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امام علی (ع):

هرگاه از کاری رتسیدی ،خود را هب کام آن بیندا ز  ،زریا رتس شدید از آن کار دشواررت و زیانباررت از
اقدا م هب آن کار است.
نهجالبالهغ
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زپشكي و سالمت

آلرژی غذایی را بیشتر بشناسید!
حدود یک تا پنج درصد از ّ
کل جمعیت به
موا ّد غذایی آلرژی دارند .زمانی میگوییم
شما آلرژی غذایی دارید که پس از مصرف
غذا بهعلّت واکنش سیستم ایمنی به
آن غذا واکنش ایجاد شود .تنها پزشک
میتواند تشخیص دهد که به ما ّدۀ غذایی
خاصی آلرژی دارید یا خیر؟ زیرا
ّ
بدن بدون داشتن آلرژی نیز
دکتر بابک قلعهباغی
ممکن است به موا ّد غذایی
واکنش نشان دهد که از نوع آلرژی نباشد.
جدی
غذاهایی که بهنحو شایعی موجب واکنشهای ّ
آلرژیک در سراسر جهان میشوند ،عبارتاند از:
اّ
شیر ،تخم مرغ ،بادام زمینی ،مغزهای درختی ،غلت
(عمدتاً گندم) ،دانههای سویا ،کنجد ،ماهی و میگو.
اکثر واکنشهای آلرژیک در میان کودکان درنتیجۀ تعداد
محدودی از موا ّد غذایی یعنی تخم مرغ ،بادام زمینی ،شیر و مغزهای
طی سالهای
درختی عارض میشود .آلرژی به تخم مرغ و شیر اغلب ّ
اولیۀ زندگی برطرف میشود.
میوهها ،سبزیجات ،مغزهای درختی و بادام زمینی نیز موجب بروز
اکثر واکنشهای آلرژیک به موا ّد غذایی در میان بزرگساالن میشود.
در افرادی که به گردۀ گیاهان یا التکس آلرژی دارند ،پس از خوردن
برخی میوهها ،سبزیجات یا مغزها نیز اغلب عالئم آلرژیک نمایان
میشود .این واکنش متقاطع بدین دلیل روی میدهد که گرده و

التکس محتوی پروتئینهایی هستند که مشابه پروتئینهای موجود
در موا ّد غذایی است و سیستم ایمنی ممکن است به هر دوی آنها
واکنش نشان دهد.
قاعدۀ کلّی این است که فرآوری یک ما ّدۀ غذایی توانایی آن را در
ایجاد عالئم آلرژیک تغییر نمیدهد .با اینهمه اکثر افرادی که نسبت
به گردهها آلرژی دارند ،ممکن است غذاهای دارای واکنش متقاطع
تحمل کنند.
را بعد از پخته شدن بهتر ّ
عالئم آلرژی غذایی
عالئم آلرژی غذایی در افراد مختلف متفاوت است
و این عالئم از ناراحتیهای خفیف تا واکنشهای
شدید تهدیدکنندۀ زندگی (آنافیالکسی) -که نیازمند
مداخلۀ پزشکی فوری است -تغییر میکند.
تشخیص آلرژی غذایی
نظر خود فرد در تشخیص آلرژی غذایی غیرقابل اعتماد است و
جدی خطر
از طرف دیگر عدم تشخیص بالینی یک آلرژی غذایی ّ
بالق ّوهای برای زندگی فرد محسوب میشود ،بنابراین اگر شک دارید
که مبتال به آلرژی غذایی هستید یا خیر ،باید به پزشک مراجعه
کنید.
برای تشخیص بالینی آلرژی غذایی ،پزشک ابتدا دربارۀ عالئمی
که دارید ،با شما صحبت میکند .سپس از نظر وجود عالئم شما را
معاینه و آزمایش میکند که آیا سیستم ایمنیتان آنتیبادیهای
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 IgEاختصاصی به غذا تولید کرده است یا خیر؟ البته
وجود آنتیبادیهای  IgEخاص به این معنا نیست که
شما حتماً عالئم آلرژی غذایی را تجربه خواهید کرد.
طبی دقیق آلرژی
گاهی اوقات تنها راه برای تشخیص ّ
غذایی حذف کردن غذای مظنون از رژیم غذایی است
تا مشاهده شود که آیا عالئم بهبود مییابد یا خیر؟ و
در صورت بهبود ،غذای مظنون بهتدریج در برنامۀ غذایی
بیمار افزایش داده میشود تا مشاهده شود که آیا عالئم
مجددا ً پس از مصرف دوباره پدیدار میشود یا خیر؟ این
ّ
روند چالش غذایی نامیده میشود.
آزمایشهای چالش در بیمارستان یا کلینیکی انجام
میگیرد که کارکنان آنها از مهارت کافی در درمان
واکنشهای شدید آلرژی (آنافیالکسی) برخوردارند و
متخصصان آلرژی همواره بر عملکرد تستهای چالش
ّ
نظارت دارند.
درمان آلرژی غذایی
هنگامیکه آلرژی غذایی در شما تشخیص داده میشود،
باید تمامی محصوالت غذایی را -که موجب واکنشهای
آلرژیک شدهاند -از رژیم غذایی خود حذف کنید.
هنگامیکه خودتان آشپزی میکنید یا دیگری برای
شما آشپزی میکند ،مهم است که غذایتان به غذایی که
نسبت به آن آلرژی دارید ،آلوده نشود .آلودگی ممکن است
از طریق ریخته شدن ،پاشیده شدن ،یا خردههای ما ّدۀ
غذایی آلرژیزا ،خوب جدا نکردن غذای رژیمی یا آلوده
بودن دستها ،بشقابها یا ظروف ایجاد شود .از اینرو
تهیهکنندگان
حائز ّ
اهمیت است که خانواده ،دوستان و ّ
غذا را از آلرژی خود ّ
مطلع کنید.
در بسیاری از کشورها به موجب قانون نام موا ّد غذایی
تهیه
آلرژیزای زیر یا محصوالتی که از این موا ّد غذایی ّ
میشوند ،باید هنگامیکه بهصورت محصوالت غذایی
بستهبندیشده عرضه میشوند ،روی بستهبندی درج شود:
• اّ
غلت حاوی گلوتن مانند گندم ،چاودار ،جو
• سختپوستان و نرمتنان مانند میگو ،خرچنگ دریایی
• شیر ،تخم مرغ ،ماهی
• بادام زمینی ،دانههای سویا
• مغزها مانند بادام ،فندق ،گردو ،بادام هندی و پسته
• کرفس ،خردل و دانههای کنجد
• دیاکسید سولفور و سولفیتها

گاهی اوقات تنها راه برای
تشخیص ط ّبی دقیق آلرژی غذایی
حذف کردن غذای مظنون از رژیم
غذایی است تا مشاهده شود که آیا
عالئم بهبود مییابد یا خیر؟
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تولیدکنندگان صنایع غذایی از این برچسبها استفاده میکنند تا به
مصرفکنندگان دربارۀ آلودگی احتمالی با ما ّدۀ غذایی آلرژیزا هشدار دهند.
این برچسبها سطوح متفاوتی از خطر را نشان میدهند .اغلب اجتناب
معین دشوار است ،بنابراین این خطر وجود دارد که بهطور
از غذاهای ّ
تحمل آن را ندارید .عالئم خفیف را میتوان با
اتّفاقی غذایی را بخورید که ّ
جدی قرار
آنتیهیستامینها درمان کرد .اگر در معرض واکنشهای آلرژیک ّ
دارید ،ممکن است پزشک توصیه کند که برای موقعیتهای اضطراری داروی
آدرنالین بههمراه داشته باشید.
پیشگیری از آلرژی غذایی
متأسفانه در حال حاضر روش دقیقی برای پیشگیری از آلرژی غذایی وجود
ّ
ندارد ،ولی خوشبختانه با پرهیز از مصرف خوراکیهای صنعتی و فرآوریشده
میتوان از تعداد زیادی از واکنشهای ناخواسته به خوراکیها جلوگیری کرد.
حد امکان پرهیز کنیم:
برای پیشگیری بهتر است از خوراکیهای زیر در ّ
• انواع فستفود (و موا ّد تشکیلدهندۀ آنها) ،انواع نوشابه و آبمیوههای
صنعتی ،انواع سس ،انواع شکالت ،چیپس ،پفک و ...
• انواع کنسروها و غذاهای آماده ،انواع غذاهای پرورده و دودی و شور
حد متعارف عموماً مشکلی ایجاد نمیشود).
• مصرف زیاد فلفل و ادویه (در ّ
جالب است بدانیم که استرس نقش بسیار پررنگی در بروز عالئم انواع
روزمره در پیشگیری از
آلرژیها بهخصوص آلرژی غذایی دارد .کاهش استرس
ّ
عالئم آلرژی بسیار مؤثّر است.
حساسیتزدایی خوراکی
ّ
مسبب آلرژی است .در برخی
غذای
حذف
غذایی
آلرژی
درمان
ترین
ی
اصل
ّ
موارد مانند آلرژی به شیر گاو در کودکان جایگزین مناسبی مانند شیر خشک
گاوی -که به مقدار فراوان هیدرولیز شده است ( -)EHFیا شیر خشک آمینو
معرفی شود .از گزینههای دیگر درمانی آلرژی غذایی
اسید ( )AAFباید ّ
حساسیتزدایی خوراکی اشاره کرد .در این روش با هدف رسیدن
میتوان به ّ
مسبب آلرژی به بیمار
به ّ
تحمل بالینی بهتدریج مقدار بیشتری از ما ّدۀ غذایی ّ
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داده میشود.
حساسیتزدایی خوراکی عبارتاند از :افزایش میزان قابل
مزیّتهای ّ
تحمل برای واکنشهای آلرژیک و اصوالً کاهش خطر واکنشهای شدید
ّ
مسبب.
آلرژیک پس از خوردن ناخواستۀ ما ّدۀ غذایی ّ
ایرادهای این روش نیز عبارتاند از :مصرف دائمی و روزانۀ مقدار
حد آستانۀ پاسخدهی
تعیینشدۀ ما ّدۀ غذایی و اینکه عوامل زیادی روی ّ
اثر میگذارند.
متعددی سودمندی این نوع درمان را در آلرژی به
پژوهشهای بالینی
ّ
تخم مرغ و شیر گاو نشان دادهاند .با این همه در روند طبیعی بیماری
تغییری حاصل نمیشود و عوارض جانبی نیز شایع است.
حساسیتزدایی خوراکی گزینۀ درمانی جالب و جدیدی
در حال حاضر ّ
محسوب میشود ،ولی نمیتوان این روش را بهطور رایج بهکار برد .این
تخصص و
تخصصی آلرژی انجام شود که از ّ
روش تنها باید در واحدهای ّ
تبحر الزم برخوردارند.
ّ
آلرژی به گندم
حساسیت شدید به گلوتن -که بیماری سلیاک نام دارد -با آلرژی به
ّ
گندم فرق میکند .آلرژی به گندم شیوع چندانی ندارد ،با اینحال این
خاصی از
آلرژی در میان کودکان نسبت به بزرگساالن شایعتر است .نوع ّ
آلرژی گندم هنگامیکه فرد مبتال پس از خوردن گندم ورزش میکند،
میتواند موجب بروز عالئم شدید و تهدیدکنندۀ زندگی (آنافیالکسی) شود.
آلرژی به سبزیجات
پختن سبزیجات آلرژنهای مرتبط به گرده را در آنها از بین میبرد.
واکنشهای آلرژیک به سبزیجات میتواند کمابیش خفیف و محدود به
دهان و گلو (خارش لبها ،دهان و گلو و ورم لبها ،زبان ،گلو و کام) باشد.
این حالت سندرم آلرژی دهانی نامیده میشود.
این واکنشهای خفیف ممکن است در افرادی که به گردۀ گل (مثالً
گردۀ درخت غان) آلرژی دارند ،هنگام خوردن برخی سبزیجات تظاهر کند.
با وجود این ،واکنشهای شدید نیز در بیمارانی که به سبزیجات آلرژی
دارند ،میتواند روی دهد .پختن سبزیجات آلرژنهای مربوط به گرده را در
آنها از بین میبرد؛ به همین دلیل سبزیجات پختهشده اغلب برای افرادی
که آلرژی سبزیجات در آنان به گرده مربوط است ،بدون مشکل است.
واکنش به سبزیجات دیگر ازجمله کرفس ممکن است شدیدتر باشد .آلرژن
کرفس مقاوم به حرارت است و از اینرو در سوپها و دیگر محصوالتی که
حرارت میبینند نیز یافت میشود.
آلرژی به میوهها (سندرم آلرژی دهانی)
واکنشهای آلرژیک به میوهها میتواند کمابیش خفیف و محدود به
دهان و گلو (خارش لبها ،دهان و گلو و ورم لبها ،زبان ،گلو و کام) باشد.
این حالت سندرم آلرژی دهانی نامیده میشود.
افرادی که به التکس آلرژی دارند -که بهطور مثال در دستکشهای
التکس یافت میشود -ممکن است واکنشهای آلرژیک به میوههایی مانند
موز ،آواکادو و کیوی نیز داشته باشند .این واکنشها در سی تا هشتاد
درصد افراد مبتال به آلرژی التکس مشاهده شده و اغلب شدید 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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تغییر اقلیم
و آلرژی فصلی!
ایرنا :محقّقان دانشگاه مریلند واقع در آمریکا دریافتند
که تغییر اقلیم موجب برهم خوردن گردش طبیعی
فصلها میشود و این تغییر موجب افزایش آلرژی فصلی
میشود .در واقع میزان ابتال به آلرژی فصلی در مناطقی
که بهار زودهنگام دارند ،چهارده درصد بیشتر است.
پژوهشگران با استفاده از ّ
اطالعات ماهوارهای
بهدستآمده از ناسا زمان آغاز فصل بهار را در مناطق
مختلف امریکا ردگیری کردند و این ّ
اطالعات را با
ّ
اطالعات گردآوریشدۀ مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریها در مورد ابتال به آلرژی مقایسه کردند .بدین
ترتیب توانستند آثار شروع زودهنگام یا دیرهنگام فصل
بهار را شناسایی کنند.
بر اساس نتایج این بررسیها شروع زودهنگام یا
دیرهنگام فصل بهار موجب تشدید التهاب مخاط بینی
آلرژیک میشود .در بهار زودهنگام ،شکوفۀ درختان
زودتر از زمان معمول گردهافشانی میکند و احتماالً
مدت این گردهافشانی طوالنیتر است ،ا ّما هنوز مشخّ ص
ّ
نیست که شروع دیرهنگام بهار به چه نحوی بر تشدید
آلرژی اثرگذار است .به اعتقاد محقّقان ممکن است یکی
از دالیل این مسئله شکوفایی و گردهافشانی همزمان
تمام گیاهان ،درختان و گلها باشد ،زیرا در این حالت با
مدت زمان گردهافشانی کوتاهتر است ،میزان
وجود اینکه ّ
گردۀ منتشرشده در محیط بسیار بیشتر است.
این اولین بار است که ّ
اطالعات مربوط به وضعیت
سالمت شهروندان ،تشدید واکنش آلرژیک در اثر کوتاه
شدن یا طوالنی شدن فصل بهار را تأیید میکند .آلرژی
حساس سیستم ایمنی به موا ّدی است
پاسخ و واکنش ّ
که به بدن وارد میشود یا در تماس با بدن قرار میگیرد.
آلرژی غذایی و فصلی شایعترین شکل آلرژی هستند.
موا ّدی که منجر به واکنش آلرژیک میشود ،آلرژن نام
دارد .این مواد میتواند مو ،پشم ،پر یا خز حیوانات ،گرده،
تورم و قرمزی پوست هنگام
چمن و ِگلوالی باشد .دلیل ّ
آلرژی این است که سلولهای ایمنی بدن آنزیمی ترشّ ح
تورم بافتها و گشادشدن عروق خونی
میکنند که باعث ّ
میشود .همچنین این آنزیم میتواند باعث بروز مشکالت
تن ّفسی ،شوک و حملۀ قلبی شود .دلیل تمام واکنشهای
آلرژیک همین آنزیم است و میزان آن در زنان بیشتر از
مردان است .عالوه بر این آلرژی باعث ترشّ ح هیستامین
میشود که عامل اصلی آبریزش بینی و تولید اشک است.
عالئم و نشانههای آلرژی بسته به نوع آلرژن متفاوت
است .واکنشهای آلرژیک ممکن است در روده،پوست،
سینوسها ،راههای هوایی ،چشم و بینی رخ دهد .عالئم
آلرژی ممکن است با شرایط پزشکی دیگر اشتباه شود،
برای مثال عالئم تب یونجه بسیار شبیه سرماخوردگی
ساده است .گزارش کامل این تحقیق در نشریۀ PLoS
 ONEمنتشر شده است.
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زیبـایی واقعی
درچیست؟
واقعیت این است که تعریف استاندارد
و واحدی برای زیبایی وجود ندارد ،ا ّما
اهمیت دارد ،تعامل
آنچه بیش از همه ّ
بین اجزای مختلف است که زیبایی را
میسازد .این حقیقت را نمیتوان کتمان
کرد که زیبایی در افزایش اعتمادبهنفس و
بهبود وضعیت روانی افراد مؤثّر است .این
ِ
واقعیت شاید تلخ را هم باید اضافه کرد که
زیبایی حتّی در میزان اقبال برای یافتن
دکتر امید زرگری
شغل و دستمزد بهتر هم تأثیر مستقیمی دارد .از همین روست که
تقاضا برای اعمال زیبایی در تمام دنیا رو به فزونی است .در عین
حال افراط در انجام اعمال زیبایی نتیجهای جز زشت شدن در پی
نخواهد داشت!
نیاز افراد مختلف به اعمال گوناگون زیبایی بسیار متفاوت است،
برای مثال چهبسا یک خال ،ککومک صورت یا حتّی پف و تیرگی
زیر چشم چهرهای را ّ
جذابتر و دلنشینتر کند .بسیاری از اوقات
عملی که برای فردی تأثیری مثبت داشته ،ممکن است برای دیگری
اثری مطلوب در پی نداشته باشد .عالوه بر اینها به این نکته نیز باید
اشاره کرد که یک عمل زیبایی ممکن است برای ناحیهای از بدن
مناسب و برای ناحیهای دیگر حتّی مضر باشد.
مسلّم است که تغذیۀ بد ،خواب ناکافی ،استرس ،سیگار ،عدم
تحرک فیزیکی کافی ،نور شدید آفتاب و البته «ژن بد!» ،همگی
ّ
در فرایند پیری مؤثّرند ،بنابراین پرهیز از این عوامل به پیشگیری
از پیر شدن کمک میکند .در یک دید کلّی ،کم شدن خاصیت
انعطافپذیری (االستیسیتی) پوست ،خشکی و ایجاد چینوچروک،
ّ
نامنظم پوست و شاید از همه مهمتر کم شدن
پیگمانتاسیونهای
حجم بافت عالئم اصلی پیری پوست است و هر اقدامی که بتواند
بخشی از این مشکالت را کم کند ،به زیبایی پوست کمک خواهد
کرد .طبیعی است که الاقل تا به امروز روشی که همۀ این مشکالت

را یکجا و برای همیشه برطرف کند ،ارائه نشده است ،بنابراین به
دنبال معجزه نباشید!
از میان اعمال مختلفی که به روشهای زیبایی معروفاند به دو
روش اصلی میتوان اشاره کرد:
توکسین بوتولینوم
سم باکتری کلستریدیوم بوتولینوم
توکسین بوتولینوم درواقع ّ
ّ
محل اتّصال عصب و
است که با مهار آزادسازی استیل کولین در
عضله باعث جلوگیری از انقباض عضله میشود .این ما ّده از حدود
بیش از سی سال قبل در درمان امراض مختلفی همچون انحراف
حد زیر بغل و بیماریهای
چشم ،سردردهای عصبى ،تعریق بیش از ّ
دیگر مورد استفاده قرار گرفته است .استفاده از این دارو پس از
تأیید سازمان دارو و غذای آمریکا در سال  ،۲۰۰۲در سالهای اخیر
شدت رو به افزایش نهاده است و درواقع شایعترین عمل زیبایی
به ّ
در آمریکا بهشمار میرود.
بخش زیادی از خطوطی که بر چهرۀ ما میافتد ،ناشی از تکرار
مداوم حاالتی است که بهطور خودآگاه یا ناخودآگاه به صورت خود
مدتی این خطوط -که خطوط داینامیک نامیده
میدهیم .پس از ّ
میشود -دائمی میشود و بدون آنکه ما احساس خشم یا نگرانی
و امثال آن را داشته باشیم ،در چهرۀ ما نقش میبندند .خطوط
پیشانی ،وسط ابرو ّ
(خط اخم) و کنارۀ چشمها از این نوع هستند.
توکسین بوتولینوم با شل کردن عضالت مربوط مانع از بروز این
خطوط میشود .اثر توکسین معموالً از چند روز پس از استفاده از
آن شروع شده ،بعد از حدود دو هفته به حداکثر خود میرسد و
سرانجام پس از چند ماه به اتمام میرسد .گاه الزم میشود که پس
متعدد
از دو هفته ترمیم مختصری انجام شود؛ هرچند ترمیمهای
ّ
درازمدت باعث کاهش کارآیی بوتاکس شود .با خاتمۀ
ممکن است در
ّ
اثر بوتاکس ،خطوط به حالت اول خود بر میگردند ،ا ّما هرگز بدتر
مدت اثر
از قبل نخواهند شد و با ادامۀ استفاده از دارو اغلب بر طول ّ

7

آن افزوده میشود.
الزم است ذکر شود که بوتاکس یک ما ّدۀ پرکننده نیست ،بلکه
تنها باعث شل شدن و از کار افتادن عضالت میمیک صورت میشود
و کاربرد آن محدود به چینهای حرکتی است .در ضمن بوتاکس
حسی در محل
اثری بر اعصاب منطقه نمیگذارد ،بنابراین اختالل ّ
بروز نمیکند.
توکسین بوتولینوم با سوزنهای نازکی وارد عضله خواهد شد،
ّ
حسی ندارد.
بنابراین درد
محل تزریق آن اندک است و نیازی به بی ّ
ّ
طی دقایقی به پایان خواهد رسید و پس از آن بیمار
کل عمل ّ
میتواند به سر کار خود بازگردد .گاه کبودی کوچکی در برخی نقاط
ایجاد میشود که به سهولت با موا ّد آرایشی قابل پوشانیدن است و
پس از چند روز از بین میرود.
توصیۀ من به بیماران این است که تا دقایقی پس از تزریق،
عضالت ناحیه را ورزش دهند ،ا ّما از مالش و فشار دادن ناحيه
پرهیز کنند .همچنین بهتر است تا چند ساعت از دراز کشیدن
نیز خودداری کنند .تزریق بوتاکس برای خانمهای باردار ممنوع
است .هدف از تزریق بوتاکس از بین رفتن کامل اکسپرسیون صورت
نیست ،در آن صورت چهرهای ماسکه و بیروح پیدا خواهید کرد که
چندان باب طبع نخواهد بود .هدف از درمان ،محو کردن خطوط
چهره در عین حفظ حاالت آن است.
متأسفانه فرآوردههای مختلفی از توکسین
نکتۀ مهم این است که ّ
بوتولینوم در ایران موجودند که استانداردهای الزم را ندارند .اغلب
این فرآوردهها ساخت چین هستند که گاه به اسم بوتاکس کانادایی
معرفی میشوند .ایراد اساسی این فراوردهها این است که دوز دارو
ّ
غيرقابل
در ویالهای مختلف یکنواخت نیست و نتایج درمان را
ِ
حساسیتی
پیشبینی میکند .همچنین خطر بروز واکنشهای ّ
بهدنبال تزریق این داروها بسیار بیشتر از توکسین استاندارد است.
برندهای استاندارد توکسین بوتولینوم در دنیا عبارتاند از :بوتاکس
( ،)Botoxدیسپورت و زئومین .طبیعی است که موا ّد استانداردی
متخصصان پوست تزریق میکنند ،با عوارض بسیار کمتری همراه
که
ّ
خواهد بود.
ّ
محل
دربارة عوارض توکسین بوتولینوم باید گفت گاهی اوقات در
تورم یا کبودی
تزریق همانند هر تزریق دیگری مختصری قرمزیّ ،
طی چند ساعت تا
ایجاد میشود که اغلب بدون نیاز به اقدام ّ
خاصی ّ
چند روز خودبهخود از بین میرود .عوارض مهمتر بوتاکس ،افتادگی
ابرو و گاه افتادگی (پتوز) پلک است .این عوارض همانگونه که گفته
غیرمتخصص
شد ،بیشتر با تزریق موا ّد غیراستاندارد و تزریق افراد
ّ
رخ میدهد و در شرایط معمول میزان آنها بسیار اندک است.
موادّ فیلر
موا ّد فیلر یا پرکننده ترکیبات مختلفی هستند که برای پرکردن
چینوچروکها یا افزودن حجم به بافتهای مختلف استفاده
میشوند .در گذشته بیشتر از سیلیکون برای این منظور استفاده
میشد ،ولی به علّت احتمال وجود عوارض ناخواسته ،امروزه بیشتر
از ترکیبات هیالورونیک اسید یا چربی خود بدن استفاده میشود.
اسید هیالورونیک بهطور طبیعی در پوست و دیگر بافتهای ما
وجود دارد .ترکیبات موجود از این ما ّده بهطور آزمایشگاهی و با
روش تخمیر حاصل میشوند ،بنابراین خطر انتقال بیماری صفر و
حساسیت
حساسیت بسیار اندک است و نیازی به تست ّ
خطر ایجاد ّ
نیز نخواهد بود.
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مزیّت استفاده از چربی بدن (لیپوفیلینگ) برای افزودن حجم
این است که ماندگاری طوالنیتری دارد و میزان بیشتری از حجم
از دست رفته را میتوان جبران کرد .مشکل لیپوفیلینگ این است
حسی دارد و زمانبر است.
که نیاز به تزریق مقدار زیادی ما ّدۀ بی ّ
همچنین کبودی و نقاهت طوالنیتری دارد.
ما ّدۀ دیگری که برای جبران حجم از دسترفته میتوان تزریق
کرد ،کلسیم هیدروکسی اپاتایت است Radiesse .اولین و تنها فیلر
از این خانواده است که مج ّوز  FDAرا دارد و عالوه بر جبران حجم،
ساخت کالژن را هم تحریک میکند .با این حال برای برخی نواحی
مثل لب یا زیر چشم قابل استفاده نیست.
اثر این مواد تا کی در بدن باقی میماند؟
مدتی هیالورونیک اسید را جذب میکند ،بنابراین
بدن ما پس از ّ
ً
پرتحرکی مثل لبها
های
ت
باف
در
ال
معمو
نیست.
اثر این مواد دائمی
ّ
این مواد زودتر جذب میشوند ،ولی در سایر قسمتها ممکن است
تا یک سال نیز دوام داشته باشند .معموالً تزریقات بعدی با میزان
مدت بیشتری باقی میمانند.
کمتر و برای ّ
آیا میتوان از تزریق فیلر و بوتاکس بهطور توأم
استفاده کرد؟
هیچگونه منعی برای استفادۀ توأم این دو وجود ندارد .درواقع
بوتاکس بیشتر برای بخشهای فوقانی چهره و موا ّد فیلر برای
قسمتهای تحتانی کاربرد دارند ،بنابراین با تزریق هردوی این مواد
نتیجۀ بهتری بهدست خواهد آمد.
بهتر است روز تزریق آرایش نداشته باشید .چنانچه از ویتامین E
و آسپرین استفاده میکنید ،بهتر است از چند روز قبل از تزریق،
مصرف آن را قطع کنید .مصرف مس ّکن یا آرامبخش قبل از تزریق
ممکن است به شما راحتی بیشتری بدهد .من برای تزریق این مواد
گاه از بلوک عصبی ناحیه استفاده میکنم ،بنابراین به هنگام تزریق
تقریباً دردی احساس نخواهید کرد .تزریق هیالورونیک اسید در
کمتر از یک ربع انجام میشود و با آن میتوان نواحی مختلف ازجمله
چین خنده ،لب ،گودی زیر چشم ،گونه و ناحیۀ گیجگاهی را پر کرد.
گاه کبودی کوچکی در برخی نقاط تزریق ایجاد میشود که به
سهولت با موا ّد آرایشی قابل پوشاندن است و پس از چند روز از بین
میرود .همچنین همانند هر تزریق دیگری ممکن است قرمزی و
تورم در ناحیۀ تزریق ایجاد شود که آن نیز پس از چند روز از بین
ّ
تورم
خواهد رفت .بهتر است دقایقی پس از تزریق در مطب بمانید تا ّ
احتمالی کمتر شود .معموالً پس از تزریق درد چندانی نخواهید
داشت.
نکتۀ پایانی آنکه بهتر است برای تزریق تاکسین بوتولینوم و فیلر به
متأسفانه
ّ
متخصص پوست مراجعه و از موا ّد استاندارد استفاده کنیدّ .
گاه استفادۀ نادرست یا مصرف موا ّد غیراستاندارد به عوارضی غیرقابل
جبران منجر میشود.
دکتر امید زرگری
متخصص پوست ،عضو آکادمیدرماتولوژی آمریکا
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ سوم ،واحد 1
تلفن013-33122325 :

