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زپشكي و سالمت

چاقی و بیماریهای پوستی

دکتر رعنا رفیعی

اضافهوزن و چاقی بهجز عدم تناسب در ظاهر فرد ،با یکسری از بیماریهای پوستی ناخوشایند نیز همراهی
متخصص پوست است .اغلب افراد چاق از تیرگی نواحی فلکسور
دارد که اغلب یکی از علل مراجعة این افراد به
ّ
(چینها) نظیر گردن ،کشالة رانها ،زیر بغل ،زیر سینهها و پلکها شاکی هستند که گاهی نمایی مخملی تیره
(آکانتوز نیگریکانس) ایجاد میکند و روی آن آویزههای پوستی یا گوشوارههایی نیز اضافه میشود که بهویژه در
ناحیة گردن و دور چشم منظرة نازیبایی ایجاد میکند و اغلب بیماران آن را با زگیل اشتباه میگیرند.
این تغییرات نشاندهندة نوعی مقاومت به هورمون انسولین است و با کاهش وزن تا حدودی برگشتپذیر
است .این نمای بالینی اگر بهصورت حاد ظاهر شود ،میتواند حتّی در زمینة بدخیمیها باشد .آویزههای پوستی
میتوانند جنبة ارثی هم داشته باشند و در افراد الغر هم ایجاد شوند.
*

ترکهای پوستی یا استریا نیز میتواند در افرادی که
بهصورت ناگهانی اضافهوزن پیدا میکنند ،ایجاد شود که در
ابتدا ارغوانیرنگ و بهتدریج سفید میشود .این حالت بیشتر در
زمان بلوغ ،با مصرف کورتونها ،در حاملگی و در افرادی که با
بدنسازی دچار افزایش بافت عضالنی میشوند ،دیده میشود و
متأسفانه درمان مؤثّری برای آن وجود ندارد.
ّ
یکی دیگر از مشکالت ،سلولیت و ناهموار شدن پوست در
تجمع چربی است که درمانهای مؤثّر بر آن نیز
نواحی دچار ّ
محدود است .ابتال به انواع عفونتهای قارچی و عرقسوز،
بهویژه در فصل تابستان به دلیل مرطوب و محبوس ماندن
نواحی خمکننده یکی دیگر از مشکالت بهویژه در افراد چاق
است که البته در زمینة اگزمای سبورییک و یا بیماریهای
زمینهای دیگر نظیر دیابت تشدید میشود .در این افراد حتّی
عفونتهای کاندیدایی در بین انگشتان دست هم ایجاد میشود.
از این رو به افراد چاق توصیه میشود که از پوشیدن لباسهای
تنگ و الیاف مصنوعی و تماس طوالنی با آب اجتناب کنند و
حد امکان خشک نگه دارند.
نواحی مبتال را تا ّ
عفونتهای سطحی و عمقی فولیکول مو در نواحی زیر شکم،
سینهها ،باسن و رانها در افراد چاق شایعتر است ،حتّی بعضی
از بیماریهای پوستی نظیر لیکن پالنوس و پسوریازیس نیز با
سندرم متابولیک و چاقی مرتبط هستند.
احتمال مشاهدة موی زائد و ریزش مو با الگوی مردانه و
آکنههای شدید ناحیة چانه در زنان چاق مبتال به سندرم
تخمدان پلیکیستیک بیشتر است .ادم لنفاوی و عوارض ناشی
از آن با چاقی بیمارگونه مرتبط است و احتمال مشاهدة عروق
واریسی با چاقی افزایش مییابد.
جالب است بدانیم که ترکهای ناحیة پاشنة پا نیز در افراد
چاق بیشتر گزارش شده است .در مجموع به نظر میرسد که
تناسب بدنی و کاهش وزن عالوه بر سایر مزایایی که در جهت
شدت این مشکالت پوستی
ارتقای سالمت فرد دارد ،در کاهش ّ
نیز مؤثّر است و قبل از هر اقدام درمانی دیگری توصیه میشود.
تخصصی درموپاتولوژی
* فلوشیپ
ّ
نشانی :خیابان سردار جنگل ،مرکز آموزشی -درمانی رازی
تلفن33541001-2:
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گفتوگو با دکتر علی سعیدی مهرورز؛

چاقی؛

زنگ خطر سنگهای صفراوی
چاقی و تغذیة نامناسب یکی از شناختهشدهترین معضالت جوامع
در قرن حاضر است که میتواند به یکی از مهمترین دالیل برای
انواع بیماریها تبدیل شود .سنگ کیسة صفرا یکی از بیماریهایی
است که در اثر رسوب کلسترول در نتیجة مصرف زیاد موا ّد چربی
ایجاد میشود .در کشورهای غربی از هر پنج نفر یک نفر سنگ
صفراوی پیدا میکند ،ولی در کشور ما ظاهرا ً شیوع این بیماری
قدری کمتر است .در این زمینه گفتوگویی با دکتر علی سعیدی
متخصص ج ّراحی عمومی ،انجام دادیم که در ادامه
مهرورز،
ّ
میخوانید.
گفتوگو :ناهید آهنگری

لطف ًا در ابتدا مختصری دربارة کیسة صفرا و
وظیفة آن در بدن توضیح دهید.
کیسة صفرا اندام کوچکی واقع در ناحیة پایین کبد است و با ذخیرة
صفرا و ترشّ ح به درون رودة کوچک هنگام ورود غذا به هضم و گوارش
کمک میکند.

عکس :بابک چنگیزی

ندارد ،ولی بهطور کلّی رژیم غذایی پرچرب میتواند عوامل ذکر شده
را تسریع کند .از آنجایی که علل دیگری همانند تخلیه نشدن کامل
صفرا یا افزایش بیلیروبین به علّت اختالالت خونی در بروز سنگ
خاص غذایی را نمیتوان عامل
کیسة صفرا نقش دارند ،بنابراین رژیم
ّ
اولیه به حساب آورد.

دالیل به وجود آمدن سنگ
این بیماری چه عالئمی
حد
تشکیل سنگ به علّت غلیظ شدن بیش از ّ
کیسة صفرا چیست؟
دارد؟
مایع صفراوی داخل کیسه است که باعث
تشکیل سنگ به علّت غلیظ شدن بیش
بسیاری از بیماران مبتال به سنگ
میشود هستة اولیة سنگ به علّت رسوب
حد مایع صفراوی داخل کیسه است
از ّ
کیسة صفرا ممکن است با هیچ
کلسترول و تشکیل شنریزه تولید شود.
به
سنگ
اولیة
هستة
شود
ی
م
باعث
که
عالئمی مواجه نشوند ،ولی عالئم آن با
علّت رسوب کلسترول و تشکیل شنریزه
مسدود شدن مو ّقت یکی از مجراهای
تولید شود .عواملی مانند سابقة خانوادگی،
صفراوی بروز میکند .این عالمت
حاملگی ،کاهش یا افزایش ناگهانی وزن،
میتواند درد شدید ناگهانی در باالی
ضد
هورموندرمانی با استروژن و قرص ّ
شکم باشد که یک تا پنج ساعت طول
بارداری با میزان باال ،مصرف داروی جم
میکشد و از آن به عنوان کولیک
فیبروزیل ،باال بودن کلسترول خون و
صفراوی یاد میشود .این درد به پشت
دیابت از عوامل مستعدکنندة ایجاد آن
انتشار پیدا میکند و معموالً بعد از
هستند.
غذای چرب ظاهر میشود و میتواند
حتّی بیمار را از خواب بیدار کند .این
آیا نوع تغذیه در ایجاد سنگهای کیسة صفرا
دردها ابتدا با فاصلههای طوالنی است و به مرور زمان فواصل
تأثیری دارد؟
دردها کاهش مییابد و گاهی اوقات با ته ّوع و استفراغ نیز همراه
تغذیة اختصاصی برای جلوگیری از ایجاد سنگ کیسة صفرا وجود
میشود.
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سنگ کیسة صفرا

عوارض عدم ج ّراحی سنگ
کیسة صفرا بهصورت حاد با
انسداد دائمی مجاری صفراوی
با حالتهای کل هسیستیت یا
التهاب آن یا کالنژیت (التهاب
مجاری صفراوی) و پانکراتیت
یکند.
(التهاب لوزالمعده) بروز م 

انواع سنگهای کیسة صفرا کداماند؟
سنگها به دو نوع کلسترولی (هشتاد درصد) و رنگدانهای یا پیگمانت (بیست درصد) بر
اساس علّت اولیة آن تقسیم میشود.
جراحی و دارویی سنگ کیسة صفرا چگونه است؟
درمان ّ
جراحی و برداشتن کیسة صفرا به
درمان قطعی سنگهای کیسة صفرای عالمتدار با انجام ّ
روش الپاراسکوپیک است .درمان دارویی با قرص اورسودوکسی کولیک اسید است که فقط در
جراحی را ندارند ،توصیه میشود؛ اگرچه آن نیز باید بیش از
افرادی که ّ
تحمل بیهوشی و عمل ّ
مجدد سنگ بعد از قطع آن نیز وجود دارد.
دو سال مصرف شود و احتمال ایجاد ّ
آیا کسی که کیسة صفرایش را درآورده است ،میتواند غذای چرب
بخورد؟
صفرا به وسیلة کبد ترشّ ح میشود ،در کیسة صفرا ذخیره میشود و پس از مصرف غذای
چرب و سنگین و ورود چربی به رودهها ،کیسه منقبض میشود و مقدار زیادی وارد روده
جراحی ترشّ ح صفرا از کبد وجود دارد ،ولی
میشود و به هضم چربی کمک میکند .بعد از عمل ّ
بهطور مستقیم وارد روده میشود و جایی برای ذخیرة آن نیست ،بنابراین امکان ورود حجم
باالی صفرا به داخل روده وجود ندارد .بنابراین بعد از عمل حدود شش ماه تا یک سال بیمار
غذای چرب و سنگین را نمیتواند هضم کند .بنابراین توصیه به مصرف غذاهای کمچرب و
حجم کمتر در هر وعدة غذایی میشود تا مشکل گوارشی ایجاد نشود.
جدی نگیرد و کیسة صفرا داخل شکم وارد
جراحی را ّ
اگر بیمار عمل ّ
شود ،چه اتّفاقی میافتد؟
جراحی سنگ کیسة صفرا بهصورت حاد با انسداد دائمی مجاری صفراوی با
عوارض عدم ّ
ب
حالتهای کلهسیستیت یا التهاب آن یا کالنژیت (التهاب مجاری صفراوی) و پانکراتیت (التها 
متعددی برای
لوزالمعده) بروز میکند که هر کدام از آنها میتواند عالئم و مشکالت درمانی
ّ
بیماران ایجاد کند.
تجمع چرک ،التهاب شدید یا گانگرنه شدن آن
یا
آمپیم
صورت
ه
ب
عفونت
شایعترین فرم
ّ
جراحی الپاراسکوپیک
اتّفاق میافتد ،بهخصوص در بیماران دیابتیک که نیازمند درمان فوری ّ
هستند.
وارد شدن سنگ به داخل مجاری صفراوی نیز نیازمند بهکارگیری روشهای
کالنژیوپانکراتوگرافی با رزونانس مغناطیسی ( )MRCPیا ( ERCPاندوسكوپي پيشرفته

