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زپشكي و سالمت

جراحی هموروئید
ّ

به کمک لیـزر

بیماری هموروئید جزء شایعترین
بیماریهای ناحیۀ راست روده و رودۀ بزرگ
است .به زبان ساده واریس سیاهرگها و
وریدهای مخرج را بواسیر یا هموروئید
میگویند .شایعترین علل آن یبوست،
اسهال طوالنی و زور زدن مدفوع است و
هر سه عامل میتواند مانع بازگشت خون
وریدی در مخرج شود .چاقی ،حاملگی،
دکتر سیّده ستاره رودباری
سیروز کبدی ،بلند کردن جسم سنگین و...
میتواند سبب بواسیر شود.
هموروئید در سراسر دنیا شیوعی در حدود  3تا  %30دارد و بیش از %4
موارد آن عالمتدار هستند .بیشترین شیوع س ّنی این بیماری  15تا 45
طی گذر
سال است و پس از این سن ،شیوع بیماری کاهش مییابد .در ّ
زمان درمانهای هموروئید دچار تح ّول شده است .اقدامات درمانی در
غیرجراحی و انواع
این زمینه عبارتاند از :درمانهای دارویی ،اقدامات
ّ
جراحی.
روشهای ّ
غیرجراحی شامل استفاده از باندهای الستیکی ،سرمادرمانی
درمانهای
ّ
(کرایوتراپی) ،اسکلروتراپی و لیزردرمانی است .بسیاری از این درمانها
بهصورت سرپایی و بدون نیاز به بیهوشی عمومی انجام میشود .در
جراحی عمدهترین عوارض درمانی شامل درد ،عالئم انسداد
روشهای ّ
جراحی نیز شامل شقاق
ادراری ،خونریزی و آبسه است .عوارض دیررس ّ
مقعد ،تنگی ،عدم توانایی کنترل اجابت مزاج و فیستول است.
امروزه پژوهشهای وسیعی انجام شده و نتایج درمانی و عوارض
جراحی به کمک لیزر مقایسه کردهاند و
جراحی به روش باز را با ّ
ّ
مشخّ ص شده است که میزان درد پس از عمل هموروئید به کمک لیزر
بهصورت مشخّ ص و واضحی (بهخصوص در ماه اول پس از درمان)
جراحی هموروئی ِد باز کمتر است و بهخوبی مشخّ ص شده که
نسبت به ّ
درمان هموروئید به کمک لیزر بسیار بیخطر است و حداقل عوارض

پس از درمان را دارد .همچنین استفاده از لیزر باعث میشود که زمان
احی باز بسیار کوتاهتر شود و
جر ِ
نقاهت پس از درمان نسبت به روش ّ
بیمار زودتر به شرایط طبیعی بازگردد.
جراحی هموروئید به کمک لیزر (Laser hemorrhoi
امروزه ّ
 )doplastyاز روشهای جدید و بیخطر و بسیار کارآمد درمان
جراحی هموروئید به روش باز است و درد پس از
هموروئید نسبت به ّ
درمان بیمار کمتر و م ّدت زمان بهبودی بیمار بسیار کوتاهتر است و به
عنوان یکی از روشهای جدید درمانی هموروئید بهخوبی شناخته شده
است .روش درمان هموروئید با لیزر با مو ّفقیت فوقالعادهای همراه است و
میزان رضایت بیمار تقریب ًا صد درصد است .نتایج طوالنیم ّدت بعد از لیزر
هم بسیار عالی است .در پژوهشی نشان داده شده که بعد از لیزر هموروئید
بیشتر از  98بیماران درمان مو ّفقی داشتهاند.
در یکی از جدیدترین پژوهشهایی که در سال  2014روی چهل بیمار
مبتال به هموروئید در انگلستان اجرا شد ،بیماران به دو گروه بیست
نفری تقسیم شدند و نتایج درمانی آن -که ش ّدت عوارض در این دو
جراحی
گروه از بیماران بود -مقایسه شد .این پژوهش بهخوبی برتری ّ
روش باز نشان
جراحی هموروئید به ِ
هموروئید به روش لیزر را نسبت به ّ
میدهد و مشخّ ص میکند که میزان عوارض و درد این روش جدید
حی باز کمتر است .برخالف روشهای س ّنتی که هنوز در
نسبت به جرا ّ ِ
جراحی و یک یا
بیمارستانها مرسوم است و بیمار باید یک شب قبل از ّ
جراحی در بیمارستان بستری باشد و دورۀ نقاهت ُپردردی
دو روز بعد از ّ
را پشت سر بگذارد ،به علّت استفاده از لیزر در درمان هموروئید ،این
روش بسیار ساده و بدون درد و سرپایی است و پس از انجام این کار،
بیمار میتواند به زندگی عادی خود برگردد.
دکتر سیّده ستاره رودباری
متخصص ج ّراحی عمومی و پستان
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،بلوار نماز ،ساختمان آتیه ،طبقۀ  ،11واحد 3
تلفن013-۳۲۱۳۱۶۸۳ :
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چگونه میتوان ترس از بیهوشی را کاهش داد؟
متخصصان بیهوشی هم اگر بخواهند عمل کنند،
دیده میشود ،حتّی
جراحی هستند،
ّ
در بیمارانی که کاندیدای ّ
این ترس را ممکن است تجربه کنند.
جراحی و یافتن دارو،
عالوه بر مشکالت ّ
امروزه بهترین روش کاهش ترس و استرس بیهوشی را دیدن
بیمارستان ،پزشک مناسب و مشکالت
جراحی میدانند که بهصورت
جراح و
اقتصادی مشکلی که بسیار دیده میشود،
ّ
متخصص بیهوشی قبل از ّ
ّ
چهره به چهره شیوۀ بیهوشی و روشهای آن ،خطرات و عوارض آن
ترس از بیهوشی است .گاهی بیماران از
و راههای جلوگیری از عوارض آن برای بیمار توضیح داده میشود.
اینکه دیگر به هوش نیایند ،میترسند.
آثار ترس بر بدن بیمار بهصورت تپش قلب و درد قفسۀ سینه،
نگران هستند که حین بیهوشی سخنان
توجه ،افزایش فشار خون و
بیربط و ناپسند بگویند ،به داروهای
ته ّوع و استفراغ ،سردرد ،بیقراری ،عدم ّ
سردرد ممکن است خود را نشان دهد .گاهی آنقدر شدید است که
حساسیت داشته باشند ،یا در
دکتر کاوه ماهوتی زرعی بیهوشی ّ
حملۀ ترس خوانده میشود .کسانی که از قبل اضطراب و افسردگی
جراحی ضربان قلبشان بایستد ،یا حین عمل بیدار شوند
زمان عمل ّ
دارند ،بیشتر در خطر این فوبیا هستند.
یا در زمان انجام عمل درد داشته باشند.
فوبیای بیهوشی در بسیاری از موارد
امروزه بهترین روش کاهش ترس و استرس
باید گفت که این رویدادها ممکن است،
در عمل نخست دیده میشود ،ولی
متخصص بیهوشی
جراح و
ولی بسیار کم اتّفاق میافتد.
ّ
بیهوشی را دیدن ّ
جراحیهای بعدی
جراحی میدانند که بهصورت چهره به
ترس یک سازوکار دفاعی است که در
قبل از ّ
برخالف انتظار در ّ
ممکن است حتّی بیشتر شود ،بهویژه اگر
چهره شیوۀ بیهوشی و روشهای آن ،خطرات و
طول تکامل در بدن انسان و موجودات
عوارض آن و راههای جلوگیری از عوارض آن
بیمار تجربۀ بد مانند سردی اتاق عمل و
زنده بهوجود آمده است و سیستم
برای بیمار توضیح داده میشود.
ریکاوری ،خجالت از برهنگی ،درد ،ته ّوع،
هورمونی و آنزیمهای بدن را طوری آماده
احساس ادرار یا برخورد بد پزشک یا
میکند تا در رویدادها واکنش بهموقع و
پرسنل را داشته باشد .در عملهای سرطان که بیماری شدید است
کافی داده شود و بیتفاوتی یک نکتۀ منفی و خطرناک است.
جراحی برداشتن پستان برای بانوان
مشکل وقتی است که ترس بهصورت بیماری یا فوبیا دربیاید و
و خطر مرگ در کمین است ،و ّ
که احساس نقص میکنند -و برداشتن پروستات -که فکر میکنندجلوی کارکرد پزشکان و پرستاران و حتّی خود بیمار را بگیرد ،مانند
کاهش میل جنسی خواهند داشت -این فوبیا بسیار است.
چسبیدن به دست پزشک ،کشیدن آستین پرستار یا فریاد زدن و
سن باال ،بیماریهای قلبی ،ریوی ،کلیوی ،مغز
مانند
عواملی
ّ
سخنان ناپسند .در این مواقع بهتر است از روانشناس یا روانپزشک
سن بسیار کم خطر بیهوشی را
و اعصاب و غدد مانند دیابت و ّ
استفاده شود .در بیهوشی خود فرد به خواب نمیرود و فرد دیگری
میافزایند .با مشاوره با پزشکان قلب ،داخلی ،مغز و اعصاب و اطفال
محرکهای دردناک و صدا کردن بیدارش
او را به خواب میبرد و ّ
میتوان خطر بیهوشی را کاهش داد .با فراهم کردن بخشهای ICU
نمیکند و این موضوع بیماران را به وحشت میاندازد .جالب است
و  CCUمیتوان پس از بیهوشی کنترل دقیقتری از بیمار به عمل
که در همۀ گروهای س ّنی و با هر سطحی از تحصیل هم این ترس
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آورد .استرس کمخوابی میآورد و کمخوابی هم استرس میآورد،
بنابراین برای شکستن این چرخة معیوب استفاده از آرامبخشها
حدی ترس
ضد افسردگیها گاهی مناسب است .گاهی بیمار به ّ
و ّ
از بیهوشی دارد که عمل ضروری را به عقب میاندازد ،بنابراین با
جراحی را یادآور شد و تشویقش
توضیحات کافی میتوان الزم بودن ّ
جراحی و
نوع
و
خود
بیماری
کرد .بیماران هم بهتر است در مورد
ّ
بیهوشی آگاهی الزم را داشته باشند و از پرسش کردن نترسند
جراح خود
و خجالت نکشند .البته به مهارت پزشک بیهوشی و ّ
اطمینان کنند و اگر الزم شد پزشکان مورد عالقۀ خود را انتخاب
کنند .در مورد مشکالت ما ّدی کاری از دست پزشکان برنمیآید
و سازمانهای بیمهگر باید به وظایف خود بهخوبی عمل کنند و
پدیدۀ زشت زیرمیزی نیز در میان نباشد .شیوههایی مانند یوگا،
طب سوزنی ،ماساژهای علمی ،هیپنوتیزم و داروهای گیاهی هم
ّ
در این زمینه بهکار میروند و باید یادآوری کرد که این روشها
فقط کمککننده هستند و به هیچ روی جای داروهای شیمیایی
و کار پزشکان را نمیگیرند .باید مراقب بود که به بیراهه نرفت و
مسیر درمان را اشتباه نکرد .حتّی گروهی از داروهای گیاهی با
داروهای بیهوشی تداخل اثر دارند .روشهای کمخطرتری هم وجود
دارد ،مانند مطالعه و خواندن کتاب ،مجلّه و مقاله ،گوش دادن به
موسیقی مالیم و مناسب یا پیادهروی در روزهای قبل از عمل که
گاهی بسیار کمککنندهاند.
جراحیهای قطع عضو
یا
ها
ن
سرطا
احی
جر
ّ
در مواردی مانند ّ
مث ً
ال پای دیابتی یا سرطان پستان -که برداشتن پستان ضروری
است -بهتر است از روانپزشک یا روانشناس برای آماده کردن بیمار
بهره برد .در مواردی که بیمار از بیهوش شدن کامل میترسد ،در
صورتی که نوع عمل اجازه دهد ،میتوان از بیهوشی رژیونال یا
منطقهای استفاده کرد .در مورد ترس از حرف زدن حین بیهوشی
نیز باید به وی اطمینان داد که معموالً در بیهوشیهای کامل به
علّت لولهگذاری تن ّفسی بیمار نمیتواند سخن بگوید.
حساسیت به داروهای بیهوشی نیز باید گفت که بعضی
در مورد ّ
حساسیت به بعضی داروهای بیهوشی دارند و چون داروها
بیماران ّ
و شیوههای گوناگونی در بیهوشی وجود دارد ،با شناسایی داروی
حساسیتزا میتوان از داروی دیگری بهره برد.
ّ
در مورد ترس از بیدار شدن حین بیهوشی هم باید گفت که
این مشکل بسیار کم اتّفاق میافتد و با کنترل و داروی مناسب
پیشگیری میشود .کودکان معموالً به والدین خود مینگرند و اگر
آنان ترس از اتاق عمل و بیهوشی داشته باشند ،به کودکانشان
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منتقل میکنند ،بنابراین بهتر است واهمهای از خود نشان ندهند.
اگر کودک درک و آگاهی دریافت ّ
حد توان
اطالعات را دارد ،در ّ
باید در جریان قرار بگیرد .به کودکان بزرگتر میتوان آگاهی داد،
ولی کودکان کوچکتر را میتوان تا چند روز در جریان نگذاشت.
سن باال ،بیماریهای قلبی ،ریوی،
عواملی مانند
ّ
سن
کلیوی ،مغز و اعصاب و غدد مانند دیابت و
ّ
بسیار کم خطر بیهوشی را میافزایند .با مشاوره با
پزشکان قلب ،داخلی ،مغز و اعصاب و اطفال میتوان
خطر بیهوشی را کاهش داد.
ّ
محل ویژۀ
والدین بهتر است تا جلوی در اتاق عمل بیایند و اگر
والدین در اتاق عمل وجود دارد ،آنجا باشند ،به شرطی که در روند
درمان مشکلی ایجاد نکنند .بهتر است به کودک گفت که والدینش
همین نزدیکی هستند .باید از فریب دادن کودکان پرهیز کرد ،مث ً
ال
گاهی به کودک میگویند که «عکس میگیری میروی»؛ چون
متوجه دروغ میشود ،از آن به بعد تمام سخنان درمانگرها
کودک
ّ
را دروغ میپندارد .بهره گرفتن از جمالتی مانند اینکه «پس از عمل
لوزه بستنی میخوری» یا «پس از عمل به اتاق زیبایی با اسباببازی
نزد پدر و مادرت میروی» کمککننده است .گاهی یک نوازش بجا
از دارو مؤثّرتر است .در بیماران با افزایش تحصیالت و آگاهی بیشتر
عمدتاً ترس کمتر میشود .امروزه در ایران و بهویژه در استان گیالن
کلینیکهای بررسی پیش از عمل خوبی داریم که با معاینۀ بیمار و
انجام کارهای الزم خطر بیهوشی را کاهش میدهند و همراه پاسخ به
متخصصان
پرسشهای بیمار از ترس او میکاهند و با بهرهگیری از
ّ
مجرب کار سختترین بیماران با سختترین
بیهوشی کارآزموده و
ّ
بیهوشیها بهخوبی انجام میشود .بیماران بهتر است با مراجعه به
جراحی و بیهوشی -که در بیمارستانهای بخش دولتی
کلینیکهای ّ
و خصوصی هست -مراحل درمان خود را انجام دهند.
دکتر کاوه ماهوتی زرعی

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
ّ

نشانی :رشت ،بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی قائم (عج)

تلفن013-33565011-19 :

تمرینات ورزشی موجب کاهش فشار خون میشود!
ایرنا :محقّقان انگلیسی دریافتند که تمرینات ورزشی اثری مشابه داروهای کاهش فشار خون دارد .به گزارش پایگاه خبری مدیکالساینس ،در این
تحقیقات ّ
اطالعات  194آزمایش بالینی درمان فشار خون با استفاده از دارو و  197مورد درمان فشار خون با استفاده از رژیم غذایی و تمرینات
ورزشی گردآوری شد و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .این ّ
اطالعات با تمرکز بر تأثیر دارو و تمرینات ورزشی بر کاهش فشار خون سیستولیک
که باالترین میزان فشار ثبتشده در رگها به ازای هر ضربان قلب است -مورد بررسی قرار گرفت.در ابتدا نتایج بررسیها نشان میداد که دارودرمانی اثری بهتر از تمرینات ورزشی دارد ،ا ّما زمانی که محقّقان دامنۀ تحقیق را به افرادی که به
فشار خون مبتال بودند ،محدود کردند ،مشخّ ص شد که تأثیر تمرینات ورزشی و دارودرمانی بر کاهش فشار خون بیماران یکسان است.
فشار خون نیرویی است که با جریان خون به دیوارۀ رگها وارد میشود تا خون در سراسر رگها و بدن جریان یابد .اگر این نیرو افزایش پیدا
متوسط از بین هر سه فرد میانسال یک نفر به این عارضه
کند و در طول زمان ثابت باقی بماند ،بدن با مشکالت زیادی روبهرو میشود .بهطور
ّ
مبتالست .فشار خون مهمترین عامل بروز بیماریهای قلبی و بیماریهای قلبی مهمترین عامل مرگومیر در سراسر جهان است .گزارش کامل این
تحقیق در نشریۀ  British Journal of Sports Medicineمنتشر شده است.
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جراحی الپاراسکوپی سنگهای کیسۀ صفرا
مزایای عمل ّ
جراحی باز بسیار است .در
جراحی برداشتن کیسۀ صفرا از طریق الپاراسکوپی (عمل بسته) نسبت به عمل ّ
مزایای عمل ّ
این عمل همزمان کیسۀ صفرای مبتال به سنگ و سنگ برداشته میشود .همچنین در این نوع عمل نسبت به عمل باز،
جراحی بسته (دو برش
درد بعد از عمل و ایلئوس (فلج روده) ناشی از بیهوشی کمتر است .برشهای کوچک در عمل ّ
یک سانتیمتری و دو برش پنج میلیمتری) باعث میشود که بیمار سریعتر بهبود یابد و سریعتر به ف ّعالیت فیزیکی و
جراحی باز ،از نظر ظاهری و زیبایی
کار خود برگردد .همچنین این برشهای کوچک نسبت به برش بسیار بزرگتر عمل ّ
نتایج قابل قبولتری برای بیمار دارند.
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده

جراحی بسته بیمار همان روز یا روز بعد از عمل میتواند
بعد از ّ
از بیمارستان ترخیص شود و در عرض چند روز به ف ّعالیت فیزیکی
مدت
عادی خود برمیگردد .در این حالت هزینۀ بستری طوالنی ّ
بیمار نیز کاهش مییابد.
حس لمس سهبعدی در
دارد.
نیز
هایی
ت
محدوی
البته این عمل
ّ
جراحی باز در عمل بسته وجود ندارد و گاهی کنترل خونریزی
عمل ّ
جراحی بسته نیاز
جراحی بسته مشکلتر است .عمل ّ
حین عمل در ّ
به تزریق گاز به داخل شکم دارد که در بعضی موارد ،بهخصوص در
عمل ج ّراحی باز

عمل ج ّراحی از طریق الپاراسکوپی

بیماران مسن یا افرادی که مبتال به بیماریهای پیشرفتۀ قلبی یا
ریوی هستند ،ممکن است مشکالتی ایجاد کند.
جراحی بسته غیرممکن است،
در بعضی موارد نیز عمل ّ
ازجمله در صورت التهاب شدید کیسۀ صفرا یا وقتی بیمار تحت
متعدد شکم قرار گرفته و حفرۀ شکم دچار
جراحیهای
ّ
عملهای ّ
جراحی بسته را غیرممکن
عمل
که
است
شده
د
متعد
های
چسبندگی
ّ
ّ
یا بسیار سخت میکند .در ضمن مواردی هم وجود دارد که حین
جراحی
جراح تصمیم میگیرد که عمل ّ
عمل به دلیل شرایط خاصّ ،
جراحی باز تبدیل کند که این تصمیم برای حفظ
بسته را به عمل ّ
جان بیمار و آسیب کمتر به فرد بیمار است .این مورد بیشتر در
وضعیت اورژانس یا مواقعی که کیسۀ صفرا دچار التهاب است یا
ّ
محل عمل نامشخّ ص است ،پیش میآید .به همین دلیل
آناتومی
قبل از این عمل همۀ بیماران باید فرم مخصوص را -که احتمال
جراحی بسته به باز را یادآوری میکند -رؤیت و امضا کنند.
تبدیل ّ
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده
تخصصی ج ّراحی و الپاراسکوپی
دارای بورد
ّ
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی
تلفن013-۳۳۷۳۱۳۰۵ :
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ّ
لکههای پوستی

کلوآسما یا مالسما

در تماس با تابش نور خورشید نداشته باشد .افزایش رنگدانههای
مالسما یک نوع بیماری پوستی مربوط
ً
پوستی (هایپر پیگمانتاسیون) در مالسما معموال قهوهای روشن تا
به افزایش رنگدانههای پوستی (بهصورت
تیره است و در بیمارانی که رنگدانهها عمیقتر و در الیۀ میانی
اکتسابی) در مناطقی از پوست است و
پوست هستند ،مالسما به رنگ آبی یا سیاه دیده میشود .معاینه
در اثر تماس با تابش نور خورشید ظاهر
با وود لمپ برای تشخیض عمق پیگمانها و تعیین روش درمان
میشود .گونهها ،لب ،چانه و پیشانی
کمککننده است.
شایعترین مناطق درگیرند ،ا ّما مالسما
بهترین درمان ترکیبات موضعی شامل هیدروکینون ،ترتینوئینها،
ممکن است در سایر مناطق نیز دیده
آزاالئیکاسید ،کوجیکاسید ،اسکوربیکاسید ،پرهیز از نور خورشید
شود.
ضد آفتابهایی با  )50+( SPFو پرهیز از ترکیبات حاوی استروژن
دکتر معصومه امامی سیگارودی مهمترین عامل در ایجاد و توسعۀ
با ّ
است.
مالسما استعداد ژنتیکی است .مالسما در زنان شایعتر است و در
ضد بارداری در
های
ص
قر
نقش
افراد با پوست قهوهای روشن و ساکن
ّ
ّ
ضد بارداری در پیشرفت پیشرفت مالسما مسلم است ،بنابراین
در مناطقی با تابش زیاد نور خورشید نقش قرصهای
ّ
بیشتر دیده میشود .شیوع مالسما مالسما مس ّلم است ،بنابراین قطع مصرف این قطع مصرف این دارو در بیمارانی که
در شروع پیشرفت مالسما هستند ،در
پیش از بلوغ شایع نیست و بیشترین دارو در بیمارانی که در شروع پیشرفت مالسما
صورت امکان پیشنهاد میشود .در
درگیری در زنان سنین باروری دیده
میشود .شیوع مالسما در زنان سنین هستند ،در صورت امکان پیشنهاد میشود.
تحقیقات جدید مصرف خوراکی قرص
باروری  5تا  15درصد است.
کلوآسما یک کلمۀ مترادف با مالسماست که برای توصیف
طی بارداری اتّفاق میافتد -بهکار برده میشود.
مالسما -که در ّ
پاتوفیزیولوژی این اختالل نامشخّ ص است ،ا ّما رابطۀ مستقیمی بین
ف ّعالیت هورمونی زنان و وقوع بیماری وجود دارد ،زیرا مالسما بیشتر
ضد
در زنان شایع است و در دوران بارداری و با مصرف قرصهای ّ
بارداری نیز شایعتر و بیشتر میشود .نیمی از موارد مالسما در
بارداری ظاهر میشود .سایر عوامل دخیل در بروز مالسما شامل
حساس میکنند ،مانند اختالل
داروهایی هستند که پوست را به نور ّ
تیروئید و تخمدانها و موا ّد آرایشی.
متأسفانه درمان مالسما آسان نیست .زمانی که پیگمانهای
ّ
مالسما منتشر میشوند ،پوست بهمرور تیرهتر میشود .موارد مقاوم یا
عودکننده بسیار اتّفاق میافتد ،بهخصوص اگر بیمار مراقبت مناسبی

ترانگزامیک ( mg 250دو بار روزانه)
برای شش ماه بررسی شده و بیشتر از  54درصد نتایج بهبودی
مشاهده شده است .گزارشهای دیگری نیز مبنی بر مؤثّر بودن این
درمان در مقاالت معتبر وجود دارد و این درمان میتواند در چنین
بیمارانی مفید باشد.
درمانهای لیزری در یکسوم بیماران کمککننده است و در
یکسوم بیماران هیچ تغییری ایجاد نمیکند و در یکسوم دیگر
حتّی منجر به تشدید رنگدانهها و تیرهتر شدن ضایعه میشود.
دکتر معصومه امامیسیگارودی
پزشک عمومی
نشانی :رشت ،گلسار ،نبش خیابان  ،86برج کاوه ،بلوک  ،2طبقۀ 5
تلفن013-33111257 :
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آنچه باید در مورد سینوزیت مزمن بدانیم!
سینوزیت مزمن یا به عبارت صحیحتر
رینوسینوزیت مزمن -که امروزه به یکی
از مشکالت حیطۀ سالمت عمومی تبدیل
شده است -به التهاب مزمن بینی و
سینوسهای اطراف بینی اطالق میشود.
پژوهشهای اخیر نشان میدهد که
حدود ده درصد از جمعیت عمومی به این
بیماری مبتالیند و ساالنه میلیونها دالر
دکتر حمیدرضا باقری
هزینۀ امور تشخیص و درمان این بیماران
میشود .برای اینکه تشخیص سینوزیت مزمن برای بیمار گذاشته
مدت بیش از
شود ،حداقل دو عالمت از عالئم زیر باید در بیمار به ّ
سه ماه وجود داشته باشد:
 .1گرفتگی ،احتقان و انسداد دوطرفۀ بینی
 .2ترشّ ح چرکی بینی یا پشت حلق
 .3درد و فشار صورت
 .4کاهش یا فقدان بویایی

عالوه بر عالئم ذکرشده ،برای تأیید تشخیص باید یکی از شواهد
زیر نیز حتماً وجود داشته باشد:
• شواهد درگیری سینوسها در  CTاسکن
• شواهد التهاب سینوسها در آندوسکوپی بینی (چرک ،پولیپ،
التهاب و)...
امروزه سینوزیت مزمن را براساس اینکه در بینی پولیپ وجود

دارد یا ندارد ،به دو گروه کلّی سینوزیت مزمن با پولیپ و سینوزیت
م میکنند .نکتۀ مهم در مورد این بیماران
مزمن بدون پولیپ تقسی 
این است که با وجود پیشرفتهای زیاد در امور تشخیصی علّت
اصلی این بیماری همچنان بهطور کامل مشخّ ص نشده است؛ گرچه
مسائل زیادی به عنوان عامل آغازکننده در این بیماری ذکر شدهاند،
ازجمله استعداد ژنتیکی ،آلرژی ،عفونتهای میکروبی خاص (مثل
استافیلوکوک) ،اختالالت آناتومیک ،بیوفیلم و التهاب استخوان جدار
سینوسها (استئیت).
مهم دیگر این است که برخالف آنچه اکثریت مردم تص ّور
نکتۀ ّ
میکنند ،سینوزیت مزمن (و نه حاد) علّت شایعی برای سردرد
(بهخصوص دردهای ناحیۀ پیشانی و صورت) نیست .بیماران بسیاری
هرروزه با سردردهای ناحیۀ پیشانی یا صورت به مطبهای گوش،
حلق و بینی مراجعه میکنند و به دنبال درمان بیماری به زعم
خودشان سینوزیت هستند و بهخصوص اگر این دردها با جریان
هوای سرد آغاز شود ،با اطمینان بیشتری اعتقاد دارند که علّت
دردشان سینوزیت است .باید گفت اکثریت این قبیل سردردها به
علّت سینوزیت نیستند و درصد زیادی از این بیماران مبتال به میگرن
هستند که باید به همکاران محترم مغز و اعصاب مراجعه کنند.
مهم دیگر -که اکثرا ً بهغلط به سینوزیت نسبت داده
نکتۀ
ّ
میشود -بحث ترشّ حات پشت حلق است .یادمان باشد که هر فرد
بالغ بهطور طبیعی در طول شبانهروز حدود  100تا  150سیسی
ترشّ حات طبیعی بینی و سینوسها دارد که آنها را از پشت حلق
بلع میکند .برخی بیماران بهخصوص اگر زمینۀ وسواس داشته
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باشند ،این ترشّ حات را نشانهای از سینوزیت تلقّی میکنند که
درواقع اینگونه نیست.
بیماریهای دیگری بهجز سینوزیت که میتوانند باعث ترشّ حات
پشت حلق شوند شامل آلرژی ،بزرگی شاخک بینی ،انحراف تیغۀ
بینی ،ریفالکس اسید معده ،برخی داروها و آلرژیهای محیطی
است.