www.iranderma.com
www.drzargari.com
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مادۀ معدنی در بدن انسان!
کلسیم ،فراوانترین ّ
کلسیم فراوانترین ما ّدۀ معدنی موجود در بدن است.
بدن انسان تقریباً یک کیلوگرم کلسیم دارد .البته
در افراد مختلف با استخوانبندی متفاوت این میزان
متفاوت است .بیشتر کلسیم در استخوانها و دندانها
وجود دارد و کمبود آن موجب پوکی استخوان میشود.
تنها یک درصد آن در بقیۀ بدن موجود است که همین
مقدار اعمال زیادی انجام میدهد.
دکتر محسن مردانیکیوی

دارد ازجمله:

کلسیم ف ّعالیتهای زیادی را در بدن برعهده

 ضربان قلب را تنظیم میکند .در تنظیم کار سیستم اعصاب بدن بهخصوص
در انتقال تحریکات عصبی نقش اساسی دارد .همچنین عامل استحکام
استخوانهاست.
 کلسیم برای انقباض عضالت ضروری است و تا کلسیم وجود نداشته باشد،
ن نیست.
حرکت ممک 
 کلسیم بیخوابی را کاهش میدهد .در متابولیسم آهن بدن مؤثّر است و در
یکی از مراحل انعقاد خون دخیل است.
توجه به کلسیم
ضرورت ّ

کلسیم یکی از عناصر ضروری مورد نیاز بدن است که بیشترین میزان را در
مقایسه با سایر عناصر در بدن داراست .بدن یک فرد بزرگسال حدود ۱۲۰۰
میلیگرم کلسیم دارد؛ حدود  ۹۹درصد آن در اسکلت استخوانی و یک درصد آن
در مایعات بدن توزیع شده است که هر دو شکل آن از نظر نقشی که به عهده
اهمیتاند.
دارند ،بسیار حائز ّ
شدت
تأمین نیاز کلسیم بدن در افراد سالم عالوه بر موا ّد غذایی مورد استفاده به ّ
تحت تأثیر عوامل ج ّوی و موقعیت جغرافیایی است .بهنظر میرسد که تأمین

کلسیم در فصل زمستان از این نظر مهم است که تحت
شدت نور آفتاب کاهش
شرایط ج ّوی ،تابش مستقیم و ّ
توجه به سرمای فصل ،میزان پوشش افراد
مییابد .با ّ
بیشتر میشود و از رسیدن نور آفتاب به پوست جلوگیری
تحرک و ف ّعالیت ،میزان دفع
میکند .به دلیل کاهش ّ
کلسیم نیز افزایش مییابد .تن ّوع موا ّد غذایی در فصل
زمستان در سبد کاالی خانوار نیز کاهش مییابد ،به
همین دلیل انتظار میرود که از ذخایر کلسیم موجود
در بدن بهتدریج با کاهش جذب کلسیم در طول فصل
زمستان کاسته شود و عوارض کمبود آن در اواخر فصل
زمستان یا در فصل بهار بروز کند.
میزان مناسب کلسیم برای هر فرد
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در صورت وجود بیماریهای همراه مانند بیماری روماتیسمی یا
مصرف بعضی از داروها مانند کورتیکواستروئیدها نیاز به کلسیم و
ویتامین  Dافزایش مییابد که مقدار مورد نیاز باید با نظر پزشک
معالج تعیین شود.
عوارض کمبود کلسیم

عوارض کمبود کلسیم در کودکان بیماری راشیتیسم ،در
میانساالن استئوماالسی (نرمي استخوان) و در بزرگساالن استئوپروز
(پوکی استخوان) است .این بیماریها در اثر کمبود ویتامین D
هم بروز میکنند ،بنابراین اگر استخوانهای محکمی میخواهید،
بهتر است مراقب مصرف ویتامین  Dهم باشید .کمبود شدید
کلسیم انقباض شدید عضالت به حالت کزاز را به دنبال دارد که
ابتدا بهصورت گرفتگی عضالت دیده میشود .البته این حالت کمتر
رخ میدهد و آنچه ما بیشتر از کمبود کلسیم دیدهایم ،پوک شدن
سن باالست که برای جلوگیری از آن باید از نوجوانی
استخوانها در ّ
به فکر خود باشیم ،چراکه در اثر باال رفتن سن ،درد استخوان،
راحت شکسته شدن و دیر جوش خوردن استخوانها گریبانگیر ما
خواهدشد.

زنان مضطرب بیشتر در معرض
شکستگی استخوان قرار دارند!
ایرنا :بررسیهای محقّقان ایتالیایی نشان میدهد که سطوح اضطراب
با افزایش خطر شکستگی استخوان در زنان یائسه مرتبط است.
این پژوهش نشان میدهد که عالوه بر پوکی استخوان و شکستگی
استخوانها اختالالت دستگاه گوارشی و بیماریهای قلبی نیز در زنان
مسن مضطرب بیشتر دیده میشود.
ّ
براساس گزارش بنیاد بینالمللی پوکی استخوان ،از هر سه زن باالی
پنجاه سال یک نفر شکستگی ناشی از پوکی استخوان را تجربه میکند.
از طرفی این آمار نشان میدهد که بستری شدن زنان باالی  45سال
در بیمارستان به دلیل مشکالت ناشی از پوکی استخوان بیشتر از
دیابت ،سکتۀ قلبی (انفارکتوس میوکارد) و سرطان سینه است.
پژوهشهای قبلی نشان داده بود که افراد مبتال به اختالل اضطراب،
 1.79برابر بیشتر از افرادی که مضطرب نیستند ،در معرض ابتال به
پوکی استخوان قرار دارند .نتایج این پژوهش نشان داد که اضطراب
با تراکم موا ّد معدنی استخوانها رابطۀ مستقیمی دارد .پژوهش جدید
مدت ده سال نشان
با بررسی  192زن با میانگین س ّنی  67.5سال به ّ
مستعد پوکی استخوان و شکستگی ناشی از
میدهد که اضطراب زنان را
ّ
آن میکند .در این بررسی چهارده شاخصه از قبیل تنش ،ترس ،کیفیت
خواب ،افسردگی ،توان حافظه،احساس بیقراری و ف ّعالیت فیزیکی -که
همگی با سطح اضطراب مرتبطاند -مورد بررسی قرار گرفت.
سن یائسگی و عالئم
محقّقان دریافتند که سطح اضطراب با سنّ ،
افسردگی ارتباط مستقیمی دارد .این پژوهش نشان میدهد که
زنان مبتال به اختالل اضطراب تراکم استخوان پایینتری دارند و
بیشتر در معرض پوکی استخوان قرار میگیرند .رواندرمانی ،تبعیت
از رژیم غذایی صحیح و ف ّعالیت مرتّب فیزیکی در کاهش عالئم
اضطراب و پوکی استخوان مؤثّر است .نتایج این پژوهش در نشریۀ
 Menopauseمنتشر شده است.
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برای جلوگیری از ابتال به استئوپروز باید به نکات زیر
توجه کنیم:
ّ

حد استاندارد باشد.
• دریافت کلسیم و ویتامین  Dباید در ّ
• سیگار نکشیم.
• بیش از حد چای و قهوه مصرف نکنیم.
• بیش از حد از دیورتیک (داروهای مدر) استفاده نکنیم.
• بیشتر خود را در معرض نور خورشید قرار دهیم تا ویتامین D
در زیر پوستمان تولید شود.
تحرکی موجب
• در هر س ّنی که هستیم ورزش کنیم ،چراکه کم ّ
پوکی استخوان میشود.
• مصرف کافی منابع ویتامین  Dرا نیز فراموش نکنیم.
دکتر محسن مردانیکیوی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ آرتروسکوپی شانه و زانو و صدمات
ّ
ورزشی ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ اول
تلفن013-33125776 :

www.dr-mardani.ir

ِ
خاموش عارضۀ
مردان ،قربانیان
پوکی استخوان!
ایسنا :پوکی استخوان معموالً بهعنوان یک بیماری زنانه در نظر گرفته
مستعد ابتال به این عارضه هستند و
میشود ،ا ّما مردان سالمند نیز
ّ
اغلب بیماری آنان تشخیص داده نمیشود و درنتیجه تحت درمان
متخصصان آمریکایی در گزارش خود اظهار داشتهاند:
قرار نمیگیرند.
ّ
در میان زنان و مردان هشتاد سال به باال ،زنان سه برابر بیشتر به
دلیل ابتال به عارضۀ پوکی استخوان تحت درمان قرار میگیرند .با
جدی و خطرناکی
اینحال پوکی استخوان برای مردان نیز بیماری ّ
است .همچنین پس از شکستگی مفصل ران خطر مرگ و بیماری
متخصصان
ناشی از آن در مردان بیش از زنان است .در این پژوهش
ّ
به بررسی ّ
درمانی بیماری پوکی استخوان در بیش
اطالعات پزشکی و
ِ
از  13700مرد و زن هفتاد ساله و باالتر پرداختند .آنان همچنین در
تحقیقات خود به بررسی بیش از  11600مرد و  ۴۶۰زن پرداختند
که سن تنها عامل خطرزا در شکستگی مفصل ران در آنان بوده است.
همچنین گروه دیگری شامل  ۱۶۰۰مرد مورد بررسی قرار گرفتند
که به دلیل شکستگی قبلی و ضعف استخوانها در معرض پوکی
متخصصان در بررسیهای خود مشاهده کردند که
استخوان بودند.
ّ
مردان کمتر از زنان احتمال دارد به دلیل پوکی استخوان تحت معاینه
و درمان قرار بگیرند.
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شفاف از پشت عینک
طبی یا آفتابی استفاده
اگر از عینک ّ
میکنید و پاک و ش ّفاف نگه داشتن
عدسیهای آن برایتان به کابوسی بدل
شده است ،برای تمیز کردن اصولی آنها
توجه کنید:
به دستورالعمل زیر ّ
 .1قبل از تمیز کردن عینک خود
دستها را بهطور کامل بشویید و خشک
کنید تا از تمیزی آنها مطمئن شوید.
علیرضا رفعتیفرد
 .2عینک خود را زیر جریان مالیم آب
ذراتی که ممکن است هنگام تمیز
ولرم بشویید .با این کار گردوغبار و ّ
کردن باعث ایجاد ّ
خطوخش روی سطح عدسی شوند ،از بین میرود.
توجه کنید که استفاده از آب داغ میتواند در عدسیهای پوششدار
ّ
مثل عدسیهای آنتیرفلکس صدمات جبرانناپذیری وارد کند.
 .3یک قطرۀ کوچک از مایع ظرفشویی -از انواع فاقد نرمکننده -
را روی هر عدسی عینک بریزید یا به جای آن یک قطرۀ آن را روی
نوک انگشت خود بگذارید و به سطح عدسیها بمالید.
 .4بهآرامی هر دو طرف عدسی و تمام قسمتهای قاب عینک
را با مایع ظرفشویی مالش داده ،چند ثانیه صبر کنید .بهخصوص
به تمیز کردن بالشتکهای بینی و انتهای دستۀ عینک -که پشت
توجه کنید .مطمئن شوید که ناحیۀ تماس لبۀ
گوش قرار میگیرندّ -
ّ
تجمع گردوغبار و چربی پوست
عدسیها با قاب عینک -که
محل ّ
است -بهدرستی تمیز شود .پدها یا بالشتکهای روی بینی خیلی
زود تغییر رنگ میدهند و با جذب چربی پوست بدمنظره میشوند
که میتوان آنها را تعویض کرد .این کار به سالمت پوست ناحیۀ
تماس عینک با بینی نیز کمک میکند.
 .5هر دو طرف عدسیها و قاب عینک را کام ً
ال شستوشو دهید.

آبکشی ناکافی باعث لکشدن عدسیها هنگام خشک شدن میشود.
 .6بهآرامی عینک را تکان دهید تا آب عدسیها از بین برود؛
سپس مطمئن شوید که عدسیها کام ً
ال تمیز شدهاند.
 .7عدسی و قاب عینک را با حولۀ تمیز بدون گردوخاک و بدون
توجه کنید این حوله قب ً
ال با موا ّد نرمکننده شسته
پُرز خشک کنیدّ .
نشدهباشد ،چون موجب لکشدن عدسیها میشود .پارچههای نخی
برای این کار انتخاب خوبی هستند .هرگز از پیراهن ،روسری و انواع
دستمالهای کاغذی برای پاک کردن عینک خود استفاده نکنید،
بهویژه هنگامی که عدسیها خشک هستند؛ این کار میتواند باعث
خراشیدگی و لکشدن آنها شود.
مجددا ً بررسی کنید .اگر ل ّکههایی باقی مانده
 .8عدسیها را
ّ
باشند ،آنها را با یک پارچۀ میکروفیبر تمیز کنید .این پارچههای
تهیه کنید .توصیه میشود
بدون پُرز را میتوانید از عینکسازیها ّ
هرچندوقت یکبار خود این پارچهها را با مایع ظرفشویی و آب
بشویید و در هوای آزاد خشک کنید.
برای تمیز کردن عینکهای خود هنگامی که انجام مراحل
پیشگفته مقدور نیست ،میتوانید از دستمالهای مرطوب
عینکپاککن -که به شکل آماده در بازار موجودند -استفاده کنید.
همچنین اسپریهای پاککننده و پارچههای مخصوص این کار
تهیه کنید -در مواقع
که آنها را نیز میتوانید از عینکسازیها ّسفر و ...بهکار میآیند .هرگز از محلولی که برای پاک کردن شیشۀ
پنجره بهکار برده میشود ،برای پاک کردن عدسیهای پوششدار
و آنتیرفلکس استفاده نکنید .بار دیگر تأکید میکنیم پاک کردن
ذرات گردوغبار از سطح عدسیها قبل از بهکار بردن افشانههای
ّ
تمیزکننده برای اجتناب از ایجاد خراش بهخصوص در عدسیهای
پالستیکی ضروری است.
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با خراشها چه کنیم؟
واقعیت این است عدسیای که دچار خراش شد ،کارش تمام
است .عالوه بر انعکاس مزاحم نور و اثر منفی روی دید ،خراشها
متوجه
میتوانند مقاومت عدسی را هم تحت تأثیر قرار دهند .اگر
ّ
توجه روی عدسیهای عینک خود شدید،
خراشیدگیهای قابل ّ
بهترین کاری که میتوانید انجام دهید ،تعویض آنها با عدسیهای
جدید است .هنگام خرید عدسیهایی را انتخاب کنید که دارای
(ضد خش) هستند .چه بهتر که این
پوشش مقاوم در برابر خراش ّ
عدسیها دارای ضمانتها و تع ّهداتی در ازای ایجاد خراش روی
عدسی باشند.
طبق شعار پیشگیری بهتر از درمان ،وقتی عینک را بر چشم
نزدهاید ،مث ً
ال هنگام خواب یا برای حملونقل آن از یک جلد مقاوم
و پاکیزه برای نگهداری آن استفاده کنید .گذاشتن عینک بدون
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محافظ در کیف یا جیب بهراحتی باعث خراش روی عدسیهای آن
میشود .عینک را درحالیکه عدسیهای آن رو به پایین و در تماس
با رویۀ میز یا کمد هستند قرار ندهید .در صورت نداشتن جلد عینک
مناسب میتوان عینک را با دستههای باز و برعکس روی سطحی که
مطمئناید از روی آن نمیافتد ،بگذارید .البته همۀ عدسیها پس از
مدت زمانی با وجود تمام مراقبتها دچار خراشیدگیهایی میشوند.
ّ
خوب ،هر چیزی یک عمر مفید دارد!
منبع  :تارنمای www.allaboutvision.com

علیرضا رفعتیفرد
کارشناس ارشد اپتومتری
نشاني :رشت ،خيابان شهيد مطهري ،ساختمان پزشكان خيّام ،واحد 5
تلفن013-3333۲۳۳۶ :

جرّاحی کاتاراکت احتمال فوت زنان مسن را کم میکند!
جراحی کاتاراکت در زنانی که کدورت
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که ّ
عدسی چشم یا بیماری آب مروارید دارند ،میتواند احتمال مرگومیر در آنان را به هر
علّتی باشد ،به میزان شصت درصد کاهش دهد .بیماری کاتاراکت یا آب مروارید بهعلّت
کدورت عدسی چشم ایجاد میشود و حدود نیمی از افراد باالی هشتاد سال به آن مبتال
جراحی آن هم بسیار ساده است؛ خروج عدسی کدر شده و جایگزینی آن با یک
هستندّ .
عدسی مصنوعی.
جراحی آب مروارید میتواند با بهبود توانایی دیدن احتمال
انجام
گویند
ی
پژوهشگران م
ّ
مهم فوت در زنان
علل
از
یکی
بروز
احتمال
و
دهد
کاهش
را
مسن
افراد
در
زمین خوردن
ّ
جراحی کاتاراکت
مسن یعنی شکستگی لگن را کم کند .از طرف دیگر بیماران بعد از ّ
و بهبود بینایی ارتباط اجتماعی بیشتری پیدا میکنند و این به معنی بهدست آوردن
مراقبتهای بهداشتی بهتر است که میتواند احتمال مرگ را کاهش دهد .نتایج این
پژوهش در مجلّۀ  JAMA Ophthalmologyمنتشر شدهاست.

قبل از نابینا شدن سیگار را ترک کنید!

سالمتنیوز :محقّقان هشدار میدهند که سیگار کشیدن نهتنها به قلب و ریهها آسیب
میرساند ،بلکه میتواند موجب نابینایی هم شود.
مؤسسۀ چشم پراساد هند ،در اینباره میگوید:
«راجا نارایانان» سرپرست تیم تحقیق از ّ
سیگار کشیدن موجب افزایش ترکیبات شیمیایی در جریان خون میشود و درنتیجه
جریان خون و اکسیژن به شبکیۀ چشم کاهش مییابد .همین مسئله موجب میشود افراد
سیگاری دو برابر دیگران در معرض بیماری چشمی دژنراسیون ماکوال قرار گیرند.
مهمی در قوۀ بینایی افراد سیگاری در
پژوهش اخیر نشان داده است که تغییرات ّ
تشخیص رنگ قرمز ،سبز ،آبی و زرد ایجاد میشود که بیانگر این است که مصرف
محصوالت حاوی موا ّد شیمیایی نوروتوکسیک نظیر آنچه در سیگار وجود دارد ،ممکن
است موجب کوررنگی کامل شود .همچنین سیگار کشیدن میتواند عامل بسیاری از
بیماریهای چشمی نظیر آب مروارید ،آب سیاه و ...باشد؛ درحالیکه این بیماریهای
چشمی به بخش جلوی چشم مربوطاند و بهآسانی تشخیص داده میشوند ،ا ّما بیماریهای
شبکیهای همچون دژنراسیون ماکوال و مشکل چشمی دیابتی به شکل خاموش پیشرفت
میکند و در صورت عدم درمان بهموقع به نابینایی کامل منجر میشود.

Email: monoptic@yahoo.com

تشخیص زودهنگام
آلزایمر با معاینۀ چشم!
ایرنا :تحقیقات پژوهشگران مرکز
چشمپزشکی دانشگاه دوک در آمریکا
نشان میدهد که از دست دادن عروق
خونی شبکیه میتواند از مهمترین عالئم
بروز آلزایمر باشد که با معاینۀ چشم قابل
تشخیص است.
محقّقان با بررسی بیش از دویست
بیمار دریافتند که معاینۀ چشم میتواند
روشی برای تشخیص زودهنگام بیماری
آلزایمر باشد .در افرادی که مغز سالمی
دارند ،شبکۀ متراکم میکروسکوپی مویرگی
در بخش پشت چشم و در شبکیه دیده
میشود ،ا ّما در افراد مبتال به آلزایمر این
شبکۀ مویرگی تراکم کمتری نسبت به
افراد سالم دارد.
در نتایج این پژوهش آمده است که
برای مشاهدۀ شبکۀ مویرگی به استفاده
از یک ف ّناوری غیرتهاجمی با وضوح بسیار
باال نیاز است .این ف ّناوری  OCTAنام
دارد و با استفاده از امواج نوری -که کام ً
ال
بیضرر و غیرتهاجمی اند -جریان خون در
مویرگهای تمام الیههای شبکیه را نشان
میدهد .از آنجا که تشخیص زودهنگام
بیماری آلزایمر سرعت پیشرفت بیماری را
ُکند میکند ،روشهای درمان و تشخیص
توجه پزشکان بوده
سریع همواره مورد ّ
است .نتایج این پژوهش در نشریۀ
 Ophthalmology Retinaمنتشر
شده است.
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توصیههای تغذیهای برای کاهش رفالکس

دکتر مرجان مهدوی روشن

سوزش سر دل یا رفالکس یا به عبارت عامیانه «ترش کردن غذا» به برگشت اسید معده از معده به مری گفته میشود.
ی نظیر ترش
نشانۀ مشخّ ص این اختالل ،سوزش ناراحتکنندۀ پشت استخوان سینه است .بیماری که رفالکس دارد ،عالئم 
کردن ،درد در قسمت باالی شکم یا قفسۀ سینه ،برگشت غذا و مایع به داخل دهان یا افزایش تولید بزاق را مطرح میکند.
توجه شود که کنترل و درمان رفالکس بسیار مهم است ،زیرا در صورت درمان نشدن رفالکس ،این مشکل
باید ّ
میتواند مزمن شود و خطر ابتال به عفونت مری ،زخم مری و حتّی شرایط پیشسرطانی مری را افزایش دهد.
برای درمان سوزش سر دل ،پزشک اغلب داروهای خانوادۀ آنتیاسید را تجویز میکند ،ا ّما باید درنظر داشت که صرفاً
مصرف داروهای آنتیاسید بدون رعایت رژیم غذایی نمیتواند این بیماری را بهطور کامل کنترل کند ،بنابراین آگاهی از
نحوۀ مصرف غذا و بایدها و نبایدهای خوردن یکی از اصول اصلی درمان رفالکس است.