به منظور خروج سنگ و رفع انسدادهاي
مجراي صفراوي) است.
برای پیشگیری از سنگ
کیسة صفرا چه باید کرد؟
پیشگیری عمومی برای جلوگیری از
ایجاد سنگ کیسة صفرا وجود ندارد،
ولی چنانچه قب ً
ال توصیه شد ،کنترل و
جلوگیری از عوامل مستعدکنندة سنگ
الزم است که میتواند اقداماتی مانند
حذف نکردن وعدههای غذایی روزانه،
کاهش وزن تدریجی ،حفظ وزن مناسب و
پرهیز از چاقی و انجام ورزش مرتّبباشد.
متخصص ج ّراحی عمومی ،دارای گواهینامة
*
ّ
الپاراسکوپی از دانشگاه سنت پیر اروپا

نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب ،پشت
داروخانة شبانهروزی گلسار ،ساختمان حکیم
تلفن 33131690 :

سیاری از بیماران مبتال به
ب
نگ کیسة صفرا ممکن
س
است با هیچ عالئمی مواجه
شوند ،ولی عالئم آن با مسدود
ن
دن مو ّقت یکی از مجراهای
ش
صفراوی بروز میکند.
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خشكي چشـم
اشک چشم مایع ش ّفافی
غدهای در پشت
است که از ّ
پلکهای فوقانی و قسمت
باال و خارج کرة چشم
ترشّ ح میشود .وظیفة
اصلی اشک خیس نگه
داشتن و شستشوی مداوم
سطح کرة چشم و البته
*
دکتر مسعود برزویی
رساندن اکسیژن و موا ّد
غذایی به قرنیة چشم ما (که فاقد رگ خونی است)
میباشد.
اشک ش ّفاف چشم از سه الیه تشکیل
شده است:
اولین و داخلیترین الیه ،یعنی الیهای که روی قرنیه
و سطح ملتحمه را میپوشاند ،الیة موکوسی نام دارد.
پس از آن الیة وسطی است که آبکی است .این الیه
غدة اشکی ترشّ ح میشود و  %98آن ّآب و مابقی
از ّ
پروتئینها و امالح هستند .خارجیترین الیه -که در
معرض هوا قرار دارد -الیهای نازک از چربی است که
از غدد موجود در پلک ترشّ ح میشود و وظیفة اصلی
آن جلوگیری از تبخیر سریع الیة آبکی است.
با هر بار پلک زدن ،اشک روی سطح چشم بهطور
یکنواخت پخش میشود .پلکزدنهای غیرارادی
برای جلوگیری از خشکی چشم بسیار مهم است.
در گوشة داخلی پلکها سوراخهایی وجود دارد که
اشک اضافی از طریق آن وارد لولة اشک میشود و
به بینی همان طرف تخلیه میشود به همین دلیل
وقتی گریه میکنیم ،ممکن است آبریزش بینی هم
پیدا کنیم .انتشار یکنواخت اشک روی چشم عالوه
بر اینکه باعث مرطوب ماندن سطح قرنیه میشود ،در
بینایی نیز تأثیر بسزایی دارد.

عالئم و نشانههای خشکی چشم
احساس شنریزه داخل چشم ،احساس وجود جسم خارجی در چشم ،سوزش،
خارش ،گاهی اوقات تاری دید ،قرمزی چشم ،سنگینی پلکها ،درد هنگام پلک زدن
حساس شدن به نورها از عالئم و نشانههای خشکی چشم است .همچنین جالبتر
و ّ
حد طبیعی ایجاد میشود .معموالً
اینکه با وجود خشکی چشم ،اشکریزش بیش از ّ
هر دو چشم گرفتار میشود و در خانمها شایعتر است .عوامل محیطی مانند قرار
شدت عالئم را بیشتر
گرفتن کنار بخاری ،شومینه ،گرما و وزش باد روی صورت ّ
میکند.
علل خشکی چشم
غدة اشکی و نیز کاهش ترشّ ح چربی
 افزایش سن :به دلیل کاهش ترشّ ح از ّ
پلکها
 بیماریها :برخی بیماریهای سیستم ایمنی مانند لوپوس ،شوگرن ،برخی
روماتیسمها و بیماری تیروئید
مدت با
 نوع کار :امروزه این علّت بسیار شایع است ،مثل کار چشمی طوالنی ّ
رایانه ،موبایل ،لپتاپ ،تماشای زیاد تلویزیون و مطالعة زیاد
 عوامل فیزیکی محیط :گرمای هوا ،باد و گردوغبار شدید و هوای سرد و خشک
ضد فشار خون،
 داروها :آنتیهیستامینها (قرص سرماخوردگی) ،داروهای ّ
ضد افسردگی ،داروهای قلبی ،برخی قطرههای چشمی برای درمان بیماری
داروهای ّ
ضد بارداری
های
ص
قر
ّی
ت
آب سیاه ،ح
ّ
 بیماری بلفاریت :التهاب در لبة پلک و پوستهپوسته شدن پلکها
 تغییرات هورمونی :دوران یائسگی و بارداری
 تغییر در سیستم طبیعی پلک زدن :مثل افرادی که دچار سکتة مغزی میشوند
یا بیماری سیستم عصبی مثل پارکینسون یا فلج بل و بهطور کلّی به هر علّتی که
دفعات پلک زدن کم شود.
درمان خشکی چشم
استفاده از قطرة اشک مصنوعی (بدون ما ّدة نگهدارنده بهتر است) که بر اساس
شدت خشکی چشم میتوان هر یک ساعت تا هر هشت ساعت تغییر یابد .برای
ّ
شبها نیز پماد سادة چشمی موقع خواب داخل چشم قرار داده میشود .در مواردی
جراحی نیز ضرورت یابد.
که پلک زدن فلج شود ،شاید اقدامات ّ
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نشستن دهمین
عامل مرگ در جهان
است!

جـدي بگيريد!
را
ّ
نکات مهم
 اگر به هر علّتی خشکی چشم درمان نشود و قرنیه در معرض
خشکی شدید قرار گیرد ،ممکن است منجر به زخم یا سوراخشدگی
جدی بینایی به دنبال دارد.
قرنیه شود که عوارض ّ
جراحی رفراکتیو (اصالح دید) مثل لیزیک و  PRKدر
 انجام اعمال ّ
ً
افرادی که زمینة خشکی چشم دارند ،اکثرا باعث تشدید عالئم میشود.
 قطرههای اشک مصنوعی فاقد موا ّد نگهدارنده هیچگونه ضرری
برای بدن و چشم ندارند .پس به شرط اینکه این قطرهها بهصورت
استریل نگهداری شوند ،میتوانند به دفعات در شبانهروز استفاده شوند.
 در طول روز بهخصوص در هوای گرم مایعات زیاد نوشیده شود.
 در فصول سرد بهتر است در منازل از دستگاههای بخور برای
افزایش رطوبت استفاده شود.
 اگر کاربر هر روز رایانه هستید یا ساعات طوالنی با موبایل،
لپتاپ و تلویزیون سروکار دارید ،باید بهصورت طوالنی به مانیتور یا
صفحة کتاب خیره نشوید و بهصورت ارادی پلک بزنید و به ازای هر
یک ربع کار چشمی ،حدود سی ثانیه چشمها را ببندید.
 از عینک آفتابی در فصل بهار و تابستان استفاده کنید.
 از قرار گرفتن در معرض دود سیگار ،قلیان و گردوغبار پرهیز کنید.
طبی یا زیبایی استفاده میکنید ،بدانید که
 اگر از لنزهای ّ
استفاده از این لنزها در روزهای گرم و در زمان خشکی هوا باعث عدم
خاص لنزها
تحمل لنز میشوند .استفاده از قطرههای مرطوبکنندة
ّ
ّ
میتواند در رفع مشکل کمککننده باشد.
 اگر جزو افرادی هستید که بهصورت مزمن یا عودکننده دچار التهاب
شامپوبچة رقیقشده
لبة پلکها و پوستهپوسته شدن پلکها میشوید،
ّ
برای شستشوی لبة پلکها یک شب در میان کمککننده است.
شاد و تندرست بمانید.
متخصص چشم
* ج ّراح و
ّ
نشانی :رشت ،خیابان مطهری ،کوچه دلزنده ،مرکز لیزر چشم فارابی
تلفن33345655 :

نشانی :تالش ،خیابان خرمشهر ،ساختمان پزشکان ابن سینا ،طبقة دوم

تلفن44222419 :

سالمانه :محقّقان آمریکایی میگویند راهرفتن به میزان
کم اگر عادت شود ،از عوارض مربوط به نشستن میکاهد.
عادت به نشستن برای سالمت بسیار پرعارضه است ،ا ّما
بنا به نتایج تحقیقی که مشروح آن در مجلّة پزشکی-
ورزشی & Medicine & Science in Sports
 Exerciseمنتشر شد ،با پنج دقیقه پیادهروی در هر
ساعت میتوان کارکرد عروق را بهتر کرد و جریان خون
را افزایش داد و به این ترتیب عوارض مربوط به نشستن
برای ساعات متمادی را کم کرد.
محقّقان دانشگاه علوم پزشکی اورگان آمریکا برای
انجام بررسیهای خود یازده داوطلب بیست تا  35ساله را
زیر نظر گرفتند و از آنها خواستند که در مرحلة اول به
مدت سه ساعت بیحرکت بنشینند .به کمک فشارسنج
ّ
دیجیتال ،فشار خون و وضع عروقی این افراد بررسی شد.
در مرحلة بعد از داوطلبان خواسته شد هر نیم تا یک
ساعت از جای خود برخیزند و پنج دقیقه با سرعت سه
کیلومتر در ساعت روی تردمیل پیادهروی کنند.
متخصصان یک ساعت نشستن کافی است تا
به گفتة
ّ
خون در پاها لخته شود ،عروق خونی انعطافپذیری خود
را از دست بدهد و جریان خون به سمت قلب کاهش
یابد .این مسائل احتمال ابتال به بیماریهای قلبی-
 عروقی را در فرد باال میبرد ،ا ّما پنج دقیقه
پیادهروی هر یک ساعت یکبار به جریان
بهتر خون کمک میکند و محافظ قلب
است.
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بالش خـوب چه بالشـی است؟