سینوزیت مزمن تبدیل شده است .در این روش -که بدون هیچگونه
جراح با دید مستقیم آندوسکوپ
برش در صورت انجام میشودّ -
دهانۀ تمامی سینوسها را باز میکند و ترشّ حات چرکی ،قارچی یا
پولیپها را خارج میکند و به اصطالح راه را برای درمان موضعی
بعد از عمل (شستوشو و اسپریهای استروییدی) باز میکند .بیمار

درمان سینوزیت مزمن
وقتی تشخیص سینوزیت برای یک بیمار داده شد ،باید دانست که
جراحی در مبتالیان
جراحیّ .
اساس درمان ،درمان دارویی است و نه ّ
به سینوزیت مزمن برای کسانی در نظر گرفته میشود که با وجود
مدت دارویی پاسخ مناسبی به درمان ندهند.
درمان صحیح و طوالنی ّ
داروهایی که معموالً در درمان این بیماران بهکار میرود،
شامل شستوشوی بینی ،آنتیبیوتیک ،اسپریهای استروییدی و
استروئیدهای خوراکی (پردنیزولون) است.
درمانهای دارویی در هر دو گروه سینوزیت مزمن با پولیپ و
بدون پولیپ تقریباً مشابه است ،جز اینکه آنتیبیوتیک انتخابی در
گروه اول داکسیسایکلین و در گروه دوم کالریترومایسین است و
دیگر اینکه از استرویید خوراکی در گروه دوم کمتر استفاده میشود.
نکتۀ خیلی مهم در درمان این بیماران طول دورۀ درمان است که
مدتتر
باید از سه هفته تا سه ماه ادامه پیدا کند .درمانهای کوتاه ّ
محکوم به شکستاند.
مدت
چنانچه بیماری با وجود دریافت داروی مناسب با طول ّ
مناسب پاسخ مناسبی به درمان نداد و عالئمش باقی ماند ،کاندیدای
جراحی میشود .آندوسکوپی سینوسها به درمان رایج و استاندارد
ّ

نکتۀ مهم این است که برخالف آنچه اکثریت مردم
تصور میکنند ،سینوزیت مزمن (و نه حاد) ع ّلت
ّ
شایعی برای سردرد نیست .بیماران بسیاری هرروزه
با سردردهای ناحیۀ پیشانی یا صورت به مطبهای
گوش ،حلق و بینی مراجعه میکنند و به دنبال درمان
بیماری به زعم خودشان سینوزیت هستند و بهخصوص
اگر این دردها با جریان هوای سرد آغاز شود ،با
اطمینان بیشتری اعتقاد دارند که ع ّلت دردشان
سینوزیت است.

جراحی به نوعی
مبتال به سینوزیت بهویژه با پولیپ باید بداند که ّ
ابتدای راه است و نه انتهای راه و چنانچه درمان موضعی را ادامه
ندهد ،احتمال برگشت بیماری وجود دارد.
دکتر سیّدحمیدرضا باقری
متخصص گوش و حلق و بینی ،ج ّراح سر و گردن ،فلوشیپ ج ّراحی
ّ
آندوسکوپیک سینوس و قاعدۀ جمجمه
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،۸۹ساختمان آتیه
تلفن013-۳۳۱۱۷۲۳۴ :

واکنش های آلرژیک از پوست در برابر سرطان محافظت میکند!
ایرنا :پژوهشهای جدید محقّقان کالج سلطنتی لندن نشان میدهد که پروتئینهای منجر به واکنشهای آلرژیک میتواند از پوست در برابر
ذرات موجود در
سرطان محافظت کند .به گزارش پایگاه خبری ساینسدیلی ،این پژوهش نشان میدهد که موا ّد شیمیایی موجود در محیط ،مانند ّ
هوای آلودۀ ناشی از احتراق صنعتی و اتومبیل یا دود ناشی از دخانیات منجر به آسیب پوست و افزایش آنتیبادی  Immunoglobulin Eیا به
اختصار  IgEمیشود .این پروتئین یکی از اجزای سیستم ایمنی است که در صورت وجود یک عامل آلرژیزا مانند بادام زمینی منجر به تحریک
تورم مجرای تن ّفسی میشود.
تورم ،بثورات پوستی و در حادترین حالت ّ
واکنشهای آلرژیکی مانند ّ
درواقع وقتی بدن با یک عامل ناخوشایند مواجه میشود ،پروتئین  IgEسیستم ایمنی را تحریک میکند و واکنشهای آلرژیک هشداری برای
مهمی در بدن دارد و مبارزه با عفونتهای انگلی
بدن است تا از موا ّد آلرژیزا اجتناب شود .ادامۀ تحقیقات نشان میدهد که این پروتئین نقشهای ّ
و باکتریایی تنها بخشی از آن است.
بررسیهای جدید نشان میدهد که این آنتیبادی
میتواند از بدن در برابر موا ّد شیمیایی محیطی منجر به
تجمع در پوست از سرطانی شدن
سرطان محافظتکند و با ّ
سلولها جلوگیری کند .نتایج این پژوهش عالوه بر روشن
مهمیبرای
کردن دلیل افزایش حملههای آلرژیک ،دستاورد ّ
درمان سرطان است .نتایج این پژوهش در نشریۀ Nature
 Immunologyمنتشر شده است.
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مؤسسة مهر
گزارش صدوچهلمین کنفرانس ماهانة ّ

تازههای متابولیک ،ژنتیک و پزشکی شخصی
(با محوریت بیماریهای کودکان ،سرطان و نازایی)

صدوچهلمین کنفرانس علمی ماهانة مرکز تحقیقات ناباروری و
مؤسسة ف ّناوریهای نوین پزشکی مهر با عنوان «تازههای متابولیک،
ّ
ژنتیک و پزشکی شخصی» در روزهای چهارم و پنجم بهمن  97در
(جراح و
تاالر اجتماعات ّ
مؤسسة مهر با ّ
همت دکتر زهرا نیکپوری ّ
متخصص زنان و زایمان و مسئول ف ّنی مرکز مشاورۀ ژنتیک مهر و
ّ
مؤسسة ف ّناوریهای نوین پزشکی مهر) با موضوع
دبیر کمیتۀ علمی ّ
بسیار جدید پزشکی شخصی یا پزشکی فردمحور بهصورت دوروزه
و با امتیاز بازآموزی برگزار شد .در این کنفرانس پربار -که تعداد
زیادی از استادان مطرح استان و تهران سخنرانی کردند -مطالب
توجه به ژنتیک هر فرد در تشخیص و
اهمیت ّ
جدیدی دربارۀ ّ
درمان مو ّفق بیماریها بیان شد و با استقبال بسیاری از پزشکان
و پیراپزشکان روبهرو شد.
تخصص
جراح زنان و زایمان و فوق ّ
در ابتدا دکتر مرضیه مهرافزاّ ،
مؤسسة ف ّناوریهای نوین پزشکی مهر با خیر
نازایی و بنیانگذار ّ
مقدم به استادان و مهمانان حاضر در جلسه گفت :پزشکی شخصی
یا فردمحور امروز علمی است که دنیای سالمت را تغییر داده
است و تأثیر آن در درمان مو ّفقتر بیماریها در حوزههای مختلف
توجه است.
بهخصوص بیماریهای کودکان ،سرطانها و نازایی قابل ّ
مؤسسۀ مهر همیشه در کارهای
ایشان تأکید کردند از آنجا که ّ
علمی روز دنیا پیشرو است ،درصدد است در آیندهای نهچندان دور
با بهرهگیری از آزمایش ژنتیک هر فرد برای درمان بهتر بیماریها
بهخصوص سرطانها ،نازایی و بیماریهای کودکان اقدام کند.
سیدمسعود هوشمند ،دبیر اجرایی سمینار و مشاور
در ادامه دکتر ّ
مؤسسۀ مهر و سرپرست آزمایشگاه ژنتیک پژوهشکدۀ ملّی
ژنتیک ّ
مهندسی ژنتیک تهران با تکیه بر اینکه امروزه همۀ مردم بهویژه
دستاندرکاران حوزۀ سالمت و درمان باید از وجود علم پزشکی

شخصی و فردمحور ّ
مطلع باشند ،گفت :امروزه دروازۀ جدیدی از
علم برای سالمتی پایدار ،پیشگیری و درمان هدفمند و مو ّفقتر
بیماریها با تکیه بر پزشکی شخصی باز شده است.
مبنای اصلی پزشکی شخصی شناخت تفاوتهای ساختار ژنتیکی
هر فرد است؛ یعنی هر انسان با صفات ژنتیکی منحصربهفردی متولّد
میشود که نهتنها در تمام طول عمر بر زندگی فرد اثر میگذارد،
بلکه این صفات به نسلهای بعدی هم منتقل میشود؛ با آزمایش
ژنتیک و تکیه بر خصوصیات ژنتیکی هر فرد میتوان بهترین روش
زندگی ،پیشگیری و درمان را برای هر فرد مشخّ ص کرد.
در ادامه ایشان ابراز داشتند :امکان انجام اغلب آزمایشهای
مؤسسۀ مهر وجود دارد و توصیه کردند
ژنتیکی در آزمایشگاه ژنتیک ّ
سن باالی 35
در
بارداری
فامیلی،
های
که مشاورۀ ژنتیک در ازدواج
ّ
مکرر و ناهنجاریهای جسمی و روحی در خانواده
سال ،سابقۀ سقط ّ
جدی بگیرند.
انجام شود و بهویژه مشاورۀ ژنتیک سرطان را ّ
متخصص ژنتیک مولکولی و
در ادامه دکتر احمد ابراهیمی،
ّ
اهمیت ژنتیک
مسئول کلینیک ژنتیک پارسه تهران ،دربارۀ نقش و ّ
و پزشکی فردمحور در ناباروری زنان و مردان سخن گفت و توصیه
کرد در موارد ناباروری حتماً مشاورۀ ژنتیک انجام شود یا زوجها به
مراکز درمان ناباروری با امکانات استفاده از علم ژنتیک برای انتخاب
روش مناسب برای درمان اقدام کنند .ایشان در ادامۀ سخنان خود
مؤسسة ف ّناوریهای نوین پزشکی مهر با تکیه بر آزمایشگاه
افزودندّ :
ژنتیک مج ّهز و ف ّناوریهای نوین آمادۀ کمک به کسانی است که
مکررند.
دچار مشکالت نازایی ،مرگ نوزاد ،مردهزایی یا سقط ّ
تخصص غدد و متابولیسم اطفال و دانشیار
دکتر ستیال دلیلی ،فوق ّ
دانشگاه علوم پزشکی گیالن و رئیس کمیتۀ علمی بیماریهای
اهمیت
متابولیک و ارثی کودکان مرکز ژنتیک ّ
مؤسسۀ مهر ،دربارۀ ّ
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مشاورۀ ژنتیک و آزمایشهای غربالگری نوزادان مطالبی ارائه دادند
و افزودند به دلیل شایع بودن ازدواجهای فامیلی در ایران تقریباً از
هر  1500تا  2000نوزاد یک نفر دچار بیماریهای متابولیک ارثی
میشود که به دلیل عدم تشخیص بهموقع ،این افراد در آینده با
عواقب شدیدی مثل عقبماندگی ذهنی ،فلج عضالنی ،آب سیاه و
بیماریهای قلبی -عروقی روبهرو میشوند؛ درحالیکه با انجام یک
آزمایش غربالگری ساده در سه تا پنج روز اول تولّد -که بهصورت
گرفتن یک قطرۀ خون از کف پای نوزاد قابل انجام است و هماکنون
مؤسسۀ مهر انجام میشود -میتوان
نوع کاملتر آن در آزمایشگاه ّ
از ابتال به این عوارض خطرناک بهطور مؤثّری پیشگیری کرد .الزم
است ذکر شود که هزینۀ انجام این آزمایش نیز کم است.
ایشان در ادامه به همۀ پزشکان زنان و کودکان توصیه کرد که در
صورت تمایل برای انجام این آزمایش بعد از تولّد نوزادان ّ
اطالعات
کافی را در اختیار والدین قرار دهند و تا زمانی که انجام این تست
غربالگری بهصورت استانی و کشوری بهصورت همهگیر انجام شود،
والدین داوطلب میتوانند با پزشک خود هماهنگ کنند و بعد از
طی سه تا پنج روز اول بعد از تولّد این آزمایش را
تولّد نوزاد در ّ
مؤسسۀ مهر انجام دهند ،زیرا تأخیر در تشخیص و درمان این
در ّ
بیماریها به ازای هر ماه تأخیر  4.5واحد از ضریب هوشی کودک را
کاهش میدهد .اگر در یکسال اولیۀ تولّد ،بیماری کودک شناخته
نشود ،پنجاه درصد ضریب هوشی کودک کاهش مییابد.
متخصص
تخصص غدد و متابولیسم و
ّ
دکتر احیا زریدوست ،فوق ّ
کودکان و نوزادان نیز دربارۀ انواع بیماریهای متابولیک ،عالئم،
درمانها و شیوۀ وراثت بیماریها سخنرانی کرد و از عالئم اولیۀ این
بیماریها به همۀ پزشکان و مشاوران ژنتیک -که در حوزۀ سالمت
کار میکنندّ -
اطالعات الزم را ارائه کرد و اظهار داشت که این
بیماریها در ابتدا عالئم غیراختصاصی و غیرقابل تشخیصی دارند.
تخصص ریه و بیماریهای
دکتر سعید ساداتمنصوری ،فوق
ّ
اهمیت اختالالت ارثی تن ّفسی کودکان و
تن ّفسی کودکان ،با تکیه بر ّ
اهمیت انجام آزمایش
بر
فیبروزیس
سیستیک
نقص ایمنی و بیماری
ّ
خون سادة نوزادان قبل از تزریق واکسن برای جلوگیری از مرگ
ناگهانی نوزادان دارای نقص ایمنی ژنتیکی تأکید کردند.
متخصص ژنتیک
در بخش بعدی آقای دکتر سیامک صابر،
ّ
پزشکی و همکار مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی بیمارستان شهید
رجایی تهران ،راجع به جدیدترین روشهای آزمایشگاهی ژنتیک و
کاربرد نسل جدید تعیین توالی  NGSسخنرانی کردند.
متخصص زنان و زایمان و نازایی و
جراح و
ّ
دکتر معصومه اصغرنیاّ ،
مؤسسة ف ّناوریهای نوین پزشکی مهر،
عضو کادر درمانی -پژوهشی ّ
نیز در زمینۀ تازههای درمان هدفمند و استفاده از پزشکی فردمحور
در نازایی با علّت زنانه بیان کردند که هرگز دو بیمار شبیه هم
نیستند و ما باید برای تجویز داروی مناسب در میزان مناسب و در
خاص خودش
زمان مناسب برای یک بیمار با سابقة پزشکی و ژنتیکی ّ
اقدام الزم را انجام دهیم و همۀ این موارد با راهبرد پزشکی شخصی
متخصص
جراح و
ّ
حرفهای هدایت میشود .دکتر رحیم تو ّکلنیاّ ،
مؤسسة ف ّناوریهای نوین
ارولوژی و عضو کادر درمانی -پژوهشی ّ
پزشکی مهر ،دربارۀ «تازههای ژنتیک و پزشکی شخصی در تشخیص
و درمان نازایی با علّت مردانه» مطالب ارزشمندی ارائه کردند.
ایشان در ابتدا راجع به دالیل مختلف ناباروری در مردان توضیح
معرفی عوامل ژنتیکی ،پلیمورفسیمها و جهشهای
دادند ،سپس به ّ
ژنتیکی مرتبط با مشکالت باروری مردان پرداختند .در ادامه راجع به
آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاههای ژنتیک و کاربرد و چگونگی
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هر یک از آنها سخن گفتند و در پایان دربارة نقش اپیژنتیک در
ایجاد ناباروری در مردان توضیحات جامعی ارائه کردند.
اهمیت
دربارۀ
روز دوم سمینار با سخنرانی دکتر زهرا نیکپوری
ّ
ّ
نقش پزشکی شخصی در پیشگیری ،تشخیص بهموقع و درمان موفق
متخصص ژنتیک پزشکی
سرطانها شروع شد .دکتر مرجان عسکری،
ّ
مؤسسۀ مهر ،نیز از توانایی آزمایشگاه
و مسئول آزمایشگاه ژنتیک ّ
ژنتیک مهر برای استفاده از علم پزشکی شخصی و فردمحور در
تشخیص و درمان مؤثّر سرطانها ،تعیین بیومارکرهای سرطان و
انتخاب درمان هدفمند خبر داد .دکتر شاهرخ قوتی رودسری ،دکترای
تخصصی اصالح و ژنتیک و استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشکدۀ
ّ
ف ّناوریهای نوین گیالن ،اظهار داشت :امروزه بررسی ژنتیک و بررسی
مهمی در انتخاب روش درمانی صحیح از همان
ژنوتیپ افراد نقش ّ
ابتدای بیماری و صرفهجویی در زمان و هزینۀ درمان خواهد داشت.
متخصص رادیوتراپی انکولوژی و
دكتر حميد سعيدي ساعدی،
ّ
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،بیان کرد :بیشترین هزینۀ
درمان سرطانها به دلیل داروهای شیمیدرمانی و رادیوتراپی
متأسفانه درصد زیادی از درمانها
است و با وجود پیشرفت علم
ّ
و داروها در حوزۀ درمان سرطان در جهان مؤثّر واقع نمیشود و
باعث افزایش طول عمر بیماران نمیشود .سرطان میتواند به دالیل
ارثی ،محیطی ،عفونی یا سبک زندگی غلط ایجاد شود ،ا ّما تمامی
این موارد سرانجام منجر به تغییرات ژنتیکی سلولهای تومور برای
رشد و تقسیم غیرعادی میشوند و دو فرد با نوع و مرحلۀ مشابه در
متحمل جهشهای مختلف در ژنهای
یک نوع سرطان میتوانند
ّ
مختلفی شده باشند .در مقابل ،دو فرد با سرطانهای مختلف
میتوانند دارای جهشها و یا تغییرات ژنتیکی یکسانی باشند .ایشان
دربارۀ انواع جهشهای ژنتیکی منجرشونده به سرطان توضیحات
کاملی ارائه دادند .در حال حاضر این امکان در آزمایشگاه ژنتیک مهر
با کمک استادان داخل و خارج کشور قابل انجام است.
متخصص داروسازی
در ادامه دکتر حمیدرضا تقوای معصومی،
ّ
بالینی و استادیار دانشکدۀ داروسازی گیالن ،دربارۀ عوارض داروی
اهمیت عوامل ژنتیکی در نتیجۀ درمان
شیمیدرمانی ّ
ضد سرطان و ّ
صحبت کرد و توصیه کرد :بیماران مبتال به سرطان در صورت
صالحدید پزشکان معالج برای مشاورۀ ژنتیک قبل از درمان و
استفاده از عوامل فارماکوژنتیک حتماً راهنمایی بگیرند.
متخصصان ،مشاورۀ
الزم است ذکر شود که کمیسیون متش ّکل از
ّ
مؤسسۀ مهر با تعیین وقت قبلی
ژنتیک سرطان را در مرکز ژنتیک ّ
بهصورت ّ
منظم انجام میدهند .دکتر مهریار حبیبی رودکنار ،دکترای
زیستف ّناوری پزشکی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی گیالن و دبیر شورای
توسعۀ علوم و ف ّناوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی استان
گیالن ،دربارة استفاده از سلولهای بنیادی در درمان و ترمیم بافتهای
ازدسترفته و سوختگیهای شدید و سرطانها صحبت کردند.
آخرین و یکی از جالبترین بحثهای ارائهشده در این کنفرانس
متخصص
دوروزه را یکی از محقّقان نخبه ،دکتر آروین حقیقتفرد،
ّ
ژنتیک و عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسالمیتهران ،دربارۀ نقش
مخدر و درمانهای
پزشکی شخصی و ژنتیک افراد در پاسخ به موا ّد ّ
ترک اعتیاد ارائه دادند .بعد از پرسش و پاسخ به حاضران در جلسه،
مؤسسۀ مهر به پایان رسید .الزم است یادآوری شود که
کنفرانس پربار ّ
در حاشیۀ این کنفرانس دوروزه کارگاه آموزشی  PGDنیز برگزار شد.
مؤسسۀ مهر از ساعت هشت صبح
مجرب مشاورۀ ژنتیک ّ
همکاران ّ
تا هشت شب آمادۀ پاسخگویی ،راهنمایی و مشاورۀ مددجویان عزیز
هستند.