براي كاهش سوزش سر دل رعايت نکات تغذیهای زير
توصيه ميشود:
 بهجاي مصرف سه وعده غذاي اصلي و با حجم زياد در طول
روز تعداد وعدههای غذایی خود را افزایش دهید و در مقابل ،حجم
غذا در هر وعده را کاهش دهید ،برای مثال پنج یا شش وعده غذاي
سبك در طول روز مصرف کنید .غذا را بهخوبي جويده ،بهآرامي
ميل کنید.
 چاقی یکی از عوامل ایجادکنندۀ رفالکس است .افزایش وزن
فشار زیادی را به عضالت اسفنگتر بین معده و مری وارد میکند
که موجب برگشت اسید معده میشود ،بنابراین در صورت داشتن
اضافهوزن یا چاق بودن با استفاده از یک رژیم غذایی اصولی و انجام
ف ّعالیت بدنی وزن خود را کاهش دهید و مراقب باشید که وزنتان
در محدودۀ طبیعی (نمایۀ تودۀ بدن  18.5تا  24.9کیلوگرم به متر
مربّع) باقی بماند.
حد
 مصرف چربی باعث تشدید رفالکس میشود ،بنابراین تا ّ
امکان از مصرف غذاهای چرب و سرخشده اجتناب کنید و بهجاي
استفاده از موا ّد غذايي سرخكرده از غذاهاي آبپز یا بخارپز استفاده
کنید .مصرف غذاهای چرب نیز محدود شود.
 بعد از صرف غذا يا نوشیدن مایعات از دراز كشيدن يا خم

شدن به جلو بپرهيزید .توصیه میشود حداقل دو تا سه ساعت بعد
از مصرف غذا از دراز کشیدن و خوابیدن اجتناب شود .بهتر است
بعد از صرف غذا كمي پيادهروي کنید.
 به یاد داشته باشید که هرچه غذا ادويۀ كمتر و طعم ماليمتري
داشته باشد ،اسيد معده را كمتر تحريك ميكند ،بنابراین مصرف
غذاهاي ادويهدار بهخصوص ادويهجات تند و مصرف پیاز ،سیر و
نعناع را محدود کنید .همچنین موا ّد غذایی با  PHاسیدی نظیر
حد امکان کمتر مصرف شوند.
مر ّکبات و گوجهفرنگی نیز تا ّ
 مصرف شكالت ،قهوه ،چاي ،نوشابههاي گازدار و ساير
نوشيدنيهاي حاوي كافئين را نیز محدود کنید و در صورت تمایل
به مصرف چای ،چای را بهصورت کمرنگ بنوشید.
موقع خواب با قرار دادن بالشی در زیر سرتان سر را باال بیاورید،
درنتیجه تنۀ شما به طرف پایین قرار میگیرد و این کار به عملکرد
صحیح مری کمک میکند و احتمال رفالکس کاهش مییابد.
دکتر مرجان مهدوی روشن
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی
ّ
گیالن
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،بنبست میخک ،ساختمان پزشکان
پارسا ،طبقۀ دوم ،واحد  203تلفن013-۳۲۱۳۵۳۵۲ :
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سبك زندگي سالم

کودک همسری؛

تع ّهدی زودهنگام ،فرجامی نامعلوم!

توجه به باال رفتن سطح آگاهی
امروزه با ّ
مردم و پیشرفت جوامع بشری در تمامی
زمینههای علمی ،انتظار میرود زندگی
از کیفیت باالتری برخوردار شود و این
مستلزم تصمیمات درست در مورد
جنبههای مختلف زندگی شخصی ،کاری و
سازگاری بیشتر در خانواده و جامعه است.
ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات
دکتر نگین اسماعیلزاده زندگی هر فرد است که باید در این انتخاب
توجه به آن با انتخاب درست ،زندگی
نکاتی را در نظر گرفت و با ّ
سالم و با آرامشی را برای خود رقم زد .در غیر این صورت حتّی اگر
انسان در بقیۀ قسمتهای زندگی خود مو ّفق باشد ،احساس آرامش
خاطر نخواهد داشت.
مالکهای درست انتخاب همسر
دو نفری که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند ،باید از لحاظ سطح
اقتصادی ،خانوادگی ،فرهنگی ،مذهبی ،هوش ،تحصیالت ،سن
و نحوۀ نگرش به موضوعات و موقعیتهای مختلف زندگی ،تیپ
شخصیتی و ...همخوانی داشته باشند .این موارد به این معنی نیست
ال شبیه هم باشند ،زیرا هیچ دو نفری کام ً
که کام ً
ال شبیه هم نخواهند
بود ،ا ّما بین موارد ذکرشده در هر یک از طرفین باید همخوانی باشد.
بهترین سن برای ازدواج  25تا  35سال است ،زیرا قبل از آن
معموالً افراد پختگی روانی کافی برای تشکیل زندگی را ندارند .حال
ممکن است یک نفر از  25سالگی این آمادگی را داشته باشد ،فرد
دیگر در  30سالگی و دیگری در  35سالگی و ...که البته پیشنهاد
میکنیم که حتماً قبل از اقدام رسمی از مشاورۀ قبل از ازدواج و
تستهای شخصیت بهرهمند شوید.
توجه به توضیحات مختصر در زمینۀ ازدواج در این روزها
با ّ
مبحث ازدواج کودکان مطرح شده است.
آیا کودکهمسری مورد تأیید است یا خیر؟
در بحث ازدواج فقط بلوغ جسمی مطرح نیست؛ اگر ازدواج در
سن بسیار پایین (کودکی) تأیید شود ،به نوعی بلوغ روانی و فکری
ّ
را در نظر نگرفتهایم و این مسئله آسیبهای روانی زیادی را به دنبال
خواهد داشت.

انسانی که هنوز مراحل رشد و بلوغ روانی خود را پشت سر
نگذاشته ،چطور میتواند وارد زندگی مشترک شود؟ درحالیکه هنوز
نیاز به کمک و راهنمایی برای تکامل خویش دارد.
امروزه با بررسی پروندههای طالق ،خیانت ،مشکالت روانی و
نارضایتیهای ذهنی از زندگی مشترک ،افسردگی و اضطراب و...
میتوانیم بهوضوح مشاهده کنیم که این موارد در افرادی که اول
سن
بدون در نظر گرفتن عوامل صحیح ازدواج و دوم در افرادی که در ّ
سن
بسیار کم ازدواج کردهاند ،بهمراتب بیشتر از افرادی است که در ّ
مناسب و با بلوغ جسمیو روانی کامل همسر خود را انتخاب کردهاند.
کودکهمسری در بسیاری از مواقع فقط خود فرد را درگیر
نخواهد کرد ،بلکه به دلیل ناآگاهی در این ازدواجها فرزندانی متولّد
خواهند شد که به علّت امکانات و شرایط فیزیولوژیکی و روانی مادر
جدی مواجه خواهند شد.
و پدر با مشکالت و آسیبهای ّ
سن بسیار کم (ن ُه تا چهارده سال
بحث کودکهمسری و ازدواج در ّ
برای دختران و ده تا پانزده سال برای پسران) از گذشته بوده و دیده
شده ،ا ّما امروزه با پیشرفت علم و آگاهی تا جایی که امکان دارد ،این
مهمی
موارد باید به حداقل برسد و در این بین خانواده و جامعه نقشه ّ
دارد .افراد باید بهدرستی دوران کودکی و بلوغ (نوجوانی) را پشت
سر بگذارند و بعد از گذراندن نوجوانی و هویتیابی صحیح میتوان
جامعهای را بهوجود آورد که میزان آسیبها به جای افزایش رو به
کاهش باشد و درصد اختالالت روانی ،بیماری و نارضایتیها کم شود.
البته اینها مستلزم همکاری خانوادهها و امکانات و شرایطی است
که عالوه بر خانواده جامعه نیز در این زمینه نقش دارد .همچنین
مستلزم بهوجود آوردن موقعیتهای کاری و آموزشی صحیح است که
متوسط و قوی باشد.
در دسترس تمام سطوح خانوادگی از ضعیف به
ّ
مسلّماً سرکوب هر یک از مراحل رشد اعم از کودکی و نوجوانی
با آسیب همراه خواهد بود .سخنانی نظیر اینکه «ازدواج میکنند؛ با
سن
هم بزرگ میشوند و با هم کامل میشوند»« ،مگر زمان گذشته ّ
پایین ازدواج نمیکردند؟» و ...باید کنار گذاشته شود .ازدواج بلوغ
کامل جسمیو روانی میخواهد و صرفاً رفع تکلیف نیست.
دکتر نگین اسماعیلزاده
تخصصی روانشناسی و مدرس دانشگاه
دکتری
ّ
نشانی :رشت ،خیابان الکانی ،ساختمان تیراژه ،طبقۀ سوم ،کلینیک نگاه نو
تلفن013-33226028 :
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چگونه آدم پُررو و گستاخی بهنظر نرسیم؟
مرحله به مرحله خودمانی شوید!

نمیدانم از کجا شروع شد ،ا ّما شاید در
کالسهای بازاریابی یا دورههای دیگری
که این روزها مرتّب آگهیهایشان را
میبینیم ،به مردم آموزش داده میشود
جدی
که بیش از حد خشک ،رسمی و ّ
نباشند و بهانهای برای نزدیک شدن و
ایجاد یک رابطۀ عاطفی با مشتریهای
دکتر علیرضا مجیدی
خود پیدا کنند .این توصیه چیز بدی
نیست ،ا ّما مشکل اینجاست که خیلیها به جای بسنده کردن به یک
گفتوگوی کوتاه حسابشده و بعد ارزیابی واکنش طرف مقابل،
بهسرعت و بدون مالحظه نزدیک و خودمانی میشوند ،بنابراین
توصیۀ من به شما این است که اگر الزم است به یک همکار ،شخص
یا مشتری نزدیک شوید ،این کار را بهتدریج و مرحله به مرحله و
بعد از ارزیابی ویژگیهای شخصیتی او انجام دهید .چون اگر طرف
مقابل شما احساس کند که حریم شخصی یا احترام یا حتّی انزوایی
که دوستش دارد ،در حال به خطر افتادن است ،ترجیح میدهد که
دیگر با شما مالقات نکند یا کارهای شما را انجام ندهد.
مختصر و مفید صحبت کنید!

یاد بازاریابهای شرکتهای هرمی میافتم .بیشتر آنها عادت
وراجی کنند و حتّی اجازۀ گفتن یک جملۀ معترضه
داشتند که ّ
را در بین سخنرانیهای خود به مشتریها نمیدادند .گاهی هم
برای آدمهای بیحوصله در کافیشاپها و کافینتها نیم ساعتی
صحبت میکردند ،طوری که آدم ترجیح میداد سر به تنشان نباشد.
بنابراین حتّی اگر به محصول و خدمات خود اطمینان دارید ،یا اص ً
ال
میخواهید برای یافتن یک شریک زندگی سر صحبت را با کسی
باز کنید ،سعی کنید که حرفهایتان روال منطقی داشته باشد ،با
ضربآهنگ معقول صحبت کنید و به طرف مقابل فرصت دهید که
نظر خودش را بگوید یا فرصت داشته باشد که مکالمه را قطع کند و
پی کار خود برود .باور کنید که با رعایت این کار مشتری بالق ّوه را از
حس احترام را برمیانگیزید.
دست نمیدهید ،بلکه ّ
نگاه وقیح و جستجوگر نداشته باشید!

به جایی دعوت میشوید و ده دقیقهای به شما زمان میدهند ،آن
وقت برای ارزیابی جزئیات همۀ اتاق طرف مقابل را اسکن چشمی
میکنید و نگاهتان را به اندام ،لباس ،کفش و ساعت طرف
میاندازید و کاری میکنید که طرف مقابل ّ
معذب
تنها در صورتی که کسی از شما
مشاوره خواست یا سابقۀ چنین

درخواستی داشت ،آن هم

بهصورت محافظهکارانه و پ ّله به

پ ّله شروع به دادن نظرات خود
کنید.

متوجه میشوند که شما در جستجوی
شود .مردم نادان نیستند و
ّ
این هستید که مث ً
ال لباس برند پوشیده یا در حال دید زدن چاقی
و الغری یا تناسب اندام او هستید .خیلیها با این کار مضطرب
میشوند و شما را آدم وقیح یا چشمچران یا با نگاه ناپاک میپندارند.
پس سعی کنید تمرین کنید که نگاه جستجوگر نداشته باشید .در
فرهنگ ما خیلی وقتها نگاه محترمانه به جلو یا حتّی گاهی به
پایین نشانهای از اخالقمداری محسوب میشود.
تصور نکنید!
مردم را ابله
ّ

فرض کنید برای بازاریابی یا ساخت وبسایت نزد یک پزشک
میروید و چون آنها را در حوزۀ ف ّناوری و کارهای ف ّنی بسیار مبتدی
و بیدانش میدانیدّ ،
اطالعات اشتباه میدهید یا ا ّدعاهای غیرواقعی
میکنید یا قیمت فضایی به او میدهید .حتّی آدمهای غیروارد هم
متوجه استداللی نبودن حرفهای شما و
میتوانند خیلی وقتها
ّ
تجاوزتان از دایرۀ منطق شوند.
تمرین زبان بدن ،استفاده از پوشاک متناسب!

پیش مدیر یک شرکت میروید و لباستان بیشتر مناسب
پاساژگردی است .در همان جلسۀ اول مثل دوستهای دوران
خوابگاه و دانشجویی با او دست میدهید و حتّی به نشانۀ دوستی
دست روی شانۀ او میگذارید .طرف مقابل هر کسی باشد ،شما را
پُررو تص ّور میکند.
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در ویژگیهای خوب طرف مقابل چاپلوسی و غلو نکنید!

خیلی از آدمها منطقی هستند و خودشان به نقاط ضعفشان
واقفاند .پس اگر پیش کسی بروید که اندامی عادی دارد و بعد برای
تمجید به او بگویید که چقدر هیکل ورزشکاریای دارد ،او پیش
خودش فکرهایی میکند .اگر به کسی که مدرک ندارد ،بیدلیل دکتر
یا مهندس بگویید ،ممکن است یک آدم ضعیفالنفس از چاپلوسی
شما خوشش بیاید ،ا ّما هدف شما از گفتوگوهای کاری که جلب نظر
آدمهای بیمقدار نیست! آنهایی که معتبرترند ،معموالً از چاپلوسی
بدشان میآید و بالفاصله یک ّ
خط قرمز ذهنی دور شما میکشند.
از پیگیری و اصرار بیش از حد خودداری کنید!

خیلی وقتها به دلیل سطح نازل پیشنهادهای شما یا هر دلیل
دیگر کسی اص ً
ال تمایل ندارد که در وهلۀ اول با شما همکاری کند.
این صرفِنظر طرف مقابل ممکن است چند ماه دیگر دستخوش
دگرگونی شود و شما بتوانید به فهرست او برگردید ،ا ّما اگر شما
مرتّب بخواهید وقت طرف مقابل را بگیرید و برای او ایمیل و پیامک
بفرستید ،او بهصورت دائم شما را حذف خواهد کرد.
اصرار نکردن برای تماس حضوری گاهی پاسخگوست!

خیلیها پیشنهادهای کتبی و پیامهای اینترنتی و ایمیلها را خوب
مطالعه میکنند ،ا ّما چون مشغلۀ زیادی دارند و بیم دارند که وقتشان
تلف شود ،بهسختی وقت مالقات میدهند .شما با اصرار بیش از حد
برای گرفتن شمارۀ موبایل طرف مقابل و بعد زنگ زدن در بدترین
وقت ممکن یک آدم پُررو و بیپرستیژ بهنظر خواهید رسید.
پرهیز از نصیحت و دخالت در امور خصوصی دیگران!

«چرا ازدواج نکردهای؟»« ،کی شیرینیات را بخوریم؟»« ،هنوز
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سبك زندگي سالم

هم توی همان شرکت هستی؟»« ،مدرکت را چرا نگرفتی؟»« ،چرا
جدا ً اینهمه
اینهمه وقت برای کالس ورزش میگذاری؟»« ،یعنی ّ
پول برای این مبل دادی؟» اینها همه مصداق بارز دخالت در
کارهای خصوصی دیگران است .تنها در صورتی که کسی از شما
مشاوره خواست یا سابقۀ چنین درخواستی داشت ،آن هم بهصورت
محافظهکارانه و پلّه به پلّه شروع به دادن نظرات خود کنید.
ُرک بودن را با گستاخ بودن اشتباه نگیرید!

در جمعی نشستهاید و در مورد نویسنده ،هنرمند ،خواننده یا
هر فرد دیگری صحبت میکنید .همین شخص ممکن است جایگاه
خاصی در ذهن یکی از افراد آن جمع داشته باشد ،ا ّما شما خیلی
ّ
راحت او را صرفاً با چند صفت توصیف میکنید ،مث ً
ال میگویید که او
شیاد یا بیاخالقی است ،یا فالن خواننده پوشش نامناسبی
نویسندۀ ّ
دارد و مدام در پی خودنمایی است .همۀ آدمها طیفی از ویژگیهای
مثبت و منفی دارند؛ گرچه غلظت ویژگیهای خوب و بد در برخی
افراد بهوضوح پایین یا باالست ،ا ّما سعی کنید که از اظهار نظر خیلی
رادیکال و صریح در مورد آدمها خودداری کنید.
از کلمات و قیدهای شرطی و مؤدّ بانه استفاده کنید!

«اجازه دارم که« ،»...میتوانم شمارۀ شما را داشته باشم؟»،
«بهنظر میرسد که االن زمان مناسبی برای .»...حال اینها را مقایسه
کنید با «امروز آمدم که سفارش شما را قطعی کنم»« ،شمارۀ موبایل
خودتان را بگویید تا در موبایلم ثبت کنم».
دکتر علیرضا مجیدی
پزشک عمومی

www.1pezeshk.com

سلفی گرفتن به عنوان یک اختالل روانی تأیید شد!
خبرگزاری تسنیم :تمایل به عکس گرفتن از خود یا همان «عکس
سلفی» به عنوان اختالل روانی تأیید شده است و آن را «سلفیتیس»
نامیدهاند .اخیرا ً انجمن روانپزشکی آمریکا تمایل به عکس گرفتن از
معرفی کرده و آن
خود یا همان عکس سلفی را به عنوان اختالل روانی ّ
را «سلفیتیس» ( )selfitisنامیدهاند.
تعریف سلفیتیس عبارت است از« :تمایل وسواسی ـ اجباری» برای
گرفتن عکس از خود و فرستادن آن در شبکههای اجتماعی تا بتوانند
کمبود ع ّزت نفس و شکاف حاصل از فقدان صمیمیت را جبران کنند.
سلفیتیس در سه سطح ردهبندی میشود :لب مرزی ،حاد و مزمن.
 .1اگر روزی سه عکس سلفی از خود میگیرید ،ا ّما آنها را در
شبکههای اجتماعی به اشتراک نمیگذارید ،در ردۀ سلفیتیس لب
مرزی قرار میگیرید.
 .2اگر روزی حداقل سه عکس از خودتان را به این شبکهها ارسال میکنید ،دچار اختالل سلفیتیس حاد هستید.
 .3اگر اشتیاق غیرقابل کنترلی برای گرفتن روزانه شش عکس از خود دارید و ارسال آنها را تجربه میکنید ،شما دچار اختالل سلفیتیس مزمن
هستید.
«توجهطلب با اعتماد بهنفس پایین»« ،خودشیفتهها»« ،افراد دوریگزین»« ،افرادی که به دنبال آخرین مد هستند»،
افرادی با مشخّ صههای
ّ
«وابستگی ایجادشده به دنبال انتشار عکس و دریافت الیک» بیشتر درگیر این حالت هستند .این پدیده میتواند اختالل «خودشیفتگی دیجیتالی»
را به همراه داشته باشد.

بهدا شت باروري
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واکسیناسیون در زمان بارداری
به مناسبت هفتۀ جهانی واکسیناسیون

هفتۀ آخر ماه آوریل مقارن با پنجم تا دهم اردیبهشت هفتۀ جهانی واکسیناسیون است .بسیاری از زنان
ممکن است در مورد ایمنسازی و احتمال ابتال به بیماریهایی که میتواند به آنان یا جنینشان آسیب
برساندّ ،
اطالعات زیادی نداشته باشند؛ در صورتی که واکسیناسیون بهموقع میتواند از بروز بسیاری از
بیماریهای عفونی قابل انتقال به جنین پیشگیری کند.
دکتر سحر سقطی جاللی

چرا زنان باردار باید واکسینه شوند؟
همواره ترس از عوارض جنینی باعث میشود که از تجویز بسیاری
از داروها و واکسنها در دوران بارداری جلوگیری شود .این در حالی
است که بعضی از این موارد نهتنها باعث بروز عارضه نمیشوند،
بلکه از بسیاری از بیماریهای خطرناک برای جنین هم پیشگیری
میکنند .براساس ّ
اطالعات ادارۀ کنترل بیماریهای ایاالت متّحده
شواهد چندانی دربارۀ افزایش خطر مشکالت مادرزادی در جنین
به دنبال واکسیناسیون مادر در دوران بارداری با واکسنهای حاوی
ویروس غیرف ّعال یا باکتریال یا توکسوئید وجود ندارد.
در مواردی که تماس مادر با عامل بیماریزا با افزایش خطر
آسیب در مادر یا جنین همراه است ،فواید واکسیناسیون را باید با
هر کدام از عوارض احتمالی آن مقایسه کرد .واکسیناسیون معمول
شامل واکسن آنفلوآنزای غیرف ّعال ،دیفتری ،کزاز و هپاتیت ب در
دوران بارداری بیخطر است.
واکسنهای بیخطر در دوران بارداری
واکسن آنفلوآنزا

ویروس آنفلوآنزا ساالنه باعث مرگ  36هزار نفر در ایاالت متّحده
میشود .بیماری آنفلوآنزا بهطور کالسیک با تب ،سوزش گلو ،درد

عضالنی و سردرد تظاهر میکند که این عالئم حداقل دو تا سه روز
ادامه خواهد داشت .ویروس آنفلوآنزا میتواند در تمام گروههای
س ّنی بیماری ایجاد کند ،ا ّما شمار موارد بستری و مرگ ناشی از
آن در افرادی که در معرض خطر ابتال به عوارض آنفلوآنزا هستند،
بیشتر است ،ازجملة این افراد زنان باردارند .بر این اساس کمیتۀ
ایمنسازی توصیه کرده است که در طول فصل ابتال به آنفلوآنزا تمام
زنان باردار در سه ماهۀ دوم و سوم بارداری با واکسن آنفلوآنزای
غیرف ّعال واکسینه شوند .بهعالوه زنان باردار مبتال به بیماری خاص
مانند دیابت ،بیماریهای قلبی -عروقی و آسم یا نقص دستگاه
ایمنی باید صرف نظر از زمان بارداری یا فصل واکسینه شوند.
توصیه شده است که تمام زنان باردار -که در فصل آنفلوآنزا
هستند -فقط از فرم غیرف ّعال واکسن استفاده کنند .به نظر میرسد
واکسیناسیون با واکسن آنفلوآنزای غیرف ّعال برای زنان و جنین آنان
بیخطر باشد .در دو پژوهش بالینی -که روی  2250زن باردار انجام
شده -هیچ عارضهای به دنبال واکسیناسیون آنفلوآنزا مشاهده نشده
سن بارداری ارتباطی ندارد و بهصورت
است .تزریق این واکسن به ّ
عضالنی تزریق میشود.
واکسن دیفتری و کزاز

هرچند امروزه کزار و دیفتری در بسیاری از کشورهای پیشرفته
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مانند ایاالت متّحده کمتر به چشم میخورد ،ا ّما هنوز هم ساالنه
مواردی از ابتال به آنها گزارش میشود .واکسن دوگانه اثر
محافظتی در برابر هر دو بیماری دارد.
بیماری کزاز به دنبال آلودگی زخمهای عمیق یا حتّی
بریدگیهای جزئی پوست با باکتریای به نام کلستریدیوم تتانی
ایجاد میشود .باکتری نامبرده نوروتوکسینی تولید میکند که
نتیجۀ آن سفتی غیرقابل کنترل عضلۀ ناحیه فک و گردن است
(قفل شدن دندانها) .به دنبال آن سفتی عمومی ّ
کل عضالت
بدن اتّفاق خواهد افتاد و در نهایت به فلج عضالت تن ّفسی و مرگ
میانجامد .احتمال وقوع مرگ به دنبال ابتال به کزاز در افرادی
که واکسینه نشدهاند ،یا آنها که دوز یادآور واکسن را دریافت
نکردهاند ،در دو سال گذشته  25درصد بوده است.
دیفتری عفونت دستگاه تن ّفسی فوقانی است که بهطور معمول
لوزهها و حلق را گرفتار میکند ،ا ّما میتواند حنجره و الیۀ مخاطی
بینی را هم درگیر کند .به دنبال ابتال به این بیماری در بیشتر بیماران
عوارضی مثل نوریت (یا التهاب رشتههای عصبی) و میوکاردیت
(التهاب ماهیچۀ قلب) رخ میدهد .میزان مرگومیر بیماران در میان
افرادی که علیه دیفتری واکسینه نشدهاند ،پنج تا ده درصد است.
تزریق توکسوئید دیفتری و کزاز در طول بارداری در زنانی که قب ً
ال
واکسینه شدهاند ا ّما در طول ده سال گذشته دوز یادآور را دریافت
نکردهاند ،بهتر است که در هفتۀ  28انجام شود .هرچند شواهد
چندانی مبنی بر ناهنجاریزا بودن واکسن دوگانۀ بزرگساالن وجود
ندارد ،ا ّما بهتر است در زنان بارداری که دوز اولیۀ واکسن دوگانه را
دریافت نکردهاند ،برنامۀ واکسیناسیون تا سه ماهۀ دوم به تعویق
انداخته شود تا خطر آسیبهای احتمالی به حداقل برسد.
واکسن هپاتیت B

تزریق این واکسن در دوران بارداری بیخطر است .پزشک
معموالً برای کسانی که به دلیل شغل یا سبک زندگی در معرض
این ویروس هستند ،تزریق این واکسن را توصیه میکند ،زیرا
ممکن است زنان باردار به این بیماری مبتال باشند ،ا ّما از این
موضوع آگاه نباشند .توصیه میشود که تمامی زنان باردار آزمایش
غربالگریهپاتیت  Bرا انجام دهند.
واکسنهای ممنوعه در دوران بارداری
بهطور کلّی مصرف این واکسنها برای زنان حامله ممنوع اعالم
شده است:
 واکسن هپاتیت A
 واکسن سرخک ،اوریون و سرخجه (( )MMRممنوع در
بارداری و سه ماه قبل از آن)
 واکسن آبلهمرغان (ممنوع در بارداری و سه ماه قبل از آن)
 واکسن پنوموکوک
 واکسن فلج اطفال خوراکی و تزریقی
زایمان زودرس ،نقایص مادرزادی و سقط جنین از عوارض
مصرف واکسنهای ممنوع در دوران حاملگی است.
دکتر سحر سقطی جاللی
ج ّراح و
متخصص زنان و زایمان و عضو تیم درمانی -پژوهشی
ّ
مؤسسۀ پزشکی مهر
ّ

نشانی :رشت ،نرسیده به پل بوسار ،ساختمان پزشکان زکریای
رازی ،طبقۀ اول تلفن 013-۳۲۱۲۰۴۲۵ :
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 15اردیبهشت ( 5می) روز جهانی ماما
رب تمامی هم کاران ماما مبارک
افزایش خطر سقط جنین در زنان
مبتال به فشار خون باال!
سالمتنیوز :تحقیق جدید نشان میدهد که فشار خون باال قبل
از بارداری و در اوایل بارداری احتمال خطر سقط جنین را افزایش
میدهد.
مؤسسۀ ملی کندی شریور مریلند آمریکا دریافتند که
ّقان
محق
ّ
به ازای افزایش هر  mm Hg 10در فشار خون دیاستولیک،
احتمال خطر سقط جنین در بین جمعیت تحت پژوهش هجده
درصد بیشتر بود .محقّقان همچنین دریافتند که به ازای افزایش
هر  mm Hg ۱۰در میانگین فشار شریانی ،خطر سقط جنین
هم تا هفده درصد افزایش مییابد.
«کری نابلز» ،سرپرست تیم تحقیق در اینباره میگوید:
«افزایش فشار خون در بین افراد بزرگسال با افزایش خطر بیماری
قلبی در سنین باالتر مربوط است و این پژوهش نشان میدهد که
ممکن است بر سالمت باروری هم تأثیر داشته باشد».
محقّقان در این پژوهش بیش از  ۱۲۰۰زن را -که قب ً
ال سابقۀ
یک یا دو سقط جنین داشتند -بررسی کردند .یافتهها دربارة
فشار خون در طول بارداری و قبل از بارداری یکسان بود .محقّقان
تأکید میکنند که کمک به درمان فشار خون باال قبل از بارداری
میتواند از بروز بیماری قلبی در آینده پیشگیری کند و سالمت
باروری زنان را بهبود بخشد.

