را بدتر میکنند

محققــان ســوئدی در تحقیقات جدید خــود بر روی
حیوانات نشــان دادند ،ویتامینها و مکملهای غذایی مثل
بتا کاروتن میتوانند به روند پیشــرفت سرطان در بدن
دامن بزنند.
پیش از ایــن تصور بر این بود که آنتی اکســیدانها
میتوانند ســلولها را ســالم نگه دارند .به همین خاطر
اســت که میلیونها نفر از مــردم مکملهایی همچون
ویتامین  Eو بتاکاروتن را مشتاقانه مصرف میکنند .اما
اخیرا نتایج یک پژوهش جدید نشــان داده که بر خالف
تصــور ،این مکملها در حقیقــت اثرات مخربی بر یک
بیماری خطرناک یعنی سرطان دارند.
محققــان با تحقیق بر روی موشها نشــان دادند که
آنتی اکســیدانها میتوانند ســلولها را به نحوی تغییر
دهند که انتقال مالنومای بدخیــم -که خطرناکترین
نوع ســرطان پوســت اســت -تحریک شــده و این
سلولهای ســرطانی به بخشهای مختلف بدن منتقل
شوند .پیشرفت این بیماری آن را بسیار مرگبارتر میکند.
تحقیقات پیشــین بر روی مکملهای آنتیاکســیدانی
نشــان داده بود که این مــواد میتوانند موجب افزایش
رشد سرطان در بدن شوند.
یکــی از ایــن مطالعــات گســترده نشــان داده بود
دوزهای بســیارباال از آنتیاکسیدانی همچون بتاکاروتن،
خطــر ســرطان ریه را در مردان ســیگاری بــه میزان
 18درصد افزایش میدهد .پژوهش دیگری نیز نشــان
داد کــه دوزهای بــاال از بتاکاروتــن و رتیول -یکی از
انــواع ویتامین  - Aخطر ابتال به ســرطان را در مردان
سیگاری و کارگرانی که در معرض آزبست قرار گرفتهاند،
 28درصد افزایش میدهد.
تحقیق جدید نیز با مطالعه  35هزار و  500مرد باالی
 50ســال نشــان داد که دوزهای بــاالی ویتامین ،E
خطر سرطان پروســتات را  17درصد افزایش میدهد.
این یافتهها محققان را با معما مواجه کرده اســت ،زیرا
باور مرســوم این اســت که آنتیآکســیدانها به دلیل
خنثی کردن آسیبهای ســلولی و رادیکالهای آزادی
که موجب ســرطان میشــوند ،خطر سرطان را کاهش
میدهند .اکنون دانشــمندان بر ایــن باورند که مقادیر
باالی آنتیاکســیدان در بدن عالوه بر سلولهای بدن،
سلولهای سرطانی را هم از آسیب رادیکالهای آزاد در
امان نگه میدارد.
دادههــای کافــی وجــود دارد کــه نشــان میدهد
آنتیاکسیدانها درست به همان روشی که به سلولهای
معمولی کمک می کنند ،از سلولهای خطرناک سرطانی
محافظت به عمل میآورند .وقتــی بدن مقادیر باالیی
آنتیاکســیدان دریافت میکند سلولهای سرطانی این
مکملها را دریافت و ذخیره کرده و توانایی زنده ماندن
را در خود افزایش میدهند.