زپشكي و سالمت
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زونا؛ بیماری ویروسی

زونا نوعي بيماري ويروسي است كه از ويروس عامل بيماري آبلهمرغان ايجاد میشود .هر فردي كه زماني
مبتال به آبلهمرغان بوده است ،امکان دارد دچار زونا شود .بعد از بهبود نشانههای آبلهمرغان ويروس اين
خاصي در ريشۀ اعصاب واقع در گانگليون خلفي نخاع بهصورت نهفته و خاموش
بيماري در سلولهای
ّ
باقي میماند ،ولي هنگامیكه دوباره ف ّعال شود ،میتواند بیماری موضعی دردناکی ایجاد کند که زونا نام
دارد.
دکتر سنبل طارمیان

حد
حساسيت بيش از ّ
اولين عالمت زونا درد همراه با سوزش و ّ
پوست است كه معموالً تنها در يك سمت بدن بيمار ايجاد میشود.
اين درد ممكن است تا سه روز قبل از پيدايش بثورات جلدي قرمز
در آن ناحيه به وجود آيد .دانههای آبدار قرمز و کوچکی چند روز
ّ
محل درد ظاهر میشود و کمکم رنگ آنها به تیرگی
پس از آن در
میگراید .این تاولها بیشتر در پوست سینه و پشت بروز میکند،
ا ّما ممکن است در یک سمت پیشانی یا اطراف یک چشم یا هر
جای دیگری در بدن دیده شود .این بثورات بسيار شبيه ضايعات
آبلهمرغان هستند ،ولي انتشار آنها بهصورت ّ
خطي و در مسير يك
رشتۀ عصبي و معموالً يكطرفه است ،بنابراین نشانههای زونا بروز
دانههای آبدار منطقهای و کوچکی است که کنار یکدیگر در محدودۀ
عصبی یک عصب محیطی و در امتداد مسیر آن پدید میآید .درد
آن شبیه فرو رفتن خنجر به بدن است و با سوزش موضعی همراه
حساسیت پوستی
است و فرد دچار احساس درد سوزشی و افزایش ّ
در ناحیهای میشود که اعصاب محیطی آن با ویروس آلوده شده
و دوباره ف ّعال و در حال تکثیر شدن است .نزدیک بیست درصد از
افرادي كه قب ً
ال مبتال به آبلهمرغان شدهاند ،ممکن است در طول
زندگي به زونا مبتال شوند .عاملي كه باعث ف ّعال شدن يا بيداري
ويروس در افراد سالم میشود ،دقيقاً مشخّ ص نيست .ضعف سيستم
ايمني فرد ممكن است زمينه را براي تكثير ويروس و حركت آن
در مسير اعصاب به سمت پوست مساعد كند .در تمام افرادی که به
زونا مبتال میشوند ،یک شباهت وجود دارد :این ویروس به دنبال
ضعف سیستم ایمنی به هر علّت یا هر درجهای از نارسایی سیستم
ایمنی مانند تأثّر شدید تا بروز بدخیمیها و مانند آن بروز میکند.
دردهاي عصبي دائمي يا دورهاي ممكن است حتّي پس از التيام
ظاهری ضايعات جلدي ادامه پیدا کند .اين دردها ممكن است ماهها
يا حتّي سالها باقي بماند كه اين عارضه بيشتر در سالمندان ديده

میشود .معالجۀ زودهنگام زونا در مراحل اوليۀ بيماري ممكن است
جلوي اين عارضه را بگيرد .زونا خود بیماری واگیرداری نیست ،ا ّما
ممکن است ارتباط و تماس افراد با بیمار باعث انتقال ویروس و
بروز آبلهمرغان شود .تشخيص زونا بر پايۀ ديدن دانههای آبدار و
تاريخچۀ وجود درد پیش از ايجاد بثورات در يك سمت بدن است.
بثورات ناشی از زونا از ّ
خط وسط بدن رد نمیشوند که از دیگر
نشانههای تشخیصی این بیماری است .ويروس زونا ممكن است
افرادي را كه تاكنون مبتال به آبلهمرغان نشدهاند ،گرفتار كند و در
اين صورت نيز آنان معموالً به آبلهمرغان مبتال میشوند نه زونا .با
اين حال زونا بسيار كمتر از آبلهمرغان واگيردار است .در نوزادان و
افرادي كه به عللي سيستم ايمني ضعيفي دارند ،احتمال گرفتن
طي
آبلهمرغان از افراد مبتال به زونا بيشتر است .زونا معموالً در ّ
ضد ويروس
چند هفته خودبهخود از بين میرود .مصرف داروهاي ّ
خوراكي براي كاهش پراكنده شدن ويروس مؤثّر است ،به شرط
مدت دو تا سه روز اول شروع بيماري تجویز شده باشند.
اينكه در ّ
همچنین تجویز مس ّکنهای نسبتاً قوی در کاهش دردهای موضعی
و انتشاری بیماری کمککننده است .هرچند ابتالی به این بیماری
در حین بارداری کمیعجیب است ،ا ّما امکان آن وجود دارد .اگر زن
باردار با شخصی که آبلهمرغان دارد یا عفونت زونا در او ف ّعال است
تماس پیدا کند ،در صورتی که واکسینه نشده باشد ،ممکن است به
زونا دچارشود .زونا در بارداری معموالً خطری برای جنین ندارد ،زیرا
به داخل رحم سرایت نمیکند.
دکتر سنبل طارمیان
متخصص بیماریهای عفونی و تبدار
ّ
نشانی :رشت ،خیابان انقالب ،ساختمان پزشکان مروارید ،طبقۀ
سوم
تلفن013-۳۳۲۳۱۹۸۱ :
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آیینی که کمرنگ شد!
روانشناسان معاصر به این
نتیجه رسیدهاند که دید و
بازدید با افرادی که با ما
خویشاوندی دارند ،یا ما
حس مثبتی
نسبت به آنان ّ
داریم ،یا در خاطرات
کودکی ما جایگاهی
دارند ،باعث تقویت روحی
دکتر مرسده رفیعی
و معنوی ما میشود
و احساس نیاز به تعلّق و همدلی را در ما برآورده
میکند .یکی از زمانهایی که این دید و بازدیدها
گسترش پیدا میکند ،عید نوروز است.
از قدیم رسم دید و بازدیدهای نوروزی با آداب
حس نزدیکی و همدلی را
مخصوص خود -که شادی و ّ
به همراه داشت -بسیار رایج بود .از دیدگاه روانشناسان
معاصر تأمین احساس حمایت روانی و به تبع آن امنیت
حس ارزشمند بودن از مهمترین آثار این دید
روانی و ّ
مهمی از
و بازدیدهاست .نشستهای اجتماعی بخش ّ
زندگی ما را تشكیل میدهند .در این دورهمیهاست
كه میتوان به همراه دوستان تفریح كرد ،با مشتریهای
جدید آشنا شد و قراردادهای مختلف بست ،ا ّما از
سویی دیگر این نشستها میتوانند دامهایی خطرناك
باشند .كافی است بیش از حد احساس راحتی كنید
و خودمانی شوید ،قوانین پنهان اجتماعی را زیر پا
بگذارید و درنتیجه بهراحتی خود را نابود كنید ،در
حالی كه هیچ وقت نمیفهمید چرا!
گسترش شهرها ،ازدیاد جمعیت ،پراکندگی
خانوادههای س ّنتی ،محدودیتهای شغلی ،همچنین
فرهنگ آپارتماننشینی از عواملی است که دید و
متأسفانه در
بازدیدهای نوروزی را کاهش داده است.
ّ
سالهای اخیر این مراسم یا با تشریفات و آبورنگ
تجمالتی برگزار میشود یا مسافرتهای نوروزی
ّ
با استقبال بیشتری روبهرو شده است .هر چقدر
آیینهایی که فرد را در اجتماع تعریف میکند
کمرنگتر شود ،احساس تنهایی فرد بیشتر خواهد شد.

برای بهرهگیری بهتر و بیشتر از رسوم کهن نیازمند رعایت نکاتی هستیم و باید
از بعضی کارها دوری کنیم:

• به دیگران پشت نكنید .زبان بدن شما (ایما و اشارهها) میتواند شخصیتتان را
نشان دهد .اگر بهخوبی با دوستان و آشنایان خود برخورد نكنید ،انگار که به آنان
اعالم كردهاید كه هیچ عالقهای به صحبت با آنان ندارید .این كار میتواند به ایجاد
احساسات و تف ّكرات منفی منجر شود.
• بیش از حد نزدیك دیگران نایستید .هر یک از ما برای خود محدوده و حریمی
داریم -که در افراد مختلف متفاوت است -و عدم رعایت این محدوده سبب ایجاد
حس عدم امنیت در افراد میشود.
ّ
• با صدای بلند صحبت نكنید .این كار شما را مغرور و از خودراضی جلوه میدهد .صدایتان
باید آرام و یكنواخت باشد و لحنتان باید با زمان و موقعیت حاضر در آن هماهنگ باشد.
• همزمان با دیگران صحبت نکنید .وقتی شخص دیگری صحبت میكند ،بهترین
روش اهانت كردن پریدن وسط حرف اوست .قبل از پاسخ دادن اجازه دهید که او
ِ
حرفش را تمام كند .در ضمن راز سخنور خوب شدن ،خوب گوش كردن است.
• پيش از صرف غذا منتظر بمانيد که همۀ مهمانان سر جايشان بنشينند .همۀ
افراد بايد در يك زمان شروع به صرف غذا کنند .اين نكته بسيار حائز اهميت است.
• فخرفروشي نكنيد .در هنگام گفت وگو دربارۀ مسائل مالي به داراييهاي خود
اشاره نكنید و ثروت خود را به رخ دیگران نكشيد.
ت خود نگاه نكنيد ،مگر اینکه قصد رفتن داشته باشید .وقتي به ساعتتان
• به ساع 
نگاه ميکنيد ،ديگران اينگونه برداشت ميكنند که شما خسته و بيحوصله شدهايد.
وقتشناس باشید .هیچ چیز بدتر از منتظر نگه داشتن دیگران نیست.
• در انظار عمومی خود را آرایش نکنید.
• هر فکری که به ذهنتان خطور میکند ،به زبان نیاورید و مراقب افکارتان باشید.
با فکر حرف زدن به این معنا نیست که هر چیزی را که در ذهنتان میگذرد ،با بقیه
در میان بگذارید .بعضی از افکار مناسب نیستند و میتوانند به روابط شما با دیگران
صدمات جبرانناپذیری وارد کنند.
• هیچوقت دربارۀ رابطۀ یک فرد با دیگران اظها ِر نظر نکنید یا آن را محکوم نکنید،
برای بیشتر افراد این یک ّ
خط قرمز مهم است.
دکتر مرسده رفیعی
مدرس دانشگاه علمی -کاربردی
روانشناسی،
دکترای
ّ
ّ
نشانی :رشت ،خیابان پرستار ،ادارۀ کل بهزیستی گیالن ،دفتر آموزش و پژوهش
تلفن013-۳۲۱۱۲۰۴۳ :
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تأثیر خانهتکانی
بر سالمت روان

مهناز مرامی

خانهتکانی یکی از آیینهای نوروزی است و مردم بیشتر مناطقی که نوروز را جشن میگیرند ،به آن پایبندند.
در این آیین تمام خانه و وسایل آن در آستانۀ نوروز گردگیری ،شستوشو و تمیز میشود .خانهتکانی که
ریشه در تاریخ ایران دارد تا امروز نیز در فرهنگ ایرانی ما ادامه دارد و از خاطرات برجایماندۀ گذشتهها
پیداست که خانهتکانی از قدیماالیام در میان ایرانیان سنّتی نیکو تل ّقی میشده است ،بهطوری که اعضای
خانواده با همکاری و همدلی یکدیگر در اجرای این سنّت دستبهدست هم میدادند تا قبل از فرارسیدن سال
نو وسایل خانه را تمیز کنند و تمام ناپاکیها را از خانه بیرون بریزند.

ِ
تکانی عید بر سالمت روان تأثیر میگذارد!
خانه
یک تمیزکاری حسابی شبیه خانهتکانی چیزی فراتر از پاکیزگی
است .خارج کردن فضای خانه از یکنواختی و سکونی که چندین
ماه بر خانه حکمفرما بوده ،مهمترین دستاورد این رسم خجسته
است .تغییر رنگ دیوارهای خانه و اتاق ،استفاده از پردههای متن ّوع
و جابهجا کردن اسباب و اثاثی ۀ منزل برای بازدهی روانی بیشتر
بهتنهایی میتواند سالمت روان یک خانواده را تضمین کند .از طرفی
ایجاد فضای صمیمی در حین تمیزکاری و بهرهگیری از نیروهای
کمکی و خودی در پیشبرد این کار باعث تعامل بیشتری بین افراد
خانواده میشود و نشاطی مضاعف در کانون خانواده ایجاد میکند.
یکی از دالیلی که خانهتکانیهای عید باعث تغییر روحیۀ افراد
ی
میشود و احساس خوبی را به آنان میدهد ،این است که خانهتکان 
به افراد نشان میدهد که آنان هستند که تغییر را انتخاب میکنند.
افراد خودشان انتخاب میکنند که دکوراسیون خانه را تغییر دهند،
یا آن را رنگ کنند و اشیای کهنه را دور بریزند و همین باعث میشود
احساس خوبی به آنها دست دهد و به خود افتخار کنند .این انتخاب
برای تغییر و نو شدن تنها در سطح انتخاب باقی نمیماند و به مرحلۀ
عمل هم میرسد .زمانی که افراد این تغییرات را آغاز میکنند ،تأثیر
مثبت آن چندین برابر میشود .این مسئله باعث میشود آنان یک
نوع تأیید خود و احساس ارزشمندی بهدست آورند .این ارزشمندی
هم به این منتهی میشود که افراد احساس ع ّزت نفس بیشتری
کنند ،اعتماد به نفس آنان باال رود و احساس خودکارآمدی بیشتری
کنند .این احساس ارزشمندی و خودکارآمدی در نهایت به نفع
سالمت روان افراد است .در حقیقت چون خودشان انتخاب میکنند
که خانهتکانی و گردگیری کنند و خودشان طبق انتخابشان عمل
میکنند ،این باعث میشود سالمت روان افراد باال برود.

ع ّلت دیگر اینکه خانهتکانی عید بر سالمت روان افراد تأثیر
میگذارد ،این است که آنان از این مسئله بازخوردهای آنی
میگیرند .زمانی که خانم و آقایی تصمیم میگیرند با کمک یکدیگر
خانه را تمیز و مرتّب کنند ،این تمیزی در زمانی اندک به آنان
بازخوردی مثبت میدهد و روحیهشان را عوض میکند .این بازخورد
آنی هم باعث میشود که افراد ترغیب شوند کارهایشان را با کیفیت
بهتری انجام دهند .هنگامی هم که افراد کارهایشان را با کیفیت و
د ّقت بیشتری انجام میدهند ،باعث تغییر روحیه و افزایش سالمت
روانشان میشود.
فواید خانهتکانی
ضد استرس واقعی است!
خانهتکانی یک ّ
درهمریختگی بیشتر خانه به معنای استرس بیشتر است .طبق
نظرسنجی بهداشتی در اسکاتلند کارهای خانه میتواند استرس و
اضطراب را به میزان بیست درصد کاهش دهد .با این حال برای
دستیابی به این نتیجه بیست دقیقه ف ّعالیت الزم است .استفاده
از موا ّد پاککننده حاوی رایحۀ لیمو میتواند به شما کمک کند
که سریعتر بر استرس غلبه کنید .پژوهشها نشان میدهد که
بوی شادی استرس را کاهش میدهد و تأثیر مثبتی روی دیگران
میگذارد.
به تن ّفس بهتر کمک میکند!
اگر به هنگام فصل بهار در معرض آلرژی یا حمالت آسم قرار
مسبب این مشکل فقط گردهها هستند؛
میگیرید ،فکر نکنید که ّ
گرد و غبار خانه بهراحتی میتواند موجب تحریک آلرژی یا حملۀ
آسم شود.
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خلقوخوی شما را بهتر میکند!
تمیز کردن خانه بهصورت کامل
و در ادامه تمیز نگه داشتن آن یک
تقویتکنندۀ روحیه است برای کسانی
که میخواهند یک عادت خوب را ایجاد
کنند ،بنابراین یک خانۀ بههمریخته یک
موقعیت استرسزاست که میتواند همۀ
زحمات شما را برای کاهش استرس بر
باد دهد .وقتی از سر کار برمیگردید و
خانهای تمیز را مشاهده میکنید ،آرامش
وصفناپذیری به شما دست میدهد.
متوجه شوید ،ف ّعالیت
بدون آنکه
ّ
زیادی میکنید!
اگر افراد انگیزه داشته باشند که
چگونگی تمیز کردن خانه را کنترل
کنند ،ممکن است بتوانند از این مسیر
ی خود همچون
در بخش دیگر زندگ 
آمادگی جسمانی استفاده کنند .افراد
تنبل و شلخته مسلّماً انگیزۀ ورزش
کردن هم نخواهند داشت.
موقع کار سازندهتر خواهید بود!
فواید خانهتکانی تنها شامل وضعیت
روحی و جسمی شما در خانه نخواهد
بود ،چون خانهتکانی بهاری دفتر کار به
همان اندازه که برای خانه مهم است،
در محیط کار نیز مهم است ،بهویژه اگر
پوشهها و وسایل زیادی روی میز کار
شما باشد که مانع از کار شما میشوند.
سریعتر به خواب میروید!
طبق گفتۀ بنیاد م ّلی خواب ،افرادی
که هر روز رختخوابشان را مرتّب
میکنند 19 ،درصد بیشتر از دیگران
خواب خوب خواهند داشت .یک بررسی
از این سازمان نیز نشان داد که ۷۵
درصد پاسخدهندهها روی ملحفههای
تمیز خواب بهتری داشتند.
بر تغذیۀ سالم مؤثّر است!
محقّقان دانشگاه مینهسوتا دریافتند
افرادی که در یک اتاق تمیز و ّ
منظم قرار
میگیرند ،با احتمال بیشتری  -نسبت
به آنانی که در اتاق نامرتّب قرار دارند-
گزینههای سالمتر میانوعده را ترجیح
میدهند .شاید هم به همین دلیل است
که افرادی که نظم بیشتری دارند ،این
نظم را شامل حال همه چیز حتّی مسائل
سالمتی و تغذیۀ خود میکنند.
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سبك زندگي سالم

مانع از صدمه میشود!
عوجور میکنند ،از درد راه
بچههایی که هر روز اسباببازیهای خود را تمیز و جم 
با داشتن ّ
رفتن روی لگو (آجر خانهسازی) یا سایر وسایل اسباببازی جلوگیری میکنید.
باعث بهبود سالمت قلب میشود!
شدت کم مانند کارهای خانه مزایای زیادی برای داشتن یک قلب سالم دارد،
حتّی ف ّعالیت با ّ
بنابراین شما میتوانید در مورد جارو کشیدن خانه احساس خوبی داشته باشید.
بچهها
چند نکتۀ مهم برای خانهتکانی با ّ

توجه داشته باشید فرزندان کوچک شما میتوانند شرکای خوبی در تمیز کردن خانه
باید ّ
خاصی را برای نظافت اختصاص داده و کارها را با
زمان
روز
هر
در
توانید
ی
م
ترتیب
این
باشند .به
ّ
همسر و فرزندان خود انجام دهید .البته کار کودک در خانه باید متناسب با سن ،توانایی و وقت
او باشد ،مث ً
ال از بچۀ پنج شش ساله نباید انتظار داشته باشید که دیوار را تمیز کند ،ا ّما در این
سن او میتواند لباسهای زمستانی خود را تا کند و داخل چمدان بگذارد ،بعد اسباببازیها و
لوازم دیگر خود را جمع کند و پس از گردگیری قفسهها آنها را سر جای خود قرار دهد و. ...
بچههای خیلی کوچک مث ً
ال یکی دو ساله هم میتوانند در خانهتکانی همکاری کنند.
حتّی ّ
برای نمونه سبد رنگی را -که مخصوص وسایل بازی است -در اختیار آنان قرار دهید و یادشان
دهید که اسباببازیها را جمع کنند .کودک نوپای شما از این کار ّ
لذت میبرد ،حتّی میتوانید از
لحظات مشارکت او در اولین خانهتکانی زندگیاش عکس بگیرید و داخل آلبوم قرار دهید .با این
روش میتوانید وقت او را بهراحتی پر کنید و خودتان به کارهای مهمتر برسید.
به کودکان بزرگتر باید کارهایی با مسئولیت بیشتر داده شود ،مثل تمیز کردن کاشیهای
آشپزخانه ،جاروبرقی کشیدن و ، ...ا ّما چنین کارهایی بعضی اوقات خواست آنان نیست و
نمیخواهند آن کارها را انجام دهند ،زیرا با بزرگتر شدن کودکان مسئولیتهای آنان در مورد
مدرسه افزایش مییابد .آنان حداقل دو سه ساعت باید بهطور روزانه به انجام تکالیف مدرسه
بپردازند و حدود شش ساعت یا بیشتر هم در کالس درس باشند .در چنین شرایطی اضافه
کردن کارهای دیگر آنان را خسته و عصبی میکند .در این صورت والدین میتوانند کاری را که
فرزندشان در مدرسه انجام میدهد ،در نظر گیرند و برنامۀ انجام کارهای خانه را براساس آن و
بهطور مناسب تنظیم کنند ،مث ً
ال میتوان انجام کار خانه را به روزهای آخر هفته مؤکول کرد .از
ً
جدا خودداری کنید ،میتوانید با خونسردی به
بچهها در مورد نحوۀ تمیزکاری ّ
داد زدن بر سر ّ
آنان توضیحات الزم را بدهید تا با مشارکتی دوستانه یک خانهتکانی را تجربه کنند.
خانهتکانی روحیۀ کار دستهجمعی را میان افراد خانواده باال میبرد و به آنان آموزش میدهد که
مسئولیت تمیز کردن خانه نباید بر دوش یک نفر باشد و بهتر است همۀ افراد در خانه با یکدیگر
همکاری کنند؛ در این صورت هیچ وقت یک نفر خسته نخواهد شد .با این اقدامات عالوه بر افزایش
صمیمیت ،روح همکاری و مشارکت در خانواده تقویت میشود و اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان
با قبول مسئولیت ،باال میرود .این نکته مهم است که برای انجام هر کاری باید خوشحالی کنید ،با
بچهها تش ّکر کنید که به شما کمک میکنند.
صدای بلند بخندید .همچنین از افراد خانواده بهویژه ّ
نکتۀ پایانی

برخی روانشناسان توصیه میکنند که همراه با خانهتکانی و نظافت منزل ،خانهتکانی ذهنی نیز انجام
شود .آنان در تحلیل کارکردهای این س ّنت پسندیده معتقدند که خانهتکانی به افراد جرأت رهایی از
وابستگی میدهد و فرصت دور ریختن خاطرات بدی را که در ذهن خود بایگانی کردهاند ،ایجاد میکند.
پس ذهن و دلتان را گردگیری کنید؛ کدورتها را دور بریزید؛ با خاطرات بد خداحافظی کنید؛ دیگران
حس طراوت و شادابی
شر آنان رها شوید .همراه با ّ
را ببخشید و کینهها را به زبالهدانی پرت کنید و از ّ
حاصل از پاکی و نظافت منزل ،به فکر ایجاد انرژی مثبت برای خود و اطرافیانتان باشید.
مهناز مرامی
تخصصی روانشناسی
دکترای
دانشجوی
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،برج کاوه ،ورودی دوم ،طبقة سوم ،مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی
 Mahnazmarami.phdsychologistاینستاگرام
پاسارگاد تلفن013-33129076 :

زپشكي و سالمت
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حفظ سالمت با گیاهان تصفیهکنندۀ هوا

دکتر فاطمه علیپور مبارکی

متوسط حدود نود درصد از وقت خـود را در محيطهاي بسته ميگذراند .به همـين دليـل كيفيـت هوا
هر فرد بهطور
ّ
خاصي برخوردار است .برخـي از گزارشها نشـان ميدهد که هـواي
از
ها
ن
انسا
سالمتي
براي
در این محيطها
اهميـت ّ
ّ
محـيطهـاي بسـته پنج تـا هفت برابـر آلودهتر از هـواي محيطهاي باز است.
گياهان تركيبـات آلي خطرناك را از هواي محيط اطراف بر سطوح برگ و درون روزنههای هوايي خـود جـذب
معرفی شدهاند ،به عنوان مؤثّرترین گیاهان در پاکسازی هوای داخل شناختهشدهاند.
مـيكننـد .گلهایی که در ادامه ّ
متوسط و بزرگ را
گیاه
دو
حداقل
که
کند
ی
م
پیشنهاد
تازه»
هوای
رشد
«چگونگی
دکتر «وول ورتون» در کتاب خود،
ّ
معرفی چند گیاه مناسب محیط داخل آپارتمان
در هر صد فوت مربّع فضای منزل داشته باشیم .در ادامه بهاختصار به ّ
-که عالوه بر جنبۀ زینتی بودنشان ،برای تصفیۀ هوا نیز مفیدند -میپردازیم.

پوتوس
سمی مانند فرمالدئیدها را -که در
د
موا
باالرونده،
گیاه
یک
عنوان
به
پوتوس
گیاه
ّ ّ
اغلب وسایل خانگی معمولی مانند فرش یافت میشود -جذب و دفع میکند .این گیاه
توجه داشته باشید که نور کم ممکن
میتواند در شرایط مختلف نوری زنده بماند ،ا ّما ّ
است تن ّوع رنگی برگ آن را کاهش دهد .برگهای قلبيشكل سبز تيره يا ابلق پوتوس
روي شاخههايي ميرويند كه بسيار سريع رشد ميكنند و خاصيت باالرونده دارند.
پوتوس بهراحتي تكثير ميشود و ارزانقيمت است.
سانسوریا
گیاه سانسوریا میتواند تا هفتهها بدون رسیدگی شکل و ظاهر خود را حفظ کند و
این به دلیل مقاومت باالی این گیاه است .همچنین میتواند در محیطهایی با نور و آب
ن برای کمک به تصفیۀ هوا با
بسیار کم رشد کند .مهمترین مزیّت سانسوریا توانایی آ 
حذف سمومی مانند فرمالدئید و بنزن است .این گیاه با نامهای گیاه شمشیری یا زبان
مادرشوهر نیز شناخته میشود .از خواص گیاه سانسوریا تصفیه و پاکسازی هوای محیط
است .براساس تحقیقات انجامشده این گیاه میتواند سموم و گازهای آلودۀ موجود در
هوا مانند تولوئن یا فرمالدئید را تصفیه کند .از این رو کارشناسان توصیه میکنند که
از این گیاه در اتاق خواب استفاده شود تا با تصفیۀ هوا خوابیدن بسیار راحتتر شود.

گیاه زاموفیلیا
گیاه زاموفیلیا یا ( ZZزی -زی) بومی زانزیبار ،یک کشور واقع در شرق آفریقاست.
این گیاه یکی از گیاهانی است که به نور زیادی احتیاج ندارد .همچنین فقط باید
توجه داشته باشید که تمامی قسمتهای این گیاه دارای
سه بار در ماه آبیاری شودّ .
ما ّدۀ اکساالت کلسیم است و در صورت مصرف شدن میتواند مشکالتی برای پوست
یا دستگاه گوارشی ایجاد کند ،به همین دلیل هنگام کارکردن با این گیاه بهتر است
دستکش به دست کنید و آن را دور از دسترس کودکان یا حیوانات خانگی قرار دهید.
کاکتوس
س در همۀ انواع و شکلها و با اندازههای عجیب و غریب موجود است .مراقبت از این گیاه بسیار آسان است ،بهطوری که میتواند
کاکتی یا کاکتو 
در بیابان هم زنده بماند ،بنابراین اگر شما یک پنجره در دسترس داشته باشید ،منزل شما یک محیط عالی برای رشد این دسته از گیاهان است.
مضر امواج وسایل الکترونیکی و ...در
با ّ
معرفیشده از آثار ّ
توجه به یافتههای زیاد محقّقان در مورد کاکتوسها ،این گیاهان نیز مانند سایر گیاهان ّ
محیط منزل میکاهند .آب کاکتوس از ارزش تغذیهای مناسبی برخوردار است .همچنین نتایجی ازجمله داشتن رودۀ سالم ،رفع مشکالت پوستی
و جلوگیری از سرطان را به همراه دارد.
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ساکولنت
طی چند سال گذشته ما شاهد رونق و محبوبیت گیاه ساکولنت هستیم و دلیل
در ّ
ً
آن این است که این گیاه تقریبا خرابشدنی نیست .آب ساکولنت نیز مانند آب کاکتوس
برای تغذیۀ همة افراد مناسب است و میزان خوبی از پتاسیم ،کلسیم ،منگنز ،مس،
آهن و ویتامینهای مختلف و فیتونوتیتیوها را در خود دارد .همچنین منبعی غنی از
آنتیاکسیدانها ،فالونوئیدها ،اسیدهای چرب امگا  ،3اسیدهای آمینه و بتاکاروتن است.
آب کاکتوس حاوی ویتامین  A، B2و  Cاست و برای افرادی که مبتال به آرتریت
ضد التهابی آب کاکتوس برای از بین بردن درد
روماتوئیدند ،بسیار مفید است .خواص ّ
و مبارزه با التهاب مفید است .همچنین سفتی و درد ناشی از آرتریت را کاهش میدهد.