بهدا شت باروري
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خطرات و پیامدهای سیگار کشیدن در بارداری!

دکتر مهری نصیری

 31می ،مصادف با  10خرداد روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری شده است .استعمال دخانيـات از مشكالتي است كه
شدت تهديد میكند .سيگار عوارض خطرناك و زيـانباري براي
جهان امروز با آن مواجه است و سـالمت انسانها را به ّ
سالمت جامعه دارد و زنان باردار -كه از گروههاي آسيبپذير جامعـه هـستند -بیشتر در معرض خطرند.
هرگونه مصرف دخانيات در دوران حاملگي براي زنان خطرناك است .استعمال دخانیات در دوران بارداری خطر زایمان
پیش از موعد ،جدا شدن جفت ،جفت سرراهی و خونریزی شدید حین زایمان را افزایش میدهد .همچنین احتمال سقط
جنین و بارداری خارج از رحم در زنان باردار افزایش مییابد .زنان سیگاری مانند مردان در معرض افزایش خطر ابتال
به انواع سرطانها ،بیماریهای قلبی -عروقی و بیماریهای ریوی هستند و حتّی احتمال خطر ابتال به این بیماریها در
زنان بیشتر از مردان است.

طی بارداری و بعد
ترک سیگار سبب کاهش مرگومیر جنین در ّ
طی بارداری هرچه زودتر مصرف
از تولّد میشود ،بنابراین اگر در ّ
دخانیات کنار گذاشته شود ،مادر و جنین از فواید ترک دخانیات
سود خواهند برد .دخانیات اطرافیان مانند همسر ،همکار یا بودن در
محیطی که بوی دود سیگار و دخانیات در آن وجود دارد ،میتواند
روی جنین اثرگذار باشد .در حال حاضر اصطالح دود دست دوم و
دست سوم رایج شده است .دود دست دوم دودی است که فرد به
دلیل قرار گرفتن در کنار فردی که دخانیات مصرف میکند ،در
معرض آن قرار میگیرد .صدها ما ّدۀ شیمیایی در دود دست دوم
وجود دارد که سبب آسیب نوزاد و جنین میشود که شامل سقط
جنین ،وزن کم نوزاد در زمان تولّد و تولّد زودرس ،سندرم مرگ
ناگهانی نوزاد و مشکالت یادگیری و رفتاری در سالهای بعد دوران
زندگی کودک است ،بنابراین باید از قرار گرفتن در معرض دود دست
متوجه شوند ،در معرض
دوم خودداری شود .زنان باردار بدون اینکه
ّ
خطرات دود دست سوم سیگار نیز قرار میگیرند .این دود پسماندۀ
دود سیگار روی مبلمان ،فرش ،رنگ دیوار و صندلی اتومبیل است.
این دود ماهها و سالها باقی میماند .اگر مکانی بوی دود سیگار
میدهد ،حتّی اگر در حال حاضر کسی در آن سیگار نمیکشد،

مطمئناً باقیماندۀ دخانیات در آن وجود دارد و این سموم با لمس
کردن اشیای حاوی پسماند دخانیات یا تن ّفس هوای آن محیط وارد
خون میشود و با جنین به اشتراک گذاشته میشود و میتواند
عوارض مصرف سیگار و دخانیات روی جنین را به همراه داشته باشد.
اگر شما قصد باردار شدن دارید یا در حال حاضر باردار هستید یا
بچهدار شدهاید ،بهتر است مصرف سیگار و دخانیات را کنار بگذارید.
ّ
اگر همسرتان در بیرون از منزل دخانیات مصرف میکند ،بهتر است
بگویید در منزل لباس دیگری بپوشد .شستن مرتّب دست خود و
همسرتان نیز به رفع آالیندههای دخانی کمک میکند ،بنابراین با
خودداری از قرار گرفتن در معرض آالیندههای محیطی مانند دود
ناشی از مصرف دخانیات و هوای آلوده ،ورزش و قدم زدن مرتّب،
طی بارداری به داشتن
استفاده از سبزیجات و مایعات فراوان در ّ
فرزندی سالم کمک خواهید کرد.
دکتر مهری نصیری
ج ّراح و
مؤسسۀ
متخصص زنان و زایمان و عضو تیم درمانی -پژوهشی ّ
ّ
پزشکی مهر
نشانی :رشت ،پل بوسار ،مجتمع پزشکی دانا ،طبقۀ دوم ،واحد 6
تلفن 013-33123008 :
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تفاوتهای بارداری اول و دوم

مادراني كه براي بار دوم باردار ميشوند،
تفاوتهايي را در وضعيت فيزيكي و عاطفي
خود با بارداري اول احساس میكنند؛ البته
تفاوتهاي چنداني بين بارداري اول و دوم
وجود ندارد .اگر شما هم در انتظار دومین
توجه
فرزند خود هستید ،به این نکات ّ
کنید:
 .1حالتهايي مثل ته ّوع و استفراغ
دکتر مرجان پورحیدری ارتباط چنداني با تعداد بارداري ندارند.
متوجه میشوید كه احساس كشيدگي دارید
 .2از لحاظ جسمی
ّ
و حدود يك ماه زودتر از بارداري اول اين حس را تجربه میكنید و
دلیلش این است كه یكبار قب ً
ال اين احساس كشيدگي را داشتهاید
و نسبت به اين حس آگاهترید.
 .3تشخيص زودتر حركات جنين
 .4تفاوتهاي عاطفي و ذهني بارداري اول و دوم؛ در بارداري اول
احتماالً مادر انرژي ذهني و عاطفي زيادي را صرف كرده است ،ا ّما
در بارداري دوم مراقبت كودك ديگري را نیز برعهده دارد و احتمال
دارد احساسات دیگري را تجربه کند و سؤاالتي در ذهنش شكل
بگيرد ،مث ً
ال روابط بين فرزندان چگونه خواهد بود؟ خواستههاي اين
بچه را چطور تأمين كنم؟ آيا همسرم با اين شرايط جديد همكاري
ّ
و همراهي میكند؟
 .5خستگي بيشتر مادر در بارداري دوم
 .6تشخيص دردهاي رحمي و انقباضات در بارداري دوم بيشتر
است و مادر بيشتر میتواند اين دردها را از دردهاي زايماني تفكيك
كند.
 .7كوتاهتر بودن زمان زايمان در بارداري دوم
 .8تغييرات پوستي بهصورت افزايش پيگمانتاسيون (مالسما) در

بارداري دوم واضحتر است و علّت آن افزايش استروژن و پروژسترون
و افزايش جريان خون است.
معموالً خانمهایی که نوزادشان را با شیر خود تغذیه میکنند،
شش تا هفت ماه باردار نمیشوند ،ا ّما بعد از این زمان که نوزاد
خوردن غذای کمکی را آغاز میکند ،تخمکگذاری هم آغاز
میشود .اگر خانمی بعد از این زمان ناخواسته باردار شد ،الزم نیست
مکملهای الزم یعنی
بهسرعت فرزند خود را از شیر بگیرد ،ا ّما باید ّ
مکمل آهن را دریافت کند.
اسیدفولیک ،مولتیویتامین مینرال و ّ
طعم شیر به دنبال بارداری و تغییرات هورمونی و افزایش
استروژن و پروژسترون عوض میشود و خو ِد نوزاد بهتدریج میلی به
نوشیدن آن نخواهد داشت ،ولی ترکیب شیر برای نوزاد مضر نیست.
مادران شیرده و باردار باید بعد از هفتۀ دوازدهم غیر از اسیدفولیک
ّ
ریزمغذی و ویتامینهای الزم را حتماً دریافت کنند ،تغذیۀ مناسب
داشته باشند و به اندازۀ کافی مایعات مصرف کنند .مصرف کلسیم
و ویتامین  Dموجود در مینرال مولتیویتامینها برای خانمهای
شیرده باردار کافی است ،البته اگر تغذیه مناسب نباشد و به اندازۀ
کافی منابع کلسیم مصرف نکنند ،یا دچار ته ّوع و استفراغ باشند،
مکمل کلسیم هم مصرف شود .دریافت لبنیات خانمهای
بهتر است ّ
باردار باید حداقل یک لیوان شیر و دو لیوان ماست باشد.
خوشبختانه بیشتر خانمها در کشور ما مشکل سوءِتغذیه ندارند
مکملها هم در دسترس است ،ا ّما در مناطقی که به دالیل فقر
و ّ
ما ّدی خانمها دچار سوءِتغذیه هستند ،همزمانی بارداری و شیردهی
میتواند مشکلساز باشد و پزشک ممکن است به دلیل سوءِتغذیه
مادر یا مشکالت متابولیک از او بخواهد شیردهی را قطع کند.
دکتر مرجان پورحیدری
متخصص زنان ،زایمان و نازایی
ّ
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،ساختمان سپید ،طبقۀ اول
تلفن013-33114614 :

مناسبتاهي تقویمي
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رژیم غذایی مفید برای کمکاری تیروئید
به مناسبت روز جهانی تیروئید
(قسمت ا ّول)

دکتر زهرا عباسی رنجبر

کمبود دو عنصر ید و سلنیوم از عوامل شناختهشدۀ کمکاری تیروئید است ،ا ّما اصلیترین ع ّلت بیماری تیروئید
خودایمنی است .بیماری هاشیموتو عامل کمکاری تیروئید و بیماری گریوز عامل پرکاری تیروئید است که هر دو زمینۀ
خودایمنی دارند .موا ّد غذایی در درمان بیماری خودایمنی تیروئید نقش بسزایی ندارند ،ولی بعضی رژیمهای غذایی به
اهمیتاند:
درمان بیماری تیروئید کمک میکنند .موارد زیر در این خصوص حائز ّ

مصرف غذاهای انرژیزا را کاهش دهید!

حساسیت یا
• غذاهایی که با خوردن آنها در بدن التهابّ ،
واکنش آلرژیک ایجاد میشود.
• غذاهایی که نوسانات شدیدی در سطح قند خون پدید میآورد.
محرک سیستم
• غذاهای حاوی سموم یا موا ّد شیمیایی که
ّ
ایمنی هستند.
• غذاهای حاوی سطوح باالی چربیهای مضر.
از غذاهای فرآوریشده پرهیز کنید .این غذاها اثر مستقیمی بر
عملکرد تیروئید ندارند ،ا ّما این موا ّد غذایی برای هیچکس مفید
نیستند ،مانند پیتزای فریزشده ،غذاهای پختهشده با مایکروویو و
دوناتها .حتّی بعضی از این غذاها سرطانزا هستند.
نمکدان را از سفرة خود حذف کنید!

از نمکهای فرآوریشده پرهیز کنید .مصرف نمک را کاهش دهید
و از نمکهای طبیعی دریایی یا نمک صورتی هیمالیایی استفاده
کنید.

روغنهای مفید را به رژیم غذایی خود اضافه کنید!

روغن زیتون ،آووکادو و آجیلهای مفید را به رژیم غذایی خود
ضد التهابی دارند و میتوانند به
اضافه کنید .این مواد خاصیت ّ
سیستم ایمنی کمک کنند .سالمون منبعی بسیار غنی از چربی مفید
است ،بهخصوص انواع آزاد آن نسبت به انواع پرورشی ارزش تغذیهای
حد ممکن از گوشت حیواناتی استفاده کنید که با
باالیی دارد .در ّ
علف تغذیه شدهاند .گوشت حیوانات تغذیهشده با علف نسبت به
گوشت حیواناتی که با دانه یا تفالۀ حبوبات تغذیه شدهاند ،از چربی
مفید و موا ّد ّ
مغذی بیشتری برخوردار است و در کل چربی کمتری
دارد.
مصرف شیرینی را محدود کنید!

محرک التهاب باشد و احتمال
مصرف شیرینیهای خالص میتواند ّ
ابتال به دیابت نوع  2را افزایش دهد .برای کاهش این خطر از مصرف
عسل ،شهدها ،نوشیدنیهای شیرین و سایر شیرینیها باید پرهیز
کرد و حتّی شیرینیهای مصنوعی را نیز حذف کرد.
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مصرف کافئین را کاهش دهید!

محرک قوی است .مصرف باالی
کافئین یک
ّ
قهوه ،چای و سایر شیرینیهای حاوی کافئین باعث
افزایش سطح کورتیزول و بیشتر شدن سطح قند
خون میشود.
مصرف الکل را کاهش دهید!

مصرف مداوم الکل باعث استرس بر کبد ،سیستم
ایمنی و قند خون میشود.
از پرخوری در هر وعدۀ غذایی پرهیز کنید!

حد احساس پری کامل باعث افزایش
خوردن در ّ
ناگهانی در قند خون میشود و پس از آن افت قند
خون پیش خواهد آمد .این حالت در بدن استرس
ایجاد میکند که میتوان با تو ّقف مصرف غذا قبل از
احساس سیری کامل و متعادل کردن مقدار غذا از
آن جلوگیری کرد .خوردن آگاهانه راه مفیدی برای
پیشگیری از پرخوری و کمک به هضم غذاست.
به دستگاه گوارش خود استراحت شبانه
دهید!

بهتر است بعد از ساعت هشت از خوردن پرهیز شود
و ده تا دوازده ساعت قبل از صبحانه استراحت شبانه
برای بدن ایجاد کرد .در زمان خواب بدن هورمونهای
تیروئید ،آدرنال و رشد میسازد و برای این کار از
انرژی چربی ذخیره در بدن استفاده میکند .در
متوجه نمیشود که
صورت عدم رعایت فاصله بدن
ّ
زمان استفاده از ذخیرة چربی فرارسیده است.
سموم را حذف کنید!

هورمونها ،آنتیبیوتیکها و حشرهکشها جزء
محرک سیستم
سموم هستند و اینها میتوانند
ّ
حد امکان از
تا
باشند.
ایمنی و پاسخهای التهابی
ّ
محصوالت غذایی ارگانیک ،بدون هورمون ،بدون
آنتیبیوتیک ،جنگلی و فاقد حشرهکش استفاده
کنید.
از غذاهای مفید برای تیروئید استفاده
کنید!

اگر مبتال به بیماری سلیاک هستید از موا ّد
غذایی فاقد گلوتن استفاده کنید .گلوتن پروتئینی
است که در افراد مبتال به سلیاک سبب آسیب
رودۀ باریک میشود و باعث میشود تا جذب موا ّد
ّ
مغذی -که برای تیروئید الزماند -کاهش یابد ،مانند
ید و سلینیوم .همچنین روی جذب داروی تیروئید
(لووتیروکسین) اثر میگذارد .بیماری سلیاک در
افراد مبتال به هاشیموتو و گریوز سه برابر شایعتر
ذرت ،حبوبات ،سیبزمینی ،سویا ،ارزن
است .برنجّ ،
و گندم سیاه فاقد گلوتن هستند .گندم ،چاودار ،جو
و جوی دوسر حاوی گلوتن هستند.
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غذاهایی با شاخصگلیسمیک پایین مصرف کنید!

از رژیمی پیروی کنید که دارای حداقل شکر و کربوهیدرات ساده باشد ،مانند
ذرت .این رژیم از باالرفتن ناگهانی قند خون
برنج ،نان ،پاستا ،حبوبات ،سیبزمینی و ّ
که سبب استرس تغذیهای میشود -پیشگیری میکند.از رژیم حاوی کربوهیدرات کم پیروی کنید!

این رژیم به کاهش نوسانات شدید قند خون کمک میکند.

پروتکل رژیم خودایمنی را رعایت کنید!

مدت شش تا
به کلیۀ بیماران اتوایمیون توصیه میشود که غذاهای خاص به ّ
هشت هفته قطع شود ،سپس بهتدریج و بهآهستگی وارد رژیم غذایی شوند.
از غذاهای گواترزا آگاه باشید!

غذاهای گواترزا میتوانند باعث کاهش ف ّعالیت تیروئید و بزرگی آن شوند که آن
را گواتر مینامند .نیازی به حذف کامل این مواد نیست ،بلکه باید از مصرف ّ
منظم
و در حجم زیاد این مواد (بهخصوص به شکل خام و اگر کمکاری تیروئید دارید)
پرهیز کنید .از مصرف اسموتیهای خام -که حاوی حجم زیادی از موا ّد گواترزا
مثل اسفناج و کلمپیچ هستند -اجتناب کنید .پختن و بخارپز کردن این مواد باعث
مدتی
کاهش مواد گواترزای آنها میشود؛ البته اگر درمان تیروئید شما کامل نشدهّ ،
از مصرف این مواد پرهیز کنید .سایر موا ّد غذایی از این دسته عبارتاند از :بروکلی،
کلم فندقی ،گل کلم ،کلمپیچ ،توتفرنگی ،هلو و بادامزمینی.
مصرف فیبر را افزایش دهید!

بسیاری از بیماران مبتال به کمکاری تیروئید از یبوست و چاقی شاکیاند .یکی از
نکات کلیدیِ درمان مصرف فیبر در غذاست .فیبر در بهبود هضم غذا ،سالمت قلبی،
سالمت حرکات روده و احساس سیری بسیار مفید است .بهصورت ایدهآل باید 25
تا  30گرم در روز از فیبر استفاده کرد .بهتر است از غذاهای فیبردار مثل حبوبات،
اّ
غلت کامل و سیب با پوست استفاده شود ،ا ّما میتوان از فیبرهای طبیعی کمکی
مثل پسیلیوم هم کمک گرفت .حتّی میتوانید از کپسولهای پسیلیوم برای روزهایی
مثل مراسم تولّد و مهمانی -که مجبور به استفاده از غذاهای کمفیبر با گلیسمیک
باال هستید -کمک بگیرید ،مث ً
ال قبل از خوردن غذاهای فوق از کپسول استفاده کنید
تا رژیم را به پرفیبر و گلیسمیک پایین تغییر دهید .اگر از داروی تیروئید استفاده
میکنید ،بهتر است هشت تا دوازده هفته پس از شروع رژیم پُرفیبر آزمایش تیروئید
مجددا ً کنترل کنید.
را ّ
آب کافی بنوشید!

یکی از قویترین ابزارها برای کمک به سالمتی مصرف مایعات کافی است .مصرف
آب کافی به سوختوساز بدن ،کاهش اشتها ،بهبود هضم غذا ،کاهش یبوست و
خستگی کمک میکند .قسمت اصلی مایعات روزانه باید از آب آشامیدنی تأمین
اهمیت دارد .مصرف آب با دمای اتاق نسبت به آب خنک
شود .دمای آب و نوع آب ّ
ّ
بهتر است .مصرف آب گازدار یا فیلترشده یا حاوی تکههای میوه مثل لیموی تازه،
لیموترش یا خیار پذیرفتهتر است.
بهتر است به ازای هر  ۴۵۰گرم از وزن  ۱۵تا  ۳۰گرم آب مصرف شود ،مث ً
ال در
فرد  68کیلویی 2126 ،تا  4254سیسی آب مورد نیاز است ،البته اگر خیلی ف ّعال
نیستید ،مقدار کمتر و اگر تعریق زیادی دارید ،مقدار بیشتری مورد نیاز است .معموالً
چند روز پس از مصرف آب کافی ،بدن میزان دفع ادرار را نیز تطبیق میدهد.
دکتر زهرا عباسی رنجبر
تخصص غدد درونریز و متابولیسم
فوق
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ نهم تلفن013-۳۳۱۳۱۸۶۲ :
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دستهای تمیز زندگی را نجات میدهند!
به مناسبت روز جهانی تمیزی دستها

دکتر فاطمه امیری

آیا تاکنون فکر کردهاید که تمیزی دستها چه نقشی در سالمت شما و خانوادهتان دارد؟ یا اینکه چه بیماریهای
خطرناکی میتواند از طریق آلودگی دستها منتقل شود؟ سازمان جهانی بهداشت به همین دلیل روز  15اردیبهشت
اهمیت این موضوع و بیشتر
مصادف با  5میرا روز جهانی تمیزی دستها اعالم کرده تا با آگاهی دادن به مردم دربارة ّ
کردن آموزشهای جهانی از بروز بسیاری از بیماریهای عفونی در سراسر جهان بهخصوص نقاط دورافتاده و فقیر
جلوگیری کند یا حداقل میزان بروز بیماریها را کاهش دهد.
تهیۀ
با
توان
ی
م
که
دهند
ی
م
دست
از
را
خود
جان
اسهال
هرساله میلیونها کودک در سراسر جهان بر اثر ابتال به
ّ
آب سالم و شستوشوی دستها با آب تمیز و صابون میزان بروز آن را بسیار کاهش داد .یونیسف قصد دارد به همراه
سازمانهای دیگر ازجمله بانک جهانی و مرکز تحقیقات بینالمللی و سایر سازمانهای مربوط با برگزاری برنامههای
آموزشی در هشتاد کشور در حال توسعه ،آگاهی از بهداشت عمومی را افزایش دهد.