دکتر علیرضا مقتدری

*

خوابیدن روی یک بالش نامناسب میتواند سالمتی شما را به خطر اندازد و شما را به بیماریهایی نظیر تشدید
سردردها ،بیحس شدن شانه و بازو و خرخر کردن دچار کند .برای جلوگیری از درد کمر و گردن ،تنها کافی است که
یک بالش بلند زیر سرتان قرار دهید.
متخصصان خواب توصیه کردهاند که هر دوازده
اند.
ی
قدیم
و
کثیف
بسیار
که
خوابیم
بیشتر ما روی بالشهایی می
ّ
ً
یا هجده ماه یکبار ،باید یک بالش جدید بخرید .اگر عمر بالش شما بیش از دو سال است ،مطمئنا زمان تعویض آن
فرارسیده است.
نه تنها یک بالش کهنه وسیلهای مناسب برای برطرف کردن نیاز شما به خواب مناسب نیست ،بلکه این بالش ارزش
ابتدایی خود را نیز از دست داده است و میتواند کولهباری از موا ّد آلرژن مانند قارچ ،کپک و گردوغبارهای بسیار ریز
باشد که نیمی از وزن بالش کهنة شما را اشغال کردهاند.

جنس بالش باید پر ،اسفنج یا الیاف باشد؟
بالشهای پری که از پرز الیة زیرین پرهای غاز یا اردک پر شدهاند،
نرمترین و گرانترین نوع بالش محسوب میشوند .برای تعادل بیشتر،
شما میتوانید بالش خود را از مخلوط پر و کرک یا پر خالص -که
کمی سفتتر است -انتخاب کنید.
بالشهای پُرشده از الیاف پلیاستری ،نازک و نرم هستند و قیمت
مناسبی دارند ،ا ّما ممکن است در اثر شستشو در آنها برآمدگی ایجاد
شود و قلنبهقلنبه شوند.
بالشهای اسفنجی نیز بسیار نرم و دارای اشکال گوناگون
منحنیمانندی هستند که از گردن و سر محافظت میکنند و
خودبهخود حالت سر را به خود میگیرند ،ا ّما حتّی بالشهای
اسفنجیای که قیمتهای باالتری دارند نیز نسبت به آنها که
ارزانترند ،از نظر راحتی هیچگونه برتریای ندارند.

بالش باید نرم باشد یا سفت؟
توجه کنید .کسانی که به پشت یا طاقباز
به شیوة خوابیدن خود ّ
متوسط و سفت را بدون اینکه سرشان به
میخوابند ،باید یک بالش
ّ
جلو متمایل شود ،زیر سر خود بگذارند .همچنین آنها باید بالشی را
بیابند که برای قرار گرفتن گردن ،قوس بیشتری داشته باشد .کسانی
که به پهلو میخوابند ،یک بالش نازک و سفت بهترین تکیهگاه برای
آنهاست تا فضای خالی بین گوش و شانة آنها را پر کند .کسانی هم
که روی شکم یا دمر میخوابند ،به یک بالش نرمتر نیاز دارند تا از
فشار وارد شده به گردن جلوگیری کند .باید خود را به پهلو یا به پشت
خوابیدن عادت دهید ،چون به روی شکم خوابیدن میتواند مشکالتی
جدی برای کمر و ستون فقرات شما به وجود آورد.
ّ
بالشهای ط ّبی برای افراد و شرایط خاص
طراحی شده است،
نوعی بالش وجود دارد که برای افراد ّ
خاصی ّ
تهیه شده که برای
ترکیبی
ضد آلرژی که از موا ّد
مانند بالشهای ّ
ّ
متعدد نشان داده
حساسیت دارند .پژوهشهای
ّ
افرادی است که به پر ّ
ضد آلرژی ،بهترین محافظ در برابر گردوغبارهای
است که بالشهای ّ
ذراتی که در پر وجود دارند ،هستند.
بسیار ریز و ّ
از بالشی استفاده کنید که باعث گرم کردن سرتان و تعریق نشود.
این نوع بالشها ،بالشهای خنکی هستند که از دانههای ریزی پُر
شدهاند که گرما را جذب میکنند و طوری از سطح آن خارج میکنند
که صورت را خنک نگه میدارند .با این بالشها شما مجبور نیستید
که برای خنک شدن ،مرتّب بالش خود را برگردانید.
بالش ط ّبی مخصوص گردن
بالشهایی وجود دارد که مخصوص کسانی است که از گردندرد
رنج میبرند .این بالشها که در طرحها و اندازههای گوناگون در
طراحی شدهاند .با
دسترس هستند ،برای محافظت بیشتر از گردن ّ
اینکه بررسیهای زیادی مبنی بر کارآمد بودن این بالشها صورت
متوجه کارایی خوب آن
مدتی استفاده از آن،
نگرفته است ،ا ّما پس از ّ
ّ
خواهید شد .بالشهای شیبدار مثلثیشکلی هم موجود است که برای
افرادی که دچار سوزش معده (ترش کردن غذا) هستند ،بسیار مناسب
است .موقع طاقباز خوابیدن روی این بالشها ،مری از شکم باالتر قرار
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میگیرد تا مانع از برگشت اسید معده شود که سبب به
وجود آمدن سوزش معده میشود .با این حال برخی از
این افراد به دلیل اینکه روی این بالشها ُسر میخورند،
نمیتوانند از این نوع بالش استفاده کنند.
وقتی خانمهای باردار به سه ماهة دوم بارداری خود
میرسند ،برای راحت خوابیدن دچار مشکل میشوند
که برای ّ
حل آن بالشهایی مخصوص مادران باردار
بالش نامناسب = گردندرد و کمردرد
طراحی شده است .این نوع بالشها چند نوع طرح
ّ
مختلف دارند که از منحنی کوچک به شکل  Uتشکیل
شده که برای تکیه دادن شکم و بدن به آن است
و هنگام خوابیدن به پهلو از سر ،رانها ،کمر و پاها
محافظت میکند.
نوع دیگری از بالشها بسیار جالب هستند؛ آنها
تهیه شدهاند که هنگام خواب دوست دارند به موسیقیهای آرامبخش گوش دهند .این بالش با یک
بالشهای صوتی هستند که برای افرادی ّ
گوشی استاندارد به یک منبع صوتی وصل میشود و دارای الیهای است که رویة اسپیکرها را از آن درست میکنند تا موسیقی را با صدایی آرام
پخش کند که فقط کسی که روی آن خوابیده ،بتواند صدا را بشنود .برخی از این بالشهای صوتی مانند یک ساعت زنگدار عمل میکنند.
تخصصي درد از آلمان
طب فیزیکی و الکترودیاگنوز و فلوشيپ فوق
*
متخصص ّ
ّ
ّ

Email: moghtaderia@yahoo.com
telegram.me/drmoghtaderi
www.drmoghtaderi.ir

چقدر و کی چرت بزنیم؟
سایت دکتر سالم :چرت زدن در طول روز میتواند خلقوخوی فرد را بهتر کند ،باعث بهبود حافظه شود و میزان هوشیاری را افزایش دهد .نتایج
یکی از پژوهشهای منتشر شده در مجلّة  Sleepنشان میدهد که حتّی یک چرت کوتاه به عملکرد شناختی فرد کمک میکند و بیخوابی را
مدتزمان آنها بستگی دارد .در واقع ،بیست دقیقة خالص کافی است ،چون برای
کاهش میدهد .به نظر
متخصصان ،راز واقعی چرتهای عالی به ّ
ّ
اینکه نیروی دوباره پیدا کنید ،چرت زدن باید شما را از مرحلة اول خواب به مرحلة دوم خواب (آرام شدن ف ّعالیتهای مغز) برساند.
چرتهای طوالنی -که شما را وارد فاز خواب عمیق میکنند -دقیقاً دلیل همان حالتهای ضعف و خستگی بعد از چرت زدن هستند .وقتی از
خوابهای عمیق بیدار میشوید ،این احساس خوابآلودگی و گیجی اغلب تا یک ساعت طول میکشد .به همین دلیل بهتر است زنگ هشدار تلفن
متخصصان میگویند :بهترین زمان برای چرت زدن ،بین ساعت یک تا سه ظهر است ،وقتی
همراهتان را تنظیم کنید تا بیش از حد چرت نزنید.
ّ
که هورمون مالتونین در بدن افزایش مییابد .همانطور که میدانید ،هورمون مالتونین ،ریتم شبانهروزی بدن یا چرخة خواب -بیداری را تنظیم
و حفظ میکند .ضمن اینکه ساعت یک تا سه ظهر ،دقیقاً وسط روز و بعد از خوردن ناهار است و هرچه دیرتر از این زمان چرت بزنید ،شبها
سختتر میخوابید .از طرف دیگر ،چرت زدن زودتر از این ساعات هم سخت است ،چون بدن آماده نیست که بیشتر بخوابد.
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استفاده از گوش پاککن ممنوع!
واکس گوش چیست؟

گوش انسان از سه قسمت
تشکیل شده است :گوش
داخلی ،گوش میانی و گوش
خارجی .گوش خارجی نیز که
موضوع بحث ماست ،شامل
دو بخش اللة گوش و مجرای
گوش خارجی است.
*
مجرای گوش خارجی در
دکتر نگین نجمی
حدی شبیه ساعت شنی است .پوست قسمت
انسان تا ّ
خاصی دارد که تولید جرم ،واکس یا
خارجی مجرا ،غدد ّ
موم میکنند .وظیفة واکس به دام انداختن گرد و غبار
ذرات کثیف است تا آنها را از رسیدن به پردة گوش
و ّ
باز دارد.
تجمع مییابد ،خشک میشود و
معموالً واکس کمکم ّ
سپس از گوش خارج میشود و همراهش کثیفی و غبار
را نیز خارج میکند .گاهی هم ممکن است آهستهآهسته
به قسمت خارج مجرا  -جایی که میتواند پاک شود-
مهاجرت کند .مجرای گوش ممکن است با واکس
مسدود شود و هنگام تالش برای خارج کردن ،واکس به
داخل برود و سبب انسداد شود .انسداد با واکس یکی از
شایعترین علل کاهش شنوایی است.
آیا شما باید گوشهایتان را تمیز کنید؟