برگ گندمی یا عنکبوتی
گیاهان عنکبوتی نیز مانند سایر گیاهان آپارتمانی به نور کم نیاز دارند و نگهداری از
آنها در داخل منزل بسیار راحت است .این گیاه یکی از محبوبترین گیاهان خانگی
است و یکی از بهترین تصفیهکنندههای هوا نیز بهشمار میرود .گل عنکبوتی مدام با
آلودگیهای موجود در هوا نظیر بنزن ،مونوکسیدکربن و زایلین -که در چرم ،موا ّد
الستیکی و چاپی وجود دارد -مبارزه میکند .تکثیر و نگهداری این گیاه تقریباً مانند
سایر گیاهان است.

بامبو
بامبو فقط نیاز به آب و سایه دارد تا زنده بماند و عالوه بر ظاهر خوب برای ایجاد یک
طراحی شده است .گفته میشود که برگهای بامبو به کشیدگی
محیط زندگی مثبت نیز ّ
طبیعی ماهیچههای معده و بهبود ف ّعالیت معده کمک میکند .از این رو برگهای بامبو
برای درمان سوء هاضمه و دیگر مشکالت گوارشی سودمند است .عالوه بر این خاصیت
(ضد انقباض و تش ّنج) بامبو میتواند به تسکین اسپاسمها و انقباضات
آنتیاسپاسمودیک ّ
روده و معده کمک کند و به موجب آن اسهال را نیز درمان کند .خاصیت قاعدگیآوری
بامبو میتواند به بهبود و تنظیم دوران عادت ماهانه کمک کند .همچنین خاصیت
آنتیاسپاسمودیک برگهای بامبو میتواند به درمان انقباضات لولۀ تن ّفسی کمک کند .از
این رو این گیاه برای بیماران مبتال به آسم مفید است.

فیکوس
این گیاه با نام انجیر گلی یا بافته نیز شناخته شده
است و با ّ
جذابیت کمنظیر خود برای فضای داخلی شما
مناسب است .فیکوس در خارج از منزل نیز رشد میکند
و در طبیعت میتواند تا پنجاه پا بلند شود .این گیاه
برای پاکسازی هوا مناسب است و به عقیدۀ بسیاری یک
تصفیهکنندۀ مناسب برای هوای داخل خانه است.
برگ عبایی
گیاه برگ عبایی -که ب ه دلیل برگ سبز تیره میتواند زیبایی را به هر
گوشۀ تاریکی در منزل اضافه کند و ازجمله مقاومترین گیاهان آپارتمانی و
قابل سازش با شرایط آپارتمانی است -مناسب برای کسانی است که زمان
زیادی را برای مراقبت از گیاهان ندارند .این گیاه سالهای متمادی بدون
تغذیه و تعویض گلدان در اتاق میماند .برگ عبایی در برابر خشکی و تغییرات
درجۀ حرارت بسیار مقاوم است .از این رو این گیاه را گیاه فوالدی مینامند.
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برگ قاشقی
اسپاتی فیلوم که با نامهای برگ قاشقی ،گل چمچمهای و سوسن صلح نیز در ایران شناخته
میشود ،یکی از گیاهان همیشه سبز و بومی کلمبیاست .این گیاه زیبا دارای برگهای تیرۀ سبز
و گلهای سفید زیباست .نور مستقیم خورشید واقعاً میتواند به شاخ و برگ گیاه آسیب برساند.
این گیاه نیازی به آبیاری زیاد ندارد و به عنوان گیاه تصفیهکنندۀ هوا مناسب برای منازل ،ادارات
و رستورانهاست.

سرخسهای بوستون
بوستون فرشته یا سرخسهای بوستون به عنوان
یکی از بهترین تصفیهکنندههای هوا شناخته میشود.
همچنین مقدار زیادی رطوبت را به هوا میرساند که
باعث میشود یک محیط خوشایند در منزل داشته باشید.
سایر گیاهانی را که مناسب آپارتماناند ،صرفاً برای
ّ
اطالع نام میبریم:
گیاه نخل زینتی
ارکیده
شفلرا
فیلودندرون
داوودی

در پایان ،ذکر این نکته الزم است که برای
استفادة خوراکی از هر یک از گیاهان باید
حتماً دربارة روشهای عصارهگیری و یا نحوۀ
آمادهسازی آنها مطالعه و آموزشهای الزم
دیده شود .هیچ یک از گیاهان فوق به دلیل
دارا بودن برخی از ترکیبات در ساختار خود
بهصورت مستقیم قابل مصرف نیستند.
دکتر فاطمه علیپور مبارکی
دکتری فیزیک و حفاظت خاک
نشانی :رشت ،کیلومتر  5جادة رشت به
مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور
تهرانّ ،
تلفن013-33690052 :
Email: Apghazal@yahoo.com

ارتباط سالمت روان با نگهداری گلوگیاه!
میگنا :تحقیقات ثابت کرده است افرادی که در روز سرگرم باغبانی میشوند ،از سالمت روانی بیشتری برخوردارند .همچنین دید زیباتری نسبت به زندگی
و آینده دارند .استفاده از گیاهان سبز در خانه از دیگر روشهای باال بردن کیفیت زندگی و جمع کردن انرژیهای نشاطآور و مثبت در خانه است .استفاده
از گلهای آپارتمانی به افزایش آرامش و امنیت در خانه کمک میکند.
سن پایین در معرض گلها و گیاهان قرار میگیرند و با گیاهان در ارتباطاند ،نسبت به
نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد کودکانی که از ّ
همسنوساالن خود از سالمت روانی باالتری برخوردارند .کودکانی که در خانه گلدان نگهداری میکنند ،معموالً مسئولیتپذیرترند .توصیه میشود که
سن کم نسبت به مسئولیتپذیری
بچهها از ّ
والدین حداقل مسئولیت نگهداری از یک گلدان را به یکی از فرزندان خود بسپارند؛ این موضوع باعث میشود که ّ
حساس شوند .عالوه بر این ،پژوهش مذکور نشان داد کودکانی که در مجاورت گیاهان قرار میگیرند ،احساس آرامش باالتری دارند و با دوستان خود
ّ
روابط بهتری برقرار میکنند .جالب است بدانید که سرسبزی
حس طراوت میدهد .در برخی پژوهشها
گیاهان به کودکان ّ
نیز مشخّ ص شده است کودکانی که در مجاورت گیاهان
هستند ،قدرت تمرکز باالتری نسبت به همسنوسالهای خود
حس خیالپردازی -که در نهایت
دارند .رؤیاپردازی و افزایش ّ
برای پیشرفت کودکان در حوزۀ تحصیل مهم است -از دیگر
فایدههای نگهداری گیاهان در خانه است.
متخصص قلب دانشگاه شیکاگو میگوید:
برونو کورتیس،
ّ
«گیاهان موجب میشوند که افراد احساس آرامش بیشتری
کنند و مثبتاندیشتر شوند» .بررسیها نشان داده است که
بیماران بستری در بیمارستان -که تختشان روبهروی پنجرهای
با نمای باغ است -بسیار سریعتر از بیمارانی که تختشان رو
به دیوار است ،بهبود مییابند .همچنین وجود گیاهان زینتی
در اتاقهای ریکاوری بیمارستانها به بیماران آرامش و تسلّی
میدهد و منجر به بهبود سریعتر آنان میشود.
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پیشگیری از سرطان دهانۀ رحم با واکسیناسیون
سرطان دهانۀ رحم یکی از شایعترین
سرطانها در زنان است که در بیشتر از
نود درصد موارد به علّت آلودگی پایدار
از ویروس پاپیلوم انسانی (Human
 )Papillomavirusایجاد میشود.
واکسیناسیون علیه این ویروس میتواند در
دختران از بروز سرطان دهانۀ رحم در آینده
جلوگیری کند .الزم است بدانیم که انواع
دکتر طاهره زارع یوسفی مختلفی از  HPVوجود دارد .تاکنون بیشتر
از دویست نوع از این ویروس شناسایی شدهاند که پانزده گونۀ آن
پُرخطر در نظر گرفته میشوند که میتوانند سبب بروز سرطان رحم،
ولو و واژن در زنان و سرطان ناحیۀ پنیس (آلت تناسلی) و ناحیۀ مقعد
در مردان شوند .در بین گونههای پُرخطر دو نوع  16و  18رابطۀ بسیار
نزدیکی با بروز سرطان در هر دو جنس دارند ،از این رو واکسنهای
موجود علیه این دوگونۀ پُرخطر مصونیت ایجاد میکنند.
الزم است ذکر شود که که ضایعات پوستی زگیل تناسلی -که امروزه
در هر دو جنس بسیار شایع است -در اثر آلودگی با دو نوع از ویروس
(یعنی گونۀ  6و  )11رخ میدهد که این دو نوع در گروه پُرخطر از
انواع ویروس قرار نمیگیرند ،ا ّما چنانچه فردی مبتال به زگیل در
ناحیۀ تناسلی باشد ،الزم است مراجعه به پزشک و پیگیریهای الزم
را داشته باشد ،زیرا در برخی موارد همزمانی آلودگی با ویروسهای
نوع کمخطر و پُرخطر وجود دارد.
در حال حاضر دو نوع واکسن  HPVوجود دارد :واکسن گارداسیل
 4ظرفیتی و  9ظرفیتی که هر دو نوع واکسن به تأیید سازمان غذا و
دارو در امریکا رسیدهاند .واکسن گارداسیل  4ظرفیتی در حال حاضر
در ایران وجود دارد و واکسن  9ظرفیتی در مراحل اخذ مج ّوز برای
ورود به بازار است .در واکسن گارداسیل  4ظرفیتی مصونیت علیه 4
نوع ویروس (گونههای  6،11،16و  )18و در نوع  9ظرفیتی مصونیت
علیه  9نوع ویروس (یعنی گونههای  6،11،16،18،31،33،45،52و
 )58را خواهیم داشت .براساس توصیۀ مرکز کنترل بیماریها در
امریکا ،تزریق واکسن گارداسیل در دختران و پسران در یازده تا
دوازده سالگی توصیه شده است ،ا ّما تا قبل از شروع ف ّعالیت جنسی

در دختران و پسران جوان هم میتوان واکسن را تجویز کرد .در سنین
کمتر از چهارده سال دو دوز تزریق واکسن (دوز دوم با فاصلۀ شش تا
دوازده ماه از دوز اول) انجام میشود و در سنین باالی چهارده سال
به تزریق سه دوز واکسن نیاز داریم (دوز دوم دو ماه پس از دوز اول
و دوز سوم شش ماه پس از دوز اول تزریق میشود).
افراد با بیماریهای نقص ایمنی ،دریافتکنندگان پیوند اعضا،
مبتالیان به ایدز و بیمارانی که داروهای تضعیفکنندۀ سیستم
ایمنی دریافت میکنند و افراد مبتال به سرطان ،صرفِنظر از سن
به تزریق سه دوز واکسن مطابق آنچه گفته شد ،نیاز دارند .پس از
ّ
تورم
تزریق واکسن بروز عوارض شایع در
محل تزریق مانند قرمزی و ّ
شایع است .سردرد ،ته ّوع خفیف و غش کردن هم شاید دیده شود که
برای جلوگیری از غش کردن نوجوانان توصیه میشود که تزریق در
حالت نشسته یا خوابیده انجام شود و تا پانزده دقیقه استراحت کنند.
عوارض جانبی شدید بسیار نادر است.
تجویز واکسن به افراد باالی  26سال ،افراد با سابقۀ آلرژی به دوز
قبلی واکسن و زنان باردار توصیه نمیشود ،ا ّما چنانچه زنی بدون
ّ
اطالع بارداری واکسن تزریق کند ،میتوان به او اطمینان داد که
ّ
براساس اطالعات موجود خطری جنین را تهدید نمیکند و تزریق
دوزهای بعدی را به بعد از زایمان مؤکول میکنند .در افراد با
بیماریهای تبدار و ناتوانکننده تجویز واکسن باید تا بعد از بهبود
کامل به تعویق بیفتد .تزریق واکسن به زنان شیرده مشکلی ندارد.
در افرادی که دوزهای بعدی واکسن را با تأخیر دریافت میکنند،
مجدد دوز اول واکسن نیست و فقط دوزهای بعدی
نیاز به دریافت
ّ
مطابق دستورالعمل ادامه مییابد .در حال حاضر بنا به تحقیقات
افرادی که دورۀ واکسیناسیون را کامل انجام دادهاند ،در سالهای
بعدی زندگی نیاز به تکرار واکسیناسیون ندارند.
دکتر طاهره زارع یوسفی

متخصص بیماریهای زنان و زایمان ،عضو کادر درمانی-
ج ّراح و
ّ
مؤسسۀ درمان ناباروری مهر
پژوهشی ّ
نشانی :رشت ،خیابان بیستون ،سهراه معلّم ،روبهروی بانک صادرات،

ساختمان مهستان ،طبقۀ دوم تلفن013-32535870 :
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درمان ویار بارداری

ته ّوع با استفراغ یا بدون استفراغ در اوایل
بارداری شایع است و بهطور معمول قبل
از هفتۀ نهم بارداری شروع میشود و
تا هفتۀ چهاردهم یا شانزدهم بارداری
ادامه مییابد .استفراغهای شدیدی که به
کاهش حجم خون و مایعات بدن و کاهش
وزن منجر میشودHyperemesis
( Gravidarumاستفراغهای شدید
دکتر سیّدهپرتو شاعف حاملگی) نامیده میشود .عالئم معموالً در
شدت آن با یا بدون درمان بهبود
توجه به ّ
اواسط بارداری بدون ّ
شدت عالئم و اثر آن بر بارداری و کیفیت زندگی
مییابد .درمان به ّ
بستگی دارد .روشهای درمانی شامل تغییر سبک زندگی ،رژیم
غذایی ،درمان دارویی و درنهایت بستری در بیمارانی است که درمان
سرپایی در آنان دچار شکست شده است .ثابت شده که زنان مبتال به
ته ّوع و استفراغ بارداری در معرض خطر کمتری برای سقط هستند.
ته ّوع تنها با  %50کاهش سقط همراه است و وجود ته ّوع و استفراغ
با  %75کاهش خطر سقط همراه میباشد.
سن بارداری هنگام تولّد
هیچ تفاوتی در وزن هنگام تولّد نوزاد یا ّ
بین مبتالیان به استفراغهای شدید حاملگی با بقیۀ خانمهای باردار
یافت نشده است .تنها در صورتی که مادر باردار کمتر از هفت
طی بارداری داشته باشد ،میزان SGA
کیلوگرم افزایش وزن در ّ
سن بارداری) و ( LBWوزن پایین هنگام
(تولّد نوزادی کوچکتر از ّ
تولّد) بیشتر است.
سن باروری باید از یک ماه قبل
برای پیشگیری ،همۀ خانمها در ّ
از بارداری روزانه یک عدد مولتیویتامین و فولیکاسید دریافت
شدت ته ّوع و استفراغ بارداری شود،
کنند که میتواند سبب کاهش ّ

همچنین در صورت ابتال به رفالکس معده و سوزش سر دل بهتر
است قبل از بارداری درمان مناسب برایشان شوند .روش درمان در
محرکها،
صورت وجود ته ّوع تنها شامل مشاورۀ تغذیه و اجتناب از ّ
استفاده از زنجبیل یا ویتامین  B6است.
توصیههای رژیم غذایی شامل موارد زیر است:

 به محض گرسنه شدن برای جلوگیری از خالی بودن معده
غذا بخورید.
 استفاده از لقمههای کوچک قبل از خارج شدن از تخت خواب
در صبح و در طول شب میتواند مفید باشد (بیسکوئیت کراکر با
کرة گیاهی یا پنیر) .غذاها باید آهسته و در مقادیر کوچک هر یک
تا دو ساعت خورده شوند.
 غذاهای سرشار از شکر میتواند عالئم را تشدید کند.
 حذف قهوه و ادویه ،غذاهای بودار ،اسیدی و چرب یا خیلی
شیرین و جایگزین کردن آنها با غذاهای حاوی پروتئین زیاد و
نمکی ،کمچربی و با مزۀ مالیم و خشک ازجمله مغزها ،کراکر،
سرالک ،نان تست و چوب شور.
 نوشیدن چای نعناع یا مکیدن آبنباتهای نعناعی ته ّوع بعد از
غذا را کاهش میدهد .مایعات باید حداقل سی دقیقه تا یک ساعت
قبل یا بعد از غذای جامد مصرف شوند .مایعات سرد ،ترش یا گازدار
تحمل
در مقادیر کم با استفاده از نی یا فنجانهای کوچک راحتتر ّ
میشود.
محرک ازجمله بوها (دود،
 خانمهای باردار بهتر است از موا ّد ّ
بوی غذا و موا ّد شیمیایی ،عطر و ادکلن) گرما ،رطوبت ،سروصدا و
تکانهای جسمی یا بینایی مثل رانندگی و نورهای درخشان ،تغییر
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وضعیت ناگهانی و نداشتن استراحت یا خواب کافی اجتناب کنند.
 دراز کشیدن بالفاصله پس از غذا یا دراز کشیدن به پهلوی
محرک است.
چپ به دلیل به تأخیر انداختن تخلیۀ معده ّ
مکرر دهان و تغییر
 مسواک زدن بعد از غذا و شستوشوی ّ
طعم خمیر دندان میتواند مفید باشد.
مکملهای حاوی آهن تا بهبود عالئم اجتناب شود ،چون
 از ّ
محرک معده است و باعث ته ّوع و استفراغ میشود.
ّ
 ویتامینها به جای صبح و با معدۀ خالی قبل از خواب با
یک اسنک (لقمۀ کوچک) خورده شود .بعضی بیماران ویتامینهای
تحمل میکنند.
جویدنی را بهتر ّ
 مصرف غذاهای حاوی زنجبیل بهصورت چای و شربت توصیه
میشود .در یک پژوهش نشان داده شده که کپسول زنجبیل ته ّوع
را کاهش میدهد ،ا ّما بر استفراغ بیاثر است.

طب سوزنی چندان مؤثّرتر از دارونما نیست .مؤثّر بودن آن
ّ
شاید به دلیل اثر قوی دارونما باشد.
 هیپنوتیزم در بعضی بیماران مفید است .سایکوتراپی نیز
میتواند درمان کمکی در اضطراب و استرس منجر به ته ّوع باشد.

 دوکسیالسین و پیریدوکسین
 آنتیهیستامینها ازجمله دیمنهیدرینات ،دیفن هیدرامین و
 Meclizincکه ایمنی باالیی برای جنین دارند.
 آنتاگونیست دوپامین ازجمله متوکلوپرامید ،پرومتازین و
پروکلرپرازینها نیم ساعت قبل از غذا یا هنگام خواب
 آنتاگونیست سرتونین مثل اندانسترون
 کورتیکواستروئیدها در موارد مقاوم به درمان
درمانهای کمکی شامل موارد زیر است:

 عوامل کاهش دهندۀ اسید معده مانند آنتیاسیدهای حاوی
آلومینیوم یا کلسیم و داروهایی مانند رانیتیدین و پنتوپرازول
 رژیم غذایی حاوی موز ،سیب ،برنج و پروتئین کافی
 درمان هلیکوباکترپیلوری در صورت ابتال.
دکتر سیّدهپرتو شاعف

متخصص زنان و زایمان و نازایی و عضو تیم درمانی -
ج ّراح و
ّ

پژوهشی موسسه ناباروری مهر

نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،روبهروی داروخانۀ شبانهروزی گلسار،
کوچۀ حقشناس ،ساختمان آبان تلفن013- 32118909 :

درمان دارویی
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استفاده از قرص پیریدوکسن یا B6

فرم اشتراک مجلة هدیة مهر
نام و نامخانوادگی:
تحصیالت:
نشانی پستی:
کد پستی:
ایمیل:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
شمارة فیش واریزی:
تاریخ فیش واریزی:
تاریخ شروع اشتراک:
مبلغ پرداخت شده:

با اشتراک «هدهی مهر» سالمتی را هب خود ،خانواده ودوستان خود هدهی کنید!
ء

عالقهمندان به مجلة هدیة مهر میتوانند مبلغ اشتراک

ساالنه را ( 700/000ریال برای  6شماره) به شماره

حساب بانک ملی  0110784578003و یا شماره کارت

«مؤسسۀ مهر» واریز و
 6037 9918 9997 5852به نام
ّ

فیش بانکی را به شمارة  013-33764257فکس کنند.

مؤسسۀ فنّاوریهای نوین پزشکی ،تحقیقات ناباروری و ج ّراحی محدود مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشادّ ،
كد پستی 4178613111 :تلفن013-33755353 :

Website: www.mehrinstitute.org
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تشخیص بیماریهای دستگاه ادراری جنین قبل از تو ّلد
جنین و مشکالت تن ّفسی پس از تولّد و ناهنجاریهای اسکلتی در
نوزاد خواهد شد .هر چقدر اختالل ف ّعالیت کلیۀ جنین زودتر شروع
شود ،امکان مرگومیر جنین بیشتر خواهد بود ،ا ّما در صورت شروع
دیررس یا اختالل و حفظ جریان ادرار (و در نتیجه مایع آمنیوتیک)
امکان سالمت نوزاد بیشتر خواهد بود .البته بد نیست بدانیم که
سمیو موا ّد دفعی حاصل از ف ّعالیتهای سوختوساز در جنین
موا ّد ّ
توسط کلیههای مادر دفع
و
شده
مادر
خون
وارد
جفت
طریق
از
ّ
میشود.

متخصص زنان یا ماماهایی که در کلینیک
ّ
مکررا ً با
با خانمهای حامله سروکار دارندّ ،
خانمهای بارداری مواجه میشوند که با
یک سونوگرافی کنترل دوران حاملگی
سراسیمه وارد مطب میشوند و از وجود
ن خود نگراناند.
مشکل در کلیههای جنی 
به این مادران چه باید گفت و برای جنین
در رحمشان چه باید کرد؟ در این مقاله
دکتر رحیم تو ّکلنیا
سعی میشود تا کلّیاتی قابل فهم و
استفادۀ عموم در پاسخ به این سؤال مطرح شود.
سونوگرافی کلیههای جنین
بارداری
دوران
های
در حدود یک درصد موارد در سونوگرافی
در حدود هفتۀ پانزدهم جنینی امکان تشخیص کلیههای جنین
از جنین ،ناهنجاری گزارش میشود
با سونوگرافی وجود دارد ،ا ّما در هفتۀ
که بیش از  25درصد موارد مربوط
بیستم تشخیص ناهنجاریهای کلیه
جنس جنین و نژاد افراد تأثیری در بروز
به کلیههاست .حدود  50درصد
و سیستم ادراری ممکن میشود.
ناهنجاریهای کلیه و هیدرونفروز کلیههای
ناهنجاریهای گزارششده در سونوگرافی
همانطور که گفته شد بیش از نیمی
جنین ندارد ،ا ّما در صورت وجود سابقۀ
کلیههای جنین ،هیدرونفروز نام دارد.
از موارد ناهنجاریهای کلیۀ جنین
ناهنجاری در حاملگیهای قبلی بیشتر باید د ّقت
ادراری
بخشهای مختلف سیستم
بهصورت هیدرونفروز گزارش میشود.
شود.
ادرار)
مجرای
(کلیهها ،حالبها ،مثانه و
هیدرونفروز درواقع یعنی گشاد شدن
از بخشهای مج ّزایی در جنین بهوجود میآیند و به هم متّصل و
تجمع ادرار؛ بنابراین
سیستم تخلیۀ ادرار از کلیه تا مثانه در اثر ّ
کامل میشوند .بخشی که کلیهها را بهوجود میآورد ،از حدود هفتۀ
گزارش هیدرونفروز در کلیههای جنین به معنای وجود انسداد یا
پنجم جنینی شروع به ترشّ ح ادرار میکند و این ترشح بهتدریج
اشکال در تخلیۀ ادرار جنین از کلیهها به مایع آمنیوتیک است ،ا ّما
زیاد میشود ،بهطوری که در اواخر دوران جنینی به حدود پنجاه
باید بدانیم که در حدود چهارپنجم مواردی که هیدرونفروز گزارش
میلیلیتر در ساعت میرسد ،ا ّما ترشّ ح ادرار در دوران جنینی نقشی
میشود ،هیچ انسدادی وجود ندارد و هیدرونفروز خالص قبل از تولّد
در دفع سموم از بدن جنین ندارد و فقط منجر به ایجاد جریانی
( )isolated antenatal hydronephrosisنامیده میشود و
از مایع میگردد که از بدن خارج شده و مایع آمنیوتیک (مایعی
خاصی رفع میشود.
خودبهخود و بدون نیاز به اقدام ّ
که دور جنین وجود دارد و جنین در آن غوطهور است) را بهوجود
متخصص ارولوژی درواقع تشخیص
پزشک
و
رادیولوژیست
هنر
ّ
توسط جنین بلعیده میشود و جریان
میآورد .این مایع
ّ
مجددا ً ّ
مهمی در
آن  20درصد است که ممکن است انسداد یا مشکل ّ
است.
جنین
ادرار
آمنیوتیک
مایع
تولید
منبع
بنابراین
ادامه مییابد.
کلیهها و مسیر تخلیۀ ادرار جنین وجود داشته باشد .رادیولوژیست
مایع آمنیوتیک نقش اساسی در کاهش فشار روی جنین و تکامل
الزم است در زمان برخورد با هیدرونفروز نکات زیر را بهد ّقت بررسی
ریههای جنین دارد و کمبود آن منجر به اختالل تکامل ریههای
مشخّ
ص کند:
و
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شدت هیدرونفروز و اندازۀ قطر قدامی -خلفی لگنچۀ
ّ 
کلیۀ جنین
 یکطرفه یا دوطرفه بودن هیدرونفروز
 وضعیت مثانۀ جنین و وجود یا عدم دورههای تخلیۀ
مثانه به فواصل سی تا شصت دقیقه
 وجود ناهنجاریهای دیگر در جنین
 حجم مایع آمنیوتیک
 ساختمان و اندازۀ کلیهها و اکوژنیستۀ کلیهها
متخصص ارولوژی بر اساس ّ
سن
پزشک
اطالعات فوق و ّ
ّ
شدت صدمۀ کلیههای
جنین میتواند در مورد وجود یا ّ
جنین و اثر آن روی سالمت جنین و نوزاد اظهار نظر کند.
آنچه والدین باید بدانند:
جنس جنین و نژاد افراد تأثیری در بروز ناهنجاریهای
کلیه و هیدرونفروز کلیههای جنین ندارد ،ا ّما در صورت
وجود سابقۀ ناهنجاری در حاملگیهای قبلی بیشتر باید
د ّقت شود.
بسیاری از جنینها با گزارش هیدرونفروز در سونوگرافی
حین بارداری پیشآگهی عالی دارند .در موارد هیدرونفروز و
انسداد یکطرفه احتمال بقای جنین تقریباً  100درصد بوده
جراحی پس از تولّد حدود  20درصد
و امکان نیاز به عمل ّ
است .در موارد هیدرونفروز غیرانسدادی -که البته تشخیص
آن قبل از تولّد مشکل است -نیز امکان تولّد بدون مشکل
تقریباً  100درصد است ،ا ّما در صورت انسداد دوطرفۀ کلیهها
و کاهش حجم مایع آمنیوتیک ،بهخصوص اگر از سه ماهۀ
دوم حاملگی شروع شود ،حیات جنین به خطر خواهد افتاد.
طبی برای این جنینها قبل از تولّد وجود
امروزه درمان ّ
ندارد .در مراکز علمی پیشرفته در موارد خاص ممکن است
تصمیم به رفع انسداد مسیر خروج ادرار در دوران جنینی
گرفته شود ،ا ّما این اقدام هنوز بهصورت عمومی و فراگیر
درنیامده است .نکتۀ بسار مهم در مورد این نوزادان معاینۀ
پس از تولّد است .همۀ نوزادانی که در سونوگرافی قبل از
تولّد آنان اختالل و نکات غیرطبیعی گزارش شده ،پس از
توسط ارولوژیست ویزیت ،معاینه و کنترل شوند.
تولّد باید ّ
در صورتی که مشکل اورژانسی نداشته باشند ،آزمایش خون
و کنترل ادرار و سونوگرافی کلیهها و مجاری ادراری پس از
 48ساعت از تولّد باید انجام شود و براساس جواب آزمایشها
در مورد اقدامات بعدی تصمیمگیری گردد.
در صورت ادامۀ هیدرونفروز در اولین سونوگرافی پس از
تولّد ،تکرار سونوگرافی پس از حدود یک ماه انجام میشود
شدت هیدرونفروز ،یکطرفه یا دوطرفه بودن و
و بسته به ّ
متخصص در مورد
انسدادی یا غیرانسدادی بودن پزشک
ّ
جراحی تصمیمگیری خواهد کرد.
اقدامات درمانی یا ّ
دکتر رحیم تو ّکلنیا
مؤسسة
متخصص اورولوژي و عضو كادر درماني -پژوهشي
ّ
ّ
فنّاوريهاي نوين پزشكي مهر
نشانی :رشت ،پل بوسار ،جنب آزمایشگاه دکتر آشتیانی،
کوچة شهید مشخ تلفن013-33115046 :
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کشف عل ّت دستوپا زدن جنین
در ماههای آخر بارداری!
ایرنا :محقّقان دانشگاه کالج لندن با اندازهگیری امواج مغزی جنین
دریافتند که ضربه زدن جنین به دیوارۀ رحم در ماههای پایانی بارداری
موجب شکلگیری نقشهای از بدن در مغز او میشود.
به گزارش پایگاه خبری ساینسدیلی ،در این تحقیق نوزده نوزاد با
متوسط عمر دو روز و دورۀ جنینی بین  31تا  42هفته مورد بررسی قرار
ّ
گرفتند .براساس نتایج بهدستآمده از این پژوهشها ،ضربه زدن جنین
به دیوارۀ رحم در ماههای پایانی بارداری موجب رشد بخشهایی از مغز
حسی را اداره میکنند و بر نحوۀ درک نوزاد از
میشود که ورودیهای ّ
بدن خود تأثیرگذارند.
در این بررسیها مشخّ ص شد در زمان ضربه زدن جنین به رحم -که
در هنگام خواب و همزمان با حرکات سریع چشم جنین رخ میدهد-
امواج سریع مغزی در نیمکرۀ مرتبط با اندام مورد استفاده برای ضربه
زدن ایجاد میشود ،برای مثال زمانی که جنین با دست راست به رحم
ضربه میزند ،این امواج مغزی سریع در نیمکرۀ چپ مغز ایجاد میشوند.
شدت این امواج در نوزادان زودرس -که در حالت طبیعی باید درون
ّ
رحم مادر باشند -به حداکثر میرسد .همچنین محقّقان دریافتند که
طی چند هفته پس از تولّد نوزاد از بین میروند.
امواج مغزی سریع ّ
گزارش کامل این تحقیق در نشریۀ  Scientific Reportsمنتشر
شده است.