شستن دستها آسانترین و مؤثّرترین راه جلوگیری از بیماریهای
عفونی است ،ولی در کنار آموزش باید وضع بهداشتی در نقاط
فقیر دنیا نیز بهبود پیدا کند .اگر بهداشت مناسبی نداشته باشیم،
حساس بدن مانند
باکتریهای روی دست میتوانند بهراحتی به نقاط ّ
چشم ،گوش ،دستگاه گوارش و زخمهای باز منتقل شوند .هرگز فکر
نکنید که کام ً
ال پاک از آلودگی هستید ،زیرا در طول روز به اشیای
متفاوتی مانند گوشی ،کنترل تلویزیون ،هدفون ،در و پنجره و...
دست میزنید که میتوانند منبع آلودگی باشند و شما با انتقال این
حساس بدن خود باعث بیماری و عفونت میشوید.
آلودگی به نقاط ّ
ا ّما سادهترین راه چیست؟ شستوشوی دست با آب و صابون؛ البته
منظور داشتن وسواس در شستوشو نیست؛ در برخی موارد الزم
است این کار حتماً انجام شود ،مث ً
ال اگر دچار اسهال یا سرماخوردگی
ضد عفونیکننده
هستید ،باید دستها را با آب و صابون یا محلولهای ّ
تمیز کنید تا عامل عفونت به افراد دیگر منتقل نشود.
اگر میخواهید پانسمان زخم را تعویض کنید ،حتماً باید از
تمیزی دستهای خود مطمئن شوید ،بهخصوص پرسنل درمانی
متعدد هستند ،باید بیشتر به این مسئله
که در تماس با بیماران
ّ
توجه کنند ،زیرا بیماریهای عفونی -که از طریق دستهای آلودۀ
ّ
شدت یافتن مشکل
پرسنل منتقل میشود -میتواند نقش زیادی در ّ
بیماران بستری داشته باشد.
یکی از مواردی که میتوان به کودکان آموزش داد ،این است

که از دستهای خود برای مالیدن چشمها یا خارج کردن جسم
خارجی از آنها استفاده نکنند .هنگام خاراندن پوست ممکن است
ّ
محل ورود آلودگی از
خراشهایی که در اثر خاراندن ایجاد میشود،
ناخنها به داخل پوست باشد ،بنابراین در صورت بروز خارش مواظب
ی نشود.
باشید که پوست زخم 
شستوشوی دستها قبل از غذا خوردن و بعد از خروج از
توالت میتواند در کاهش بیماریهای اسهالی مؤثّر باشد .همچنین
هنگامیکه دچار بیماریهای تن ّفسی یا سرماخوردگی میشوید ،از
دست دادن و بوسیدن دیگران خودداری کنید و باز تکرار میکنیم
که دستها را با آب و بهخصوص صابون یا شویندههای آنتیباکتریال
بشویید تا باکتریها و ویروسهایی که هنگام عطسه و سرفه به
دستها منتقل شدهاند ،پاک شوند.
دستها باید در شرایط زیر شسته شوند:







وقتی آلودگی مشخّ صاً روی دستها دیده شود.
پس از خروج از دستشویی
پیش از آماده کردن غذا
پس از دست زدن به بینی و دهان
پس از دست زدن به وسایل و سطوح آلوده
پیش و پس از درمان هر بیمار
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برای کاهش انتقال بیماریها در سطح جامعه
چه باید کرد؟

ّ 
اطالعرسانی و آموزش شستوشوی دست
 آموزش مواردی که باید شستوشوی دست
صورت گیرد.
 آموزش از طریق رسانههای عمومی
 آموزش کودکان و دانشآموزان در سطح مدارس
 آموزش کارکنان ادارات
 آموزش کادر پزشکی درمانگاهها ،بیمارستانها و...
 آموزش دانشجویان ،استادان و کارکنان دانشگاهها
 ارائۀ بروشور و پوستر
 ارائۀ صابون از طریق شهرداریها ،شرکتها و ...در
مکانهای عمومی

توجه به نظافت و وجود صابون و آب تمیز در
ّ
دستشوییهای عمومی و رستورانها ،همچنین بازدید
مرتّب سازمانها و مسئوالن مربوط از مکانهای
ذکرشده
 وجود صابونها و شیرهای آب دارای چشم
الکترونیک بدون نیاز به تماس دست
 ارائۀ برنامههای تشویقکنندۀ شستوشوی دست.
دکتر فاطمه امیری
پزشک عمومی
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،خیابان مهارت ،روبهروی
دبیرستان پسرانة سما ،طبقة همکف
تلفن013-33726230 :

www.Asa-clinic.ir

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

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

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 ،
013-33755353
كد پستی 4178613111 :تلفن:
www.mehrinstitute.org
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نکاتی دربارۀ داروهای کاهندۀ فشار خون
 27اردیبهشت مصادف با  17می ،روز جهانی فشار خون باال نامگذاری شده است .این روز فرصتی برای تأکید
بر بهبود پیشگیری و کنترل فشار خون باال را فراهم میآورد.
شاید برای شما به عنوان بیمار مبتال به فشار خون باال -که از داروهای کاهندۀ فشار خون استفاده میکنید-
در مورد دستههای دارویی و تفاوت این داروها سؤال پیش آمده باشد .شاید بخواهید بدانید کدام داروها
مشابه هم هستند و عوارض رایج هر دستۀ دارویی چه عالئمی دارد؟ در این نوشته سعی شده است بهطور
خالصه این موارد را بیان کنیم.
دکتر مرضیه جعفری

فشار خون باال یک اصطالح پزشکی است که به معنی افزایش
فشار خون سیستول (عدد باالی کسر) حداقل  130میلیلیتر جیوه
و فشار خون دیاستولی (عدد پایین در کسر) حداقل  80میلیمتر
جیوه مشخّ ص میشود .کنترل نکردن فشار خون باال باعث افزایش
فشار بر قلب و در نهایت آسیب به اغلب ارگانهای بدن میشود.
افزایش فشار خون باعث افزایش ابتال به نارسایی قلبی ،حمالت قلبی
و نارسایی مزمن کلیوی -که به دیالیز و سکتۀ مغزی میانجامد-
میشود .خوشبختانه درمان فشار خون معموالً بهآسانی ممکن است
و میتوان از حوادث ناگوار بعدی هم پیشگیری کرد.
اولین قدم در درمان فشار خون تغییر شیوۀ زندگی شامل کاهش
مصرف سدیم و الکل ،حفظ وزن در محدودۀ ایدهآل ،ورزش کردن
و تو ّقف مصرف سیگار است .بهطور مثال مصرف سدیم روزانه باید
کمتر از  2.3گرم باشد .الزم است ذکر شود که اکثر بیماران بهغیر از
تغییر شیوۀ زندگی به مصرف یک یا تعداد بیشتری دارو برای کاهش
فشار خون خود نیاز دارند.

داروهای کاهشدهندۀ فشار خون

متعددی برای کاهش فشار خون معموالً استفاده
داروهای
ّ
میشود .برخی از بیماران ممکن است بهخوبی به یک دارو پاسخ
ندهند ،ولی به داروی دیگر پاسخ میدهند .تأثیر دارو برای برای
کاهش فشار خون ممکن است به زمان چند هفتهای احتیاج داشته
تحمل میشوند ،ولی عارضۀ دارویی
باشد .اغلب این داروها بهخوبی ّ
بسته به نوع دارو ،میزان آن و سایر عوامل هم ممکن است اتّفاق
بیفتد .تعدادی از عوارض دارویی مربوط به کاهش ناگهانی فشار
خون است که از هر داروی کاهندۀ فشار خونی ممکن است دیده
شود که شامل سرگیجه ،خوابآلودگی یا احساس خستگی است.
طی چند هفته بعد از تطبیق بدن با کاهش
این عوارض معموالً ّ
فشار خون از بین میروند.
دیورتیکها (مانند هیدروکلروتیازید) :این داروها با افزایش
دفع سدیم و آب از طریق کلیه ،کاهش حجم آب بدن و در نهایت
گشاد کردن عروق خون باعث کاهش فشار میشوند .در مواردی
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همراه این داروها داروهای نگهدارندۀ پتاسیم تریامترن (همانند
داروی تریامترن  )Hیا اسپیرونوالکتون هم تجویز میشود .این
پتاسیم هیدروکلروتیازید جلوگیری میکنند.
ترکیبات از کاهش
ِ
عوارض جانبی با میزان کم هیدروکلروتیازید ناشایع است .ضعف،
طی چند هفته کمتر میشود.
خستگی و کرامپ عضالنی معموالً ّ
مهارکنندههای آنزیم تولیدکنندۀ آنژیوتانسین :این داروها
تولید هورمونی به نام آنژیوتانسین را -که باعث تنگی عروق و
افزایش فشار خون میشود -مهار میکنند .با گشادی عروق فشار
خون کاهش مییابد و قلب عملکرد مطلوبتری خواهد داشت .از
این دسته داروها کاپتوپریل ،اناالپریل و لیزینوپریل در کشور ما در
دسترس است.

عوارض جانبی :در تعدادی از بیماران این داروها میتواند باعث
سرفۀ خشک پایدار شود که با قطع دارو بهبود مییابد .عوارض
کمتر شایع شامل خشکی دهان ،ته ّوع ،راش ،درد عضالنی و
بهندرت آسیب حا ّد کلیوی یا افزایش پتاسیم سرم است.
مهارکنندههای گیرندۀ آنژیوتانسین :این داروها باعث مهار
اثر آنژیوتانسین بر گیرندههای خود در قلب و عروق خون میشود.
از این دسته لوزارتان (لوزار) و والزارتان در کشور ما در دسترس
است.
عوارض جانبی :تفاوت اصلی این دستۀ دارویی با دستۀ قبلی
در این است که این داروها باعث سرفه نمیشوند .تعدای از بیماران
سردرد ،ته ّوع ،خشکی دهان و درد شکم را تجربه میکنند.

مهارکنندههای کانال کلسیم :این داروها باعث کاهش
ورود کلسیم به ماهیچههای صاف در دیوارۀ عروق و ماهیچۀ
قلب میشوند .سلولهای ماهیچهای برای انقباض به کلسیم نیاز
دارند .با مهار ورود کلسیم عروق خونی گشاد میشود و فشار خون
کاهش مییابد .دو نوع اصلی از این داروها وجود دارد :داروهای
دهیدروپریدین :آملودیپین و نیفیدپین و غیر دهیدروپریدینی:
دیلتیازم و وراپامیل.
عوارض جانبی این داروها بسته به نوع دارو متفاوت است .با
آملودیپین و نیفدپین سردردُ ،گر گرفتگی ،ته ّوع ،تغییرات در بافت
لثه -که در صورت تشخیص زودهنگام قابل برگشت است -ورم در
دستها و پاها دیده میشود.کاهش ضربان قلب ،سردرد و ته ّوع با
دیلتیازم و کاهش ضربان قلب و یبوست با وراپامیل گزارش شده
است.

بتابالکرها :این دسته از داروها با اثر روی گیرندههای بتا و
کاهش ف ّعالیت سیستم سمپاتیک و کاهش ضربان قلب ،فشار خون
را کاهش میدهند .آتنولول ،پروپرانولول ،متوپرولول (متورال) و
بیزوپرولول از این دستهاند .داروی کارودیلول هم عالوه بر گیرندۀ
بتا روی گیرندههای الفا هم اثر دارد.
عوارض جانبی :بتابالکرها باعث تشدید عالیم آسم و سایر
بیماری عروق محیطی مانند رینود (شرایطی که قسمتهایی از
بدن مانند انگشتان دست و پا ،نوک بینی و گوشها بیحس و
سرد است) میشوند .بتابالکرها بهخصوص پروپرانولول باعث ماسکه
کردن عالئم کاهش قند خون در بیماران دیابتی دریافتکنندۀ
انسولین میشوند .خستگی ،بیخوابی ،رؤیا دیدن یا کاهش توانایی
ورزش کردن ،راش و سردی در انتها به دلیل کاهش جریان خون
هم جزو عوارض تقریباً شایع این داروهاست.

اولین قدم در درمان فشار خون تغییر شیوۀ زندگی
شامل کاهش مصرف سدیم و الکل ،حفظ وزن در
محدودۀ ایدهآل ،ورزش کردن و تو ّقف مصرف
سیگار است.

داروی کاهندۀ فشار خون مناسب شما کدام است؟

شدت
عالوه بر اثر دارو و عوارض جانبی دارو ،سن ،جنسّ ،
افزایش فشار خون و بیماریهای زمینهای هم در انتخاب دارو
تأثیرگذار است .داروهای کاهندۀ فشار خون در درمان بیماران
بدون فشار خون باال هم کاربرد دارند ،برای مثال مهارکنندههای
کانال کلسیم برای کنترل عالئم آنژین صدری هم توصیه میشود.
مواردی از منع مصرف هم باید در انتخاب دارو لحاظ شود ،برای
مثال مهارکنندههای آنزیم تولیدکنندۀ آنژیوتانسین در خانمهای با
احتمال بارداری یا در حین بارداری نباید استفاده شوند ،بنابراین
همواره سابقۀ بیماری و سابقۀ دارویی خود را به پزشک معالجتان
ّ
اطالع دهید.
نکات مهم

• رژیم غذایی و تغییر شیوۀ زندگی بسیار مهم است ،ولی اغلب
برای کاهش فشار خون مؤثّر ،شما نیاز به دارو هم دارید.
• داروی فشار خون مناسب شما را حتماً پزشک باید انتخاب
کند.
ّ
• هنگام ویزیت سابقۀ دارویی و سایر بیماریهای خود را با دقت
به پزشک و داروساز خود بگویید.
• بعد از شروع دارو به زمان چند هفتهای برای اثر مطلوب دارو
نیاز است.
تحملاند و با گذشت زمان از
• عوارض اغلب این داروها قابل ّ
بین میروند.
ً
• در صورت ادامهدار شدن عارضه حتما با پزشک یا داروساز خود
مشورت کنید و خودسرانه هیچگاه دارو را قطع نکنید.
دکتر مرضیه جعفری
متخصص فارماکوتراپی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
ّ
گیالن ،دانشکدة داروسازی
نشانی :رشت ،دانشکدۀ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
تلفن013- 33486470 -74 :
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زنده بودن زمین؛ زنده بودن ماست

به زندگی خودمان اهمیت بدهیم
سیارۀ زنده»؛ تا به حال چندبار این عبارت به گوشتان خورده است؟ اص ً
ال چقدر معتقدید که زمین زنده است؟
«زمینّ ،
سیارۀ زنده است .درختی که نفس
سیارهای که میتواند شرایط حیات را برای ما فراهم کند ،یک ّ
قطعاً و بدون شک ّ
میکشد ،پلنگی که میدود ،موجی که میخروشد و ...همه بیانگر زنده بودن زمین است .حاال فکر کنید با یک موجود
زنده چگونه باید رفتار کنیم؟ اص ً
ال چه چیزهایی برای یک موجود زنده میتواند خطرناک باشد؟ ما انسانها در دل طبیعت
پا میگذاریم ،جانداران آن را شکار میکنیم ،زبالههایمان را بعد از پیکنیک در بستر آن جا میگذاریم و هوای پاک را با
آالیندهها آلوده میکنیم .ما خود را مالک طبیعت میدانیم ،ا ّما در حقیقت یک مالک واقعی هیچگاه به ملک خود آسیب
نمیزند و این تنها نکتهای است که فراموش کردهایم.
مهروز زیکساری

که مسئولیت این مدیریت را به دوش افراد مسئول انداختهایم؛
دوم اردیبهشتماه ( 22آوریل) روز «زمین پاک» نام گرفته است
درحالیکه اگر خودمان ندانیم ،رعایت نکنیم و یاریگر نباشیم ،کاری
و «زمین پاک» یک تلنگر مهم برای یادآوری این است که تنها یک
از پیش نمیرود .مورد دیگری که از آن غافل شدهایم انرژی است.
زمین داریم .تا به حال فکر کردهاید سالمت و پویایی زمین چه
تا به حال فکر کردهاید که گرمایش زمین یعنی چه؟ وقتی در خانه
نقشی در سالمت ما دارد؟ فرض کنید عالقۀ زیادی به خوردن ماهی
نشستهایم و همزمان چند چراغ برای روشنایی و چند وسیلۀ برقی
دارید؛ قبول دارید این ماهی مورد عالقۀ شما باید در یک زیستگاه
در حال کار و روشن است ،یا بعد از ساعات اولیۀ
سالم به ثمر برسد؟ اگر در کنار رودخانهای که
غروب هنوز حجم استفاده از وسایل برقی خانۀ
زیستگاه این ماهی است ،کارخانهای باشد که
زمین میراث مشترک همۀ
ما باالست ،یعنی هر لحظه به گرم شدن کرۀ
پساب خود را در آن میریزد ،دیگر آن ماهی
مورد عالقۀ شما سالم و خوشطعم نخواهد ماند نسلهاست ،در حفظ آن کوشا زمین کمک کردهایم.
باشیم.
وقتی هر روز برای کوتاهترین مسیرها از
و اگر د ّقت کرده باشید در این مواقع تنها یک
اتومبیل شخصی استفاده میکنیم ،وقتی اگزوز
جمله به ذهنمان میآید :ماهی هم ماهیهای
مدتهاست تحت معاینۀ ف ّنی قرار نگرفته است ،یعنی
قدیم! در حالی که این چنین نیست و ریشۀ تمام این عوامل فقط
اتومبیلها ّ
برایمان مهم نیست چه بر سر زمین بیاید و غافلیم که نتیجۀ تمام
آالیندههایی است که انسان تولید میکند.
این اتّفاقها نهایتاً به زندگی ما انسانهای ساکن همین زمین ضربه
گاهی زمین را یک گودال وسیع فرض میکنیم که هرچه زباله
خواهد زد .حاال اگر تمایل دارید از همین لحظه به جای اینکه به
درون آن بریزیم ،باز هم گنجایش دارد و به دلیل همین باور اشتباه
زیستگاهتان آسیب بزنید ،از حامیان آن باشید ،چند نکته برای حفظ
تمام زبالههای خود را به قول خودمان دور میریزیم؛ غافل از
ذخیرۀ انرژی و سالمت زمین به شما یادآوری میکنیم:
آنکه هیچجا در این کرۀ خاکی دور محسوب نمیشود .پاییندست
خوبی
رودخانه ،زیر سایۀ درختان یا پشت یک ّتپه نمیتواند جای
ّ
• برای رفتن به محل کار یا خریدهای جزئی از دوچرخه استفاده
زمین
ت
شد
برای دفن زباله باشد و یکی از مواردی که میتواند به ّ
کنید یا پیادهروی کنید .این کار به سالمت شما کمک میکند و از
را آلوده کند ،همین مدیریت غلط زبالههاست و واقعیت این است
شما یک فرد بااراده و سالم میسازد.
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• تا زمانی که میتوانید از وسایل حملونقل
عمومی استفاده کنید ،حداقل یک یا دو بار در
هفته به جای خودروی شخصی از وسایل حملونقل
ی استفاده کنید.
عموم 
• به دنبال روشهایی برای کاهش مصرف انرژی
جدی است .از
و آب در خانه باشید .بحران آب ّ
مسواک زدن شروع کنید .فقط با داشتن یک لیوان
آب میتوانید دندانهایتان را مسواک بزنید.
• همیشه بطریهای آب چندبارمصرف ،کیسه
و لیوان همراه خود داشته باشید .بطریهای
پالستیکی عالوه بر آلوده کردن محیط ،بدن شما
را هم آلوده میکنند.
• زبالههایتان را بازیافت کنید .تفکیک زباله از
مبدأ یک وظیفۀ همگانی است .خیلی آسانتر از
آنچه فکر کنید میتوانید حجم زبالههای روزانه و
ماهانة خود را کاهش دهید .کافی است زبالههای
خشک را با زبالههای تر در یک سطل زباله نریزید،
همین.

داشتن زمین پاک یک رؤیا
نیست ،یک تصمیم برای
همیشه است.
• پیش از خرید کردن تأ ّمل کنید و مطمئن
جدی دارید.
شوید که به وسیلۀ مورد نظر نیاز ّ
• کاشت درخت و گیاه رافراموش نکنید .کاشت
گیاه عالوه بر اینکه طراوت و شادابی را به خانۀ شما
حس خوبی را برای خودتان به همراه
هدیه میدهدّ ،
دارد .سعی کنید نهال درختان پهنبرگ بکارید و
بهخوبی از آن مراقبت کنید .این کاشتن میتواند
هرجایی صورت گیرد؛ حتّی نهالی را که شما در
پارک نزدیک خانة خود کاشتهاید ،باز هم به نام
شما و مال شماست.
• حداقل هفتهای یک نوبت از مصرف محصوالت
لبنی و گوشت خودداری کنید .صرفاً گیاهخوار بودن
نمیتواند عادت درستی برای انسان باشد؛ چراکه در
رژیم غذایی انسان مصرف گوشت بسیار مهم است.
• غذای سالم حقّ یک انسان سالم است و
محصوالت ارگانیک از این لحاظ بسیار ارزشمندند.
کاشت محصوالت ارگانیک باعث میشود که
سم کمتری به خاک وارد شود و استقبال از این
ّ
محصوالت چرخۀ غذایی سالمتری ایجاد میکند.
مهروز زیکساری
کارشناس ارشد محیط زیست ،تن ّوع زیستی و
زیستگاهها
نشانی :رشت ،بلوار امام علی (ع) ،کیلومتر 4جادّۀ
رشت به سنگر ،کوی مهتاب ،باغ کریمی ،مدرسۀ
طبیعتتیتی
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سبقت آلودگی هوا از دخانیات
در فهرست قاتالن جهانی!
ایرنا :براساس تحقیقات ،ساالنه  8.8میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر حملۀ
قلبی و سکتۀ مغزی ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند که
این رقم بیشتر از مرگومیرهای ناشی از مصرف دخانیات است.
براساس این پژوهش -که محقّقان دانشگاه گوتنبرگ در آلمان انجام
دادهاند -آلودگی هوا ساالنه بیش از مصرف دخانیات جان مردم را میگیرد،
چراکه سازمان جهانی بهداشت در سال  2015میالدی مرگومیر ناشی از
دخانیات را در سطح جهانی  7.2میلیون نفر اعالم کرد.
براساس این گزارش مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی -عروقی منتسب
حد انتظار است و میتوان گفت به ازای هر
به آلودگی هوا بسیار بیشتر از ّ
صد هزار نفر در جهان ،آلودگی هوا منجر به  120مورد مرگ بیشتر میشود.
به گزارش پایگاه خبری یونایتدپرس محقّقان بر این باورند که آلودگی هوا
حتّی بر افرادی که هنوز متولّد نشدهاند نیز تأثیرگذار است .افزایش خطر
بروز بیماریهای قلبی ،سکتۀ مغزی ،بیماریهای تن ّفسی ،افزایش استرس
اکسیداتیو و به تبع آن دیابت و فشار خون تنها بخشی از آثار آلودگی هواست.
محقّقان انگلیسی بهتازگی دریافتند که بین آلودگی هوا و بزرگ شدن
بطنهای قلب ارتباط وجود دارد .براساس این تحقیق دو ما ّدۀ اکسید نیتروژن
ذرات معلّق -که هر دو ناشی از آلودگی ترافیکی است -بیشترین ارتباط را
و ّ
با تغییر اندازۀ بطنهای قلب دارد.
محقّقان دانشگاه چونگ شان در تایوان فل ّزات سنگین موجود در آلودگی
هوا را با افزایش احتمال ابتال به سرطان دهان مرتبط میدانند و براساس
پژوهشها احتمال ابتال به سرطان دهان در افرادی که در معرض سطوح باالی
ذرات ریز معلّق هوا قرار دارند 43 ،درصد بیشتر است .بررسیهای محقّقان
ّ
دانشگاه میشیگان نیز نشان میدهد که آلودگی هوا موجب بروز بیماری مزمن
کلیه ( )CKDمیشود .نتایج این پژوهش در نشریۀ European Heart
 Journalمنتشر شده است.
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مروری بر مشکالت سالمندان
امروزه دوران پس از شصت سالگی اصطالح ًا دوران سوم زندگی نامیده میشود .در جامعۀ ما افراد تا
هشتاد سالگی امید به زندگی دارند .برخی با نقشهای جدیدی که مطابق با وضعیتشان است ،این دوره
را به دورهای نسبت ًا ف ّعال و رضایتبخش بدل میکنند .در هر حال عالوه بر خصوصیات فردی ،شرایط
اجتماعی بهویژه شرایط خانوادگی و شخصی سالمند هم بسیار مهم است.
دکتر حسامالدین اصغرنیا

نیازهای سالمندان را میتوان به شرح زیر تقسیمبندی کرد:

احتیاج عاطفی

سن افراد باال میرود،
احتیاج عاطفی همیشه وجود دارد و هرچه ّ
توجه فرزندان به پدران و
این نیاز نیز افزایش مییابد .در گذشته ّ
توجه افراد جوانتر نسبت به مسنترها بیشتر بود
مادران و اصوالً ّ
و اخالق و رسم حکم میکرد که به سالمندان بیشترین احترام
گذاشته شود ،ا ّما امروزه بیشتر سالمندان بهتنهایی در خانۀ خود به
سر میبرند؛ باید دانست هرقدر هم که وضعیت زندگی آنان خوب
توجه عاطفی دیگران و اقدامات جامعه بینیاز نیستند.
باشد ،از ّ
احتیاج معیشتی

مسئلة مهم دیگر کار است .احتیاج معیشتی خوراک ،پوشاک،
مسکن و بهداشت را شامل میشود که برخی از سالمندان به آن
جدی دارند .کار سبک بهترین وسیله برای گذراندن عمر در
نیاز ّ
کهنسالی است که نهتنها پاسخی به یک نیاز واقعی سالمندان است،
بلکه با مدیریت صحیح ،نتایج کار سالمندان میتواند پاسخگوی

نیازهای بخشهای زیادی از جامعه باشد.
احتیاج به تفریح

جدی ،احتیاج
توجه به شرایط سن و عدم اشتغال ّ
سالمندان با ّ
به وقتگذرانی پربار و سالم به اقتضای شرایط جسمی خود دارند.
سالمندان فاقد منابع جدید دوستی هستند ،زیرا اکثر آنان کار
نمیکنند و موقعیت ایجاد روابط دوستانه در فضای کار را ندارند و
سن و سالشان را نیز بهنوعی از دست دادهاند؛ این مسئله
دوستان هم ّ
تنهایی افراد را افزایش میدهد.
بهترین تفریح پیشنهادی برای سالمندان شامل خواندن کتاب و
روزنامه ،گشتوگذار در فضای سبز ،معاشرت و گفتوگو با دوستان،
تماشای فیلم ،خرید ،نشستن روی نیمکت پارکها و تماشای عبور و
مرور مردم و شنیدن موسیقی است .در ضمن ترتیب دادن برنامههای
فوقالعاده مثل مراسم عبادی ،جشن و کنسرت و بازیهای سبک
تأثیر بسیار خوبی در روحیۀ سالمند دارد و احساس یکنواختی روزها
را از بین میبرد.
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احتیاج به شرکت در زندگی اجتماعی

افسردگی بیشتر در میان سالمندانی دیده میشود که تنها زندگی میکنند و عالوه بر آن دچار ناراحتیهای جسمی هم هستند .بعضی از آنان
بیش از یکبار در ماه با فرزندان خود تماس یا ارتباطی ندارند و تمام روابط و گفتوگوی آنان در صحبتهای چند دقیقهای با پستچی و مغازهدار
مهیا شود تا افسردگیهای ناشی از تنهایی کاهش یابد.
و ...خالصه میشود .از اینرو ضروری است که محیط مناسب و بهتری برای زندگی آنان ّ
سن باال در ف ّعالیتهای اجتماعی حضور دارند و از روابط کمابیش خوبی برخوردارند به بیماریهای مختلف کمتری بهویژه
سالمندانی که با وجود ّ
بیماریهای روانی دچار میشوند .سالمندان از احساس بیهودگی ،بیکاری و برکناری از زندگی اجتماعی رنج میبرند .برای رفع این احساسات باید
برنامههای جمعی برای آنان در نظر گرفت ،مث ً
ال سالمندان با هم به مطالعۀ روزنامه و مجلّه بپردازند ،به گردش و سفرهای کوتاه دستهجمعی بروند
و به آنان مسئولیت داده شود.
امنیت

سالمند احتیاج به امنیت روحی و جسمی دارد و
طراحی فضای مربوط به سالمندان این مسئله
باید در ّ
توجه قرار گیرد .سالمند باید مطمئن شود که در
مورد ّ
موقع ضرورت به کمکش خواهند شتافت یا در موقع
بیماری سریع معالجه خواهد شد و در فضایی که پای
میگذارد ،آرامش دارد و مورد آزار قرار نخواهد گرفت.