واکس در قسمت عمقی مجرای گوش -که نزدیک
پرده است -تشکیل نمیشود ،بلکه فقط در قسمتهای
خارجی مجرا تشکیل میشود .وقتی که بیماری واکسی
چسبیده به پردة گوش دارد ،اغلب به دلیل استفاده از
اپلیکاتورهای پنبهای یا گوش پاککن است .این وسایل
تنها واکس را به قسمتهای عمیقتر هل میدهند.
پوست کانال گوش و پرده بسیار نازک و شکنندهاند و
بهراحتی آسیب میبینند.
واکس گوش در مقدار طبیعی ،قابل قبول است و به
عنوان یک پوشش روی پوست کانال میماند و دافع
مو ّقت آب است .عدم وجود واکس گوش سبب گوشهای
خشک و خارشدار میشود .در اغلب موارد ،مجرای گوش
خودبهخود تمیز میشود ،یعنی پوست مجرای گوش از
سمت پرده به ورودی گوش آهسته مهاجرت میکند.
واکسهای قدیمی مرتّباً از مجرای گوش به دهانة آن
فرستاده میشود تا در آنجا خشک شده ،پوستهپوسته
شود و بیفتد .در شرایط آیدهآل شما نباید مجبور به تمیز
کردن مجرای گوش خود باشید .ا ّما همة ما میدانیم که

همیشه همینطور نیست .اگر میخواهید گوش خود را تمیز کنید،
میتوانید گوش خارجی را با یک انگشت پوشیده با یک ت ّکه پارچه
تمیز کنید ،ا ّما چیزی را به هیچ وجه وارد کانال گوش نکنید.
تجمع واکس در گوش چیست؟
عالئم ّ





کاهش شنوایی نسبی که ممکن است پیشرونده هم باشد.
وزوز و صدا در گوش
درد گوش
احساس پُری در گوش یا احساس اینکه گوش گرفته است.

چه موقع باید به پزشک مراجعه کنیم؟

تجمع یابد ،خارج نشود و کاهش شنوایی ،درد
در مواردی که واکس ّ
و پُری گوش و یا احساس صدا در گوش برای بیمار ایجاد شود ،باید
به پزشک مراجعه کرد .در این موارد پزشک معموالً مصرف قطرههای
بچه یا قطرة
موضعی نرمکننده و چربکننده مثل روغن معدنی ،روغن ّ
گلیسیرین را توصیه میکند که بعد از نرم شدن واکس گوش ،پزشک
آن را ساکشن و خارج میکند.
متخصص گوش ،گلو و بيني و ج ّراح سر و گردن
*
ّ
نشانی :خیابان نواب ،بن بست اول ،سمت راست ،بن بست میخک،
ساختمان پارسا ،طبقه  2تلفن33122412-33122345 :

تقویم سالمت تیر و مرداد 95
مناسبت
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

روز

ماه

5

تیر

15

‘‘

روز جهانی جمعیت

20

‘‘

روز طب سنتی و روز بهزیستی و تامین اجتماعی

25

‘‘

هفته ملی حذف ماالریا ( درمناطق مستعد)

3-9

مرداد

9

‘‘

روز جهانی شیرمادر

10

‘‘

روز جهانی نوجوانان

21

‘‘

روز جهانی اهداء کنندگان خون

24

‘‘

روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و
دام (روز جهانی بیماری مشترک)

روز ملی انتقال خون و روز تاسیس سازمان انتقال
خون
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نکـاتی دربـارة لیپـوسـاکشـن
لیپوساکشن به معنی
کشیدن چربی از نقاط
مختلف بدن ازجمله
شکم ،رانها ،باسن،
پشت ،بازوها و غبغب
است .در این روش
مایعی به داخل نسج
تزریق میشود ،سپس
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده * چربی حلشده را با
وسیلة مخصوصی ساکشن میکنند .در اکثر موارد،
حسی موضعی انجام میشود.
این تکنیک با بی ّ
گاهی برای راحتی بیمار مس ّکن خوراکی یا
تزریقی نیز تجویز میشود .در سالهای اخیر این
تکنیک پیشرفتهای زیادی کرده است .روشهای
بهکار رفته عبارتاند از :لیپوساکشن اولتراسوند،
مکانیکی ،لیزر و اخیرا ً روش لیپوماتیک.
روش اخیر (لیپوماتیک) مزیّتهایی نسبت
به روشهای قبلی دارد ،ازجمله اینکه خونریزی
کمتری دارد ،همچنین دورة بهبودی در این روش
کوتاهتر است .بیشترین میزان ساکشن در این
روش پنج لیتر است .برای گرفتن نتیجة مطلوب
از لیپوساکشن باید بهد ّقت فرد مورد نظر را انتخاب
کرد و هر شخص مراجعهکنندهای ممکن است
گزینة مناسبی برای این کار نباشد.
چه افرادی برای لیپوساکشن مناسباند:
 افرادی که از سالمت جسمی و روحی مناسبی
برخوردارند؛
سن باالی هجده سال دارند؛
 کسانی که ّ
 افرادی که دچار بیماریهایی ازجمله دیابت،
بیماریهای قلبی -عروقی ،بیماریهای عفونی و
چاقی شدید نیستند.
برای محاسبة میزان چاقی ،شاخصی به نام
( BMIشاخص حجم بدن) وجود دارد که فرمول
آن به شکل زیر است:
وزن بدن تقسیم بر مجذور قد (بر اساس متر)،
قد این
برای مثال اگر وزن فردی هفتاد کیلوگرم و ّ
شخص 170سانتیمتر باشد ،شاخص حجم بدنی
این فرد  24است و گزینة مناسبی خواهد بود .برای
لیپوساکشن باید این شاخص کمتر از  30باشد.
نکتة دیگری که باید رعایت شود ،این است که
باید حجم مناسبی از چربی برداشته شود (حداکثر
پنج لیتر) .در هنگام لیپوساکشن باید مواظب
بافتهای اطراف بود تا از آسیب به بافتهای اطراف

سن فرد پایینتر باشد ،برگشت پوست به حالت طبیعی بهتر
جلوگیری شود .هرچه ّ
است ،چون با افزایش سن خاصیت ارتجاعی پوست کاهش مییابد.
ضد انعقادها (آسپیرین
افرادی که نامزد لیپوساکشن میشوند ،باید از مصرف ّ
ضد التهابی غیراستروئیدی
و وارفارین) ،آنتیاکسیدانها (ویتامین  )Eو داروهای ّ
(ایبوبروفن و  )...اجتناب کنند.
ّ
ارزیابی روانی فرد نیز بسیار مهم است و پزشک باید سطح توقع شخص را از این روش
تعیین کند ،چون بعضی از مراجعهکنندگان انتظار بسیار باالیی همچون معجزه از این
روش دارند و هیچ موقع از نتیجة عمل راضی نخواهند شد .توصیه میشود که حتماً قبل
از بهکار بردن این روش ،فرد کام ً
ال از میزان و درصد نتیجه آگاه شود.
بهتر است آزمایشهای معمول قبل از عمل بررسی شود ،ازجمله تستهای انعقادی،
فرمول شمارش قند خون ،تستهای کبدی و هپاتیت و  . ...افرادی که سابقة بیماری
متخصص
قلبی -عروقی دارند ،نامزد مناسبی برای این کار نیستند و حتماً باید از پزشک
ّ
قلب خود مج ّوز الزم را بگیرند.
مدت یک هفته از گنهای مخصوص استفاده کند تا از
بعد از عمل فرد باید حداقل به ّ
ّ
محل عمل) جلوگیری شود و نتیجة بهتری به دست آید.
(تجمع خونابه در
ایجاد سروما
ّ
حسی موضعی انجام میشود ،توصیه میشود که فرد مایعات
در صورتی که عمل با بی ّ
فراوان بنوشد .محدودیت ف ّعالیت فیزیکی معموالً وجود ندارد و بهتر است بیمار بعد از
تحرک کافی داشته باشد .فقط در مواردی که پوست در ناحیة شکم بسیار شل
عملّ ،
مدت سه تا پنج روز از نشستن زیاد
و آویزان باشد ،توصیه میشود که بیمار حداقل به ّ
خودداری کند و بهتر است بیشتر به حالت درازکشیده باشد ،ولی میتواند راه برود .در
صورت نشستن زیاد احتمال ایجاد سروما افزایش مییابد.
حمام برود .در ضمن بهتر است حداقل به
 48ساعت بعد از عمل ،فرد میتواند به ّ
مدت سه تا پنج روز بعد از عمل ،داروهایی مثل آسپیرین ،بروفن و  ...استفاده نکند.
ّ
تورم و خارش ایجاد میشود که بهتدریج محو میشود .برای
کبودی،
عمل
از
بعد
گاهی
ّ
ضد خارش استفاده کرد.
درمان خارش در موارد شدید میتوان از آنتیهیستامینهای ّ
تخصص ج ّراحی
* بورد
ّ
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی تلفن33731305 :
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بوتاکس

به درمان افسردگی
کمک میکند!

گردآوری و ترجمه:
دکتر بهراد ذاکری

*

امروزه تزریق بوتاکس و استفاده از آن در زمینههای زیبایی و پزشکی در حال گسترش است و بوتاکس در بیش از
پنجاه نوع بیماری مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .این ما ّده با جلوگیری از ترشّ ح استیل کولین سبب فلج مو ّقت
عضالت میشود که بین چهار تا شش هفته ماندگاری دارد .حدود  ۱۰۰واحد در زیبایی و تا  ۶۰۰واحد برای درمان
تزریق میشود و استفاده از بیش از  ۳۰۰۰واحد از این ما ّده میتواند کشنده باشد.
ضد افسردگی این
ا ّما یکی از جدیدترین مواردی که استفاده از بوتاکس در آن مورد مطالعه قرار گرفته ،خاصیت ّ
ما ّده است .نتایج تحقیق دکتر میشل مجید -که در آکادمیپوست آمریکا ارائه شده -حاکی از بهبود عالئم افسردگی
بعد از تزریق بوتاکس است ،ا ّما اینکه نتیجة حاصلشده تأثیر تزریق بوتاکس بوده یا ثانویه به اثر زیبایی ناشی از این
تغییر است ،هنوز مورد بحث است .البته یک مورد بررسی مشابه هم در سال  ۲۰۰۶حکایت از بهبود عالئم در  ۹نفر
از ده نفر داشته است.