ویتامین  Cبرای ریۀ کودکانی که مادر
سیگاری دارند مفید است!
همشهریآنالین :نتایج یک پژوهش نشان میدهد که ویتامین C
موجب کاهش صدمه به ریههای نوزادانی میشود که از مادران سیگاری
متولّد شدهاند.
آزمایش محقّقان دانشگاه علوم و بهداشت اورگن امریکا نشان داد
نوزادانی که مادرشان  ۵۰۰میلیگرم ویتامین  Cمصرف کرده بودند ،در
سه ماهگی جریان تن ّفسی بهمراتب بهتری داشتند.
سیندی مک اووی ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید:
«سیگار کشیدن در دورۀ بارداری به شکل بسیار بدی بر جنین تأثیر
میگذارد».
در پژوهش جدید ۲۵۱ ،زن باردار -که حداقل یک یا دو نخ سیگار
مدت  ۱۳تا  ۲۳هفته بهطور
در هفتۀ گذشته کشیده بودند -به ّ
تصادفی ویتامین  Cیا دارونما دریافت کردند .یافتهها بیانگر این
موضوع بود که فشار اکسایشی ناشی از سیگار کشیدن موجب کاهش
میزان اسید اسکوربیک ،جزئی از ویتامین  Cموجود در بدن میشود.
محقّقان در ابتدای پژوهش دریافتند که زنان سیگاری در مقایسه با
زنان غیرسیگاری میزان کمتری اسید اسکوربیک داشتند ،ا ّما میزان
آن در زنانی که ویتامین  Cدریافت کردند ،بهتدریج افزایش یافت .به
گفتۀ محقّقان میزان تقریباً پایین ویتامین  Cنیز میتواند شیوهای
ارزان و ایمن در کمک به سالمت ریۀ میلیونها نوزاد در سراسر جهان
باشد.
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حساسیت فصلی
ّ

حساسیت فصلی نوعی التهاب آلرژیک بینی است که به ع ّلت گردههای گل و گیاهان بهوجود میآید.
ّ
حساسیت فصلی در برخی متون پزشکی تب یونجه است.
نام دیگر ّ
گیاهان (درختان ،چمنها و علفهای هرز) هرساله در زمانی مع ّین گردههایی را تولید و در طبیعت آزاد
میکنند .گردهها در هوا مع ّلق میشوند و باد آنها را جابهجا میکند .بیماری که به گردۀ یک گیاه خاص
حساسیت را هرساله در زمان مع ّینی تجربه میکند؛ به همین دلیل است
حساس شده است ،معموالً عالئم ّ
ّ
که این بیماری رینیت آلرژیک فصلی نیز نامیده میشود.
دکتر بابک قلعهباغی

به هر حال ،بیمار ممکن است که به بیش از یک نوع گرده
آلرژی داشته باشد یا اینکه گیاه ممکن است بیش از یکبار در سال
گردهافشانی کند و درنتیجه بیمار عالئم آلرژی را بیش از یکبار در
مدت
سال خواهد داشت .در بیمارانی که به گرده آلرژی دارند ،عالئم ّ
کوتاهی پس از استنشاق گرده ظاهر میشود .این عالئم -که اغلب
عطسه ،آبریزش بینی ،گرفتگی بینی و خارش بینی و چشمهاست-
در دورۀ اوج گردهافشانی شدیدترند .البته در بیماران مبتال به نوع
شدید بیماری ،عالئم میتواند با شروع گردهافشانی آغاز شود و حتّی
بعد از اتمام گردهافشانی تداوم یابد.
آسیبی که در نتیجۀ التهاب آلرژیک به غشای مخاط بینی وارد
محرکهای استنشاقی
حساسیت به
میشود ،ممکن است موجب ّ
ّ
مانند دود سیگار ،عطرهای تند و موا ّد شیمیایی شود .این میتواند
دلیل عالئمی باشد که حتّی پس از اتمام گردهها در هوا همچنان
ادامه دارد .بیماران مبتال به تب یونجه ممکن است عالئمیدر راههای
هوایی تحتانی خود نیز داشته باشند ،مانند سرفه یا تنگی نفس .این
بیماری آلرژیک میتواند پیشرفت کند و به آسم آلرژیک تبدیل شود.
حساسیت فصلی سازوکار التهابیای که در پاسخ به موا ّد
در ّ
آلرژیزا ایجاد میشود ،با پاسخ به موا ّد آلرژیزای دائمی (به
آلرژیهایی که در فضاهای سرپوشیده وجود دارند ،اصطالحاً دائمی
گفته میشود) یکسان است و این به علّت اتّصال موا ّد آلرژیزا به
آنتیبادیهای  IgEاختصاصی است؛ البته بیماران مبتال به آلرژی به
گرده معموالً بیشتر از عطسه و آبریزش بینی شکایت دارند ،در حالی
حساساند ،معموالً بیشتر به
که بیمارانی که به موا ّد آلرژیزای دائمی ّ
گرفتگی بینی اشاره دارند و دورههای عطسه و آبریزش بینی در آنان

تنها زمانی ظاهر میشود که در معرض غلظتهای باالتری از موا ّد
آلرژیزا قرار دارند ،بهطور مثال هنگام تمیز کردن خانه یا هنگامی
که در نزدیکی حیوانات خانگی قرار دارند.
تشخیص
تشخیص براساس عالئم بالینی بیمار صورت میگیرد .تست
پریک پوستی برای شناسایی آنتیبادیهای  IgEخاص علیه ما ّدۀ
حساسیت فرد به گرده بهکار میرود .وجود
آلرژیزا برای تأیید ّ
آسم در بیمارانی که به رینیت آلرژیک مبتال هستند ،باید بررسی
خاص بیشتری همانند آکوستیک رینومتری،
شود .تستهای
ّ
رینومانومتری یا تستهای چالش تنها در اندکی از موارد ضروریاند.
درمان
درمان براساس اجتناب از گردهها ،درمان دارویی و ایمنی درمانی
(واکسنهای آلرژی) است .اجتناب از موا ّد آلرژیزا به معنای پرهیز
از گردههای موجود در هوای استنشاقی است .بهترین اقدام در
پیشگیری عبارت است از ترک منطقۀ مزبور در زمان گردهافشانی
که البته کار دشواری است.
درمان دارویی معموالً برای کنترل عالئم ضروری است و شامل
استفاده از آنتیهیستامینها (بهصورت قرص یا مصرف از بینی) و
اسپریهای استروئیدی بینی است .آنتیهیستامینها بهتر است
از نسل جدیدتر یعنی غیرخوابآور باشند .چنین درمانی کارآیی
بیشتری را در آبریزش بینی ،عطسه و خارش بینی در مقایسه با
گرفتگی بینی نشان میدهد .آنتیهیستامینهای قدیمی موجب
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رخوت و خوابآلودگی شدیدی میشوند و
ممکن است بر کیفیت زندگی یا عملکرد بیمار
ّ
محل کار یا مدرسه بیش از خود بیماری
در
تأثیر بگذارند.
اسپریهای استروئیدهای بینی در مقایسه
با آنتیهیستامینها در باز نگه داشتن بینی
مؤثّرترند و در عین حال در کنترل دیگر
انواع عالئم بینی و چشمها حداقل به اندازۀ
آنتیهیستامینها مؤثّرند.
باز نگه داشتن بینی را میتوان با
دکونژستانتهای بینی یا دهانی بهبود بخشید.
حد امکان محدود
البته چنین درمانی باید تا ّ
مدت کوتاهی باشد ،زیرا چند روز پس از
به ّ
استفاده از دکونژستانتهای بینی امکان دارد
حتّی پس از پایان یافتن گردهافشانی ،عود
احتقان روی دهد و بیمار برای بازماندن راههای
هوایی بینی خود نیازمند استفادۀ مداوم از
دکونژستانتهای بینی شود.
مهمترین و مؤثّرترین گام در کنترل عالئم
آلرژی بینی شستوشوی روزانۀ بینی با روش
درست و علمی است .توصیۀ معتبرترین مراکز
علمی پزشکی بینالمللی استفاده از قوری
شستوشوی بینی ()Nasal Rinse Pot
تهیه کنید.
است که در ایران نیز میتوانید آن را ّ
روش صحیح شستوشوی بینی

گام اول
قوری شستوشوی بینی را با آب (آب
معمولی لولهکشی منزل ،آب معدنی ،یا آب
تصفیهشده) که جوشیده شده ،سپس به دمای
حد نشانه
ولرم (نهسرد و نهگرم) رسیده تا ّ
(حدود  200تا  240میلیلیتر) پر کنید .ظرف
حد نشانه در حدود قسمت
را کامل پر نکنید؛ ّ
باالیی دستۀ قوری و روی بدنه مشخّ ص است.
پر شدن کامل ظرف ممکن است باعث افزایش
فشار و احساس گوشدرد و سردرد شود .به
هیچوجه از آبسرد یا آبگرم لولهکشی
استفاده نکنید ،زیرا ممکن است باعث آسیب
مخاط و تشدید عالئم بیماری شود.
گام دوم
طبی را داخل قوری
محتویات پاکت نمک ّ
شستوشوی بینی بریزید .درپوش قوری را
محکم ببندید .با انگشت جلوی سوراخ قوری
شستوشو را بگیرید و آن را بهآرامی تکان
دهید تا نمک حل شود.
گام سوم
جلوی روشویی بایستید .تا حدودی به جلو
خم شوید و سرتان را به یک طرف (حدود۳۰
تا  ۴۵درجه) بچرخانید (چرخاندن بیشتر سر
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ممکن است باعث افزایش فشار و احساس گوشدرد و سردرد شود) .دهانتان را باز کنید.
به دم و بازدم معمولی ادامه دهید .نوک قوری شستوشوی بینی را به یک سوراخ بینی
بهآرامی بفشارید .اندکی منتظر بمانید تا جریان مالیم محلول از سوراخ دیگر بینی خارج
شود .محلول نباید وارد دهانتان شود ،مگر اینکه سرتان را به عقب خم کنید .برای تنظیم
یا تو ّقف جریان مایع میتوانید انگشتتان را روی سوراخ درپوش قوری بگذارید و به دلخواه
آن را کنترل کنید.
گام چهارم
بسیار آرام فین کنید (بهطوری که در گوشهایتان احساس فشار نکنید) .اگر میتوانید خیلی
آرام محلول باقیمانده در حفرههای بینی را باال بکشید .این کار میتواند به پاک شدن نواحی
پشتی بینی کمک کند .گاهی ممکناست اندکی از محلول به گلوی شما برسد که بهتر است
آن را خارج کنید .برای خارج کردن هر مقدار محلول باقیمانده در حفرههای بینی ،در حالی
که سرتان را به جلو و سمت شستوشوی سوراخ بینی خم کردهاید ،بسیار آرام فین کنید.
گام پنجم
اکنون گامهای سه و چهار را برای شستوشوی سوراخ دیگر بینی تکرار کنید .اگر بعد
از شستوشوی هر دو سوراخ بینی محلول اضافی ماند ،آن را دور بریزید .پیشنهاد میشود
تا در هر نوبت شستوشو محلول جدیدی درست کنید .روزانه یک تا دو بار بینیتان را
شستوشو دهید (طبق دستور پزشک) .استفاده از این روش در کودکان زیر پنج سال
توصیه نمیشود ،مگر طبق نظر پزشک معالج.
نکتۀ مهم
اگر در هنگام شستوشوی بینی احساس فشار در گوش یا سردرد میکنید یا محلول از
سوراخ دیگر بینی بهراحتی خارج نمیشود ،نیاز به تالش بیشتر نیست .در این موارد پس
از قرار دادن قوری شستوشو به سوراخ بینی شروع به شمارش آهسته از یک تا هفت (یا
ده) کنید .سپس قوری را از بینی جدا کنید تا محلول از سوراخ همان طرف بینی خارج
شود (کودکان زیر دوازده سال بهتر است از این روش استفاده کنند) .برای ادامۀ شستوشو
همین کار را در سوراخ مقابل بینی انجام دهید و آنقدر به این جابهجایی ادامه دهید تا آب
قوری به پایان برسد .اگر با این روش همچنان احساس فشار در گوش یا سردرد داشتید،
شستوشوی بینی را متو ّقف کنید و مشکل را به پزشکتان ّ
اطالع دهید.
برای رسیدن به بهترین نتیجه ضروری است تا محتویات هر بستة نمک بینی پاک در
 ۲۴۰میلیلیتر آب حل شود .برای رعایت اصول بهداشت توصیۀ ما تعویض هر شش ماه
یکبار ظرف شستوشوی بینی است.
دکتر بابک قلعهباغی
تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،پشت مخابرات ،خیابان  ،83ساختمان یاشار ،طبقۀ اول
تلفن013-32124127 :

www.iranallergy.com
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بایدها و نبایدهای نوروزی برای بیماران دیابتی
با شروع فصل بهار اغلب افراد طبق
س ّنت و آیینهایشان شروع به خرید انواع
شیرینیهای س ّنتی و مدرن ،شکالت،
آجیل و ...با طعمها و رنگهای مختلف
میکنند؛ درنتیجه گنجههای ما به انباری
از تنقّالت تبدیل میشود که مصرف آنها
از چند روز مانده به عید شروع میشود و تا
پایان سیزدهبدر و معموالً تا یکی دو هفته
متأسفانه در این
دکتر فاطمه صداقت بعد از آن ادامه مییابد و
ّ
میان مصرف بیرویۀ تنقّالت و شیرینی عالوه بر اینکه باعث افزایش
وزن در عید میشود ،موجب افزایش قند خون و اختالل در کنترل
آن در افراد دیابتی میشود.
دید و بازدیدهای عید با تمام خوبیهایی که دارد ،یک استرس
بزرگ هم برای افرادی که رژیم الغری دارند یا از بیماریهای نسبتاً
رایجی مانند دیابت و فشار خون باال رنج میبرند ،به همراه میآورد.
این استرس چیزی جز رویارویی با انواع خوراکیهای چربوشور یا
شیرین و پُرکالری نیست .در تعطیالت نوروز گاهی اتّفاق میافتد که
شرایط طبیعی و تثبیتشدۀ بیماران مزمنی مانند دیابتیها دچار
تغییر شود ،ا ّما اگر برنامهریزی مناسبی داشته باشید و نکاتی را که
توصیه میشود رعایت کنید ،میتوانید تعطیالت خوبی داشته باشید.
اولین و مهمترین توصیه به شما این است که هرگز با شکم خالی
به مهمانی نروید تا هوس پُرخوری و مصرف انواع شیرینیها به
سرتان نزند .میتوانید قبل از مهمانی یک لیوان آب بنوشید یا یک

شام سبک مثل نان و پنیر میل کنید.
ً
در مهمانیها سراغ خوراکیهای کمکالری بروید .حتما در هر
مهمانی خوراکیهای مختلفی وجود دارد که برخی کمکالریتر و
مغذیترند ،مث ً
در عین حال ّ
ال اگر هم آجیل خام و هم آجیل شور
در مهمانی بود ،شما آجیل خام را انتخاب کنید .اگر هم میوۀ تازه
و هم میوۀ خشک پیش ِرو داشتید ،میوههای تازه را بردارید که در
حجم مساوی ،کالری کمتری نسبت به میوههای خشک دارند و قند
حد اعتدال بخورید و
خون را نیز کمتر افزایش میدهند .آجیل را در ّ
این اعتدال به معنای محدود کردن مصرف آجیلها به کمتر از یک
مشت بسته در طول روز است .مصرف بیرویۀ آجیل موجب افزایش
وزن میشود و این افزایش وزن موجب اختالل در کنترل قند خون
دیابتیها میشود.
روزانه بیشتر از سه تا چهار واحد میوه مصرف نکنید .از طرفی
میوههایی مانند کیوی ،خیار ،سیب و پرتقال و سایر مر ّکبات به
دیابتیها توصیه میشود .از میوههایی که نمایۀ گالیسمی باالیی
دارند و قند خون را سریع باال میبرند مانند موز ،خرما ،خرمالو یا
شدت بپرهیزید .در مهمانی اول میوه
میوههای خشک و آبمیوهها به ّ
بخورید تا میل به شیرینی خوردنتان فروکش کند ،سپس تصمیم
بگیرید میخواهید شیرینی بخورید یا نه.
روزانه بیش از دو تا سه لیوان چای کمرنگ مصرف نکنید .چای
عامل اصلی مصرف شیرینی ،شکالت و قند و شکر است .چای خود
را تلخ میل کنید .در صورتی که تمایل به مصرف شیرینی با چای
دارید ،انتخابهای سالم مثل توت خشک یا مویز داشته باشید .شما
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با هر چای تنها میتوانید چهار عدد توت یا مویز میل کنید.
اگر هوس خوردن شیرینی به سرتان زد ،کوچکترین و سادهترین
شیرینی را انتخاب کنید و در عوض دور شیرینیهای خامهای،
شکالتی و مربّایی ،گز و سوهان ،شکالت و قند را خط بکشید.
یادتان باشد که مصرف بیرویۀ خرما ،کشمش ،توت و انجیر هم
تفاوتی با خوردن قند ندارد.
اگر میخواهید تا پایان تعطیالت نوروزی دچار چند کیلو افزایش
وزن نشوید ،شام و ناهار را در خانۀ خودتان بمانید و براساس رژیم
غذایی مورد نظرتان غذا بخورید .بر سر سفرهها برنجی را انتخاب
کنید که همراه با سبزیجات و حبوبات و کمچرب است ،چون
غذاهای چرب و سنگین قند خون را بیشتر افزایش میدهد .از بین
نانها نان سنگک گزینۀ مناسبی است که باید در محدودۀ توصیۀ
متخصص تغذیۀ خود میل کنید.
ّ
توصیه میشود در تعطیالت نوروزی مصرف ساالد و خوردن
سبزی را زیاد کنید .این مواد عالوه بر غنی بودن از آنتیاکسیدان
و ویتامینها به دلیل داشتن فیبر حجم غذای مصرفی را کاهش
میدهد و ما را از پُرخوری بازمیدارد .از مصرف انواع سسهای
ساالد چرب و پُرکالری اجتناب کنید و ساالد خود را با آبلیمو یا
نارنج تازه و یک تا دو قاشق ماست میل کنید .فراموش نکنید در
این دوران کالری بیشتری دریافت میکنید ،بنابراین آب بیشتری
مصرف کنید ،چون آب غلظت خون را پایین میآورد و موجب
احساس سیری میشود .از مصرف نوشابههای گازدار و ماءالشعیر
شدت پرهیز کنید ،چون بهسرعت جذب میشوند و قند خون را
به ّ
سریع باال میبرند .مصرف نسکافههای فوری به دلیل شکر و پودر
شیر خشک آن توصیه نمیشود.
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در مهمانیها رودربایستی را کنار بگذارید و با احترام به میزبان
برای سالمتی خود هم که شده از خوردن موا ّد غذاییای که باعث
آسیب به بدن شما میشود ،خودداری کنید .همچنین انجام ف ّعالیت
بدنی و ورزش در طول روزهای بهاری نیز به کنترل قند خون شما
کمک میکند و بیماران باید بهصورت مرتّب ورزش یا پیادهروی را
در برنامۀ روزانۀ خود بگنجانند .از این گذشته ،اندازهگیری مرتّب
وزن در این ایّام میتواند به کنترل وزن و جلوگیری از چاقی کمک
زیادی کند .حتماً دستگاه گلوکومتر و انسولین خود را در مهمانیها
با خود همراه داشته باشید.
مهمترین توصیه به شما این است که هرگز با
شکم خالی به مهمانی نروید تا هوس پُرخوری و
مصرف انواع شیرینیها به سرتان نزند .میتوانید
قبل از مهمانی یک لیوان آب بنوشید یا یک شام
سبک مثل نان و پنیر میل کنید.
یادمان باشد سالمتی باالترین نعمت الهی است ،بنابراین با
حد نعمتهای دیگر نعمت سالمتی را به خطر
مصرف بیش از ّ
نیندازیم.

د میکروبی بزاق را کاهش
دیابت قدرت ض ّ
میدهد!

دکتر فاطمه صداقت
تخصصي تغذيه و رژيم درماني
دكتراي
ّ
مؤسسۀ ناباروری مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهيد انصاري ،خيابان ارشادّ ،
تلفن013-33755353 :

ایرنا :پژوهش محقّقان نشان میدهد که دیابت قدرت بزاق دهان را برای مبارزه با
میکروبها کاهش میدهد و سبب میشود که بیماران بیشتر در معرض التهاب و
جدی لثه قرار گیرند .به گزارش پایگاه خبری مدیکالساینس ،پژوهش
بیماریهای ّ
محقّقان دانشکدۀ پرستاری دانشگاه نیویورک و دانشگاه کارولینای شمالی روی
 2.5میلیون نفر نشان میدهد که بیماران مبتال به دیابت نسبت به افراد عادی یا
پیشدیابتی تمایل کمتری برای مراجعه به دندانپزشک دارند.
بیماری پریودنتال -که به التهاب مزمن لثه و بافت و استخوانهای اطراف آن
گفته میشود -پس از بیماریهای کلیه ،آسیب شبکیه ،بیماری قلبی ،قطع عضو و
بیماری مغزی ،ششمین مشکل بیماران مبتال به دیابت محسوب میشود .از طرفی
بررسیها نشان میدهد که بیماری پریودنتال اثر معکوسی بر کنترل قند خون دارد
که میتواند منجر به بیماری دیابت شود .به گزارش سازمان جهانی بهداشت ،مراجعه
منظم دهان و دندان ،مراقبتهای بهداشتی ّ
به دندانپزشک و کنترل ّ
منظم و حفظ
بهداشت دهان و دندان برای افراد مبتال به دیابت ضروری است .پزشکان توصیه
میکنند که عالوه بر مراجعۀ ّ
منظم و دورهای به دندانپزشک ،مبتالیان به دیابت از
موا ّد غذایی اسیدی مانند لواشک کمتر استفاده کنند و هنگام استفاده از نخ دندان
مراقب باشند تا لثهها آسیب نبینند .همچنین استفاده از خمیر دندانهای حاوی
فلوراید ،عوض کردن مسواک هر شش ماه یکبار و استفاده از نمک و آب برای ماساژ
لثه از روشهای دیگر برای افزایش بهداشت و سالمت دهان و دندان است .نتایج
این پژوهش در نشریۀ  American Dental Associationمنتشر شده است.