بیماریهای شایع در سالمندان

با گذشت سن و رسیدن به پیری و ضعفهای ناشی از آن زمینة بروز بیماریهای جسمی
مهیا میشود .برخی از این بیماریها عبارتاند از:
و روحی در سالمندان ّ
• پوکی استخوان :ازجمله بیماریهای شایع در سالمندان است و خطر شکستگی ستون
فقرات به علّت فشار و سایر شکستگیهای متعاقب ضربه خوردن را افزایش میدهد .در کهولت
درمان شکستگی و جوش خوردن بین استخوانهای شکسته بهکندی صورت میگیرد.
• تص ّلب شرائین :با گذشت عمر رسوبهای ناشی از مصرف چربی ،نمک و قند در عروق
باعث از بین رفتن انعطافپذیری در شرائین میشود که حاصل آن تصلّب شرائین است که در
سالمندان بسیار شایع است.
• یائسگی :در زنان سالمند مسئلۀ یائسگی بعد از  50تا  55سالگی اتّفاق میافتد که البته
عنوان بیماری را نمیتوان به آن اطالق کرد ،ولی این پدیده باعث تغییرات هورمونی در زنان
سالمند میشود که خود تبعاتی در چهرۀ آنان خواهد داشت و با نگرانی روحی همراه میشود.
• افسردگی :افسردگی بیشتر در سالمندانی دیده میشود که تنها زندگی میکنند و عالوه
بر آن دچار ناراحتیهای جسمی نیز هستند .استعمال دخانیات و موا ّد مخدر در این سالمندان
بیشتر شیوع دارد و بهطور کلّی افزایش مصرف موا ّد مخدر با افزایش سن نسبت مستقیم دارد.
تحرک بدنی و وضعیت مناسب
• آلزایمر :این بیماری در افراد مسن شایع است .مطالعهّ ،
روحی باعث پیشگیری از ابتال یا به تأخیر افتادن این بیماری میشود.
• پارکینسون :این عارضه با لرزش اندامها (دست ،پا و گردن) همراه است و به علّت
اضمحالل برخی از ساختارهای ارگانیک در مغز و تغییرات هورمونی ناشی از تخریب این
ساختمان و تأثیرات آن روی حرکت اندامهاست که علّت عمدۀ آن گذشت عمر و کهولت است.
• سوء تغذیه :با افزایش سن ترشّ ح معده کمتر میشود و پوشش دستگاه گوارش تحلیل
حدی کاهش مییابد .یبوست با افزایش سن
میرود .با وجود این ،قدرت جذب موا ّد غذایی تا ّ
شیوع بیشتری دارد .انزوا و افسردگی با کاهش اشتها خطر سوء تغذیه در سالمندان را بیشتر
میکند .افزایش ف ّعالیتهای جسمی بهخصوص پیادهروی عالوه بر ُکندکردن روند بیماریها
در روحیۀ سالمندان نیز بسیار مؤثّر خواهد بود .کمبود کلسیم و ویتامین دی نیز در افراد
سالمند بسیار شایع است و مصرف موا ّد غذایی شامل کلسیم و ویتامینها نیز باعث افزایش
سالمتی سالمندان میشود.

عواملی که در ایجاد
مشکالت تغذیهای سالمندان
تأثیرگذارند:

• عوامل جسمی مانند کاهش
ّ
کل انرژی مورد نیاز ،بیماریهای
تغییر
بیاشتهایی،
مزمن،
حس چشایی ،خرابی دندانها،
ّ
تحرکی ،ناتوانی جسمی،
بی ّ
مشکالت گوارشی ،تداخالت
دارویی یا تداخل غذا با داروها
• مشکالت روحی و روانی،
افسردگی ،تنهایی و از دست دادن
همسر
• مشکالت اقتصادی مانند
تهیه
درآمد کم ،کمبود امکانات ّ
و طبخ غذای مناسب و زندگی در
آسایشگاه.

دکتر حسامالدّین اصغرنیا
تخصصی مغز و اعصاب و ستون
بورد
ّ
فقرات
نشانی :رشت ،گلسار ،روبهروی پمپ
بنزین ،جنب داروخانة دکتر ّ
فخار
تلفن013-33119254 :

ط ّب سالمندا ن

مجلة پزشکی

اردیبهشت  -خرداد 98

30

نكاتی دربارۀ دردهای سالمندان
به دلیل بهبود بهداشت و روشهای درمانی درصد افراد سالمند در جوامع بشری افزایش یافته است .درد یكی از
مشكالت مهم و شایع در افراد سالمند است و در بیش از پنجاه درصد این افراد دیده میشود .دردهای مزمن در
سالمندان بیشتر از افراد جوان است .حدود بیست درصد از سالمندانی كه به بیمارستانها مراجعه کردهاند ،از دردهای
متوسط و گاهی شدید شكایت داشتهاند .بسیاری از سالمندان -كه از دردهای مزمن رنج میبرند -برای تسكین
شدت
با ّ
ّ
درد خود هیچ دارویی دریافت نمیكنند.
دکتر علیرضا مقتدری

دردهای شایع در سالمندان عبارتاند از:

 دردهای مربوط به آرتروز
 دردهای بعد از زونا
 دردهای مربوط به تنگی كانال نخاعی
 دردهای سرطانی
 دردهای مربوط به فیبرومیالژی
 دردهای بعد از سكتههای مغزی
 دردهای مربوط به رشتههای عصبی محیطی
ناشی از دیابت
درد باعث تأثیر منفی بر كیفیت زندگی فرد
سالمند میشود و نهایتاً میتواند به افسردگی،
اضطراب ،مشكالت خواب ،مشكالت اشتها ،كم
شدن وزن ،اختالالت ادراكی و محدود شدن
عملكرد بیمار منجر شود .با اداره كردن درد این
بیماران بسیاری از این مشكالت بهبود خواهد
یافت.

آیا مصرف داروهای مس ّكن در افراد سالمند بیخطر است؟

باال رفتن سن به میزان زیادی خطر عوارض داروهای مس ّكن را افزایش میدهد .شیوع
خونریزی معده و روده بر اثر مصرف مس ّكنها در افراد باالی  65سال تقریباً دو برابر
افراد جوان است .عوارض كلیوی و قلبی داروهای مس ّكن در سالمندان بیشتر از جوانان
متعددی مراجعه میکنند و
است؛ چون سالمندان برای درمان دردهای خود به پزشكان
ّ
هر پزشك مقداری داروی مس ّكن برای آنان تجویز میكند ،تركیب این مس ّكنها خطرات
بیشتری را به دنبال خواهد داشت .تغییر راه مصرف داروهای مس ّكن نیز تغییر زیادی در
عوارض احتمالی نخواهد داشت (راه دهانی ،راه روده و.)...
آیا عوامل فارماكولوژیك در تعیین میزان داروی مصرفی سالمندان تأثیر دارد؟

جذب دارو ،توزیع دارو در بدن ،متابولیزم دارو و دفع دارو در سالمندان تغییر میكند.
به همین علّت میزان دوز دارو در سالمندان باید كمتر از جوانان در نظر گرفته شود.
آیا افراد سالمند درد كمتری را نسبت به جوانان حس میكنند؟

حس درد در سالمندان شاید كمی باالتر از جوانان باشد ،ولی در بسیاری از
آستانۀ ّ
سالمندان مانند جوانان است .با این حال ،افراد سالمند با اینكه مشكالت بدنی زیادی
دارند ،معموالً از درد كمتری شكایت میكنند.
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مصرف چه نوع مس ّكنهایی در سالمندان
كمخطرتر خواهد بود؟

داروهایی كه دارای نیمۀ عمر كوتاهتری هستند
و درنتیجه زودتر از بدن دفع میشوند ،خطر
مخدر
كمتری خواهند داشت .مصرف مس ّكنهای ّ
در سالمندان باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد.
ضد
چه مسائل
خاصی در مصرف داروهای ّ
ّ
افسردگی -كه برای كنترل دردهای مزمن مصرف
میشود -برای سالمندان وجود دارد؟
اكثر مشكالت مربوط به مصرف این داروها
به دلیل اثر آنتیكلینرژیك آنهاست كه ممكن
است سبب ایجاد مشكالتی مانند پریشانی فكر،
گلوكوم ،بزرگ شدن خوشخیم پروستات در
آقایان ،احتباس ادرار ،فشار خون وضعیتی و
تشدید برخی از بیماریهای قلبی شود.
ع ّلت اصلی ایجاد عوارض داروهای
مس ّكن در سالمندان چیست؟

متعدد در سالمندان
مصرف داروهای مس ّكن
ّ
میتواند فاجعهآفرین باشد .مصرف همزمان چند
ضد
ضد درد همراه با داروهای ّ
داروی مس ّكن و ّ
افسردگی و آرامبخشهایی كه برای كنترل
دردهای مزمن استفاده میشوند ،میتواند
مشكالت جبرانناپذیری را برای بیمار سالمند
ایجاد کند .باید تمام مس ّكنها با دوز كم شروع
و در صورت لزوم بهتدریج اضافه شوند .بهتر است
دارو را با نصف دوز مورد استفاده در جوانان شروع
ضد افسردگی را -كه در كنترل
كنیم .داروهای ّ
دردهای مزمن استفاده میشوند -باید با دوز ده
میلیگرم در شب شروع كنیم و نه بیشتر .تنظیم
دوز دارو باید تدریجی و با احتیاط باشد ،وگرنه با
عوارض آن مواجه میشویم.
نقش ورزشهای ط ّبی ،درمانهای سنّتی
طب جایگزین در كنترل درد سالمندان
و
ّ
چیست؟

بسیاری از دردهای عضالنی و مفصلی در
طبی بسیار ساده تخفیف
سالمندان با ورزشهای ّ
مییابد و بدین وسیله بیمار میتواند داروی مس ّكن
كمتری مصرف کند .بسیاری از درمانهای س ّنتی
طب جایگزین اثر محدودی در درمان این
و ّ
بیماران دارند ،ولی به هر ترتیب میتوان در كنار
طبی متداول از این درمانها نیز سود
درمانهای ّ
برد تا به بهبود كیفیت زندگی بیمار كمک کند.
دکتر علیرضا مقتدری
فلوشیپ اینترونشنال درد
نشانی :اصفهان ،خیابان شمسآبادی ،ساختمان
قصر نور ،واحد  305تلفن031 -32240068 :

www.drmoghtaderi.ir
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نور مصنوعی موجب اختالل خواب در
سالمندان میشود!
ایرنا :محقّقان دانشگاه ملّی سئول دریافتند که آلودگی نوری یا استفادۀ بیش از حد
از نور مصنوعی در طول شب و در محیطهای باز آثار نامطلوبی بر سالمت انسان
دارد و موجب بیخوابی در افراد سالمند میشود .به گزارش ساینسدیلی ،در این
تحقیق ّ
اطالعات بهدستآمده از پژوهشهای قبلی -که بین سالهای  2002تا 2013
میالدی دربارۀ افراد باالی شصت سال گردآوری شده است -مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .حدود  60درصد از این افراد مؤن ّث بودند و در حدود  22درصد از آنان
داروهای خوابآور زولپیدم و تریوزوالم مصرف میکردند .بر اساس نتایج حاصل از
این پژوهش افزایش میزان نور مصنوعی در طول شب و قرار گرفتن در معرض این
نور در فضای باز با افزایش میزان مصرف داروهای خوابآور و مصرف روزانۀ این
مدت
داروها ارتباط دارد .همچنین مشخّ ص شد افراد سالمندی که در طول شب به ّ
بیشتری در معرض تابش نور مصنوعی قرار دارند ،داروهای خوابآور را با میزان باالتر
مدت طوالنیتری مصرف میکنند .به گزارش آکادمیامریکایی داروهای خواب،
یا به ّ
عارضۀ بیخوابی موجب بروز مشکل در به خواب رفتن و بیدار شدن زودهنگام یا
بدخوابی میشود .به گفتۀ پژوهشگران آلودگی نوری در طول شب موجب اختالل در
عملکرد ساعت زیستی بدن میشود و میتواند به بروز بیماریهای متابولیک و مزمن
ازجمله سرطان ،دیابت ،چاقی و افسردگی منجر شود .گزارش کامل این تحقیق در
نشریۀ  Clinical Sleep Medicineمنتشر شده است.

تأثیر دود سیگار بر درد مفاصل!

ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده زنانی که در زمان کودکی بهطور دائم
در معرض دود سیگار دیگران بودهاند ،احتمال بیشتری دارد که به بیماری رماتیسم
مفصلی مبتال شوند .امروزه تأثیر دود سیگاری که اطرافیان میکشند ،بر افراد دیگر
بهویژه کودکان یکی از مسائل بهداشتی مهم است که بر سالمت جامعه تأثیر فراوانی
میگذارد .حتّی وقتی والدین در بیرون از خانه سیگار میکشند ،وقتی به خانه
سمی را از ریه ،پوست و لباسشان به منزل منتقل میکنند و تأثیر این
میآیند ،موا ّد ّ
مواد بیش از همه روی کودکان است .رماتیسم مفصلی بیماریای است که در آن
سیستم ایمنی بدن انسان بهاشتباه الیۀ داخلی مفاصل را هدف قرار میدهد و به آن
آسیب میزند .این بیماری هم زمینۀ ژنتیکی دارد و هم عوامل محیطی بر آن مؤثّر
است .تاکنون پژوهشهای زیادی ارتباط سیگار و رماتیسم مفصلی را نشان داده است.
مدت دو سال
حاال یک پژوهش جدید روی بیش از  71هزار زن فرانسوی به ّ
نشان داده در آنانی که در زمان کودکی در معرض دود سیگار والدین بودهاند،
احتمال بروز بیماری رماتیسم مفصلی  43درصد بیش از دیگر زنان است .نتایج
این پژوهش در شمارۀ اوت  2018مجلّۀ  Rheumatologyمنتشر شده است.
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بیماری اوتیسم
در کودکان
و مالحظات درمان

دندانپزشکی
اختالل اوتیسم یا گروه بیماریهای اوتیسم
اغلب در سه سال اول زندگی کودک قابل
تشخیص است .این اختالل با زمینه و علّت
عصبی -تکاملی با شیوع بیشتر در پسران
دیده میشود.
نشانههای بارز اوتیسم
 کم صحبت کردن و گوشهگیری
دکتر سپیده خلیلی
 نداشتن عکسالعمل به صدا زدن نام
کودک و عدم تماس چشمی
 انجام حرکات و بازیهای تکراری و تکرار کلمات و جمالت
حساس بودن به نور ،صدا ،بو یا مزههای خاص
ّ 
تأثیر اوتیسم بر پوسیدگی دندانی
طبق تحقیقات انجامشده ،این کودکان در اغلب موارد از لحاظ
ساختار دندانی تفاوتی با کودکان عادی ندارند ،ا ّما به دلیل رژیم
غذایی نرم ،کاهش قدرت عضالت اطراف دهان و تمایل به نگهداری
غذا و عدم همکاری در برقراری بهداشت دهان گزارش دنداندرد،
حساسیت دندانی به دلیل مشکالت کالمی و ارتباطی ،پوسیدگی
ّ
دندانی و التهاب لثهای باالیی در این کودکان گزارش شده است.
تفاوت درمان دندانپزشکی در کودکان مبتال به
اوتیسم
ناتوانی کودک در برقراری ارتباط با محیط اطراف و دندانپزشک،
ناتوانی ذهنی کودک در پردازش درست صدا و دستگاههای
دندانپزشکی و نور یونیت باعث حرکات و عکسالعملهای شدیدی
در کودک میشود .در این کودکان برقرار کردن ارتباط کالمی،
چشمی و کاهش تمرکز و حرکات شدید ،درمان دندانپزشکی را به
یک چالش تبدیل میکند.
اقدامات بهداشتی ضروری در منزل و مالقات ّ
منظم
با دندانپزشک
والدین مسئول اصلی برقراری و حفظ بهداشت دهان و دندان
کودک خود هستند .مسواک زدن خو ِد کودک منعی ندارد ،ا ّما

آموزش آن وقتگیر و مرحله به مرحله است .در موارد اوتیسم
شدید -که کودک مقاومت شدیدی از خود نشان میدهد -کنترل
توجه به نیازهای
فیزیکی همراه با مسواک زدن توصیه میشود .با ّ
خاص این کودکان مراجعۀ دندانپزشکی ّ
منظم هر چهار تا شش
ماه توصیه میشود .انجام درمانهای پیشگیری دندانپزشکی مانند
فلورایدتراپی و فیروز سیلنت نیز به جلوگیری از پوسیدگی دندانی
این کودکان کمک میکند.
• انجام درمان دندانپزشکی در کودکان مبتال به اوتیسم
در موارد خفیف اوتیسم درمان به ترتیب شامل جلسۀ معاینۀ
کودک و آشنایی با محیط برای کاهش اضطراب و ترس کودک
است .در جلسات بعدی مالقات دندانپزشکی کوتاه ،حفظ آرامش
و سرعت عمل دندانپزشک و در صورت نیاز مهار فیزیکی کودک
توصیه میشود.
• در موارد اوتیسم شدید -که امکان درمان دندانپزشکی به
دلیل مقاومت کودک وجود ندارد -درمان دندانپزشکی با آرامبخش
یا بیهوشی عمومی طبق نظر پزشک معالج در بیمارستان بهصورت
سرپایی انجام میگیرد .از مزایای این روش انجام مراحل درمان در
یک جلسه و عدم اضطراب و ترس زیاد در کودک است.
مراحل درمان دندانپزشکی در کودکان
 .1مشاوره با پزشک معالج در مورد داروهای مصرفی و مداخالت
پیش از درمان
 .2ترتیب دادن جلسۀ معاینۀ کودک
توصیهها
• بهتر است کودک در جلسۀ اول معاینه آشنایی مختصری با
حس آشنایی اولیه در او ایجاد شود.
محیط پیدا کند و ّ
• در موارد مصرف دارو و وجود ترشّ ح ،مشاوره با پزشک معالج
توصیه میشود.
• جلسات دندانپزشکی کوتاه ،با حفظ آرامش دندانپزشک
و سرعت عمل باال و مهار فیزیکی کودک در موارد خاص توصیه
میشود.
• در مواردی که امکان درمان دندانپزشکی سرپایی کودک مبتال
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به اوتیسم وجود نداشته باشد ،درمان تحت بیهوشی عمومی یا با
آرامشبخش توصیه میشود.
مرکز مج ّهز دندانپزشکی بیمارستان قائم با مسئولیت
فنّی دکتر سپیده خلیلی آمادۀ ارائۀ خدمات به این
گروه کودکان است.
دکتر سپیده خلیلی
تخصصی
فوق
فلوشیپ
و
کودکان
پزشکی
ن
متخصص دندا
ّ
ّ
دندانپزشکی بیمارستانی
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،پشت مخابرات  ،ساختمان یاشار ،واحد
 16تلفن013-32131727 :

ابداع مادّۀ پُر کردن دندان با
ماندگاری دو برابری!
ایرنا :محقّقان دانشگاه اورگان مو ّفق به ساخت یک ما ّدۀ کامپوزیتی
برای پُر کردن دندان شدهاند که ماندگاری آن دو برابر بیشتر از
موا ّد استاندارد کنونی است .به گزارش پایگاه خبری ساینتیفیک
ریپورتز ،یکی از مهمترین گالیههای افرادی که دندانهایشان را
پر میکنند ،دوام و ماندگاری پایین کامپوزیتهای استانداردی
است که دندانپزشکها استفاده میکنند .گاهی به دالیل پزشکی
مختلف مانند کاهش گلبولهای سفید و ضعف سیستم ایمنی
مراجعۀ مداوم به دندانپزشک توصیه نمیشود و به همین دلیل
استفاده از موا ّد با ماندگاری باال ضروری است.
محقّقان دانشگاه اورگان مو ّفق به ساخت کامپوزیتی شدهاند
که نسبت به کامپوزیتهای عادی دو برابر دوام بیشتری دارد .در
ساخت این کامپوزیت از ترکیباتی استفاده شده است که به عنوان
الیۀ محافظتی برای ساخت سپرهای ضربهگیر ماشین و عرشههای
چوبی کشتی استفاده میشود و البته ضرری برای سالمتی ندارد.
محقّقان عالوه بر این کامپوزیت ،با استفاده از نوعی پلیمر به نام
 methacrylamidesمو ّفق به ساخت چسبی شدهاند که نسبت
به چسبهای متداول استفادهشده در دندانپزشکی سی درصد
قویتر است و ترکیب آن با کامپوزیت جدید منجر به ماندگاری
بیشتر آن میشود .این چسب نسبت به آنزیمهای موجود در بزاق،
انواع باکتری و آب مقاوم است.
براساس این گزارش ماندگاری کامپوزیتهای کنونی بین هفت
تا ده سال است .این کامپوزیتها بر اثر فشار ناشی از جویدن با
موا ّد غذایی سفت به مرور ترک میخورند یا بین کامپوزیت و دندان
ّ
محل رشد باکتریهاست و
حفرهای ایجاد میشود .همین حفره
به مرور ترمیم دندان را ضعیفتر میکند و حتّی ممکن است
جدی منجر شود .استفاده از کامپوزیتهای
به عفونتهای بسیار ّ
ماندگار گزینۀ مناسبی برای صرفهجویی در وقت و هزینه است.
نتایج این پژوهش در نشریۀ  Scientific Reportsمنتشر شده
است.

آسیبی که سفیدکنندههای
دندان بهجا میگذارند!
متخصصان براساس تحقیقی که روی محصوالت سفیدکنندۀ
ایسنا:
ّ
دندان انجام دادند ،دریافتند که این محصوالت -که حاوی هیدروژن
پراکسید یا آباکسیژنه هستند -به بافت عاج دندان -که زیر مینای
دندان قرار دارد -آسیب میزنند.
«کلی کینان» ،یکی از محقّقان دانشگاه استاکتون در آمریکا گفت:
در این بررسی به دنبال آن بودیم تا تأثیر هیدروژن پراکسید بر
کالژنها مشخّ ص شود .در این پژوهش تمامی قسمتهای دندان
توجه قرار گرفت و تمرکز اصلی بر تأثیر این ترکیب بر
مورد ّ
پروتئین موجود روی الیۀ دندان بود.

دندان حاوی عاج ،مینای دندان و بافتی است که ریشه را به لثه
متّصل میکند؛ در حالیکه در بیشتر تحقیقات روی سطح مینایی
دندان تمرکز شده است .این بررسی جدید به تأثیر ترکیب هیدروژن
پراکسید روی کالژنهایی پرداخته است که بیشتر الیۀ بافت عاج
را تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،محقّقان در بررسیهای خود و با
قرار دادن هیدروژن پراکسید روی عاج مشاهده کردند که با حضور
این ما ّده ،پروتئینهای موجود روی عاج دندان از بین رفتند.
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بـوی ِ
بـد دهـان!
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام صحبت کردن با دیگران با قیافۀ درهم و آزردۀ آنان مواجه میشوید و
گاهی حتّی خود را به عقب میکشند و شاید دوست نداشته باشند از فاصلۀ خیلی نزدیک با شما صحبت کنند .بوی بد
دهان میتواند مشکالتی را برای افراد چه در محیط خانواده و چه در محیط کار و اجتماع بهوجود آورد و چهبسا روی
اعتمادبهنفس و شخصیت افراد تأثیر بدی داشته باشد.
احساس درونی پس از استشمام تن ّفس فرد بوی تن ّفس تعریف میشود .اگر بوی تن ّفس ناخوشایند باشد ،اصطالح بوی
بد تن ّفس به آن اطالق میشود.
دکتر امیرحسین صمدنیا

بوی بد تن ّفس به سه دستۀ اصلی تقسیم میشود:
• بوی بد تن ّفس واقعی :احساسی که در مواقع دائمی بوی بد
دهان بهکار میرود و قابل اندازهگیری و تشخیص است.
• بوی بد تن ّفس کاذب :وقتی که بوی بد دهان قابل درک
نیست ،ا ّما بیمار از بوی بد دهان رنج میبرد.
• هالیتوفوبیا :بعد از درمان بوی بد تن ّفس حقیقی یا تشخیص
بوی بد تن ّفس کاذب ،اعتقاد فرد بر این است که بوی بد تن ّفس
وجود دارد که یک شرایط روانی است و مرتبط با یک حالت
خودبیمارانگاری است.
علل بوی بد دهان
در بیشتر موارد بوی بد دهان ناشی از عوامل داخل حفرۀ دهان
است .بررسی روی دوهزار نفر نشان داد که بوی بد دهان در 90
درصد دارای منشأ دهانی نظیر زبان 51 ،درصد بیماریهای التهابی
لثه 13 ،درصد بافتهای اطراف لثه و استخوان و  22درصد ترکیب
این عوامل است .زبان به علّت اینکه حاوی تعداد زیادی پرز و سطح
ّ
تجمع باقیماندههای غذایی،
محل مناسبی برای
مضرس است،
ّ
مدتهاست بهعنوان
باکتریها و محصوالت آنهاست .سطح زبان ّ
منشأ اصلی بوی بد دهان در نظر گرفته میشود .درواقع ارتباط
قویای بین پوشش زبان و ایجاد بوی بد دهان گزارش شده است.
عالوه بر عوامل ذکرشده ،خشکی دهان ،عوامل پاتولوژیک دهانی

بوی بد دهان میتواند
متعددی را
مشکالت ّ
برای فرد و پذیرش
اجتماعی او ایجاد کند.
استفاده از آدامس،
دهانشویه ،قرصهای
مکیدنی و ...تنها جزء
درمانهای مو ّقت و
زودگذرند.