در بررسی اخیر -که  ۲۴هفته به طول انجامید -به سی نفر از افراد مورد مطالعه -که عالئم
افسردگی داشتند -بوتاکس و دارونما تزریق شد که میزان بوتاکس مورد استفاده در مردان ۳۹
واحد و در زنان  ۲۹واحد بود .در هفتة دوازدهم جای گروه اصلی و دارونما تغییر کرد .ارزیابیها
در ابتدا و هفتههای ۱۸ ،۱۵ ،۱۲ ،۶ ،۳و  ۲۴انجام شد .نتایج اولیه حکایت از بهبود  ۵۰درصدی
ضد افسردگی در گروه اصلی در هفتة  ۱۲تا  ۱۶و در گروه دارونما در هفتة  ۲۴ظاهر
داشت و اثر ّ
شد.
دو دلیل برای بهبود عالئم افسردگی در این افراد عبارتاست از:
احتمال اول اینکه تزریق بوتاکس اخم کردن را برای افراد سخت میکند و در نتیجه افراد
بیشتر میخندند و کمتر اخم میکنند که سبب رفتار بهتر اجتماعی و خلقوخوی بهتر در آنان
میشود.
توجه قرار داده -یک تفسیر بیولوژیکی است .بررسی MRI
مورد
مجید
دکتر
کهدوم
احتمال
ّ
(محل ّ
ّ
خط اخم) قادر نیستند
نشان داد که وقتی افراد به دلیل تزریق بوتولینوم در قسمت گالبال
که حاالت چهرة خود را عصبانی نشان دهند ،پس ف ّعالیت کمتری از آن چیزی که انتظار میرود،
در آمیگدال (آمیگدال یا بادامة مغز ساختار کوچک بادامیشکلی است که در عمق مغز قرار دارد و
در درک احساسات و پاسخ به آنها نقش دارد) وجود دارد .چنین اتّصالی میتواند با عصب سهقلو
صورت گرفته باشد که بخش گالبال را به ساقة مغز و آمیگدال متّصل میکند.
دکتر ریچنبرگ در این باره میگوید :اگر فردی نتواند اخم کند ،مغز اخم را ثبت نمیکند و
متوجه نمیشود که شخص ناراحت است.
آمیگدال
ّ
به نظر میرسد که این درمان در بیماران «مضطربِ افسرده» بهتر از کسانی که به «افسردگی»
دچار هستند ،جواب دهد .البته این درمان میتواند یک درمان اولیه یا راهبرد تقویتکننده باشد.
جوئل گلفاند ،پزشک و استادیار پوست دانشگاه پنسیلوانیا در فیالدلفیا ،معتقد است هرچند
که نتایج این تحقیقات جالباند ،ا ّما این حقیقت وجود دارد که افراد مورد مطالعه قدرت

بینایی و تشخیص دارند و میتوانند
اثر بوتولینوم را بر چین و چروکها
ببینند که این مسئله میتواند تفسیر
نتایج را پیچیده کند و ممکن است به
تصور میکنیم این
آن اندازهای که ما ّ
درمان مؤثّر نباشد .این تحقیقات هنوز
عملکرد بالینی را تغییر ندادهاند ،ا ّما
ی بیشتر بر اختالالت
ارزش پژوهشها 
رفتاری دیگر مانند اضطراب دارند.
این نظریه یک تغیی ِر الگو در روش
است .بسیاری از احساسات ما در
حاالت فیزیکی ما منعکس میشوند.
اگر ما به احساساتمان پاسخ ندهیم،
در حقیقت آنها وجود ندارند .به هر
حال مسلّماً بحثهای زیادی در مورد
این اظهار نظر وجود دارد ،ا ّما یقیناً یک
شیوة جدید از ّ
تفکر دربارة اینکه چطور
ما به احساسات و حاالتمان پاسخ
دهیم ،مطرح شده است.
* پزشک عمومی
نشانی :گلسار ،بلوار گیالن ،خیابان ،161
کلینیک بهنود تلفن33778236 :
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زپشكي و سالمت

نكاتی در مورد سالمت ناخنها

دکتر مح ّمدعلي نيلفروشزاده

*

شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که به هیچ عنوان نمیتوانید ناخنهایتان را بلند کنید و به محض اینکه
ناخنهایتان بلند میشوند ،با انجام کوچکترین کاری مثل باز کردن د ِر کارتن خم میشوند و میشکنند یا الیهالیه
کنده میشوند .اگر این طور است ،توصیههای زیر را به کار ببندید تا شما نیز بتوانید از ّ
لذت داشتن ناخنهای بلند و
زیبا برخوردار شوید:
تا جای ممکن باید میزان تماس ناخنها را با موا ّد شیمیایی از نوع کافور ،فتاالت و تولوئن کم کنید .هرگز بیش از دو
تا سه روز از الک روی ناخن استفاده نکنید .اجازه دهید ناخنها تن ّفس کنند .استفاده از چسب ناخن و ناخن مصنوعی
سبب نازک شدن و شکنندگی ناخنها میشود .هنگام استفاده از موا ّد شیمیایی و موا ّد پاککنندة قوی یا قلیاها دستکش
دستتان کنید ،زیرا این مواد عامل نرمیو تخریب تدریجی ناخن هستند .این توصیه برای آقایان هم صادق است.

حلاّ لهای آلی و روغن موتور باعث نرمشدگی
صفحة ناخن و روغنهای معدنی باعث اونیکولیز
(جدا شدن ناخن از بستر) و ضخامت زیر ناخن
میشوند ،ا ّما مسئلة آخر -که معموالً اکثر خانمها
در مورد آن زیاد شنیدهاند و کمتر رعایت میکنند-
مکرر با آب و موا ّد شوینده است که میتواند
تماس ّ
باعث خشکی و آسیب ناخن شود .در این شرایط
ناخنها شکننده میشوند و انتهای آنها ترک
میخورد .گوشه کردن کنار ناخن -که در واقع
شکسته شدن بخش سطحی پوست است -نیز به
دلیل خشکی و خیس شدن زیاد دست حین کار
و شستشو یا به علّت جویدن ناخن ایجاد میشود.
در چنین شرایطی بهتر است از دستکشهای کار
استفاده شود و با کرمهای مرطوبکننده از ایجاد
آن پیشگیری کرد.
ناخنها را بهدرستی کوتاه کنید!
ناخنها را باید به گونهای کوتاه کنید که
گوشههای ناخن حفظ شود و خط رویش ناخن به
شکل مستقیم درآید .کوتاه کردن نادرست ناخنها
یکی از علل فرورفتن گوشت داخل ناخن است که
باعث نفوذ دردناک بافت اطراف ناخن به کنارههای
آن میشود .هنگام استفاده از سوهان ناخن نیز باید
د ّقت کنید که سوهان را به یک سمت بکشید و از
حرکت رفت و برگشتی خودداری کنید .در ضمن
مانیکور شدید و عقب زدن کوتیکول ناخن و نظافت
کنار ناخن با وسایل آلوده ممکن است باعث عفونت
حاد یا مزمن بافت کنار ناخن شود .هرگز از ناخن
به عنوان ابزاری برای باز کردن د ِر قوطی و ...
استفاده نکنید .همچنین هنگام استفاده از کرمهای
مرطوبکننده برای پوست دست ،ناخنهایتان را از
یاد نبرید .استفاده از روغنهای طبیعی یا کرمهای
مرطوبکننده سبب تقویت و استحکام بیشتر ناخن
میشود.

باورهای نادرست دربارة رشد ناخن
 .1ورزش باعث افزایش جریان خون و رشد سریعتر ناخن میشود :واقعیت این
است که ورزش ،برعکس احتمال شکستگی ناخن را بیشتر میکند.
 .2رژیم سرشار از پروتئین میتواند رشد ناخن را افزایش دهد :این درست است
که ناخن از پروتئینی به نام کراتین ساخته شده و کمبود پروتئین در رژیم غذایی
میتواند سبب سست و شکننده شدن ناخن شود ،ا ّما از نظر علمی هنوز به اثبات
نرسیده است که افزایش مصرف پروتئین به رشد بهتر ناخن کمک کند.
 .3برخی افراد میگویند سیر حاوی سلنیوم است و کمبود این ما ّده میتواند عامل
سستی و شکنندگی ناخن باشد ،پس زدن سیر روی ناخن میتواند این کمبود را
صحت علمیندارد و حتّی ممکن
جبران کند و سبب تقویت ناخن شود .این موضوع ّ
است زدن سیر روی ناخن با عوارضی همراه باشد.
نکاتی در مورد ناخن
 .1آب قادر است از ناخن عبور کند؛ به همین دلیل است که تکرار تماس با آب و
شویندهها میتواند ناخن را خشک و شکننده کند.
 .2خاصیت انعطافپذیری نسبی ناخن به دلیل فسفولیپیدهایی است که در غشای
سلولهای بدن وجود دارد و ما ّدة اصلی تشکیلدهندة آن است.
 .3قدرت و استحکام ناخن ،نه تنها به ترکیبات بلکه به شکل آن نیز بستگی دارد.
متوسط رشد ناخن سه میلیمتر در ماه است ،ولی بین  1/9-4/4میلیمتر در
.4
ّ
متغیر خواهد بود.
ماه ّ
 .5فصول مختلف و بیماریهای خفیف اثر ناچیزی بر رشد ناخن دارد.
 .6قد یا وزن فرد روی رشد ناخن تأثیری ندارد.
 .7رشد ناخن مردان تا نوزده سالگی بیشتر از زنان است؛ این تفاوت از این سن
کاهش مییابد ،ولی تا  69سالگی رشد ناخن در مردان اندکی بیشتر است .از این سن
به بعد ،رشد ناخن در هر دو جنس یکسان میشود.
 .8بارداری باعث افزایش سرعت رشد ناخن و سوء تغذیه باعث کاهش رشد آن
میشود.
ً
 .9بعضی از بیماریهای شدید باعث اختالل در رشد ناخن میشود ،مثال به دنبال
ابتال به اوریون و تیفویید ممکن است فرورفتگی یا برجستگی عرضی روی ناخن دیده
شود.
* دانشیار پوست دانشگاه علوم پزشکي تهران و رئیس مرکز تحقیقات پوست و سلولهای
بنیادی
منبع :هفتهنامة سالمت
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گرمازدگی و راههای پیشگیری از آن