مناسبتاهي تقویمي

مجلة پزشکی

اسفند  - 97فروردین 98

28

سندرم داون؛

از تشخیص تا پیشگیری!

 21مارس مصادف با اول فروردین ،روز جهانی سندرم داون نام گرفته است .سندرم داون یک سندرم ژنتیکی است که
به دلیل وجود تمام یا بخشی از یک کروموزوم اضافی در جفت کروموزوم  ۲۱بهوجود میآید که تریزومی  ۲۱نامیده
میشود .در این سندرم مجموعۀ نشانههای مختلف ازجمله ناهنجاریهای عمده یا خفیف در ساختار یا عملکرد اندامها
دیده میشود ،ازجمله مشکالت یادگیری و محدودیت و تأخیر رشدونمو .ناهنجاریهای ّ
فک و صورت ،ناهنجاریهای
قلبی -عروقی و خطر بیشتر ابتال به انواعی از بیماریها نظیر آلزایمر ،لوسمی و عفونتها نیز از پیامدهای این بیماری
محسوب میشوند .عالئم ظاهری سندرم داون وجود یک ّ
خط عرضی در کف دست به جای دو تا ،چینهای کنار داخلی
صورت ،بینی کوچک و سرباال ،گوشهای کوچکتر و کمی پایینتر و ...است.
غالمرضا پورسیفی

نام این سندرم از نام یک پزشک
ن داون
انگلیسی به نام جان النگدا 
( )John Langdon Downگرفته
شده که برای اولین بار این سندرم
را در سال  ۱۸۶۶توصیف کرد .افراد
مبتال به سندرم داون توان ذهنی
حد میانگین دارند و بهطور
پایینتر از ّ
معمول دچار ناتوانی ذهنی خفیف
متوسط هستند .تعداد کمی از
تا
ّ
مبتالیان به سندرم داون ناتوانی شدید
متوسط میزان بروز این
ی دارند.
ذهن 
ّ
سندرم بین یک در ششصد تا یک در
هزار مورد از تولّد نوزادان زنده گزارش
شده است که این میزان در مادران
سن مادر
جوان کمتر است و با افزایش ّ
افزایش مییابد.

پدیدۀ جدا نشدن کروموزومها!
علّت اصلی ایجادکنندۀ سندرم داون جدا نشدن کروموزومهای شمارۀ  ۲۱مادر است که این خطر
سن مادران رابطه دارد ،جدا نشدن میوزی پدری نیز میتواند ریشۀ این مشکل باشد.
با افزایش ّ
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روش  PGDروشی بسیار دقیق است و زمانی جنین مبتال به
سندرم داون را تشخیص میدهد که هنوز بارداری روی
نداده است .این روش خطرات سقط درمانی یا خطاهای
تکنیکی روشهای آمنیوسنتز یا  CVSیا غربالگریها را نیز
در پی ندارد .هدف از این روش این است که بارداری
تنها با جنینهای پروفشده صورت گیرد و احتمال بروز
سندرم در جنینهای بهدستآمده و نوزاد متولّدشده
به صفر برسد.

روشهایی برای تشخیص ،غربالگری و پیشگیری از این سندرم وجود
دارد که هماکنون در سطح درمانگاهی و آزمایشگاهی بهکار میروند،
ا ّما در این نوشتار به روش  PGDیعنی روش تشخیص ژنتیکی پیش
از النهگزینی میپردازیم.
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غالمرضا پورسیفی
مؤسسۀ
دانشجوی دکتری ژنتیک و سوپروایزر بخش ژنتیک و ّ PGD
پزشکی مهر
مؤسسۀ ناباروری مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهيد انصاري ،خيابان ارشادّ ،
تلفن013-33755353 :

تقویم اسفند  -97فروردین 98
مناسبت
روز سالمت مردان

2
(اولین پنجشنبة اسفندماه)
9
فوریه28 ،
(آخرین روز
فوریه)

“

11

“

12
( 3مارس)

“

روز جهانی کلیه و روز جهانی
زنان

17
( 8مارس)

“

هفتۀ جهانی بیماری گلوکوم یا
آب سیاه

20-26
( ۱۱تا  ۱۷مارس)

“

هفتۀ جهانی آگاهی در مورد
نمک

21-27
( 12تا  18مارس)

“

روز جهانی آگاهی از آسیبدیدگی
سر و روز جهانی شادی

29

“

روز جهانی سندرم داون

1
( 21مارس)

فروردین

روز جهانی آب

2
( 22مارس)

“

روز جهانی سل

4
( 24مارس)

“

روز جهانی آگاهی از اوتیسم

13
( 2آوریل)

“

روز ذخایر ژنتیکی و زیستی

15

“

18
( 7آوریل)

“

23

“

28
( 17آوریل)

“

30

“

روز ملّی بهداشت محیط
روز جهانی شنوایی

این روش بسیار دقیق است و زمانی جنین مبتال به سندرم داون را
تشخیص میدهد که هنوز بارداری روی نداده است .این روش خطرات
سقط درمانی یا خطاهای تکنیکی روشهای آمنیوسنتز یا  CVSیا
غربالگریها را نیز در پی ندارد.

روز جهانی سالمت
روز دندانپزشک
روز جهانی هموفیلی

هدف از این روش این است که بارداری تنها با جنینهای پروفشده
صورت گیرد و احتمال بروز سندرم در جنینهای بهدستآمده و نوزاد
متولّدشده به صفر برسد.

روز

ماه
اسفند

روز جهانی بیماریهای نادر

در این روش یک سلول بالستومر از جنین هشت سلولی در روز
سوم یا یک سلول تروفکتودرم از جنین بالستوسیست در روز پنجم
گرفته میشود و با استفاده از تکنیک  FISHیعنی دورگهسازی
درجا با پروبهای فلوئورسنت ،کروموزومهای مورد نظر -که در اینجا
کروموزوم  21است -رنگآمیزی و با میکروسکوپ فلوئورسنت مشاهده
و عکسبرداری میشود.

مناسبتاهي تقویمي

روز علوم آزمایشگاهی و
سالروز تولّد حکیم جرجانی

مناسبتاهي تقویمي
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گلوکوم؛ مرگ بیصدای بینایی
کردن از یک لولۀ تنگ و باریک است .از آنجایی که گلوکوم مزمن
درد یا عالمت دیگری ندارد و از سوی دیگر کاهش بینایی از محیط
شروع میشود و بهآرامی پیشرفت میکند ،از این رو بسیاری از
بیماران در جریان معاینة معمولی کشف میشوند.

سازمان بهداشت جهانی  20تا  26اسفند
( ۱۱تا  ۱۷مارس) را هفتۀ جهانی بیماری
گلوکوم یا آب سیاه نامگذاری کرده
توجه افراد جامعه
است تا به این طریق ّ
را به اعمال روشهای پیشگیرانه در این
علل گلوکوم
خصوص معطوف کند.
هاست
ی
بیمار
از
ای
گلوکوم مجموعه
علّت آسیب عصب اپتیک در جریان بیماری گلوکوم بهطور کامل
که با آسیب به عصب بینایی میتواند
شناسایی نشده ،ا ّما در بسیاری از بیماران علّت از بین رفتن بینایی
دکتر رضا قنبرپور مقدم منجر به نابینایی شود .حدود دو درصد
افزایش فشار داخل چشم است.
از افراد جامعه به گلوکوم مبتال هستند
هدف اصلی درمان حفظ باقیماندۀ بینایی است،
متأسفانه پنجاه درصد آنان از بیماری
که
چه افرادی بیشتر در معرض
ّ
به عبارت دیگر گلوکوم درمان قطعی ندارد و
خود بی ّ
اطالعاند ،زیرا شروع این بیماری
گلوکوم قرار دارند؟
هدف از درمان ،کنترل بیماری است تا روند
بدون هیچگونه عالمتی است .افراد در
 افراد باالی چهل سال
آسیب عصب اپتیک ُکند یا متو ّقف شود ،ا ّما
چند سال اول بیماری عالمت چندانی
 سابقۀ ژنتیکی
بینایی از دسترفته غیرقابل درمان است و
ندارند .اولین عالمت این بیماری کاهش
 میوپی یا نزدیکبینی شدید
قابل بازگشت نیست.
غیرقابل برگشت بینایی است .شاید بتوان
 بیماران مبتال به دیابت
از این بیماری با عنوان بمب ساعتی نام
مدت از داروهای حاوی کورتون
 استفادۀ طوالنی ّ
برد که هر زمانی میتواند منفجر شود و باعث نابینایی چشم شود.
جراحی چشم
توسط قرنیه و عدسی روی شبکیه متمرکز
 سابقۀ ّ
نور واردشده به چشم ّ
 تروما و سابقۀ ضربه به چشم
میشود ،سپس تصویر ایجادشده بهصورت پالس عصبی از طریق
عصب بینایی چشم (عصب اپتیک) به مغز ارسال میشود و بهصورت
 نژاد سیاه
ل
تصاویری که ما میبینیم ،ظاهر میشود .عصب اپتیک متش ّک
 بیماریهای خودایمنی و عروق کالژن (بیماریهای رماتیسمی)
از رشتههای عصبی از تمام قسمتهای شبکیه است .در جریان
بیماری گلوکوم بعضی از این رشتههای عصبی آسیب میبیند و
انواع گلوکوم
پیامهای عصبی نمیتوانند به مغز برسند ،در نتیجه نقاط کور در
 گلوکوم با زاویۀ باز
میدان بینایی بیمار بهخصوص در نواحی محیطی ایجاد میشود و به
این حالت شایعترین نوع بیماری است و حدود دو سوم بیماران
همین دلیل است که از دست رفتن تدریجی دید محیطی مهمترین
بزرگسال را تشکیل میدهد .در کشور ما هم بیماری شایعی است.
عالمت گلوکوم است .هرچقدر درمان به تأخیر افتد ،تخریب اعصاب
در این بیماری آسیب عصب بهقدری آرام و تدریجی است که معموالً
محیطی بیشتر میشود و بهتدریج به سمت مرکز پیشروی میکند
بیماران در مراحل انتهایی مراجعه میکنند ،مگر اینکه این بیماران
و حلقۀ محاصرۀ عصب بینایی تنگ میشود ،بهطوریکه در نهایت
طی معاینات معمول و ساالنه کشف شوند.
ّ
منجر به «بینایی تونلی» یا «دید قیفی» میشود که شبیه به نگاه
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 گلوکوم با زاویۀ بسته
این نوع از گلوکوم میتواند مزمن باشد که
شبیه به گلوکوم زاویۀ باز هیچگونه عالمتی ندارد
و بیمار در مراحل بسیار پیشرفته مراجعه میکند،
ا ّما گلوکوم زاویۀ بستۀ نوع حاد با درد ناگهانی
بروز میکند .این بیماری در اثر انسداد ناگهانی
کانالهای خروجی زاللیۀ چشم ایجاد میشود ،در
نتیجه فشار داخل چشم بهسرعت افزایش مییابد و
منجر به تاری شدید بینایی ،درد شدید ،هالۀ رنگین
کمان در اطراف نورها ،ته ّوع و استفراغ و پُرخونی
شدید چشم میشود و اورژانس پزشکی است.
تشخیص بیماری گلوکوم
 اندازهگیری فشار چشم
 معاینۀ عصب اپتیک
 آزمایش دید محیطی
درمان بیماری گلوکوم
هدف اصلی درمان حفظ باقیماندۀ بینایی است،
به عبارت دیگر گلوکوم درمان قطعی ندارد و هدف
از درمان ،کنترل بیماری است تا روند آسیب
عصب اپتیک ُکند یا متو ّقف شود ،ا ّما بینایی از
دسترفته غیرقابل درمان است و قابل بازگشت
نیست .در بسیاری از موارد گلوکوم با زاویۀ باز،
استفادۀ مادامالعمر از داروهای آنتیگلوکوم و
مکرر و ّ
توسط چشمپزشک این
منظم ّ
معاینات ّ
هدف را ممکن میکند .در موارد گلوکوم زاویۀ
جراحی برای
بسته همیشه انجام لیزر درمانی یا ّ
جراحی گلوکوم
درمان الزم است .شایعترین عمل ّ
جراحی فیلترینگ است.
زاویۀ باز ترابکولکتومییا ّ
نکات مهم
 گلوکوم هیچ ارتباطی با مطالعۀ زیاد یا کار
چشمی ندارد.
 ارتباط شناختهشدهای بین گلوکوم و رژیم
غذایی کشف نشده است.
 استفاده از لنزهای تماسی باعث گلوکوم
نمیشود.
 گریه و بیماری عصبی منجر به گلوکوم نمیشود.
 بیخوابی و اختالل خواب در بروز گلوکوم
نقش شناختهشدهای ندارد.
دکتر رضا قنبرپور مقدم

متخصص چشم و لیزر ،عضو انجمن
ج ّراح و
ّ
ج ّراحان چشم امریکا
نشانی :رشت ،خیابان سعدی ،جنب کلینیک
پاستور ،ساختمان پزشکان فارابی
تلفن013-32125051 :

Email: Dr.reza1_1@rocketmail.com
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ادّعای دانشمندان دربارۀ درمان یک بیماری
چشمی با استفاده از زردچوبه!
ایسنا :محقّقان توانستند با استفاده از قطرۀ چشمی زردچوبه بیماری گلوکوم (آب سیاه)
را درمان کنند .نتایج پژوهشهای اخیر نشان داده که مشتقّاتی از زردچوبه میتواند به
عنوان قطرۀ چشمی برای درمان بیماری گلوکوم در مراحل اولیه استفاده شود.
محقّقان انگلیسی اظهار کردند که با افزودن عصارۀ زردچوبه به قطرههای چشمی
توانستهاند بیماری گلوکوم را در موشها درمان کنند .در مقالۀ جدیدی که در
Scientific Reportsارائه شده است ،پژوهشگران عنوان کردند که کورکومین
میتواند برای درمان بیماری بهطور مستقیم به پشت چشم نفوذ کند تا عالئم اولیۀ
گلوکوم کاهش یابد .کورکومین ترکیبی است که میتواند برای تشخیص و درمان
نارساییهای عصبی در بیماریهای چشمی و مغزی مانند گلوکوم و آلزایمر استفاده
شود و به میلیونها نفر کمک کند .گلوکوم نوعی بیماری چشمی است که بیش از
شصت میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است و منجر به کوری
غیرقابل برگشت در یک دهم از این افراد میشود.
پیش از این محقّقان دریافته بودند که سلولهای عصبی شبکیه را میتوان با مصرف
خوراکی درمان کرد ،ا ّما در این حالت عوارض جانبی گوارشی دیده میشود ،پس به
دنبال روشی برای استفادۀ مستقیم از کورکومین برای درمان بیماری چشمی بودند.

رژیم غذایی مدیترانهای موجب کاهش خطر
نابینایی مرتبط با سن میشود!
خبرگزاری مهر :طبق نتایج تحقیقات ،رژیم غذایی مدیترانهای با مصرف روزانۀ بهتر
و متعادلتری از انواع موا ّد خوراکی همراه است که به پیشگیری از نابینایی احتمالی
در سنین باالی عمر کمک میکند.
دانشمندان اتّحادیۀ اروپا با بررسی پژوهشهای قبلی دریافتند که رژیم غذایی ضعیف
مهمیدر ابتال به دژنراسیون ماکوال (علّت اصلی نابینایی در دورۀ پیری) دارد.
نقش ّ
در این بررسی ارتباط بین ژنها و سبک زندگی در ابتال به دژنراسیون ماکوال
مشخّ ص شد .افراد دارای رژیم غذایی مدیترانهای -که حاوی مقادیر کم گوشت و
مصرف بیشتر ماهی ،سبزیجات ،میوه ،حبوبات ،دانههای تصفیهشده و روغن زیتون
است -با کاهش  ۴۱درصدی احتمال خطر ابتال به دژنراسیون ماکوال روبهرو هستند.
طبق آخرین تحقیقات ،دانشمندان اتّحادیه اروپا پرسشنامهای را که دربارۀ نوع موا ّد
خوراکی مصرفی حدود پنج هزار شرکتکننده بود ،بررسی کردند .بررسیها نشان داد
افرادی که رژیم غذاییشان بسیار نزدیک به رژیم غذایی مدیترانهای بود ،در مقایسه
با سایر افراد  ۴۱درصد کمتر با احتمال خطر ابتال به دژنراسیون ماکوال روبهرو بودند.
املی چو ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :بیماریهای مزمن نظیر
دژنراسیون ماکوال ،زوال عقل ،چاقی و دیابت همگی ناشی از عادات غذایی ضعیف هستند».
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به مناسبت روز جهانی آگاهسازی

اوتیسم

دکتر روشنک کدیور

دربارۀ اوتیسم ،عالئم هشداردهنده و عالئم بالینی و معیارهای تشخیصی آن در شمارههای قبلی صحبت کردیم .در این
ی دربارۀ اوتیسم به مناسبت روز جهانی اوتیسم خواهیم داشت.
مقاله یادآوری و خالصها 
این روزها اوتیسم واژهای آشنا برای مردم است و بسیاری از مراجعهکنندگان به محض اینکه اختاللی در حرف زدن
بچۀ من اوتیسم دارد؟
کودک خود میبینند ،به پزشک مراجعه میکنند و اولین سؤالشان این است که :آیا ّ
متأسفانه بعضی از والدین خود به این تشخیص میرسند و در مقابل ،بعضی دیگر از والدین با وجود اینکه دو یا
ّ
سه همکار برای فرزندشان تشخیص اوتیسم گذاشتهاند ،به دنبال راهی یا پزشکی یا روانشناسی برای انکار تشخیص
میگردند .مسلّم است که هر دو گروه مسیر نادرستی را در پیش گرفتهاند .والدین عزیز و گرامی الزم است بدانند که
با جستوجو در مقاالت و اینترنت میتوانند آگاهی خود را افزایش دهند ،ا ّما از گذاشتن تشخیص یا انکار تشخیص
باید خودداری کنند.

چند نکته که در شرح حال و عالئم اوتیسم باید دانست:
 .1روی نوک پا راه رفتن میتواند یک عالمت باشد ( ،)B1ا ّما اگر
کودک روی شن داغ ساحل با نوک پا راه میرود ،این نمیتواند به
عنوان یک عالمت محسوب شود .بعضی عالئم مثل ور رفتن مدام با
ماشین چمنزنی ،صحبت دائم در مورد ماشین چمنزنی و بهطور
وسواسگونه دنبال ماشین چمنزنی در حیاط منزل گشتن میتواند
یک عالمت باشد (.)B3
 .2از یک مثال رفتاری نمیتوان برای دو شاخص استفاده کرد و
این هنر و تجربۀ درمانگر است که ببیند این مثال در کدام شاخص
باید بگنجد ،بهطور مثال قرار دادن تکراری دستها روی گوشها
میتواند نشانة شاخص B1باشد و بیانگر رفتار تکراری ،یا مربوط به
شاخص  B4باشد ،یعنی یک پاسخ ف ّعال به صدا.
 .3یک رفتار که در گذشته اتّفاق افتاده ،ممکن است به عنوان
یک عالمت کافی باشد.
سن خاص
 .4باید د ّقت شود که بعضی رفتارها مربوط به یک ّ
هستند و نباید به عنوان عالمت محسوب شوند ،مث ً
ال تکان دادن

دست در شش تا نه ماهگی جزء رشد طبیعی است.
 .5در شاخصها و عالئم اوتیسم امکان تغییر وجود دارد .این
معیارها مربوط به سال  2013است.
مروری بر شاخصها و نشانههای اوتیسم
A.
اختالل دائم در ارتباط اجتماعی و برقرار کردن رابطه که به دلیل
نقص و تأخیر عمومی نباشد و شامل هر سه مورد زیر باشد:
A1
اختالل در پاسخدهی عاطفی -اجتماعی که از اختالل در مکالمۀ
رفت و برگشتی و اختالل در به اشتراک گذاشتن عالئق و احساسات
تا فقدان کامل یک ارتباط اجتماعی را میتواند در برگیرد.
A2
اختالل و مشکل در ارتباط غیرکالمی که میتواند از اختالل در
برقراری ارتباط چشمی ،زبان بدن یا درک ارتباط غیرکالمی دیگران
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متغیر باشد.
تا فقدان کامل ژست و نمای صورت ّ
A3
نقص در توسعه و حفظ ارتباط با دیگران (مرتبط
با سطح رشد) که میتواند از اشکال در تطبیق دادن
رفتار مناسب با محیط تا عدم عالقه به دوستیابی و
متغیر باشد.
بودن با مردم ّ
B.
رفتارها و عالئق محدود و تکراری
باید حداقل دو مورد از چهار مورد وجود داشته
باشد:
B1
حرف زدن ،رفتار حرکتی یا استفاده از وسایل
بهصورت تکراری ،مثل تکرار مداوم یک کلمه،
حرکت یکسان دستها بهصورت تکراری و روشن و
خاموش کردن یک کلید بهصورت کلیشهای.
B2
مقاومت در مقابل تغییر مثل نشستن دائم روی
یک صندلی و یک جای مشخّ ص هنگام غذا خوردن؛
طوری که تعویض جا باعث بیقراری کودک شود .یا
یکسری رفتارهای غیرمعمول همیشگی برای یک
رفتار خاص.
B3
عالیق عجیب و شدید به یک شیء یا یک
موضوع ،مث ً
ال به یک شیء غیرمعمول مثل پتو ،پای
عروسک و چرخ ماشین عالقۀ غیرعادی و عجیب
وجود دارد که بهطور وسواسگونه برایش وابستگی
ایجاد کرده است.
B4
حسی
کات
محر
به
اسیت
حس
کاهش
یا
افزایش
ّ
ّ
ّ
مثل درد ،سرما ،گرما ،صدا یا قوام اجسام ،...مث ً
ال
ممکن است کودک از لمس دست مادرش روی
پوستش احساس ناخوشایندی داشته باشد ،یا
صدایی معمولی برایش بسیار نامطلوب به نظر
برسد و دستهایش را روی گوشهایش بگیرد،
یا نگاهش به اشیا یا افراد از گوشۀ چشمها بهطور
تحمل عادی
غیرعادی باشد ،یا نسبت به درد
ّ
نداشته باشد .بنابراین از عالئم  Aباید هر سه
مورد از سه موارد وجود داشته باشد و از عالئم
 Bباید دو مورد از چهار مورد وجود داشته باشد.
امید که با افزایش آگاهی و برخورد مناسب
خانواده و اطرافیان و رفتار درمانی مناسب ،برای هر
کودک اوتیسم بهترین امکانات پرورشی را فراهم
آوریم.
دکتر روشنک کدیور
متخصص کودکان و نوزادان ،اوتیسم و علوم رفتاری
ّ
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی ،طبقة
دوم تلفن013-33731306 :
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افزايش خطر ابتالي کودک به
اوتيسم از طريق مسمومیت مادر!
خبرگزاری صدا و سیما :محقّقان علوم پزشکی در فنالند در مقالهای در
نشریۀ انجمن روانپزشکی آمریکا اعالم کردند که قرار گرفتن مادران در معرض
آفتکشها خطر ابتال به اوتیسم را در فرزندان آنان افزایش میدهد .محقّقان
میگویند در بدن مادرانی که فرزندان مبتال به اوتیسم داشتهاند ،مقادیر باالی
سموم آفتکش ثبت شده است.
اوتیسم ترکیبی از اختالل رشدونمو عصبی به دالیل ناشناخته است .این بیماری
با مشکل در ارتباط برقرار کردن ،مشکل در ارتباط دادن مردم و وقایع اطرافشان
و حرکات یا رفتارهای تکراری بدن مشخّ ص میشود.
سم د .د .ای ( )DDEیا دیکلروفنیل دیکلرو اتیلن -که
در این پژوهش مقدار ّ
از مشتقّات ما ّدۀ معروف د.د.ت ( )DDTاست ،مورد بررسی قرار گرفت و مقدار
آن در سرم خون مادران  750کودک مبتال به اوتیسم اندازهگیری شد .محقّقان
سمیدر سرم خون این مادران دستِکم دو
فنالندی دریافتند که میزان این ما ّدۀ ّ
برابر میزان معمول است.
جدی قوای تف ّکر ،احساس ،زبان
طیف اختالالت اوتیسم به تخریب شدید و ّ
و توانایی ارتباط با دیگران منجر میشود .این اختالالت معموالً در اوایل دوران
کودکی مشخّ ص میشوند و از انواع شدید تا خفیف اوتیسم را -که سندرم آسپرگر
( )Aspergerنام دارد -شامل میشوند.