و دندانی از قبیل پری کرونیت ،زخمهای راجعۀ دهانی ،ژنژویت
و پریودنتیت نکروزان ،ضایعات پوسیدگیزای عمیق همراه با گیر
غذایی و تخمیر غذا ،زخمهای بعد از کشیدن -که با لختۀ خون پر
شدهاند -تخلیۀ چرک ،دنچرهای آکریلی و ...نیز میتوانند بوی بد
دهان ایجاد کنند.
در موارد معدودتری نیز عوامل خارج دهانی نظیر بیماریهای
ق و بینی ،بیماریهای سیستمیک (دیابت) ،متابولیک
گوش ،حل 
یا هورمونی ،عدم کفایت کبد یا کلیه ،سرطان ریه و بیماریهای
معدهای یا رودهای باعث بوی بد دهان میشوند.
درمان بوی بد دهان
ً
توجه
درمان بوی بد دهان (با منشأ داخل دهانی) ترجیحا باید با ّ
به علّت آن صورت گیرد .از آنجا که بوی بد دهان ناشی از تجزیۀ
متابولیکی پروتئین موجود به گازهای بدبو با میکروارگانیزمهای
دهانی است ،میتوان درمانهای زیر را بهکار برد:
• پوشاندن بوی بد با استفاده از اسپریهای دهانی ،قرصهای
مکیدنی و موا ّد ّ
معطر در دهانشویهها یا افزایش قابلیت انحالل
ترکیبات بدبو در بزاق از طریق افزایش ترشّ ح بزاق با جویدن آدامس.
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ّ
مغذی داخل دهانی و
• کاهش مکانیکی موا ّد
میکروارگانیسمها که با تمیز کردن زبان با یک مسواک
معمولی انجام میشود یا در صورتی که زبان باردار باشد،
ترجیحاً از اسکراپهای زبانی استفاده میشود .استفاده از
این اسکراپها بوی بد دهان را تا  75درصد پس از یک
هفته کاهش میدهد .تمیز کردن زبان باید آنقدر ادامه
یابد که هیچگونه ما ّدۀ پوشانندهای قابل برداشت نباشد.
همچنین تمیز کردن ناحیۀ بیندندانی و مسواک زدن از
روشهای مکانیکی الزم برای کنترل پالک هستند که
باعث برداشتن موا ّد غذایی و ارگانیسمهای باقیماندهای که
موجب بوی بد دهان هستند ،میشوند.
• کاهش شیمیایی بار میکروبی دهان به این صورت که
همراه با مسواک استفاده از دهانشویه یک اقدام متداول
در بیماران دچار بوی بد دهان است .ترکیبات ف ّعال
ضد میکروبی نظیر کلر
در دهانشویهها معموالً از موا ّد ّ
هگزیدین ،ستیلپیریدینیوم کلراید ،روغنهای اصلی ،دی
اکسید کلرین ،پراکسید هیدروژن و تریکلوزان هستند.
تمام این موارد تنها بهطور مو ّقت میتوانند اثر کاهشی در
تعداد کلّی میکروارگانیسمهای حفرۀ دهان داشته باشند.
همانطور که ذکر شد بوی بد دهان میتواند مشکالت
متعددی را برای فرد و پذیرش اجتماعی او ایجاد کند.
ّ
استفاده از آدامس ،دهانشویه ،قرصهای مکیدنی و ...تنها
جزء درمانهای مو ّقت و زودگذرند و برای درمان قطعی
باید به دنبال عامل اصلی ایجادکننده و از بین بردن آن بود.
چند توصیه برای جلوگیری از ایجاد بوی بد
دهان
• سعی کنید روزی دو تا سه بار مسواک بزنید و دستِکم
یک بار نخ دندان بکشید.
• حتماً سطح زبان را با مسواک تمیز کنید.
• جویدن آدامس به خوشبو شدن دهان ،جلوگیری از
خشکی دهان و تکمیل بهداشت دهان کمک خواهد کرد.
• هر شش ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کنید تا
اگر مشکلی در لثه ،دندانها یا ترمیمهای شما وجود دارد
بهسرعت درمان شود.
متخصص
• در صورت داشتن مشکالت تن ّفسی حتماً با
ّ
گوش ،حلقوبینی مشورت کنید.
حد امکان از خوردن غذاهای چرب و سنگین
• تا ّ
مدتی باعث بدبو شدن دهان
خودداری کنید ،چون تا ّ
میشوند.
ّ
• خوردن سبزیجات معطر (مثل نعناع یا نوشیدن عرق
نعناع) در برطرف کردن بوی بد دهان و معده مؤثّر است.
حد کافی آب بنوشید.
• به ّ
• سیگار نکشید و از مصرف الکل خودداری کنید.
متحرک در دهان دارید ،حتماً با د ّقت آن را
• اگر پروتز
ّ
مسواک بزنید و تمیز کنید.
دکتر امیرحسین صمدنیا
ج ّراح ،دندانپزشک
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بهداشت داهن و دندا ن

دهانشویه فشار خون را باال
میبرد!

ایرنا :پژوهشهای اخیر محقّقان دانشگاه بیلور در امریکا نشان میدهد
ضد عفونیکنندۀ موجود در دهانشویه باکتریهای مفید
که ترکیبات ّ
دهان و دندان را از بین میبرد و میتواند به افزایش فشار خون منجر
شود.
به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز ،پژوهشها نشان میدهد که
باکتریهای موجود در سیستم گوارشی ،بهویژه روده نقش مؤثّری بر
سالمت کلّی بدن دارند .تأثیر باکتریهای دهان و دندان بر سالمت
توجه قرار گرفته است و بر اساس این تحقیقات بیماریهای
بهتازگی مورد ّ
لثه و تغییر باکتریوم دهان با بیماریهای قلبی ،آلزایمر و اختالل تن ّفسی
مرتبط است .همچنین یکی از مقالههایی که بهتازگی منتشرشده ،نشان
میدهد که باکتریهای دهان میتواند سرعت پیشرفت سرطان روده را
تسریع و بیماری را تهاجمیتر کند.
تحقیقات جدید نشان میدهد که تعادل میکروبیوم دهان میتواند
احتمال بروز بسیاری از بیماریها را کاهش دهد و زمانیکه این تعادل
از بین میرود ،خطر تشدید بسیاری از بیماریهای التهابی از قبیل
بیماریهای روده ،دیابت ،آرتریت روماتوئید ،چاقی و دیابت افزایش
مییابد .در ادامۀ نتایج این تحقیقات آمده است که تعادل میکروبیوم
مهمی
محیط دهان با تبدیل نیترات خوراکی به اکسید نیتریک نقش ّ
بر کنترل فشار خون و سالمت قلب و عروق دارد .اکسید نیتریک یک
مولکول سیگنالدهی است که به تنظیم فشار خون طبیعی کمک میکند.
ش آمده است کلر هگزیدین -که به عنوان یک
در ادامۀ این پژوه 
ضد عفونیکننده در دهانشویه استفاده میشود -ممکن است
ما ّدۀ ّ
باکتریهای تولیدکنندۀ نیتریک اکسید را نابود کند و باعث افزایش
فشار خون شود.
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 کند و در طول زمان ثابت باقی بماند ،بدن با مشکالت زیادی روبهرو
متوسط از بین هر سه فرد میانسال یک نفر به این
میشود .بهطور
ّ
عارضه مبتالست .فشار خون اصلیترین عامل بروز بیماریهای قلبی
و بیماریهای قلبی  -عروقی نیز مهمترین عامل مرگومیر در سراسر
ش در نشریۀ Frontiers in Cellular
جهان است .نتایج این پژوه 
منتشر شده است.
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والدین نگـران

به نفع کودکان امروزی باشد .مشکل از آنجایی بروز میکند که
کودک من غذا نمیخورد!
برخی از والدین دچار وسواس نسبت به فرزندان خود میشوند و با
بچۀ من اشتها ندارد!
ّ
حد کودک و رفتارهای مراقبتی اغراقآمیز
خاصی میخورد!
تحت نظر گرفتن بیش از ّ
کودکم فقط غذاهای ّ
موجب آسیبهای روحی به دلبندشان میشوند .پژوهشهای
بچه هیچ چیزی نمیخورد!
این ّ
انجامشده دربارۀ تأثیر اینگونه رویکردهای تربیتی نشان داده است
بچهها
بقیۀ ّ
ّ
بچۀ من خیلی کمتر از ّ
کودکانی که تحت مراقبتهای وسواسی والدین قرار گرفته بودند،
میخورد!
در بزرگسالی اعتمادبهنفس کمتری دارند .همچنین بروز چاقی در
فرزندم فقط از دستان من غذا میخورد!
دوران بلوغ در این افراد بیشتر است.
دخترم باید در مقابل برنامۀ تلویزیونی
در بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ دنیا زوجهای جوان در دوران
دکتر احیا زریدوست غذا بخورد!
بارداری باید عالوه بر آموزشهایی که در مورد بارداری و زایمان
پسرم فقط حین بازی خوراکی را پس نمیزند!
دریافت میکنند ،آمورشهایی دربارۀ
گلهمندیهای فوق تنها گوشهای از
نوزاد و شیرخوار بگیرند .البته این
گالیههای رایج والدین امروزی در مورد
پژوهشهای انجامشده نشان داده است
دورهها کافی نیست ،ولی الزم است.
تغذیۀ فرزند دلبندشان است ،ا ّما تا چه
کودکانی که تحت مراقبتهای وسواسی والدین
دورۀ شیرخوارگی به یک سال
اندازه این گالیهها واقعیاند؟
قرار گرفته بودند ،در بزرگسالی اعتمادبهنفس
ّ
نخست پس از تولد گفته میشود و
اگر شما متأ ّهل هستید و پدر یا مادر
کمتری دارند .همچنین بروز چاقی در دوران بلوغ
پایان این دوره نقطۀ عطفی در زندگی
شدهاید یا دوستانی دارید که فرزندی
در این افراد بیشتر است.
کودک بهشمار میآید .با ورود به سال
دارند ،شاید با شکایتهای باال آشنا
دوم زندگی دوران نوپایی آغاز میشود .کودک در این برهه از زندگی
باشید .به عنوان پدر یا مادر تا کجا و چرا باید نگران غذا خوردن
خود به دنبال استقالل و ابراز وجود است .یک نوپا میخواهد بهتنهایی
فرزند خود بود؟ والدین تا چه حد باید مراقب تغذیۀ کودک خود
باشند؟ یا تا چه س ّنی باید با دستان خود به آنان غذا بدهند؟ اص ً
غذا بخورد .در این راه حتماً به دلیل بیتجربگی ریختوپاش میکند
ال
و سبب زحمت والدین یا مراقب خود میشود ،ولی باید به او فرصت
یک کودک طبیعی از چه س ّنی میتواند بهطور مستقل غذا بخورد؟
داد تا تجربه کند و با سعیوخطا راهورسم درست خوردن را بیاموزد.
حدی گرهگشا باشد.
شاید پاسخ به پرسش آخر تا ّ
والدین همیشهنگران ،شاید نه به دلیل کثیفکاری بلکه به این دلیل
در سالهای اخیر با باال رفتن سطح تحصیالت و وضعیت
که کودک در این روش خودمختارانه قادر به تشخیص میزان نیاز
اجتماعی -اقتصادی ،پدر و مادرها تمایل به داشتن فرزندان کمتری
خود نیست ،از دادن قاشق به دست کودک خودداری میکنند و
دارند .درنتیجه اندازۀ خانوادهها کوچکتر شده و رویکرد والدین نیز
فرصت آزمون را از او دریغ میکنند .درست است که نوپای ما نیاز به
به تربیت و پرورش فرزندان تغییر کرده است .اکثر خانوادهها یک تا
کمک دارد ،ولی محافظت همهجانبه از او در تمام امور زمینۀ رشد
دو فرزند دارند ،بنابراین نسبت به گذشته زمان بیشتری را با فرزند
شخصیت وابسته را در او فراهم خواهد کرد.
یا فرزندان خود سپری میکنند .شاید تا اینجای تغییرات اجتماعی
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توجه به وزن ،میزان نیاز کودکان به منابع انرژی و غذا نسبت
با ّ
به بزرگساالن بیشتر است ،ولی این به معنای سیریناپذیری آنان
نیست .در اغلب موارد کودکان قادر به تنظیم میزان نیاز خود
هستند و پافشاری والدین یا مراقب کودک بر خوردن بیشتر نهتنها
موجب دریافت بیشتر نخواهد شد ،بلکه برعکس نوعی هراس نسبت
به ظرف غذا ایجاد میکند.
بسیاری از نوجوانانی که با معضل چاقی دستوپنجه نرم میکنند،
حد مراقبان خود
توجه بیش از ّ
کودکان الغری بودهاند که به دنبال ّ
دچار سردرگمی در برآورد میزان نیاز خود شدهاند و در دوران
جدی علیه سالمتی یعنی چاقی
شکوفایی و بلوغ ،باید با تهدیدی ّ
مبارزه کنند.
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سالمت کودکان

هدف از نوشتار حاضر تشویق والدین به رها کردن فرزند به حال
توجهی نسبت به رشد و تغذیۀ او نیست ،بلکه انتخاب
خود و بی ّ
رویکردی منطقی و منصفانه است .به یاد داشته باشیم کودکی که در
جا ّدۀ سالمت خود در محدودۀ طبیعی رشد میکند ،به اندازۀ نیاز خود
انرژی و غذا دریافت کرده است.
دکتر احیا زریدوست
متخصص کودکان و نوزادان
متابولیسم،
تخصص غدد و
فوق
ّ
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،انتهای خیابان  ،87ساختمان سینا
تلفن  013-33131665 :واتس آپ ،تلگرام و پیامک09116208730:
dr_zaridoust

تأثیر نوع زایمان بر
سالمت تنفّسی نوزاد!

مواد ّ شیمیایی موجود در گرد و خاک
خانگی؛ عامل چاقی کودکان!

خبرگزاری مهر :طبق نتایج تحقیقات جدید ،نوع زایمان
بر رشد ترکیب میکروبی روده (میکروبیومهای روده) در
توجه به مصرف آنتیبیوتیک مادر تأثیر دارد.
نوزادان ،بدون ّ
همین مسئله میتواند بر سالمت تن ّفسی نوزاد هم در طول
اولین سال عمرش تأثیرگذار باشد.
در این پژوهش -که دربارة  ۱۲۰نوزاد انجام شد-
مشخّ ص شد که کودکان متولّدشده به روش سزارین در
مقایسه با کودکان بهدنیاآمده به روش طبیعی ،در رشد
میکروبیومهای روده تأخیر دارند و فراوانی باکتریهای مضر
در آنان بهمراتب بیشتر است که همین مسئله میتواند علّت
افزایش احتمال خطر عفونتهای تن ّفسی در آنان باشد.
بالغ بر هزار نوع متفاوت باکتری در روده زندگی میکند
که عملکردهای مختلفی در سالمت دارند ،نظیر کمک به
هضم غذا ،تحریک رشد سیستم ایمنی و حفاظت از بدن
در مقابل عفونتها .بعد از تولّد تن ّوع میکروبهای روده
افزایش مییابد تا زمانی که به وضع کمابیش ثابتی برسد.
بهنظر میرسد که سرعت و الگوی دستیابی نوزادان به
میکروبیومهای روده تأثیر چشمگیری بر سالمت آنان در
سنین باالتر دارد .اختالل در رشد طبیعی میکروبیومهای
روده با برخی بیماریها نظیر بیماری رودۀ تحریکپذیر،
آسم ،آلرژیها و سرطان مربوط است .محقّقان با بررسی
ده بار مدفوع جمعآوریشده از نوزادان در طول سال اول
زندگیشان دریافتند که ترکیب میکروبیومهای روده در
نوزادان متولّدشده به روش سزارین و روش طبیعی بسیار
متفاوت است .در نوزادان متولّدشده به روش سزارین در
مقایسه با نوزادان متولّدشده به روش طبیعی ،میکروبیومهای
روده ثبات کمتری دارد و رشد گونههای باکتریایی
ترغیبکنندۀ سالمت موسوم به گونۀ بیفیدوباکتریوم با
تأخیر همراه است .همچنین نوزادان متولّدشده به روش
سزارین میزان بسیار باالتری از باکتریهای بیماریزای
روده داشتند .بهعالوه محقّقان دریافتند که میکروبیومهای
روده در اوایل زندگی با ّ
کل تعداد عفونتهای تن ّفسی در
طول سال اول زندگی مرتبطاند.

ذرات
ایرنا :پژوهشهای جدید نشان میدهد که گرد و خاک خانگی حاوی ّ
شیمیاییای هستند که عملکرد غدد درونریز را مختل میکنند و سبب رشد
و تکثیر سلولهای چربی ،چاقی و اضافهوزن کودکان میشوند.
ذرات شیمیایی خانگی و
این پژوهش برای اولین بار است که ارتباط ّ
سوختوساز کودکان را مورد بررسی قرار میدهد .پژوهشهای قبلی روی
تجمع
مدلهای حیوانی نشان داد که قرار گرفتن در معرض موا ّد شیمیایی ّ
تریگلیسیرید را افزایش میدهد و منجر به چاقی میشود .همچنین تحقیقات
دیگری ارتباط موا ّد شیمیایی خانگی با اختالل در عملکرد غدد درونریز در
انسان را تصدیق کردند .محقّقان دانشگاه دوک در نیویورک  194نمونه از گرد
و خاک خانگی را بررسی و موا ّد شیمیایی نمونهها را در آزمایشگاه استخراج
کردند .سپس این مواد از نظر قابلیت ترویج رشد سلولهای چربی در یک
مدل سلولی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که حتّی
غلظت بسیار کم این مواد میتواند منجر به تکثیر و رشد سلولهای چربی
شود .براساس آمار آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا ،کودکان روزانه در
معرض شصت تا صد میلیگرم از این مواد قرار میگیرند.
ذرات
محقّقان در ادامۀ آزمایشها بیش از صد ما ّدۀ شیمیایی مختلف را در ّ
گرد و خاک خانگی شناسایی کردند که حدود هفتاد درصد آن با رشد و
تکثیر سلولهای چربی ،چاقی و اضافهوزن مرتبطاند .این موا ّد شیمیایی ناشی
از موا ّد شوینده ،انواع پاککنندههای خانگی ،رنگ و لوازم آرایشی و بهداشتی
هستند .نتایج این پژوهش در نشست ساالنۀ  2019انجمن غدد درونریز در
نیو اورلئان ارائه شده است.
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آموزش مهارتهای زندگی از تو ّلد تا سه سالگی

طراوت رزاقی

انسانها برای زندگی در قرن بیستویکم بیش از هر چیز به داشتن مهارت در زمینههای گوناگون نیاز دارند.آنچه سبب
میشود انسان امروز راحتتر زندگی کند ،این است که خود دربارة شغلی که از آن امرار معاش میکند ،بهگونهای کام ً
ال
حرفهای عمل کرده تا در درآمدزایی و ارتباط با افراد مو ّفق باشد ،ا ّما آیا فقط کسب مهارت در زمینۀ تحصیل و شغل
خاصی دارد؟
میتواند سبب احساس شایستگی و مو ّفقیت شود؟ و آیا کسب مهارت ّ
سنوسال ّ
پاسخ این سؤاالت را به این صورت میتوان داد که مهارت در زندگی شامل مهارت انجام کارهای گوناگون و مهارت داشتن
در ساختن زندگی ّ
مهمی در روانشناسی باز
لذتبخش همراه با آرامش از نظر هیجانی است .به همین دلیل مبحث بسیار ّ
خاصی نمیشناسد و از بدو تولّد تا پایان
وسال
سن
زندگی
های
ت
مهار
شود.
ی
م
گفته
زندگی
های
ت
مهار
شده است که به آن
ّ
ّ
زندگی هر انسان میتواند بر میزان کیفیت زندگی وی اثرگذار باشد .در ابتدا به اختصار به مهارتهای دهگانه از مهارتهای
زندگی میپردازیم و در ادامه به آموزش مهارتهای زندگی به کودکان صفر تا سه سال اشاره خواهیم داشت.

مهارتهای زندگی شامل ده
بخش گوناگون است که عبارتاند
از:

 .1مهارت خودآگاهی
 .2مهارت همدلی
 .3مهارت روابط بین ِفردی
 .4مهارت ارتباط مؤثّر
 .5مهارت مقابله با استرس
 .6مهارت مدیریت هیجان
 .7مهارت ّ
حل مسئله
 .8مهارت تصمیمگیری
 .9مهارت تف ّکر اّ
خلق
 .10مهارت تف ّکر نقّادانه

مهارت خودآگاهی

توانایی شناخت نقاط ضعف و ق ّوت و یافتن تصویری واقعبینانه از خود؛ شناخت نیازها و
تمایالت فردی برای آشنایی با حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی
مهارت همدلی

درک دیگران و مشکالتشان در هر شرایطی؛ این مهارت به دوست داشتن و دوست داشتهشدن
و در نتیجۀ روابط اجتماعی بهتر افراد با یکدیگر میانجامد.
مهارت روابط بینِفردی

مشارکت و همکاری با دیگران همراه با اعتماد واقعبینانه که در کنار تقویت دوستیها ،به
دوستیهای ناسالم خاتمه میدهد تا کسی از چنین روابطی آسیب نبیند.
مهارت ارتباط مؤثّر

درک بهتر نیازها و احساسات دیگران ،به شیوهای که فرد بتواند نیازها و احساسات خویش را
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نیز در میان بگذارد تا ارتباطی رضایتبخش شکل گیرد.
مهارت مقابله با استرس

با آموختن این مهارت افراد هیجانهای مثبت و منفی
را در خود و دیگران میشناسند و سعی میکنند واکنشی
نشان دهند که این عوامل مشکلی برای آنان ایجاد نکند.
مهارت مدیریت هیجان

هر انسانی در زندگی خود با هیجانات گوناگونی ازجمله
غم ،خشم ،ترس ،خوشحالیّ ،
لذت و ...مواجه است و همۀ
این هیجانات بر زندگی او تأثیر میگذارند .شناخت و
مهار این هیجانات همان مدیریت هیجان است .برای
کسب این مهارت ،فرد باید بتواند بهطور کامل احساسات
و هیجانات دیگران را نیز درک و بهنوعی این هیجانات
را مهار کند.
مهارت ّ
حل مسئله

زندگی سرشار از مسائل ساده و پیچیده است .با کسب
این مهارت بهتر میتوانیم مشکالت و مسائلی را که هر
روز در زندگی برایمان رخ میدهند ،از سر راه زندگیمان
برداریم.
مهارت تصمیمگیری

برای برداشتن هر قدمیدر زندگی باید تصمیمگیری
کنیم .مسیر زندگی انسان را تصمیمگیریهای او
مشخّ ص میکند .با آموختن این مهارت اهداف خود را
واقعبینانه تعیین میکنیم و از میان راهحلهای موجود
بهترین را انتخاب میکنیم و مسئولیت عواقب آن را نیز
برعهده میگیریم.
مهارت تف ّکر خلاّ ق

تف ّکر یکی از مهمترین مهارتهای زندگی است.
مهارت تف ّکر اّ
خلق ،همان قدرت کشف ،نوآوری و خلق
ایدهای جدید است تا در موارد گوناگون بتوانیم راهی
جدید و مؤثّر بیابیم .با آموختن تف ّکر اّ
خلق هنگام
مواجهه با مشکالت و دشواریها احساسات منفی را به
احساسات مثبت تبدیل میکنیم .هنگامیکه تف ّکر اّ
خلق
را میآموزیم ،دیگر مشکالت زندگی مزاحم ما نیستند،
بلکه هر کدام فرصتی هستند تا راهحلهای جدید بیابیم
و مشکالت را بهگونهای حل کنیم که کسی تاکنون این
کار را نکرده است.
مهارت تف ّکر نقّادانه

این مهارت موجب میشود هر چیزی را بهسادگی
قبول یا رد نکنیم؛ ابتدا موضوع مورد نظر را بهخوبی
بررسی کنیم و پس از آن در مورد رد یا پذیرش آن
تصمیم بگیریم .با آموختن تف ّکر نقّادانه فریب دیگران
را نمیخوریم و به عاقبت امور بهخوبی فکر میکنیم؛
دقیق و درست تصمیم میگیریم و ارتباطات درستی
برقرار میکنیم.