دکتر کاوه ماهوتی زرعی

*

هر سال با شروع فصل گرما مشکل گرمازدگی در بین مردم و بهویژه در ورزشکاران شایع میشود و پزشکانی که در
مطبهای داخلی ،عمومی ،درمانگاه یا اورژانس هستند ،مرتّباً با بیماران گرمازده روبهرو میشوند.
گرمازدگی زمانی بروز میکند که بار زیادی بر دستگاه کنترل دمای بدن وارد شود و بدن نتواند دمای اضافی را دفع کند؛
در نتیجه دمای بدن باال میرود .تعریق زیاد نیز عوارض خود را بر بدن نشان میدهد .زمانی که فرد زمان زیادی در معرض
نور آفتاب و گرما قرار میگیرد و بهویژه در هنگام ف ّعالیت بدنی ،این حالت بیشتر دیده میشود .گرمازدگی در مناطق گرمسیر
بیشتر است و در مردان بیش از زنان دیده میشود ،زیرا مردان بیشتر عرق میکنند و سریعتر آب بدن خود را از دست
میدهند .در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی گرمازدگی رخ میدهد ،زیرا آسفالت و بتون ،بیشتر انرژی را جذب
خستگی گرمایی بیشترین نوع گرمازدگی است و در کارگران ،ورزشکاران،
میکنند و محیط را گرم نگه میدارند .در واقع
ِ
پلیس ،نگهبانان و محافظانی که در گرما ف ّعالیت میکنند ،بیشتر دیده میشود ،بهویژه اگر مصرف آب یا نمکشان کم باشد.

عالئم گرمازدگی
عالئمی مانند خستگی ،گرفتگی عضالنی -که بیشتر در عضالت
بازو ،ران و شکم دیده میشود -سردرد ،سرگیجه ،ته ّوع ،ضعف،
کاهش هوشیاری و اغما ،کما و مرگ در گرمازدگی ممکن است دیده
شود .پوست نیز داغ ،برافروخته و خشک میشود .همچنین دمای بدن
باال ،نبض سریع و تند است .فشار خون در ابتدا ممکن است باال باشد
که بهتدریج کاهش مییابد.
اقداماتی برای کاهش خطر گرمازدگی
 پوشیدن لباس گشاد نازک نخی که هوا بهراحتی از منافذ لباس
جریان داشته باشد .پوشیدن لباسهایی با رنگ روشن و استفاده از
کاله لبهدار یا چتر آفتابی نیز توصیه میشود.
 نوشیدن آب فراوان و خوردن آبمیوه ،حتّی بدون احساس
تشنگی و نوشیدن آب پیش و بعد از ف ّعالیت ورزشی و هر بار بیش از
مقدار معمول کمککننده است.
 مصرف نکردن الکل ،کافئین و انواع کوال که خودشان آب بدن
را کم میکنند.

 کاهش حجم غذا ،افزودن وعدههای غذا و کاهش مصرف
غذاهای پر پروتئین؛ چون با متابولیسم آنها و افزایش سوختوساز،
دما افزایش مییابد.
 آرام بودن و خودداری از ف ّعالیتهای بدنی شدید در ساعات
گرمتر و انجام این ف ّعالیتها در ساعتهای خنکتر مانند چهار تا
هفت بامداد.
 در روزهای گرم ف ّعالیت خود را در محیط سرپوشیده مانند منزل
انجام دهیم و به فضای آزاد نرویم.
 استفاده از تهویة مطبوع ،کولر و چیلر بسیار سودمند است ،ولی
اگر این امکانات وجود نداشت ،در طبقات پایینتر -که تابش خورشید
کمتر است -بمانیم.
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 استفاده از پنکه و هواکش برای پیشگیری
از گرمازدگی مناسب نیست ،ولی اگر وسایل
دیگری نبود ،باید از آنها استفاده کرد و اگر
آنها هم نبودند ،باز کردن پنجرهها و ایجاد
کوران هوایی بهتر است.
دیده میشود افرادی که در مناطق گرمسیر
زندگی میکنند و مرتّباً در این شرایط ف ّعالیت
تحمل
بدنی میکنند ،گرما را بسیار بهتر
ّ
میکنند ،مانند پستچیها و رانندگان تاکسی.
پس عادت کردن به گرما برای ورزشکارانی که
میخواهند در این شرایط مسابقه بدهند ،بسیار
مهم و سودمند است .البته الزم است ابتدا
طی دو هفته
تمرینات کوتاه ّ
مدت انجام شود و ّ
مدت آن افزایش یابد و تمرینات در صبح زود
ّ
یا عصر و غروب -که هوا خنکتر است -انجام
شود .همچنین هر نیم ساعت پنج تا ده دقیقه
استراحت شود و اگر عالئم خستگی ظاهر شد،
شدت ورزش کاهش یابد .مورد مهم
سرعت و ّ
برای ورزشکاران این است که عالئم گرمازدگی
را بشناسند و در صورتی که با آن مواجه شدند،
سریعاً برای رفع آن اقدام کنند.
در زمان گرمازدگی رگهای خونی گشاد
میشوند و مایعات در زیر پوست و در دستها یا
تورم صورت ،دست و
پاها جمع میشوند و باعث ّ
پا میشود .در این مواقع احساس تنگی انگشتر
مهمی باشد.
و کفش نیز میتواند عالمت ّ
التهاب ناشی از عرق و عرقسوز شدن،
خودبهخود منجر به گرمازدگی نمیشود ،ولی
میتواند نشاندهندة استفاده از لباس نامناسب
و مراقبت نادرست در برابر گرما باشد.
در مواردی که فردی مشکوک به گرمازدگی
را دیدید ،او را از معرض گرما خارج کنید و در
جای خنک قرار دهید .به او آب دهید و اگر تا
بیست دقیقة بعد حال او بهتر نشد ،محلول او ار
اس به فرد بدهید.
استفاده از قرص نمک برای پیشگیری از
گرمازدگی هنگام کار در آفتاب (در کارگران
شرکت نفت) سودمند است .میتوان در کنار
آبخوری س ّکوهای نفتی قرص نمک گذاشت تا
همراه آب مصرف شود ،ولی هنگامی که فرد
گرمازده است و حالت ته ّوع و استفراغ دارد،
تحمل نمیکند.
قرص نمک را ّ
خنک کردن پوست با پارچة مرطوب و
استفاده از باد خنک نیز مؤثّر است و باید فرد
را به درمانگاه و بیمارستان مج ّهز برای کارهای
تخصصی درمانی انتقال داد.
ّ
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
*
ّ
نشانی :بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی
قائم (عج)
تلفن33565011-19 :
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نگرش منفی دربارة پیری خطر
ابتال به آلزایمر را افزایش
میدهد!
خبرگزاری دانا :بررسیهای محقّقان دانشکدة بهداشت ییل و دانشگاه جان هاپکینز
حاکی از آن است که نگرشهای منفی در مورد پیری ،نظیر اینکه افراد مسن ناتوان
و ضعیف هستند ،ساختار مغز را به گونهای تغییر میدهد که احتمال بروز آلزایمر
افزایش مییابد .محقّقان بر این باورند که افکار منفی سبب استرس میشود و
استرس ،مهمترین عامل تغییرات پاتولوژیک (آسیبشناسی) مغز است .نتایج این
پژوهش با بررسی  MRIمغزی داوطلبان نشان میدهد که حجم هیپوکامپ مغز
در افرادی که نسبت به پیری تف ّکر منفی دارند ،به نسبت افرادی که نگرش مثبتی
دارند ،کوچکتر است .هیپوکامپ بخشی از مغز است که به حافظه مربوط میشود
و کاهش حجم آن ،اولین نشانة آلزایمر است .بهعالوه در مغز این افراد تعداد
بیشتری گره و پالکهای پروتئینی آمیلویید دیده شده که با آلزایمر مرتبط است.
بررسیها نشان میدهد که تنها راه ّ
حل این مشکل ،مبارزه با افکار منفی در
مورد پیری و قبول آن به عنوان یکی از مراحل زندگی است .نگرش مثبت نسبت
به پیری و افزایش سن ،روند آلزایمر را کند میکند و احتمال آن را کاهش میدهد.
بیماری پیشروندة آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است که باعث اختالل در
حافظه ،تف ّکر و رفتار فرد میشود .این بیماری از دیدگاه علمی بر اثر کاهش ما ّدة
شیمیایی سروتونین در مغز بروز میکند و به این ترتیب انتقال پیامهای عصبی
مختل میشود .دلیل این بیماری همیشه کهولت سن نیست و عوامل ژنتیکی،
سکتة مغزی و شوک عاطفی نیز میتواند منجر به این بیماری شود.
یک پزشک آلمانی به نام آلویس آلزایمر ،این بیماری را در سال  1906شناسایی
کرد .در زمان طبابت این پزشک ،زنی بر اثر یک بیماری روانی غیرعا ّدی فوت کرد
و قبل از مرگش نشانههایی شامل از دست دادن حافظه ،مشکالت تکلّم و رفتار
غیرقابل پیشبینی در او بارها دیده شده بود.
لویس آلزایمر پس از بررسی مغز این زن دریافت که بافت مغز او طبیعی نبوده
است و با بررسیهای بیشتر ،بیماری زوال عقل را شناسایی کرد .پس از مرگ این
دانشمند ،شایعترین نوع بیماری زوال عقل ،آلزایمر نام گرفت.
بر اساس آمار مرکز بینالمللی آلزایمر ،در حال حاضر  46.8میلیون نفر در
سراسر جهان به زوال عقل مبتال هستند و این تعداد تا سال  2050میالدی ،به
 131.5میلیون نفر ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه میرسد .نتایج این تحقیق
در نشریة  Psychology and Agingمنتشر شده است.
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علل خونريزی از بيني در فصل تابستان
خونریزی از بینی از مشکالت شایعی است که
ممکن است برای هر فرد رخ دهد .علّت این مشکل
ظریف بودن مخاط بینی است و در اکثر موارد جای
خاصی مطرح نیست،
نگرانی وجود ندارد و بیماری ّ
خاصی که به آن اشاره خواهد شد ،باید
ا ّما در موارد ّ
بررسی دقیقتری صورت گیرد.
دو دسته خوندماغ وجود دارد :یکی در قسمت
جلوی بینی که معموالً با حجم کم ولی بهصورت
*
مکرر اتّفاق میافتد و بسیار شایع است .این نوع
دکتر فاطمه امیری
ّ
خونریزی بیشتر در هوای سرد ،زمان سرماخوردگی ،در اطفال و در افرادی
که مدام بینی خود را دستکاری میکنند ،دیده میشود و معموالً خونریزی
بهراحتی قطع میشود .نوع دو ِم خونریزی در قسمت عقب بینی اتّفاق میافتد
که حجمش زیاد است و بیشتر در افراد مسن و نیز افراد دارای فشار خون
باال ،اختالالت انعقادی یا آترواسکلروز دیده میشود .در این نوشتار به علل
عدة زیادی در این فصل اتّفاق
خونریزی در تابستان میپردازیم که شاید برای ّ
افتاده باشد .شایعترین علّت خونریزی بینی ضربه است ،مانند ضربههای خفیف
ناشی از دستکاری بینی با انگشت و یا ضربههای شدیدتر.
سایر علل خونریزی بینی عبارت است از:
 فشار خون باال
 تحریک غشای بینی با جسم خارجی
 تخلیة شدید بینی به هنگام سرماخوردگی
 خشکی مخاط در فصل زمستان یا تحریک آن در آفتاب شدید تابستان
 عفونتهای بینی و پولیپ
 مصرف برخی از داروها.
مخاط بینی انسان به اندازة بینی حیوانات خیس و لغزنده نیست .روزانه
مقدار زیادی ما ّدة مخاطی ترشّ ح میشود که سبب مرطوب شدن مخاط و
هوایی میشود که وارد ریه شده است .با باال رفتن سن ،یائسگی و مواردی که
ذکر شد ،به مرور مخاط خشکتر میشود و با کوچکترین تحریکی ممکن
است خونریزی ایجاد شود.
در تمام موارد نکتة مهم در ابتدا کنترل خونریزی و سپس تشخیص علّت
اهمیت
آن است .گرچه در اکثر موارد علّتی جزئی وجود دارد ،ولی بیشتر از ّ
علّت ،این مشکل باعث ایجاد ترس در افراد میشود.
تقسیمبندی دیگری نیز برای علل خوندماغ وجود دارد که شامل علل موضعی
و سیستمیک میشود .علل سیستمیک بیماریهایی هستند که انعقاد خون را
دچار مشکل میکنند که معموالً خیلی شایع نیستند و نباید در ابتدا سراغ
اینگونه بیماریها رفت ،بلکه بیشتر علل موضعی و خشکی هوا مطرح است.
مهمترین ع ّلت خونریزی بینی در فصل تابستان
خشکی هوا ،حرارت و گرمای هوا -که سبب منبسط شدن و پاره
شدن مویرگهای ظریف داخل بینی میشود -از مهمترین علل خونریزی
بینی در فصل تابستان محسوب میشوند .در فصل گرما در اثر حرارت،
مویرگهای ظریف بینی منبسط میشوند و در نتیجه احتمال پارگی و
خونریزی بیشتر میشود که بهترین راه برای پیشگیری از این حالت