شیوع آلرژی در کودکان اوتیستیک!
ایرنا :محقّقان دانشگاه لوای امریکا دریافتند که احتمال ابتالی کودکان مبتال به
اوتیسم به آلرژی در مقایسه با سایر کودکان بیشتر است.
به گزارش پایگاه خبری مدیکالساینس ،در این تحقیق ّ
اطالعات مربوط به
اوتیسم و آلرژی در حدود دویست هزار کودک سه تا هفده سالۀ امریکایی از
قیم آنان در سالهای  1997تا  2016میالدی
طریق مصاحبه با والدین یا ّ
گردآوری شده است.
بر اساس این تحقیق میزان ابتالی کودکان اوتیسمی به آلرژی غذایی 11
درصد ،آلرژی تن ّفسی  19درصد و آلرژی پوستی  17درصد است .درحالیکه
میزان ابتال به این نوع آلرژیها در سایر کودکان بهترتیب  12 ،4و  10درصد
مجدد ّ
اطالعات و احتساب عوامل دیگر ازجمله
است .محقّقان پس از کنترل
ّ
آموزش ،درآمد و مکان زندگی به این نتیجه رسیدند که احتمال ابتالی یک
کودک اوتیسمی به آلرژی غذایی بیش از دو برابر یک کودک سالم است.
همچنین احتمال ابتالی این کودکان به آلرژی تن ّفسی  28درصد بیشتر از
دیگران و احتمال ابتالی آنان به آلرژی پوستی  50درصد باالتر از بقیه است.
براساس این تحقیق انواع آلرژی میتوانند در بروز رفتارهای چالشی ازجمله
تحریکپذیری و تغییر خلق مبتالیان به اوتیسم مؤثّر باشند.
این تحقیق صرفاً برای شناسایی وجود رابطۀ بین اوتیسم و آلرژی انجام گرفته
است و هدف آن کشف روابط علّی و معلولی بین این دو عارضه نبوده است؛ به
همین علّت برای کشف این روابط باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد .گزارش
کامل این تحقیق در نشریۀ JAMA Network Openمنتشر شده است.
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آموزش آداب و رسوم نوروزی به کودکان
عید نوروز عید باستانی ما ایرانیان است؛ عیدی که در خود آموزههای فراوانی را نهفته دارد .این عید با آغاز فصل شکفتن
و روییدن دوبارۀ طبیعت همراه است .جشن گرفتن سبزپوشی طبیعت یکی از مراسم زیبای ما مردمان این مرزوبوم
است .آمدن عید نوروز با تمام آداب و رسوم و تدارکاتش برای کودکان نیز بسیار جالب و شگفتانگیز است.
تقریباً از سه سالگی کودکان سؤاالت بسیاری در زمینههای مختلف در ذهنشان شکل میگیرد ،بنابراین ممکن است
در مورد عید نوروز و آداب و رسوم آن نیز کنجکاویهایی داشته باشند .در این مقاله به چگونگی پاسخ به سؤاالت
کودکان در این زمینه و چگونگی اجرای درست آداب و رسوم و رفتارهای کارآمد در دید و بازدیدهای عید نوروزی
میپردازیم.
نیلوفر گلپور

چگونه به سؤاالت کودکان در این زمینه پاسخ دهید؟

سؤاالت کودکان را باید قبل از هر اقدامی خوب درک کرد و با
سنوسال کودک به آنها پاسخ داد ،یا آنان را به سمت
توجه به ّ
ّ
پاسخ مناسب راهنمایی کرد .دربارة آداب عید نوروز ،خانهتکانی قبل
از شروع سال ،چهارشنبهسوری ،مراسم چیدن سفرۀ هفتسین ،دید
و بازدیدها و سیزده بدر ابتدا ّ
اطالعات درست و کاملی را بهدست
سنوسال فرزندتان با صبر و حوصله این
توجه به ّ
آورید .سپس با ّ
ّ
اطالعات را با او به اشتراک بگذارید.
از فرصتها برای آموزش ارزشها و مفاهیم معنوی
استفاده کنید!

خانهتکانی قبل از عید میتواند فرصت مناسبی برای آموزش
نو کردن افکار و بازبینی آنچه دوست ندارید ،باشد .در خانهتکانی
کار اصلی ما تمیز کردن ،گردگیری ،گاهی نو کردن و گاهی دور
ریختن است .ما در خانهتکانی قبل از سال نو سری به قفسهها و

مدتها از آنها غافل بودیم .قسمتهای
کمدهایی میزنیم که شاید ّ
غیرقابل دیدن در گوشه و کنار را گردگیری میکنیم .این خانهتکانی
بهانهایست برای نو کردن وجودمان .عالوه بر خانۀ مسکونی ما ،خانۀ
دل ما نیاز به گردگیری و دور ریختن افکار و احساسات نادرست
دارد .همۀ ما میتوانیم هم خودمان و هم فرزندانمان را برای این
خانهتکانی اساسی آماده کنیم .میتوانیم کمکشان کنیم که درونشان
را ببینند .احساسات و افکار آزاردهندة خود را بیرون بکشند ،در مورد
ترسهایشان با ما حرف بزنند و خواستههایشان را با ما به اشتراک
بگذارند و درنهایت با کمک هم وجودمان را خانهتکانی اساسی کنیم.
والدین میتوانند از این مراسم زیبا برای رشد روانی خود
و کودکانشان استفاده کنند!

از کودک بخواهید که در روند آمادهسازی عید به شما کمک کند.
در چیدن سفرۀ هفتسین و خانهتکانی به کودکان خود مسئولیت
بدهید .این کار اعتماد به نفس فرزندانتان را افزایش میدهد و
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حرمت و اعتبار این عید باستانی را در وجودشان جاودانه
میکند ،ا ّما یادتان باشد که متناسب با س ّنشان از آنان
انتظار داشته باشید.
در سفرۀ هفتسین امسالتان هرکس پاکت
آرزوها و اهداف خود را بچیند!

یکی از ف ّعالیتهای خلاّ قانهای که والدین میتوانند
به بهانۀ شروع سال جدید انجام دهند ،نوشتن اهداف
فردی هر عضو خانواده است .چند روز قبل از شروع سال
با فرزندانتان در مورد کارهایی که میخواهند در سال
آینده انجام دهند ،گفتوگو کنید و از آنان بخواهید که
هدفهایشان را در درون کاغذی بنویسند ،در پاکتی
بگذارند و به سفرۀ هفتسین اضافه کنند .کودکان
کوچکتر میتوانند نقّاشی اهدافشان را بکشند و به همراه
دیگر اعضای خانواده در این ف ّعالیت سازنده شرکت کنند.
انجام این کار به کودکان میآموزد که هدفمند زندگی
کنند و هر سال برای رسیدن به اهدافشان برنامهریزی
داشته باشند.
در دید و بازدیدهای خود به کودکان آموزش
مهارتهای اجتماعی را بیاموزید!

یکی از مشکالت رایج در تعطیالت عید نوروز رفتار
کودکان در دید و بازدیدهاست .کودکان باید رفتار درست
در جمع را بیاموزند .ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم
که کودکان بدون آموزش درست نحوۀ ارتباط صحیح
را بدانند .از بازیهای نمایشی کمک بگیرید .با کودکان
نقش مهمان و میزبان را بازی کنید و نحوۀ درست سالم
معرفی کردن ،پذیرایی کردن و پذیرایی
و احوالپرسیّ ،
توجه
با
جمعی
هر
به
ورود
از
قبل
دهید.
شدن را آموزش
ّ
به محیطی که قرار است شما و فرزندتان وارد آنجا شوید،
ّ
اطالعات الزم را به او بدهید .با بیان جزئیات آنچه از او
میخواهید ،به او توضیح دهید که خواستۀ قطعی شما از
سن کودک باشد.
او چیست؟ تو ّقع شما باید متناسب با ّ
به جای کلمات منفی مانند «بیادب نباش» از کلمات
مثبت و اثرگذار مانند «مؤ ّدبانه رفتار کن» استفاده کنید.
پس از پایان مهمانی رفتارهای نادرست فرزندتان را به او
انتقال دهید و منتظر جبران باشید .در صورت عدم رعایت
جدی پیگیر باشید و
و اصالح نکردن رفتارش حتماً بهطور ّ
مسئله را ریشهیابی کنید.
آخرین نکته این است که اجازه ندهید تعطیالت روند
عادی زندگی شما را زیاد تغییر دهد .حواستان به نظم
خواب و خوراک و ارتباط فرزندتان با دیگران باشد .نباید
خیلی از روند عادی دور شوید ،زیرا بعد از تعطیالت
برگرداندن کودکان به شرایط عادی بهآسانی ممکن
نیست.
نیلوفر گلپور
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مشاور در امور كودك
و والدين
نشانی :رشت ،گلباغ نماز ،ساختمان رویال ،طبقۀ  ،5مركز
مشاورۀ رها تلفن013-٣2١٢4414 :
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سالمت کودکان

ِگلبازی برای سالمت کودکان
خوب است!
ایسنا :براساس ا ّدعای جدید پژوهشگران ،بازیکردن کودکان در گِل آنان را
سالم نگه میدارد .بنابر نتایج این پژوهش جدید ،کودکانی که در نخستین
سالهای زندگیشان در معرض باکتریهای خانگی و حتّی باکتریهای
جوندگان قرار گرفته بودند ،کمتر احتمال داشت به آلرژی ،آسم و خسخس
سینه دچار شوند.
محقّقان معتقدند زمان قرارگرفتن در معرض این باکتریها برای
سروسامانگرفتن سیستم ایمنی در یک سالگی کلیدی است .تحقیقات
پیشین نشان داده بود کودکانی که در مزارع بزرگ شده بودند ،میزان آسم
و آلرژی کمتری داشتند .این پدیده به قرارگرفتن مداوم آنان در معرض
میکروارگانیسمهای موجود در خاک مزرعه نسبت داده میشود.
پژوهش جدید دانشمندان «مرکز کودکان جانز هاپکینز» و دیگر
ن ابتال
مؤسسهها نشان میدهد کودکانی که در شهرها زندگی میکنند ،میزا 
ّ
به آلرژی و آسم در آنان بیشتر است و کودکانی که پیش از نخستین سالگرد
تولّدشان در معرض چنین موا ّدی قرار میگیرند ،از این موضوع نفع میبرند.
همچنین آثار محافظتی هر دو  -قرارگرفتن در معرض آلرژنها و باکتریها-
زمانی که کودک پس از یک سالگی و برای نخستین بار در معرض چنین
موا ّدی قرار گرفته بود ،دیده نشد .قرارگرفتن در معرض آلرژنها و باکتریها
میتواند با شکلدادن پاسخهای ایمنی کودکان اثر محافظتی داشته باشد.
یافتههای جدید میتواند به محقّقان در ارائۀ راهبردهای پیشگیرانه برای
آلرژی و خسخس سینه مفید باشد .هر دوی این موارد اجداد آسم بهشمار
میآیند.
این پژوهش در میان  476نوزاد تازهمتولّدشدۀ شهرهای بالتیمور ،بوستون،
طی سه سال بررسی شد.
نیویورک و سنتلوئیز انجام شد و سالمتی آنان ّ
محقّقان منازل را برای اندازهگیری سطوح و انواع آلرژنهای موجود در
اطراف نوزادان بررسی کردند و با استفاده از آزمایشهای خون دورهای و
خراش پوست ،معاینههای جسمانی و پرسشنامههای والدین ابتالی آنان به
آلرژی و خسخس سینه را بررسی کردند .عالوه بر این ،دانشمندان محتوای
باکتریایی غبار جمعآوریشده از منازل  104خانۀ این  465نوزاد را تحلیل
کردند .نتایج نشان داد نوزادانی که در اولین سال زندگیشان در خانههای
دارای مدفوعهای موش ،گربه و سوسک بزرگ شده بودند ،در سه سالگی
در مقایسه با کودکانی که پس از تولّد در معرض این آلرژنها نبودند ،میزان
پایینتری از ابتال به خسخس سینه را نشان میدادند .همچنین نوزادنی
که در معرض هر سه آلرژن قرار گرفته بودند ،نسبت به کودکانی که در
معرض یک ،دو یا هیچکدام از این آلرژنها بودند ،در معرض خطر پایینتری
قرار داشتند.
در این میان ،خسخس سینه سه برابر بیشتر در میان کودکانی که بدون
قرارگرفتن در معرض این آلرژنها رشد کرده بودند ،گزارش شد .همچنین
کودکانی که در معرض انواع مختلف باکتریها قرار گرفته بودند ،کمتر
احتمال داشت در سه سالگی به آلرژیهای محیطی دچار شوند .عالوه بر
این ،محقّقان دریافتند کودکانی که عاری از آلرژی و خسخس سینه بودند،
با باالترین سطوح آلرژنهای خانگی بزرگ شده بودند و احتمال بیشتری
داشت در منازلی با بیشترین گونههای باکتریایی زندگی کرده باشند .جزئیات
این پژوهش در مجلّۀ  Allergy and Clinical Immunologyمنتشر
شده است.
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من بلـنـدترم!

امیرحسین خلخالیراد

یادش به خیر! روز و روزگاری بود که نوروز مزۀ روز نو میداد؛ همه دور هم جمع میشدیم تا از با هم بودن ّ
لذت ببریم.
ک سال گذشتۀ شما را بهصورت ریزبینانه رصد
امروز که به لطف زجر ایّام نوروز زمانی است که اطرافیان تغییرات ی 
خواهند کرد ،اکثریت قریب به اتّفاق مشتاقان زیبایی و تغییر ،در آستانۀ نوروز ،جان بر کف و نقدینگی بر دست (پول نقد
باید باشد چون تمامی مطبها کارتخوانهایشان قطع است!) به سمت تغییرات ّ
جذاب و بینظیرشان خیز برمیدارند.
جراحیهای زیبایی گرفته تا رژیم گرفتن و خرید وسیلۀ نقلیۀ جدید و  ، ...ا ّما در این بین ،یک گروه بسیار مظلوم و
از ّ
بیپناه وجود دارند که مانند واگن ته قطار به بزرگترها وصلاند و به دنبال آنها به این کلینیک و آن کلینیک رهسپار
میشوند .این گروه بیپناه کودکان و نوجوانان این مرز پُرگهرند که والدین از طول قد و قوارۀ آنان ناراضیاند و هنوز این
قدی کافی به او سرکوفت میزنند.
مسئله در موجی از ابهام است که چرا برای عدم رشد ّ

بر خود الزم دیدم که قلم عیدانۀ این حقیر تقدیم این عزیزان
بیتقصیر شود ،باشد که والدین گرامی لختی بیندیشند!
قدی در دختران حدود دوازده سالگی و
 .1معموالً صفحات رشد ّ
در پسران حدود شانزده سالگی شروع به بسته شدن میکند .اینکه
قدی نوجوان دلبندتان همچنان باز است یا نه ،با چشم
صفحۀ رشد ّ
قابل رؤیت نیست و به تحقیقات بیشتر ازجمله رادیوگرافی مچ دست
نیاز است .ضمناً عبارت «شروع به بسته شدن» با «بسته شدن»
تفاوت بسیار دارد.
توجهی به
ی
ب
ژنتیک،
دارد:
تأثیر
ی
قد
رشد
روی
زیادی
 .2عوامل
ّ
ّ
رشد تا قبل از سه سالگی ،وجود بیماریها یا عفونتها یا بستری
قدی کودک در حال
شدن در بیمارستان در زمانی که جهش رشد ّ
توجهی به تغذیۀ کودک و اولویت دادن به تمایالت
وقوع است ،بی ّ
وی به جای نیازهای او و عوامل بسیار زیاد دیگر که بیان آنها به
دلیل کثرت در این نوشتار ممکن نیست.
قدی مناسب کودکان و نوجوانان
 .3مهمترین عوامل مؤثّر در رشد ّ
تغذیه ،ساعت خواب و بیداری ،شیوۀ زندگی و بهخصوص ف ّعالیت

بدنی است .حرکات چندمفصلی مثل بارفیکس روی سطوح هورمون
قدی فرزندتان کمک میکند .در
شدت تأثیر دارند و به رشد ّ
رشد به ّ
رژیم غذایی کودک تأمین انرژی و پروتئین کافی در اولویت است.
ّ
ریزمغذیهایی مثل کلسیم ،روی ،آهن،
توجه به سطوح
در کنار آن ّ
اهمیت است.
حائز
بسیار
ث
و
بی
گروه
های
ن
ویتامی
ویتامین دی و
ّ
 .4قب ً
قد پدر و مادر را در آن قرار
ال فرمولی وجود داشت که ّ
قدی خواهد رسید .این
چه
به
فرزند
که
زدند
ی
م
حدس
و
میدادند
ّ
فرمول حتّی به شرط درست بودن غیرمنطقی به نظر میرسد ،چراکه
مدعا وجود ندارد که پدر و مادر گرامی به بیشینۀ
شاهدی بر این ّ
قدی خود دست یافتهاند و از تمامی قابلیتهای خود در این
رشد ّ
زمینه بهره بردهاند.
 .5این نکته را بهد ّقت بخوانید و بدانید که تمامی ورزشها به
بهبود سطح هورمون رشد در سنین رشد کمک میکند .اینکه
بگوییم بسکتبال قد را بلند میکند یا بدنسازی قد را میسوزاند،
کام ً
ال اشتباه است .افرادی که قدبلند بودند ،به علّت مهارت بیشتر
توجه بیشتری از طرف مربّیان قرار گرفتند
در ورزش بسکتبال مورد ّ
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و همین سبب انتخاب آنان شد ،از این رو بیشتر بسکتبالیستهای
قد بلندتری به نسبت بقیة افراد جامعه دارند؛ یا در ورزش
حرفهای ّ
قد کوتاهتری دارند ،زودتر به چگالی مطلوب
بدنسازی افرادی که ّ
عضالنی دست مییابند و در این ورزش زودتر به مو ّفقیت میرسند
و همین باعث میشود که ورزشکاران سطح باالی این رشته -که
قد کوتاهتری داشته باشند،
عموم مردم جامعه آنان را میشناسندّ -
بنابراین نوع ورزش فرزندتان ارتباط بسیار محکم و دقیقی با رشد
قدی وی ندارد.
ّ
قدی در سنین
به پنج نکته و اشتباه کلیدی در زمینۀ رشد ّ
کودکی و نوجوانی پرداختیم ،ا ّما آنچه از این نکات مهمتر است،
خواهش من به عنوان عضو کوچک جامعۀ درمان از والدین گرامی
است .فرزند دلبندتان را همانطور که هست ،دوست بدارید ،پنج
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قد وی مالکی برای
سانتیمتر باالتر یا پنج سانتیمتر پایینتر بودن ّ
حد شما
از
بیش
تالش
نمره دادن به سالمت و تناسب اندام او نیست.
ّ
قد او باعث میشود که او احساس ضعف،
برای بلندتر نشان دادن ّ
شکست و کمبود اعتماد بهنفس کند و نارضایتی از تصویر بدن خود
را تا ابد یدک بکشد.
امید که نوروز  ۹۸روزی نو در نگاهمان به سالمت خود و عزیزانمان
باشد .روزتان نو و ایّام به کام.
امیرحسین خلخالیراد
کارشناس و مشاور تغذیه و رژیمدرمانی
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،خیابان بختپسند (ادارۀ کار) ،ساختمان
ماهرو ،طبقة دوم تلفن013-33124461 :

سرعت رشد اسکلت
کودکان بیشتر شده است!

کمبود ویتامین  Dمهمترین عامل بروز
افسردگی!

ایرنا :محقّقان دانشگاه میسوری دریافتند که اسکلت
کودکان در مقایسه با سالهای ابتدای قرن بیستم با
سرعت بیشتری رشد میکند و این وضعیت ممکن
است زمانبندی درمان برخی از بیماریهای استخوانی
را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری آسوشیتدپرس ،محقّقان
تصاویر رادیولوژی دست و مچ بیش از هزار کودک
را -که بین سالهای  1915و  2006میالدی متولّد
شدهاند -مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند تا زمان شروع
فرایند همجوشی سر استخوانها را تشخیص دهند؛
آغاز این فرایند نشانۀ پایان دوران رشد استخوانهای
بدن است.
براساس این تحقیق اسکلت دختران حدود ده
ماه زودتر و اسکلت پسران حدود هفت ماه زودتر به
رشد کامل میرسد .به گفتۀ محقّقان پس از رشد
کامل اسکلت زمانبندی جدیدی شروع میشود.
رشد سریعتر اسکلت زمانبندی درمان برخی از
بیماریهای ارتوپدی مانند تفاوت طول پاها و کژپشتی
را در کودکان تغییر میدهد .همچنین میتواند موجب
تغییر شیوۀ استفاده از هورمون رشد شود .زمانبندی
مراحل درمان این بیماریها نقشی حیاتی بر نتایج
بهدستآمده از درمان دارد .نتایج این تحقیق نشان
متخصصان باید زودتر از آنچه تاکنون تص ّور
میدهد که
ّ
میشد ،انتظار همجوشی سر استخوانها را داشته
باشند.
در این تحقیق علّت تسریع در رشد اسکلت مشخّ ص
نشده ،ا ّما به گفتۀ محقّقان قرار گرفتن بیش از حد در
معرض ترکیبات شیمیایی شبیه به هورمونها میتواند
یکی از عوامل این پدیده باشد .گزارش کامل این
تحقیق در نشریۀClinical Orthopaedics and
 Related Researchمنتشر شده است.

ایرنا :پژوهش جدید محقّقان ایرلندی نشان میدهد که کمبود ویتامین Dخطر
ابتال به افسردگی را در سالمندان تا  75درصد افزایش میدهد.
به گزارش پایگاه خبری ساینسدیلی ،پژوهشهای قبلی نقش تغذیه بر
توجه به
خلقوخو و بیماریهای روحی -روانی را ثابت کرده بود .محقّقان با ّ
افزایش جمعیت مبتال به افسردگی در سراسر جهان پژوهشهای جدیدی را
دربارۀ نقش موا ّد غذایی بر افسردگی آغاز کردند .این پژوهشها نشان میدهد
مهمی بر احتمال ابتال به افسردگی دارد و از
که کمبود ویتامین  Dنقش بسیار ّ
آنجایی که تعداد افراد مبتال به فقر ویتامین  Dبسیار زیاد و رو به رشد است،
مهمی در پیشگیری و درمان این عارضه داشته باشد.
این پژوهش میتواند نقش ّ
در این پژوهش ّ
مدت چهار سال
اطالعات  2956فرد باالی پنجاه سال به ّ
مکمل
و
طبیعی
صورت
ه
ب
D
ویتامین
مصرف
با
که
داد
نشان
بررسی شد و نتایج
ّ
حد زیادی از بروز افسردگی جلوگیری کرد.
میتوان تا ّ
این پژوهش همچنین نشان میدهد که ویتامین  Dاز مغز در برابر بسیاری
توجه به اینکه قیمت تأمین آن پایین
از عوارض پیری محافظت میکند و با ّ
است ،راهبرد مؤثّری برای سالمتی مغز و روح است .نور خورشید مهمترین
منبع ویتامین  Dبهشمار میآید .موا ّد غذاییای مانند زردۀ تخم مرغ ،ماهی،
قارچ ،انواع پنیر ،شیر ،حبوبات ،روغن ماهی ،آب پرتقال و خاویار حاوی مقدار
زیادی ویتامین  Dهستند .عالوه بر این ،پانزده دقیقه پیادهروی در بعد از ظهر
شدت نور آفتاب کمتر است -برای تأمین ویتامین  Dبدن توصیه شده
که ّاست .نتایج این پژوهش در نشریۀ Post-Acute and Long-Term Care
 Medicineمنتشر شده است.
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اوریون در کودکان
غده مقابل و زیر
تورم غدد بزاقی میشود .این ّ
اوریون یا بناگوشک یک بیماری عفونی ویروسی است که معموالً باعث ّ
تورم در یک یا هر دو
باعث
بیماری
این
است
گوشهای کودک قرار دارد .اگر فرزند شما دچار بیماری اوریون شود ،ممکن
ّ
غدۀ بزاقی شود .این بیماری تا قبل از انجام واکسیناسیون در کشور ما شایع بود ،ولی از زمان رایج شدن واکسیناسیون
ّ
این بیماری در کودکان بسیار کاهش یافته است.
غدهای است که در بیماری اوریون بیش از سایر
غدۀ بزاقی پاروتید -که در جلوی گوش و باالی زاویۀ فک قرار داردّ -
ّ
تورم زیادی پیدا نکند ،ولی هر
ه
غد
این
است
ممکن
اوریون
خفیف
موارد
در
شود.
ی
م
م
تور
و
التهاب
دچار
بزاقی
غدد
ّ
ّ
ّ
کودکی که به ویروس اوریون مبتال شود ،پس از بهبود نسبت به این بیماری مصونیت پیدا خواهد کرد.
دکتر اسماعیل نورصالحی

عالئم بیماری اوریون

معموالً حدود دو تا سه هفته بعد از قرار گرفتن در برابر ویروس
عالئم این بیماری ظاهر میشود و شامل موارد زیر است:
تورم دردناک غدد بزاقی در یک یا دو طرف صورت
ّ 
 تب
 سردرد
 دردهای عضالنی
 ضعف و خستگی
 درد در هنگام جویدن یا بلع
علل اوریون

ویروس اوریون از طریق فرد به فرد و از طریق بزاق آلوده بهراحتی

گسترش مییابد و از طریق تن ّفس قطرات بزاق یک فرد آلوده با
عطسه یا سرفه منتشر میشود.
عوارض

جدی است ،ا ّما خوشبختانه نادر است.
عوارض بیماری اوریون ّ
عوارض این بیماری شامل موارد زیر است:
تورم بیضهها که این بیماری به نام ارکیت شناخته
 التهاب و ّ
میشود.
 التهاب لوزالمعده که عالئم این بیماری شامل درد در قسمت
فوقانی شکم ،ته ّوع و استفراغ است.
سن بلوغ رسیده،
تورم تخمدانها و سینهها :زمانی که بیمار به ّ
ّ 
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ممکن است در ناحیۀ تخمدانها یا سینهها دچار
تورم شود .همچنین ممکن است بهندرت باروری
ّ
را تحت تأثیر قرار دهد.
 التهاب مغز :ویروس اوریون میتواند منجر
به التهاب مغز شود که به آن ورم مغز میگویند و
میتواند زندگی فرد را به خطر اندازد.
 التهاب غشا و مایع دور مغز و نخاع :این
ویروس میتواند باعث التهاب مننژ شود که به
آن مننژیت میگویند و این شرایط زمانی رخ
میدهد که ویروس اوریون از طریق جریان خون
به دستگاه عصبی مرکزی برسد.
 از دیگر عوارض این بیماری ممکن است
کاهش شنوایی باشد که میتواند بهطور دائم در
یک گوش یا دو گوش بروز کند.
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 ۳۰فروردین ،روز گرامیدا شت دانشمند اریانی،
حکیم جرجانی و روز علوم آزمایش گاهی گرامی باد.