مجلة پزشکی

اردیبهشت  -خرداد 98

سالمت کودکان

همانطور که پیش از این اشاره کردیم ،آموزش مهارتهای زندگی
برای داشتن جامعهای سالم ،شاد و مو ّفق ضروری است ،ا ّما آنچه باعث
شگفتی برخی از افراد در رویارویی با مبحث آموزش این مهارتها به
کودکان زیر سه سال میشود ،نحوۀ انجام این آموزشهاست .در پاسخ به
این پرسش میتوان گفت همانند تمامیآموزشهای پرورش هوش هیجانی
در کودکان ،این آموزشها نیز از طریق بازیهای گوناگون انجام میشود.
تمامیمهارتهای دهگانه را باید با انجام بازیهای ف ّعال ،زیبا و ّ
لذتبخش
به کودکان آموزش داد ،به عنوان مثال اولین مهارت ،خودآگاهی است که
شاید به نظر کمی عجیب یا حتّی مضحک بیاید که واقعاً کودک تا کمتر
از سه سالگی چه درک و فهمی از خودآگاهی و خودشناسی دارد که این
نیاز را احساس کند و به کشف وجود خود بپردازد .در اینجا الزم است
به این نکته در جهت روشنگری موضوع اشاره کنیم که کودک از زمان
حسی و هیجانی است و از زمانی که پا به عرصۀ گیتی
جنینی دارای ادراک ّ
میگذارد ،دائم در حال کشف دنیای درون و برون خود است و چه بهتر
که این کشف و شهود به کمک مربّی یا والدین سمت و سوی مناسبتری
بگیرد .در این خصوص با شناخت دورههای گوناگون رشد جسمی و عاطفی
کودک و انجام بازیهای مناسب و متناسب با شرایط س ّنی کودک در
جهت تعلیم و تربیت او با اطمینان قدم برمیداریم.
از مهارتهای ارتباط مؤثّر به کودک زیر یک سال به یکی از بازیهای
مؤثّر اشاره میکنیم .همانطور که میدانیم مهارتهای حرکتی کودک
تحرک دست و پا مشاهده میشود که با
حدود شش ماهگی به بعد با ّ
گرفتن وسایل بازی مانند جغجغه و حرکت دادن آن به اطراف و ایجاد
حس ّ
لذت ،رضایت و شادی را برای کودک ایجاد
صداهای خوشایند
ّ
میکند .والدین در این دوره میتوانند با اتّصال عکسهایی از افراد نزدیک
خانواده مانند مادربزرگ ،پدربزرگ ،خاله و ...روی وسایل بازی کودک و در
حس بینایی ،او را با چهرۀ نزدیکان
اختیار گذاشتن آن به کودک از طریق ّ
معرفی نسبت آن افراد با کودک و اعالم اسامی به
آشنا کنند .همچنین با ّ
کودک این امکان را به او بدهند که هرچه بیشتر و بهتر با آن افراد ارتباط
برقرار کند .این نوع بازیها به کودک بهخصوص در دورههای مختلفی که با
سن خود روبهرو میشود ،این امکان را
موضوع اضطراب غریبهها به اقتضای ّ
میدهد که بتواند بهتر و با آرامش بیشتری آن دورۀ سخت را سپری کند.
آموزش مهارتهای زندگی مت ّکی به دانش رشد انسان از جنبههای
جسمی و روانی است .همچنین نقش مربّی مهارتهای زندگی به عنوان
فردی آگاه و ّ
مطلع بسیار مهم است ،زیرا اغلب این آموزشها باید بسیار
طراحی بازیهای ّ
جذاب انجام گیرد.
دقیق و با حوصله و از طریق ّ
در انتها الزم است به این نکته اشاره کنیم که بهترین مربّی برای
کودکان زیر سه سال ،والدین و بهخصوص مادراناند و چه بهتر اینکه
مادران نسل امروز با کسب علم در کارگاههای مادر و کودک (با گرایش
آموزش مهارتهای دهگانۀ زندگی به کودکان) به علم کافی در این زمینه
طی مسیر از کمکهای حرفهای روانشناسان و مشاوران
دست یابند و در ّ
تربیتی کودکان نیز بیبهره نمانند .به دنیای زیباتر و امنتر باید امیدوار
بود .وقتی کودکانمان از بدو تولّد بهخوبی میدانند که برای زندگی بهتر
متضمن ّ
لذت و شادی نیست ،بلکه دانش و
تنها داشتن پول ،ثروت و مقام
ّ
مهارت خوب زندگی کردن راز اصلی برای ساختن زندگی شاد و امن است،
چگونگی ساختن روزهای شاد فرزندانمان را با علم بر مهارتهای زندگی و
اجرای هر لحظۀ آن مهارتها در زندگیمان تضمین میکنیم.
طراوت رزاقی
کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :رشت ،بلوار امام علی (ع) ،کیلومتر 4جادّۀ رشت به سنگر ،کوی
مهتاب ،باغ کریمی ،مدرسۀ طبیعتتیتی تلفن013-33692220 :
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مداخلۀ زودهنگام گفتاردرمانی
در بخش مراقبتهای ویژۀ نوزادان نارس

توانایی غذا خوردن و مکیدن یکی از ضروریترین رفتارهای نوزاد برای حفظ بقا ،یادگیری و تعامل است که تمامی
جنبههای رشدی او را دربرمیگیرد .تغذیۀ نوزادان شامل سه جزء اساسی استک مکیدن ،بلعیدن و تن ّفس .همۀ این
توجه قرار گیرد .هر ساله تقریبأ  2.500.000نوزاد زندگی خود را در بخش
سه جزء باید در تغذیه و بلع نوزادان مورد ّ
متخصصانی که در این حوزه در ارزیابی و تدارک نیازهای این نوزادان در
مراقبتهای ویژۀ نوزادان آغاز میکنند .یکی از
ّ
معرض خطر میتواند کمک کند ،آسیبشناس گفتار و زبان است.
زهرا خانزاده

بلع در نوزادان یک عمل فیزیولوژیک است که خودبهخود انجام
میشود و نیاز به یادگیری ندارد ،بنابراین اگر دستگاههای تغذیهای
نوزاد مشکلی نداشته باشد ،در کودکی که نارس به دنیا آمده ،اختالل
بلع با کمترین دخالت با تحریک صحیح به جریان طبیعی هدایت
خواهد شد .رفع مشکل بلع در نوزادی عالوه بر اینکه مشکالت تغذیۀ
حسی
کودک را در آن هنگام رفع میکند ،نقش مؤثّری در تکامل ّ
دستگاه گفتار و پیشگیری از بروز اختالل گفتار در آینده خواهد
داشت.
توانایی مکیدن برای نوزادان بسیار حیاتی است و بیشتر نوزادان
سالم -که بهموقع بهدنیا آمدهاند -بالفاصله بعد از تولّد توانایی مکیدن

سینۀ مادر یا شیشۀ شیر را دارند ،ا ّما این توانایی در نوزادان نارس
یا نوزادان با اختالالت کروموزومیو رشدی ناقص با تأخیر بیشتری
رخ میدهد .برای بلع دهانی مناسب الزم است مکیدن ،بلعیدن و
تن ّفس بهگونهای هماهنگ باشد که کودک بدون هیچ مشکلی شیر
را قورت بدهد .برای مکیدن سالم حرکات مناسب لبها ،گونهها،
زبان و کام الزم است و در عین حال شرایط بلع باید بهگونهای باشد
که شیر موجود در دهان وارد ریۀ کودک نشود .هماهنگی حرکات
اعضای مذکور به هدایت عصبی -مغزی سالم نیاز دارد ،بنابراین بروز
بیماری در هریک از اعضای فوق یا بیماریهای مغزی یا بروز حمالت
تش ّنجی میتواند باعث بروز اختالل مکیدن شود.
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 25درصد از کودکان درجات متفاوتی از اشکال در شیر خوردن را
خواهند داشت .علّت این اختالل میتواند ناهنجاریهای مادرزادی،
ناهنجاریهای اکتسابی و مشکالت رفتاری باشد .اختالل بلع در
کودکانی که شکاف کام و لب دارند یا دچار فلج مغزیاند یا کودکانی
با عالئم اختالل رشدی مانند اُتیسم بیش از سایر نوزادان خواهد بود.
عالئم و نشانههای اختالل تغذیه و بلع در کودکان
• کماندار شدن یا سفت شدن بدن در طول تغذیه
• تحریکپذیری یا عدم هوشیاری در طول تغذیه
• نخوردن غذا یا مایعات
• عدم پذیرش بافتهای مختلف از موا ّد غذایی
• زمان تغذیۀ طوالنی
• مشکل در جویدن
• مشکل در تغذیه با شیر مادر
• سرفه یا عق زدن در وعدههای غذایی
• آبریزش بیش از حد یا خروج موا ّد غذایی یا مایعات از دهان
یا بینی
• مشکل هماهنگی تن ّفس با خوردن و نوشیدن
• افزایش گرفتگی در وعدههای غذایی
• کیفیت صدای نفسآلود یا خشن
مکرر یا استفراغ
• تف کردن ّ
معین یا عفونتهای تن ّفسی
زمان
محدودۀ
• ذاتالریه در
ّ
• رشد کمتر از سن در افزایش وزن
تغذیه در NICU
حساس در بلع برای کودکان نارس موجود
یکی از شرایط خاص و ّ
( NICUبخش مراقبتهای ویژۀ نوزادان نارس) است .یکی از
متخصصانی که باید در واحد مراقبتهای ویژۀ نوزادان NICU
ّ
باشند ،آسیبشناس گفتار و زبان است که نوزادان را از لحاظ
مشکل مکیدن و بلعیدن ارزیابی میکند .پس از ارزیابی و پیشبینی
بلندمدت ،تغذیۀ دهانی را -که معموالً ارتباط
مدت و
ّ
دورههای کوتاه ّ
مستقیمی با وضعیت فیزیکی و فیزیولوژیکی دارد -شروع میکنند.
وضعیت عضالت در نوزادان نارس شل یا سفت است و عملکرد
تن ّفسی ضعیفی دارند.
به نظر میرسد وضعیت بدن به گازهای خون و مکانیک ریۀ نوزادان
با وزن کم در حین تولّد در طول تغذیه با لوله تأثیر میگذارد.
وضعیت دمر منجر به افزایش زیادی در اشباع اکسیژن خون شریانی
در طول تغذیه از راه لولۀ بینی ( )NG-Tubeمیشود .وضعیت دمر
ممکن است اجازۀ پیشرفت در حرکات ریه با کاهش انرژی مصرفی
برای تن ّفس خودبهخودی را بدهد و ممکن است دورۀ پشتیبانی
ونتیالتور را برای نوزادان نارس هنگام تولّد همراه با اختالل مزمن
ریوی کاهش دهد.
راهنماییهای الزم اولیه برای ایجاد الگوهای شخصی و بلع
میتواند در کاهش مشکالت جانبی ناشی از اختالل در بلع به نوزاد
کمک شایانی کند .هرچقدر شروع برنامۀ درمان زودتر باشد ،در
ایجاد سریع و بهموقع بلع دهانی و عدم استفاده از مواردی مانند
NG-Tubeبرای کودک کمککننده خواهد بود .شروع برنامه
شامل ارزیابی و درمان است.

مجلة پزشکی

اردیبهشت  -خرداد 98

سالمت کودکان

آسیبشناس گفتار و زبان موارد زیر را ارزیابی
میکند:
* چک کردن رفلکسهای دهانی
* چک کردن تن ّفس
حسی
* چک کردن سیستم ّ
* چک کردن وضعیت تغذیهای
اشکال یا ضعف در هرکدام از این مراحل با مداخلۀ زودهنگام
آسیبشناس گفتار میتواند آن را برطرف کند.
برنامههای درمان
برنامههای درمان -که پس از ارزیابی جامع آسیبشناس گفتار و
متخصصان کاردرمانگر ،فیزیوتراپیست
زبان و هماهنگی تیم درمانی با
ّ
و پزشک شروع میشود -شامل موارد زیر است:
حسی -حرکتی اندامهای دهان
 شروع تحریکات ّ
 افزایش تقویت اندامهای دهانی درگیر در بلع
 اصالح الگوهای تن ّفسی در جریان بلع
 شروع برنامۀ تغذیهای با همکاری مادر
توجه داشته باشید هرچه زمان مداخله زودتر باشد ،مشکالت
ّ
تغذیهای و عوارض جانبی این اختالل کمتر خواهد بود و نوزاد زودتر
شرایط طبیعی را در مهارتهای تغذیهای کسب میکند.
زهرا خانزاده
آسیبشناس گفتار و زبان و رئیس انجمن گفتاردرمانی گیالن
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،87ساختمان صابر ،طبقۀ  ،5واحد 12

تلفن013-33133203 :

www.KhanzadehClinic.com

توانایی مکیدن برای نوزادان
بسیار حیاتی است و بیشتر
نوزادان سالم -که بهموقع به
دنیا آمدهاند -بالفاصله بعد از
تولّد توانایی مکیدن سینۀ مادر
یا شیشۀ شیر را دارند ،ا ّما این
توانایی در نوزادان نارس یا
نوزادان با اختالالت کروموزومی
و رشدی ناقص با تأخیر بیشتری
رخ میدهد.
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شبادراری در کودکان

بیاختیاری ادراری یک مشکل شایع
در کودکان است که تقریباً در پانزده
درصد کودکان پنج ساله دیده میشود.
بچهها فقط شبادراری
بیشتر این ّ
( )Enuresisدارند .نوع اولیۀ آن یعنی
طی شب خشک
کودک هیچگاه در ّ
نبوده است و نوع ثانویۀ آن یعنی کودک
حداقل یک دورۀ شش ماهه مشکل در
دکتر مانی محیطی اصلی شب نداشته و کنترل ادرار داشته ،سپس
دچار بیاختیاری شبانه شده است.
شبادراری اولیه میزان باالیی از بهبود خودبهخودی دارد؛ پانزده
درصد در سال.
درمان نوع اولیه شامل یک روش یا ترکیبی از روشهای زیر است:
	• آموزش به کودک و اطمینانبخشی
	• درمان انگیزشی
	• درمانهای ف ّعال
زمانی که والدین و کودک عالقهمند و باانگیزه برای درمان
مدت سه تا شش ماه از آموزش و روشهای
درازمدت باشند ،برای ّ
ّ
انگیزشی استفاده میشود و درمانهای ف ّعالتر بعدی شامل دارو و
زنگهای هشدار زمانی که کودک بزرگتر شود ،فشارهای اجتماعی
افزایش یابد و اعتمادبهنفس کودک تحت تأثیر قرار گیرد ،استفاده
خواهد شد.
مدت زنگهای هشداری و آگاهکننده
برای درمان طوالنی ّ
مدت دارو مؤثّر است.
مؤثّرترند ،ا ّما برای درمان کوتاه ّ
آموزش ،توصیه و کمک به کودک

بچه است ،نه والدین و نه پرستار کودک.
شبادراری نه اشتباه ّ

بچهها نباید برای خیس کردنهای شبانه تنبیه بدنی شوند .آثار
ّ
خیس کردن کودک را میتوان با استفاده از محافظهای تختخواب،
ملحفه و پتوی یکبار مصرف یا کام ً
ال قابل شستوشو ،اسپریهای
بچه قبل از لباس پوشیدن و
خوشبوکننده ،شستوشوی کامل ّ
استفاده از نرمکنندهها و کرمها برای جلوگیری از زخم پوست و
عرقسوز شدن کاهش داد.
استفاده از یک تقویم و تعیین شبهای خیس و خشک تأثیر درمان
طی روز
و مداخله را نشان خواهد داد .کودک باید تالش کند که در ّ
بهطور ّ
منظم ادرار کند ،چهار تا هفت بار در روز و بالفاصله قبل از خواب
طی خواب بیدار شد ،والدین یا مراقب او را به توالت ببرند.
و اگر در ّ
در این کودکان نوشیدنیهای حاوی کافئین و شکر زیاد نباید
مصرف شود ،بهویژه در هنگام بعدازظهر و عصرها .مصرف مایعات
روزانه باید حداکثر تا اوایل بعدازظهر محدود شود.
• درمانهای انگیزشی شامل برچسبهای تشویقی
• زنگها و هشدارهای شبادراری
• دسموپرسین
میتوان توصیه کرد که از میزان کلّی نیاز مایعات روزانۀ کودک
چهل درصد آن را در صبح و بین ساعتهای هفت صبح تا دوازده
ظهر استفاده کند .چهل درصد بین دوازده ظهر تا پنج عصر و تنها
بیست درصد مایعات را پس از ساعت پنج عصر استفاده کند ،زیرا
با این روش کودک ضمن اینکه نیاز مایعات بدن خود را تأمین
میکند ،در هنگام غروب و شب نیاز کمتری خواهد داشت ،ا ّما اگر از
این فرمول استفاده نشود و تنها مایعات هنگام شب را محدود کنیم،
معموالً مو ّفق نخواهیم بود.
استفادۀ روتین از پوشک و پدها به دلیل کاهش انگیزۀ کودک
برای برخاستن از خواب در نیمهشب توصیه نمیشود ،مگر در موارد
استثنا که کودک در بیرون از خانه قرار است بخوابد.
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درمان انگیزشی

زمانی که کودک بتواند و قبول کند که مقداری از مسئولیت را بپذیرد و در درمان
که ممکن است چندین ماه تا به دست آمدن نتیجه طول بکشد -شرکت کند،میتوان او را تشویق کرد که پیشرفت خود را ثبت و گزارش کند .برنامۀ تشویقی
و جایزه دادن به کودک از کارهای ساده شروع میشود ،مثل رفتن به توالت درست
قبل از خوابیدن ،البته ابتدا نباید فقط روی خشک بودن او در شب تأکید شود .سپس
بهصورت آهسته باید تشویقها را بر اساس قرار گذاشتن با کودک بیشتر کرد ،مث ً
ال یک
استیکر یا برچسب کارتونی روی تقویم او به ازای یک شب خشک بودن یا یک کتاب به
ازای یک هفتۀ متوالی خشک بودن او در نظر گرفت و رفتهرفته انتظارات را باال ببریم.
جریمه کردن کودک مث ً
ال پس گرفتن هدایای تشویقی گذشته اثر معکوس دارد و
توصیه نمیشود.
درمان انگیزشی یک روش خوب در کودکانی است که پنج تا هفت سال سن دارند و
هرشب خود را خیس نمیکنند .اگر پس از گذشت سه تا شش ماه بهبودی رخ ندهد،
افزودن درمانهای ف ّعال توصیه میشود.
درمانهای ف ّعال

زنگهای شبادراری شامل یک سنسور هستند که در لباس زیر کودک یا در
تختخواب او قرار داده میشوند و نم رطوبت را تشخیص میدهند و بسته به نیاز و
توانایی کودک ابزار تحریکی او را مث ً
ال بهصورت لرزشی یا صوتی تعیین میکنند و به
کودک آموزش میدهند که بیدار شود یا با انقباض مثانه قبل از خیس کردن جلوی
آن را بگیرد.
بچههایی است که به مشاوره و توصیههای مصرف مایعات
این روش درمان اول برای ّ
و توالت رفتن و برنامۀ تشویقی پاسخ نمیدهند و در خانوادههای با انگیزۀ باال و
بچههایی با شبادراری زیاد (بیش از دو بار در هفته) بهترین عملکرد
همکاری خوب و ّ
را دارد.

زنگ در بیرون لباس
کودک و بر روی شانه
اش قرار داده میشود.
و با یک سیم زنگ به
سمت زیر شلواری هدایت
شده و به سنسور حساس
به خیس شدن و رطوبت
متصل میشود.

سایر روشهای درمانی در موارد زیر استفاده میشوند:
مدت باشد.
• هدف بهبود سریع یا کوتاه ّ
• کودک یا والدین نخواهند از زنگ هشدار شبادراری استفاده کنند.
• کودک فقط یک یا دو بار در هفته تختخواب خود را خیس کند.
• والدین دچار مشکالت عاطفی و احساسی شده باشند.
• والدین دچار خشم و عصبانیت شده باشند یا کودک را مدام سرزنش کنند.
آموزشها و عوارض ناخواسته و جانبی
باید به خانواده آموزش داد که خود کودک مسئول زنگ است .هر شب قبل از
خواب کودک زنگ را تست میکند و باید برای خود مرور کند که وقتی زنگ شروع
به لرزش یا صدا دادن میکند ،چه کارهایی باید انجام دهد.
توالی کارهای کودک بدین صورت است:
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کودک باید زنگ را خاموش کند و ادرار کامل
بچه
خود را در توالت تخلیه کند .اگر در ابتدا ّ
نتواند بهطور کامل بیدار شود ،والدین باید او را
بهطور کامل بیدار کنند ،کودک پس از اتمام ادرار
کردن به تختخواب برمیگردد و لباس و ملحفۀ
زیر خود را تعویض میکند.
کودک سنسور را ابتدا با یک پارچۀ خیس
سپس با پارچۀ خشک تمیز میکند یا در صورتی
که قابل تعویض و یکبار مصرف باشد ،آن را
تعویض و جایگزین میکند.
مجددا ً تنظیم میکند ،سپس
کودک زنگ را
ّ
میخوابد .اثر منفی زنگ در بعضی موارد شامل
تحریک پوست ،مزاحمت برای سایر اعضای
خانواده و زنگ زدنهای ناخواسته در اثر خوب
عمل نکردن آن و مشکالت کار کردن با این
وسیله است.
درمان با زنگ هشدار باید زمانی که کودک به
مدت چهارده روز پشت سر هم خشک باشد ،ادامه
ّ
پیدا کند که این مرحله معموالً بین دوازده تا
شانزده هفته طول میکشد .اگر پس از سه ماه
به پاسخ کامل نرسیم ،ا ّما تعداد شبهای خیس
کمتر شده باشد ،باید درمان را ادامه داد .اگر پس
از سه ماه هیچ پاسخی نداشتیم ،از درمانهای
پیشرفتهتر استفاده میشود.
در موارد عود پس از قطع درمان یعنی بیش از
دو بار در هفته خیس کردن در دو هفتۀ متوالی
مجددا ً درمان را شروع کرد و ادامه داد.
باید ّ
دسموپرسین
ضد ادراری یک
• دسموپرسین یا هورمون ّ
بچههای
در
ادراری
داروی مهم برای درمان شب
ّ
بزرگتر از پنج سال است که به درمانهای اولیۀ
آموزشی یا درمانهای بر اساس تشویق و پاداش
پاسخ ندادهاند.
• این روش به عنوان روش جایگزین درمانی در
خانوادههایی استفاده میشود که به دنبال درمان
سریعتر هستند یا اص ً
ال تمایلی به برنامههای
درمانی زنگهای هشداردهنده ندارند یا همکاری
الزم برای این برنامهها در آنها وجود ندارد.
• دسموپرسین بهترین عملکرد را در کودکانی
دارد که پلی اوری شبانه دارند ،یعنی تولید ادرار و
درنتیجه حجم ادرار شبانۀ باالیی دارند و عملکرد
و ظرفیت مثانۀ آنها طبیعی است.
• تعریف پُر ادراری شبانه عبارت است از حجم
تولید ادرار شبانه بیش از  130درصد ظرفیت
سن کودک.
نرمال مثانه بر اساس ّ
• در مقایسه با روشهای دیگر درمانی
دسموپرسین کمابیش گران است.
بچههایی که کاهش سدیم خون دارند یا
• در ّ
سابقۀ کاهش این یون در سرم وجود دارد ،استفاده
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ار دسموپرسین ممنوع است .میزان عود پس از قطع این دارو باالست.
• شروع دارو بهصورت خوراکی و در اواخر غروب است و با دوز کمتر
شروع میشود ،سپس تنظیم میشود .امروزه از فرم اسپری داخل بینی
دارو به دلیل افزایش احتمال خطر کاهش سدیم خون و تش ّنج استفاده
نمیشود.
• داروهایی که بهصورت  meltیا ژلهای زیر زبان استفاده میشوند،
سی تا شصت دقیقه قبل از خواب تجویز میشوند.
• اگر کودک برنامهای بیرون از خانه بهصورت اردو دارد ،باید قبل از
شش هفته دارو برایش شروع شود تا به میزان مؤثّر برای او برسیم و مطمئن
طی سفر برایش مؤثّر خواهد بود .مهمترین عارضۀ جانبی
شویم که در ّ
دسموپرسین کاهش سدیم خون در اثر افزایش مصرف مایعات است.
تعریف عود پس از درمان
 بیش از یک شب خیس کردن در ماه پس از یک دورۀ خشک بودن
 در موارد عود باید از درمانهای ترکیبی استفاده کرد.
 موارد مقاوم به درمان یعنی کمتر از پنجاه درصد بهبود عالئم دیده
شود.
دالیل عدم پاسخ شامل موارد زیر است:
• مثانۀ بیشف ّعال
• بیماری زمینهای مثل دیابت شیرین
• استفادۀ نادرست از زنگهای تشویقی
• یبوست مخفی
ّ
• آپنة خواب یا قطع تنفس لحظهای در خواب
• عوامل اجتماعی و احساسی
ضد افسردگی سه حلقهای شامل ایمیپرامین -که از همه
داروهای ّ
ضد ادراری ،شل
بیشتر استفاده میشود -موجب تحریک ترشّ ح هورمون ّ
شدن عضلۀ مثانه و کاهش زمان خواب دیدن کودک میشوند و امروزه
به عنوان ّ
خط سوم درمان استفاده میشوند .عوارض جانبی آن شایع
نیست و شامل عصبی شدن ،تغییر در شخصیت و اختالل خواب است،
ا ّما مهمترین عارضۀ جانبی ایمیپرامین اختالل در سیستم قلبی -عروقی
است .قبل از تجویز این داروها باید وزن ،قد و فشار خون کودک گرفته
شود و یک نوار قلب به عنوان ارزیابی اولیه داشته باشیم.
روشهای دیگر درمانی
حمام یا بیدار شدن
بیدار کردن کودک پس از خوابیدن برای رفتن به ّ
بچههایی که فقط یک بار و
بچههای بزرگتر؛ از این روش در ّ
با ساعت در ّ
در زمان مشخّ ص تختخواب خود را خیس میکنند ،استفاده میشود یا در
بچههای بزرگتر که خودشان
بچههای کوچکتر برای شروع درمان یا در ّ
ّ
یا والدین این روش درمانی را انتخاب میکنند.
ساعتهای زنگدار
شامل بیدار کردن کودک با زنگ ساعت؛ دو تا سه ساعت پس از
خوابیدن کودک بهطور روتین میشود.
آموزش مثانه
مدت طوالنیتر
شامل درخواست از کودک برای نگه داشتن ادرار به ّ
برای افزایش ظرفیت مثانه که به عنوان یک روش درمانی منفرد یا
تکمیلی زیاد از آن حمایت نمیشود.

نکتۀ پایانی
بچهها بهطور خودبهخودی
بیاختیاری ادراری شبانه در بیشتر ّ
و با گذشت زمان بهبود مییابد و در مواردی که نیازمند درمان
و پیگیری است ،نیاز به حوصله و سعۀ صدر والدین و مراقبان
کودک و پرهیز از هرگونه قضاوت ،سرزنش یا تنبیه کودک است
مخرب روحی
تا بتوان به بهترین نتیجۀ درمانی رسید و از آثار ّ
و روانی آن در کودک جلوگیری کرد.
دکتر مانی محیطی اصلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری
ّ
نشانی :رشت ،ابتدای خیابان تختی ،جنب شهرداری منطقة سه،
کوچة بنفشه ،ساختمان فاطیما تلفن013-32114922 :
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مناسبت

روز

ماه

هفتۀ سالمت

1-7

اردیبهشت

روز زمین پاک

2
( 22آوریل)

“

2-8

“

5
( 25آوریل)

“

4-10
(هفتۀ آخر آوریل)

“

8
( 28آوریل)

“

17
(اولین سهشنبۀ ماه می)

“

روز جهانی ماما
روز جهانی بهداشت دست

15
( 5می)

“

روز جهانی صلیب سرخ
روز جهانی جوان

18
( 8می)

“

روز جهانی تاالسمی

18
( 8می)

“

روز جهانی پرستار

22
( 12می)

“

روز جهانی خانواده

27
( 17می)

“

روز جهانی فشار خون باال

27
( 17می)

“

روز جهانی تیروئید

4
( 25می)

خرداد

4-10

“

4-10

‘‘

10
( 31می)

‘‘

24-30
( 14تا 20ژوئن)

‘‘

هفتۀ ایمنی راهها
روز جهانی پیشگیری از ماالریا
هفتۀ جهانی واکسیناسیون
روز جهانی بهداشت حرفهای و سالمت
شغلی
روز جهانی آسم و آلرژی

هفتۀ جهانی تیروئید
هفتۀ ملی بدون دخانیات
روز جهانی بدون دخانیات
هفتۀ جهانی سالمت مردان