استفاده از کاله و قرار گرفتن در سایه است.
هنگامیکه فرد دچار خونریزی بینی میشود ،اولین کار
ریختن آب خنک روی سر بیمار یا استفاده از کمپرس
سرد است .همچنین مختصری سر بیمار را به سمت عقب
نگه دارید .بهترین حالت نیمهنشسته است و پرههای
متوسط فشار دهید.
شدت
مدت چند دقیقه با ّ
بینی را به ّ
ّ
با انجام این اقدامات و انتقال بیمار به مکان خنک کمکم
عروق بینی منقبض و خونریزی متو ّقف میشود .پاره
شدن این مویرگها به علّت ظریف بودن دیوارة آنهاست
مکرر
و چندان مهم نیست ،ولی اگر این اتّفاق بهصورت ّ
بیفتد و یا حجم خونریزی زیاد باشد و بهراحتی بند نیاید،
حتماً باید یک پزشک بیمار را معاینه کند.
چرا بعضی از افراد بیشتر دچار خونریزی بینی
میشوند؟
در برخی از افراد بهطور مادرزادی مویرگهای بینی بیشتر
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منبسط میشوند که این افراد بهخصوص در دوران
کودکی بیشتر دچار این مشکل میشوند .اگر دفعات
خونریزی زیاد باشد ،نیاز به مراجعه به پزشک است.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
 اگر با اقدامات اولیة گفتهشده خونریزی بند نیامد
یا اگر بند آمد ،ولی تکرار شد ،یا حجم خونریزی باال بود.
 اگر خونریزی با عالئم دیگری مانند سردرد یا
گرفتگی بینی همراه باشد ،خصوصاً اگر کودکی باشد
که دچار خونریزی به همراه گرفتگی بینی شده باشد.
 اگر خونریزی بینی به دنبال ضربة شدید به سر
اتّفاق افتاده باشد.
 ترشّ ح خونی بدبو خصوصاً در اطفال میتواند
دلیل وجود جسم خارجی در بینی باشد ،مگر اینکه
خالفش ثابت شود.
 ترشّ ح خونی مداوم از بینی میتواند نشانة تومور
خوشخیم یا بدخیم باشد.
درمانهای الزم در بیمارستان
در بیمارستان ابتدا برای بیماری تامپون گذاشته
ّ
محل خونریزی قسمت جلویی تیغة
میشود .شایعترین
بینی است که در مواردی که خونریزی ادامهداشته باشد
و پزشک بتواند رگ خونریزیکننده را شناسایی کند،
میتواند آن را با امواج رادیو فرکوئنسی یا موا ّد شیمیایی
بسوزاند .در مواردی که علّت خونریزی فشار خون باال
یا سرطان خون باشد ،معموالً خونریزی پراکنده است
و سوزاندن ،نه تنها به نفع بیمار نیست ،بلکه وضع را
بدتر میکند .در این موارد باید علّت را برطرف کرد .اگر
حجم خونریزی زیاد باشد ،عالئم حیاتی بیمار تا زمانی
که خونریزی قطع شود ،کنترل میشود.
* پزشک عمومی
نشانی :بلوار نماز ،خیابان مهارت ،روبهروی دبیرستان

پسرانة سما ،طبقة همکف تلفن33726230 :

www.Asa-clinic.ir

نوزادان دختر در برابر گرمای هوا مقاومترند!
سالمانه :محقّقان میگویند« :تغییرات آبوهوا و گرم شدن زمین میتواند تأثیر زیادی بر نسل بشر بگذارد» .به نظر میرسد نوزادان دختر
در برابر این تغییرات مقاومترند و بهتدریج تعداد دخترهای متولّدشده بیش از پسرها خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری سالمانه و به نقل از « ،»top santéتحقیقات پژوهشگران ژاپنی نشان داده است که تغییرات آبوهوا بر
جنین انسان تأثیر میگذارد و جنین جنس مذ ّکر در برابر این تغییرات و گرم شدن هوا مقاومت چندانی ندارد و سریعتر از بین میرود.
در ژاپن از سالهای دهة هفتاد میالدی تغییرات آبوهوا ثبتشده است و محقّقان پس از مطالعة این تغییرات و زیر نظر گرفتن آمار
متوجه شدهاند که تعداد سقطجنین جنس مذ ّکر در مقایسه با جنس مؤن ّث در حال
طی همین سالها
ّ
سقطجنین در بیمارستانها ّ
افزایش است.
ژاپنیها میگویند :حتّی در حال حاضر نیز تعداد دختران ژاپنی بیش از پسرهاست و با افزایش دمای کرة زمین این تعداد رو به
ط جنین را در گرمترین تابستان ژاپن -که در
گسترش خواهد بود .محقّقان ژاپنی ،حتّی برای اثبات بیشتر گفتههای خود میزان سق 
سال  2010رخ داد و از سال  1898بیسابقه بود -مورد بررسی قرار دادند .بیشتر سقطها مربوط به جنین با جنس مذ ّکر بود.
از سوی دیگر در سردترین زمستان ژاپن -که مربوط به سال  2011بود -هیچ جنین پسری سقط نشد .با اینحال محقّقان
تأکید کردهاند که این مسئله تنها مربوط به گرمای هوا نیست و آالیندههای محیطی نیز در آن نقش دارد .مشروح این نتایج
در مجلّة  Fertility and Sterilityمنتشرشده است.
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مراقب گرمازدگي كودكان باشيم!
گرمازدگی یک بیماری ناشی از گرما محسوب میشود که میتواند برای کودک خطر
ایجاد کند .در زمان گرما در درون بدن نیز مقدار زیادی گرما تولید میشود که با عرق
کردن از طریق پوست دفع شده و بدن خنک میشود.

دکتر اسماعیل نورصالحی

*

عالئم گرمازدگی چیست؟
وقتی کودکی در هوای خیلی گرم قرار گیرد و مایعات کافی ننوشد،
ممکن است دچار عالئم زیر شود:
 کم شدن آب بدن
 خشکی
 ضعف
 سردرد
 ته ّوع و استفراغ
 تن ّفس تند
گرمازدگی چند مرحله دارد:
در مرحلة اول -که مرحلة خفیف است -کودک دچار گرفتگی
عضالت ساق پا ،شانه یا شکم میشود .درمان گرمازدگی در این
مرحله شامل استراحت کردن و نوشیدن مایعات البته نه آب خالی،
بلکه نوشیدن محلول  ORSیا دوغ است.