پیشگیری

اصوالً واکسن اوریون بهصورت ترکیبی با
واکسن سرخجه و سرخک تزریق میشود که به
آن واکسن  MMRمیگویند .بهتر است برای
پیشگیری از بروز بیماری اوریو ن این واکسن در
دو نوبت به کودکان قبل از مدرسه تزریقشود که
اولین دوز بین دوازده تا پانزده ماهگی و دومین
دوز بین چهار تا شش سالگی تزریق میشود.
اگر فرزند شما دو دوز واکسن  MMRرا پس
از دوازده ماهگی دریافت کرده باشد ،نیازی به
مجدد ندارد.
واکسن ّ
تزریق این واکسن به زنان باردار یا زنانی که
قصد دارند در چهار هفتۀ آینده باردار شوند،
توصیه نمیشود .همچنین کودکان مبتال به نقص
ایمنی یا افرادی که استروئیدهای خوراکی مصرف
میکنند ،نباید واکسن اوریون را دریافت کنند.
درمان

خاصی توصیه نشده
برای اوریون هیچ درمان ّ
است .استراحت کردن ،مصرف مایعات زیاد و دادن
استامینوفن برای شب الزم است .خوردن غذاهای
جامد و دیرهضم یا غذاهای ترش به علّت نیاز به
ترشّ ح بزاق بیشتر و عمل جویدن ممکن است
متورم شود ،بنابراین سعی
باعث تشدید درد غدد
ّ
کنید غذاهایی به کودک دهید که نرم و بدون
موا ّد ترش باشد و نیاز کمتری به جویدن داشته
باشد .اگر وضعیت کودک بدتر شد یا اگر دچار
عوارض نادری مثل احساس درد در بیضهها ،درد
شدید شکم یا بیحالی شدید شد ،حتماً کودک
خاصی
را نزد یک پزشک ببرید؛ شاید به درمان ّ
نیاز باشد.
دکتر اسماعیل نورصالحی
متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه میکائیل ،جنب ادارة برق،
ساختمان صدرا تلفن013-33332191 :

رابطۀ بین خواب کودکان و وزن
مناسب در نوجوانی!
ایرنا :محقّقان آمریکایی با بررسی وضعیت خواب و سالمت بیش از  2200کودک در
بیست شهر مختلف آمریکا دریافتند که خوابیدن در زمان تعیینشده بین پنج تا نه
سالگی موجب رشد سالم و وزن مناسب آنان در نوجوانی میشود.
به گزارش پایگاه خبری اسوشیتدپرس ،براساس این تحقیق کودکانی که در نه
سالگی برنامۀ خواب ّ
منظمی ندارند ،در پانزده سالگی دچار کمخوابی میشوند و
شاخص تودۀ بدن آنان در مقایسه با دیگران باالتر است .شاخص تودۀ بدن معیاری
است که میزان چربی بدن را براساس قد و وزن شخص تعیین میکند.
اهمیت بسیاری
به گفتۀ محقّقان تعیین برنامۀ زمانی مناسب برای خواب کودکان ّ
دارد و موجب حفظ سالمت فیزیکی آنان میشود .به همین علّت آموزش والدین
متعددی ازجمله
دربارۀ زمان خواب کودکان ضروری است .زمان خواب براساس عوامل
ّ
مدت زمان رسیدن به مدرسه و زمان آغاز کالسها تعیین
زمان رفتن به مدرسهّ ،
میشود .زمان رفتن به رختخواب باید به گونهای انتخاب شود که حتّی اگر به خواب
مدتی طول بکشد ،از میزان خواب کافی در طول شب برخوردار شود.
رفتن کودک ّ
گزارش کامل این تحقیق در نشریۀ  Sleepمنتشر شده است.

بهداشت داهن و دندا ن
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وقتی دندان میشکند!
شکستگی تاج و ریشۀ دندان

دکتر علی مرسلی

متأسفانه هم
شکستن ریشۀ دندان یا ترک ریشۀ دندان یکی از بدترین اتّفاقهایی است که برای یک دندان میتواند بیفتد .این بدشانسی ّ
دامن بیماران و هم دامن دندانپزشکان را میگیرد .شکستگی تاج و ریشۀ دندان علل مختلفی دارد ،ا ّما بین انواع شکستگی ،شکستگی
عمودی ریشه جزء مواردی است که بیشتر در دندانهایی که درمان ریشه (عصبکشی) شدهاند ،اتّفاق میافتد .شکستگیهای مربوط
به تاج و ریشه انواع بسیار متن ّوعی دارد که طبقهبندی آنها موضوع صحبت ما نیست .در ادامه به مواردی از شکستگی میپردازیم که
به ریشه مربوط است و شکستگی عمودی ریشه در این گروه قرار دارد.
عصبکشی بهتنهایی بهندرت ممکن است عامل ترک یا شکستگی در دندان باشد ،ولی مجموعهعواملی که باعث میشود دندان
نیاز به عصبکشی داشته باشد ،از قبیل پوسیدگی ،صدمات ضربهای و ...همزمان دندان را نیازمند عصبکشی میکند و عامل ترک و
شکستگی دندان هم میشود .شکستگی عمودی ریشه در بیشتر موارد در دندانهایی که درمان ریشهشدهاند ،اتّفاق میافتد ،ولی در
دندانهایی که درمان ریشه نشدهاند هم مشاهدهمیشود.

ع ّلت شکستگی ریشۀ دندان

شکستگی ریشه اغلب به دلیل ضربه ،ضعیف شدن تاج دندان ،وارد
آمدن نیروهای زیاد غیرمتعارف ،مشکالت و بیماریهای لثه و از بین رفتن
استخوان حمایتکنندۀ دور دندان در مرور زمانُ ،پرکردنیهای غیراستاندارد
و گاهی هم به دالیل چندعاملی یا ح ّتی ناشناخته اتّفاق میافتد.
گزارششده است که فشار زیاد و کنترلنشده به دندانها و عادتهای
غذایی نامناسب میتواند موجب شکستگی ریشۀ دندانهای سالم بدون
ُپرکردگی و زنده (عصبکشینشده) شود ،مث ً
ال گاز زدن یک سنگ -که
روی نان سنگک جا مانده است -ممکن است دندان را بشکند.
تشخیص شکستگی ریشۀ دندان

گاهی خود شکستگی با چشم دیده نمیشود و در رادیوگرافیهای عادی
و ح ّتی پیشرفته دیده هم نمیشود .دندانپزشکان باتجربه ممکن است
از روی مجموعه عالمتهای یک مشکل تشخیص شکستگی ریشه را
مجرب
بدهند .در معاینه مجموعه عالئمی وجود دارد که یک دندانپزشک ّ
را میتواند در تشخیص شکستگی ریشه مطمئن کند.

گاهی رادیوگرافیهای پیشرفته مانند سیتیاسکن محدود دندانی
متخصصهای درمان
( )cbctمیتواند شکستگی را مشخّ ص کند.
ّ
ریشه (اندودنتیستها) از جمله دندانپزشکانی هستند که در تشخیص
متبحرند.
شکستگیهای ریشه ّ
مقصر شکستگی ریشۀ دندان است؟
چه کسی
ّ

وقتی شکستگی ریشۀ دندان پیش میآید ،تنها کاری که هیچ فایدهای
مقصر گشتن است .دالیلی که موجب شکستگی ریشه
ندارد ،دنبال ّ
میشوند ،گاهی یک علّت پیچیده نیست و گاهی ح ّتی قابل تفکیک و
شناخته شدن نیست .شکستن ریشۀ دندان بعد از درمان ریشه و ُپرشدن
دندان یک بدشانسی محض است که در خیلی از موارد ممکن است قابل
متأسفانه موارد
پیشبینی نباشد .شیوع شکستگی ریشه باال نیست ،ولی ّ
بروز آن بسیار افسردهکننده است ،چراکه تقریب ًا بیشتر موارد ترکها و
شکستگیهای ریشه به کشیده شدن دندان منجر میشود.
بیشتر شکستگیهای دندان از نوع شکستگی ریشه نیستند .در بیشتر
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موارد این شکستگیها در محدودۀ تاج باالی لثه اتّفاق میافتند که البته
جراحی لثه (افزایش
باز در بیشتر موارد با درمانهای ُپرکردن ،روکش و گاه ّ
طول تاج) به همراه این درمانها دندان قابل حفظ است .بهترین کاری که
در مواجهه با شکستگی میتوانید بکنید ،پرهیز از فشار بیشتر به دندان و
مراجعه به دندانپزشک در اسرع وقت است .اگر به هر علّتی گفته شد که
دندان شما قابل نگهداری نیست و باید کشیده شود ،در اسرع وقت بهتر
است نسبت به کشیدن آن اقدام کنید ،چراکه با گذشت زمان طوالنی و
تخریب قسمتهای بیشتر تاج ،هم کشیدن دندان دشوارتر میشود و هم
ی که شرایط قرارگیری ایمپلنت
احتمال عفونت و آبسه وجود دارد .در صورت 
بهجای دندان کشیدهشده فراهم باشد ،در مواردی ممکن است امکان
جایگزینی با ایمپلنت هم وجود داشته باشد.
آیا شکستگی قابلپیشگیری است؟

احتمال شکستگی دندان عصبکشیشده با ُپر شدن استاندارد دندان
و روکش دندان تا ح ّد زیادی ممکن است کاهش یابد ،ولی بهطور کامل
قابل پیگیری نیست .گاهی بین جلسات درمان دندانپزشک دیوارههای
نازک دندان شما را کوتاه میکند که این عمل برای کاهش حوادثی
از قبیل شکستگی قسمتهای تاج یا ریشه است .در کل در دندانهای
ضعیف و تخریبشده روکش دندان میتواند تا ح ّدی از دندان شما در
برابر شکستگیها مقاومت کند ،هرچند که روکشها ضامن صد درصد
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پیشگیری از شکستگیها نیستند.
روزمره (مانند جویدن اجسام بسیار سفت یا
تغییر عادتهای غذایی و
ّ
استفاده از دندانها برای باز کردن یا بریدن اشیا و )...میتواند احتمال
شکستگی ناگهانی را کاهش دهد .محافظت در برابر ضربه (استفاده از
محافظ در ورزشهای رزمی) هم به پیشگیری از شکستگیهای کلّی
دندان کمک میکند.
اگر دندانی را که دچار شکستگی ریشه شده نکشیم،
چه اتّفاقی میافتد؟

دندانی که شکستگی عمودی ریشۀ آن مسلّم شده ،محکوم به کشیده
شدن است .در مواردی این دندانها آبسه میکنند ،ا ّما در بیشتر موارد با
تشکیل فیستول (جوشمانندی روی لثه که از آن چرک خارج میشود)
درد چندانی ممکن است احساس نشود ،ولی استخوان دور دندان بهصورت
خاموش در حال تحلیل است و ممکن است که در آینده قابلیت انجام
درمانهایی مانند ایمپلنت کاهش پیدا کند.
دکتر علی مرسلی
متخصص درمان ریشه
ج ّراح دندانپزشک،
ّ
نشانی :کرج ،خیابان شهید بهشتی ،ساختمان پزشکان نور ،طبقۀ
پنجم ،واحد  20تلفن026-34486484 :

استفادۀ زیاد از خمیردندان موجب
پوسیدگی دندانها میشود!

پیشبینی اختالالت روانی از
روی مینای دندان!

خبرگزاری مهر :طبق نتایج یک پژوهش جدید ،بسیاری از کودکانی که بیش از
اندازه خمیردندان مصرف میکنند ،در معرض خطر باالی «فلوئوروزیس دندانی»
در سنین باالتر قرار دارند .فلوئوروزیس دندانی تغییر رنگ شدید دندانها به دلیل
قرارگیری بیش از اندازه در معرض فلوراید در هشت سال اول زندگی است.
فلوراید ما ّدۀ معدنی موجود در آب و خاک است .بیش از هفتاد سال قبل دانشمندان
پی بردند افرادی که آب طبیعی حاوی فلوراید بیشتری مصرف میکردند ،خرابی
کمتری در دندانهایشان داشتند .همین مسئله منجر به افزودن فلوراید به آب
آشامیدنی ،خمیردندان ،دهانشویهها و سایر محصوالت شد.
حال پژوهش محقّقان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا نشان میدهد
که مصرف بیش از اندازۀ فلوراید در زمان تشکیل دندانها میتواند منجر به پوسیدگی،
متخصصان توصیه میکنند کودکان باید به اندازۀ
بدشکلی یا فلوئوروزیس دندانی شود.
ّ
یک نخود خمیردندان روی مسواکشان بگذارند و مسواک بزنند.

متخصصان در یک پژوهش جدید دریافتند که از روی
ایسنا:
ّ
دندانها میتوان خطر ابتالی فرد به اختالالت روانی مانند افسردگی،
اضطراب ،اختالل دوقطبی و ح ّتی اسکیزوفرنی را پیشبینی کرد.
روانپزشک بیمارستان عمومی ماساچوست
دکتر ارین دان،
ِ
که به بررسی افتادن دندانهای شیری از شش سالگی پرداختهاست -دریافته افرادی که مینای دندانهایشان نازکتر است ،بیشتر
توجه روبهرو هستند .البته بررسی
با احتمال ابتال به اختالل نقص ّ
دندانها در علم باستانشناسی و وجود برخی ارتباطات در این زمینه
منطقی است ،ا ّما کشف چنین ارتباطی با روانپزشکی بیسابقه است
و راهی جدید برای تشخیص اختالالتی است که بهطور روزافزون
رو به رشدند.
در این پژوهش باستانشناسان ،انسانشناسان و پزشکان عمومی
به همکاری پرداختند و از والدین  ۳۷کودک خواستند تا دندانهای
متخصصان بدهند.
افتادۀ کودکان شش سال و بزرگتر خود را به
ّ
پس از تجزیه و تحلیل همۀ دندانها با عکسهایی با وضوح باال،
متخصصان به بررسی رفتارهای این کودکان پرداختند .آنان دریافتند
ّ
که تفاوتها در ابعاد و کیفیت دندانهای این کودکان در مقایسه با
معیارهایی که معمو ًال روانشناسان برای این منظور بررسی میکنند
مانند عوامل خانوادگی یا محیطی عامل بهتری برای پیشبینی
سالمت روان در آنان است.
بنابر گزارش دیلیمیل ،در این پژوهش عالوه بر کشف رابطۀ
سالمت دندانها با سالمت روان ،لزوم همکاری بینرشتهای دانشمندان
متخصصان مختلف در زمینههای گوناگون نیز برجسته شد.
و
ّ
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سؤاالت رایج دربارة
مسواک زدن کودکان

مسواک زدن شایعترین روش برداشت پالک از روی دندانهاست .در ط ّراحی مسواک متغ ّیرهای بسیاری
دخیلاند ،مثل ما ّدۀ سازندۀ موهای مسواک ،طول و قطر و تعداد فیبرها ،طول سر مسواک ،فرم سر مسواک و
زاویۀ سر مسواک نسبت به دستۀ آن .امروزه بیشتر مسواکها از موهای نایلونی ساخته میشوند .روشهای
خاص دندانی ممکن است از هر فرد به فرد دیگری
سن بیمار و مشکالت
مسواک زدن نیز
ّ
متعددند و بسته به ّ
ّ
متفاوت باشد که دندانپزشک باید آنها را برای بیمار توضیح دهد .در این مقاله سعی شده است به سؤاالت
رایجی که والدین در مورد مسواک زدن کودکان دارند ،پاسخ داده شود.
دکتر آتوسا جانشین

بهترین زمان شروع مسواک زدن از چه زمانی است؟

از زمان رویش اولین دندان شیری یعنی در حدود شش ماهگی
دندانهای کودک باید تمیز شوند .قبل از یک سالگی میتوان تمیز
کردن دندانها را با مسواک انگشتی یا گاز پیچیدهشده دور انگشت
اشاره انجام داد .حتّی قبل از رویش دندانها ،لثۀ کودک را میتوان
با این روش همواره تمیز نگه داشت .این کار در حالی که کودک در
آغوش والد قرار دارد ،انجام میشود.
چه نوع مسواکی برای کودکان مناسب است؟

در دندانپزشکی کودکان در اکثر موارد به دلیل آسیب کم به لثه
و قابلیت تمیز کردن بیشتر در نواحی بیندندانی استفاده از مسواک
نرم ( )Softبهتر است .برای دسترسی بیشتر و کاربرد راحتتر،
مسواک با سر کوچکتر و دستۀ ضخیمتر برای کودکان ترجیح دارد،
خاصی از موهای مسواک در برداشت پالک،
ولی ثابت نشده که طرح ّ
مؤثّرتر از سایر طرحها عمل کند.
آیا مسواک برقی برای کودکان مناسب است؟

مسواک برقی برای کودکان باالی سه سال قابل استفاده است.

پژوهشها نشان دادهاند که در کودکان مسواک برقی نسبت به
مسواک دستی میزان پالک بیشتری را برمیدارد و التهاب لثه را در
بلندمدت مؤثّرتر از مسواکهای دستی کاهش میدهد.
مدت و
ّ
کوتاه ّ
البته مسواک زدن با مسواک معمولی دستی به شرطی که روش
دستی درست انجام شود ،عم ً
ال نتیجۀ مشابهی با مسواکهای برقی
خواهد داشت ،بنابراین در صورت درست و کامل مسواک زدن تفاوتی
بین مسواک دستی و برقی وجود ندارد .نکتهای که در استفاده از
مسواک برقی نهفته است ،شور و شوقی است که در هر فرد (بهویژه
کودک) ایجاد میکند و کودک را به مسواک زدن عالقهمند میکند.
کودکان معموالً لرزش و صدای مسواک برقی را دوست دارند.
روش صحیح مسواک زدن در کودکان چگونه است؟

سن کودک یا اینکه مسواک زدن را والد یا
بدون در نظر گرفتن ّ
خود کودک انجام میهد ،روش مسواک زدن افقی (اسکراب افقی)
بیشتر از روشهای دیگر در برداشت پالک مؤثّر است .بهعالوه
کودکان این روش را بیشتر میپذیرند و انجام آن راحتتر است.
این روش به این صورت است که مسواک بهصورت افقی در سطح
بیرونی ،زبانی و سطح جوندۀ دندان قرار میگیرد و حرکت مالشی
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مسواک به سمت جلو و عقب روی دندان انجام میشود.
هنگام مسواک زدن همواره دستۀ مسواک با سطح جونده
موازی است ،جز هنگام مسواک زدن سطح زبانی دندانهای
جلویی که باید بهصورت عمودی قرار بگیرد.
زمان مناسب تعویض مسواک چه زمانی است؟
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 23فروردین ،روز دندا نزپکش،
رب جامعه دندا نزپشکی مبارک باد.

بنا به توصیۀ دندانپزشکان بهتر است تعویض مسواک هر
توجه به اینکه ممکن است
سه ماه یکبار صورت بگیرد .با ّ
کودک مسواک را بجود و شکل ظاهری مسواک تغییر کند،
ممکن است هرچه زودتر نیاز به این تعویض باشد.
مسواک زدن در کودکان چقدر باید طول بکشد؟

حداقل زمان مناسب مسواک زدن دو تا سه دقیقه است،
ولی نکتۀ مهم این است که بهطور سیستماتیک مسواک
زدن از یک نقطه شروع شود و با ترتیب و توالی مشخّ صی
دنبال شود تا هیچ قسمتی از دندانها هنگام مسواک زدن
جا نماند.
از چه زمانی کودکان بهطور مستقل میتوانند
مسواک بزنند؟

مسئولیت مسواک زدن برای کودک تا شش سالگی
برعهدۀ والدین است .مسواک زدن دو بار در روز باید انجام
شود ،حداقل یکبار در روز مسواک زدن بهطور کامل را
باید والدین انجام دهند و یکبار در روز هم کودک خودش
سن
دندانهایش را مسواک بزند .به هیچوجه تا قبل از ّ
مدرسه نباید مسئولیت مسواک زدن را به خود کودک
سپرد .بعد از شش سالگی کودک خودش میتواند مسواک
بزند ،ولی همچنان نظارت والدین باید بهطور ف ّعال تا دوازده
سالگی ادامه پیدا کند.
چند بار در روز باید مسواک زده شود؟

دو بار در روز باید مسواک زده شود که یکبار باید قبل از
خواب باشد و یکبار بعد از صبحانه .یکبار در روز هم با نخ
دندان باید نواحی بیندندانی تمیز شود.
خمیر دندان از چه سنّی و چه مقدار باید استفاده
شود؟

قبل از سه سالگی هیچ نیازی به استفاده از خمیر دندان
برای مسواک زدن نیست ،چون کودک در این سن توانایی
بیرون ریختن بزاق و خمیر دندان را از دهان ندارد و احتمال
بلع خمیر دندان زیاد است ،ولی از سه سالگی به بعد -که
کودک توانایی خارج کردن بزاق را پیدا میکند -باید از
خمیر دندانهای حاوی فلوراید استفاده کرد .خمیر باید به
میزان کم و به اندازۀ نخود فرنگی روی مسواک قرار داده
شود و با فشار انگشت به داخل موهای مسواک برده شود.
دکتر آتوسا جانشین
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان و ارتودنسی
ّ
پیشگیری ،استادیار دانشکدۀ دندانپزشکی گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،کوچۀ عسگری ،کوچۀ بنفشه،
ساختمان حکیم 013-32125934

Happy Dentist Day
مسواک زدن موجب کاهش خطر
بیماریهای قلبی -عروقی میشود!
خبرگزاری مهر :نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد که دو بار در
مدت دو دقیقه موجب کاهش خطر ابتال به
روز مسواک زدن و حداقل به ّ
بیماریهای قلبی -عروقی میشود .پژوهشهای قبلی نشان داده بود که
بین بیماری قلبی و بیماریهای لثه ارتباط وجود دارد.
در پژوهش جدید محقّقان دانشگاه هیروشیمای ژاپن ،آنان به بررسی
ارتباط عادات مسواک زدن افراد و احتمال ابتال یا مرگ به دلیل حملۀ
قلبی ،نارسایی قلبی یا سکته پرداختند .پژوهشگران از  ۶۸۲نفر در مورد
عادات مسواک زدنشان سؤال کردند؛ آنان بعد از در نظر گرفتن برخی
مدت کمتر از دو
عوامل دریافتند افرادی که کمتر از دو بار در روز و به ّ
دقیقه مسواک میزدند ،سه برابر بیشتر در معرض احتمال خطر قلبی
قرار داشتند.
دکتر شوگو ماتسویی ،سرپرست تیم تحقیق در اینباره میگوید:
«یافتهها نشان میدهد که بهداشت بد دندان و دهان و عادتهای بد
مسواک زدن با سالمت ضعیفتر قلب ارتباط دارد .این احتمال نیز وجود
دارد که مسواک زدن طوالنیتر با کاهش این خطر مرتبط باشد».
در یک پژوهش جداگانۀ دیگر در ماه گذشته نیز مشخّ ص شده بود که
بیماری لثه موجب تشدید فشار خون میشود و با داروهای درمان فشار
خون تداخل مییابد.

بهداشت داهن و دندا ن
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دندانهای شیری

دکتر سیّدمصطفی سیّدجوادین

اهمیت دندانهای شیری عالوه بر جویدن
ّ
غذا و بالطبع رشد عمومی کودک ،در
تکلّم صحیح ،حفظ و نگهداری فضای
مورد نیاز برای جوانۀ دندانهای دائمی
زیرین در حال تکامل و حفظ و رشد
استخوان نگهدارندۀ فکها (Alveolar
 )boneاست .همچنین این دندانها در
زیبایی و محافظت بافت نرم صورت نقش
دارند.

ویژگی دندانهای شیری

رنگ دندانهای شیری روشنتر و اندازۀ آنها کوچکتر از
دندانهای دائمی است .در حالت طبیعی باید مقداری فضا بین
دندانهای جلو (قدامی) وجود داشته باشد؛ فقدان چنین فضایی
ّ
متوسط تا شدید بعد از رویش
نامنظمی ()Crowding
منجر به
ّ
دندانهای دائمی میشود.
تعداد دندانهای شیری

تعداد دندانهای شیری در هر فک ده و در دو فک در مجموع
بیست تاست .در هر فک چهار دندان شیری ثنایا (انسیزور) دو دندان
شیری نیشی (کانین) و چهار دندان شیری آسیا (موالر) وجود دارد.
کمبود یا اضافه بودن دندان شیری معموالً بهندرت دیده میشود،
ا ّما بعضی مواقع یک یا تعدادی از دندانهای شیری آسیا (موالر)
ممکن است فکجوش (انکیلوز یا  )Submergeباشند .در اینگونه
موارد سطح جوندۀ (اکلوزال) دندان شیری پایینتر از دندانهای
مجاور است و معموالً جوانۀ دندان دائمی زیرین وجود ندارد.
الزم است ذکر شود که در زیر ریشۀ هر دندان شیری جوانۀ دندان
دائمی مربوط وجود دارد که در زمان تکامل خود با تحلیل ریشۀ
دندان شیری رویش خواهد یافت.

زمان و ترتیب رویش دندانهای شیری

زمان رویش دندانهای شیری معموالً از شش تا هشت ماهگی با
رویش دندانهای میانی پایین شروع میشود و با رویش دندانهای
مولر دوم در حدود  28تا  30ماهگی تکمیل میشود .زمان رویش
متغیر است .از حدود
توجه به جنس ،نژاد و تغذیه کمی
معموالً با ّ
ّ
شش تا دوازده سالگی بهتدریج دندانهای شیری جای خود را با
دندانهای دائمی تعویض میکنند.
نگهداری دندانهای شیری

• حفظ بهداشت دهان و دندان :بهتر است با رویش اولین
دندانهای شیری کودک ،مادر دندانهای او را با یک ت ّکه گاز یا
دستمال مرطوب تمیز کند .با رویش تعداد بیشتری از دندانها مادر
بچگانه بدون
میتواند تمیز کردن دندان کودک را با مسواک کوچک و ّ
استفاده از خمیر دندان یا خمیر دندان فاقد فلوراید انجام دهد .در
چهار تا پنج سالگی کودک توانایی مسواک زدن با نظارت مادر را دارد.
• مصرف کمتر موا ّد قندی و نوشابۀ گازدار
• استفاده از آدامسهای بدون قند
• ترمیم پوسیدگیها در صورت نیاز
توسط دندانپزشک کودکان در مطب
• فلورایدتراپی ساالنه ّ
متحرک یا ثابت در صورت از دست رفتن
• استفاده از فضانگهدار
ّ
دندان شیری تا زمان رویش دندان دائمی مربوط.
دندانهای شیری در جویدن غذا ،تکلّم ،زیبایی و حفظ فضای
مورد نیاز برای رویش دندانهای دائمی نقشی اساسی دارند .مسواک
زدن و ویزیت ّ
منظم دندانپزشک راه نگهداری آنهاست.
دکتر سیّدمصطفی سیّدجوادین
تخصصی ارتودانتیکس
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