اگر گرمازدگی شدیدتر باشد ،کودک دچار سردرد ،ته ّوع ،استفراغ
و بیقراری میشود و درجة حرارت بدن او تا  38درجه افزایش
مییابد.
درمان گرمازدگی در این مرحله شامل انتقال کودک به یک
محیط خنک و نوشیدن مایعات  ORSیا دوغ است .یا با یک حولة
آغشته به آب ولرم متمایل به خنک بدن او را بشویید.
مدت طوالنی در یک محیط گرم مثل کیوسک تلفن
اگر کودک به ّ
قرار بگیرد و تهویة مناسبی هم نداشته باشد ،ممکن است دمای
داخل کیوسک از هوای محیط خیلی باالتر رود و کودک دچار شوک
و گرمازدگی شود؛ در این حالت عالئم مغزی و اختالل هوشیاری در
کودک ایجاد میشود و حتّی ممکن است دچار تش ّنج و شوک شود.
در این مرحله ضربان قلب و تن ّفس تند میشود .برای درمان بیمار
در این مرحله باید او را بهسرعت به محیط خنک و با تهویة مناسب
منتقل کرد و چون کودک در حالت شوک است ،باید پاهای او را از
سطح بدنش باالتر قرار داد.
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نشانههای گرمازدگی در نوزادان
اگر نوزاد همة کارهایی را که قب ً
ال انجام میداده مثل خوردن،
خوابیدن و کثیف کردن پوشک انجام میدهد ،میتوانید مطمئن
خاصی ،نوزاد شما را تهدید نمیکند.
باشید که مشکل ّ
نوزادان در مقایسه با کودکان بزرگتر مایعات کمتری را در بدنشان
حفظ میکنند و سوختوساز بدن آنان بسیار زیاد است؛ به همین
دلیل نیاز دارند که مرتّب تغذیه شوند .در شش ماهة اول زندگی و
تا پیش از شروع تغذیة کمکی ،نوزادان همة مایعات و موا ّد ّ
مغذی
را از طریق شیر مادر یا شیر خشک تأمین میکنند .بنابراین برای
حفظ آب بدن نوزادان نیازی نیست که به او آب یا آب میوه بدهید.
بهتر است نوزاد را در سایه و دور از آفتاب قرار دهید و لباس روشن
به او بپوشانید تا هوا از آنها بهتر عبور کند .به یاد داشته باشید که
گرمازدگی با سندرم مرگ ناگهانی نوزاد مرتبط است.
عالئم کمآبی بدن در نوزادان
عالئم کمآبی بدن در نوزادان شامل موارد زیر است:
 خیس کردن پوشک کمتر از شش بار در روز
 دهان و چشمهای خشک
 خشکی و شل شدن پوست (وقتی پوست را بهآرامی نیشگون
میگیرید ،به حالت اول برنمیگردد)
 بیحالی
 گودرفتگی چشمها
 فرورفتگی مالج سر
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مشبک شدن پوست.
 دستها و پاهای سرد و ّ
درمان کمآبی نوزادان
 تغذیه با شیر ادامه یابد و بهتر است تعداد وعدههای شیر نوزاد
افزایش یابد.
 مصرف محلول ORS
 در بعضی موارد نیاز است که مایعات وریدی وارد بدن نوزاد شود.
توجه:
ّ
اگر نوزاد بیشتر از دوازده ساعت پوشکش را خیس نکند و بهسختی
حد معمول
از خواب بیدار شود و یا ضربان قلب و تن ّفس او تندتر از ّ
باشد ،باید فورا ً به اورژانس منتقل شود.
پیشگیری از گرمازدگی
 در هنگامی که هوا آفتابی و گرم است ،همچنین هنگام ورزش و
قبل از آن مقدار فراوانی مایعات بنوشید.
 لباسهای با رنگ روشن بپوشید.
 ف ّعالیت فیزیکی شدید در فضای بیرون را محدود و به زمان قبل
از ظهر و بعد از ساعت شش مؤکول کنید.
 در موقع گردش در بیرون از منزل آب کافی به همراه داشته
باشید.
متخصص کودکان و نوزادان
*
ّ
نشانی :چهارراه میکائیل ،جنب ادارة برق ،ساختمان صدرا
تلفن33332191 :

فرم اشتراک مجلة هدیة مهر
نام و نامخانوادگی:
تحصیالت:
نشانی پستی:
کد پستی:
ایمیل:

با اشتراک «هدهیء مهر» سالمتی را هب خود ،خانواده ودوستان خود هدهی کنید!
عالقهمندان به مجلة هدیة مهر میتوانند

تلفن همراه:

مبلغ اشتراک را ( 300/000ریال برای

تلفن ثابت:
شمارة فیش واریزی:
تاریخ فیش واریزی:
تاریخ شروع اشتراک:
مبلغ پرداخت شده:

 12شماره) به شمارة حساب سپهر بانک

صادرات  0102498744007به نام

«موسسة مهر» واریز نمایند و فیش بانکی را
ّ
به شمارة  33764257فکس کنند.

نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشاد ،مرکز تحقیقات ناباروری و جراحی محدود مهر كد پستی 4178613111 :تلفن 33755353:
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ادرارسوختگی را درمان کنید!
بثورات ادرارسوختگی
در پوست ناحیة
زیر پوشک نوعی
درماتیت است و
معموالً در زیر دو
سالگی ایجاد میشود،
ولی در افرادی که
بیاختیاری ادراری
*
دکتر سنبل طارمیان
دارند یا فلج هستند،
هم بروز میکند .کودکان حداقل یکبار در سه
سال اول زندگی و عمدتاً در ن ُه تا دوازده ماهگی
و زمانی که بیشتر اوقات مینشینند و غذاهای
جامد میخورند ،دچار این مشکل میشوند.
تماس و سایش پوشک مرطوب با پوست
حساس کودک بیشترین علّتی است که راش
ّ
قرمز ّبراقی را به وجود میآورد .بروز عفونت
قارچی کاندیدایی با تظاهر قرمز گوشتی و ّبراق
پوستی ،بهویژه به دنبال مصرف آنتیبیوتیکها
شایع است .کاندیدا تمایل به جاهای گرم و
مرطوب دارد .واکنش آلرژیک به موا ّد سازندة
پوشک ،شویندهها و لوسیون و نیز سبوره هم
از عوامل مساعدکنندة ایجاد آن است .تشخیص
آن راحت است .بهجز زیر ناحیة پوشک به ناحیة
نشیمن و تناسلی هم میتواند گسترش یابد.
ک یک نوع
ن پوش 
ی از بست 
ت ناش 
بثورا 
ت
حساسیت حاد و گذراست که در آن ،پوس 
ّ
نواحی اندام تناسلی ،مقعد و شکم -ک ه پوشک
آنها را میپوشاند -دچار ضایعه میشود.
ناحیة درگیر قرمز ،دردناک و گاهی همراه
با پوستهریزی ،خارش ،جوش ،تاول و سایر
آسیبهای پوستی است و همة اینها راحتی و
آرامش را از کودک سلب میکند .در ابتدا به نظر
حد معمول ،بهویژه در
میرسد کودک بیش از ّ
هنگام تعویض پوشک ناراحت است و در حین
دست زدن و شستشو شروع به گریه میکند.
زمانی که به کودک غذاهای جامد داده شود ،این
ضایعات بیشتر دیده میشود .یکی از شایعترین
عوارض ادرارسوختگی ،عفونتهای باکتریایی و
قارچی موضع است که آن هم از رطوبت ،گرما و
قلیایی بودن محیط ناشی میشود و ممکن است
جدیتری را به دنبال داشته باشد .در
عوارض ّ
ک ناحی ة قرمز،
ن دارد که ی 
شیرخواران پسر امکا 
ک آلت
ی و گاهی خونآلود در اطراف نو 
زخم 
تناسلی ظاهر شود.

علل ایجادکنندة بثورات ادرارسوختگی
ت به دلیل موا ّد موجود در
ی از بستن پوشک در اثر تحریک پوس 
بثورات ناش 
ادرار یا مدفوع ایجاد میشود ،ولی مدفوع در مقایسه با ادرار اثر تحریکی بیشتری
دارد ،بنابراین دفع مدفوع به دفعات بیشتر یا بروز اسهال میتواند تأثیر بیشتری
حساسیت به خود موا ّد تشکیلدهندة
داشته باشد ،ولی گاهی ممکن است به علّت ّ
پوشک مث ً
ال استفادة اخیر از پوشک جدید از برندی دیگر ،مایع سفیدکننده ،ترکیب
پودربچه و یا صابون مورد استفاده برای شستن
برخی لوسیونها یا روغنها یا
ّ
باشد .همچنین در کودک شیرخوار ممکن است بثورات در واکنش به ما ّدة غذایی
مانند مصرف گوجهفرنگی یا حتّی مصرف آنتیبیوتیکی باشد که مادر مصرف کرده
است ،زیرا مصرف آنتیبیوتیکها میتواند با بروز اسهال هم همراه شود .در زمینة
درماتیت سبورهایک یا آتوپیک احتمال بروز ادرارسوختگی بیشتر است ،ولی در
ی گرم
درماتیت یا اگزما بهطور اولیه جاهای دیگر پوست مبتال میشوند .آب و هوا 
حساسیت پوستی ،شستن ناکافی کهنة کودک ،عوض
و مرطوب ،سابقة فامیلی ّ
بچه از عوامل تشدیدکننده است .در
کرد 
ن دیرهنگام پوشک و محکم بستن کهنة ّ
صورتی که شیرخوار به اسهال ویروسی مبتال شود ،به علّت اسیدی بودن مدفوع
دچار سوختگی شدید در ناحیة پوشک میشود که گاه برای درمان آن استفاده از
کرمها و پمادهای کورتوندار با نظر پزشک معالج ضروری است .زمانی که کودک یا
مادر کودک شیرخوار آنتیبیوتیک مصرف میکنند ،آنتیبیوتیک باعث از بین رفتن
باکتری میشود ،ولی از طرفی باعث افزایش قارچ -که بهطور معمول در سطح پوست
زندگی میکند -نیز خواهد بود .قارچ هم در محیط گرم و مرطوب بهخوبی رشد
میکند و باعث ایجاد بثورات میشود.

پیشگیری
موضع را تمیز و خشک نگه دارید .کهنه یا پوشک خیس نوزاد را هرچه سریعتر و
به دفعات بیشتر تعویض کنید .پس از هربار دفع ادرار یا مدفوع موضع را با آب ساده
و صابون مالیم شسته و خوب آبکشی کنید .سپس موضع را خشک کنید و بگذارید
مجدد ،هوا بخورد .تا آنجا که ممکن است ،کودک را پوشک نکنید
تا قبل از بستن ّ
و بگذارید باسنش در معرض هوای آزاد باشد .در صورتی که از شورت پالستیکی یا
کهنههای یکبار مصرف استفاده میکنید ،در هنگام بستن مطمئن شوید که هوا به
مدتی که مشکل وجود دارد ،از شورتهای پالستیکی
داخل جریان پیدا میکند .در ّ
سفت -که مانع جریان هوا میشود -استفاده نکنید .ممکن است مالحظه شود که
مدتی که بثورات
مصرف برخی غذاها در تشدید این وضعیت مؤثّرند ،بنابراین در ّ
وجود دارند ،باید مصرف آنها را قطع کرد .در صورتی که درماتیت آلرژیک هم
دخیل باشد ،صابون یا شویندههای جدید بهکار نبرید و از صابونهای حاوی الکل یا
دئودورانت هم استفاده نکنید.
از نرمکنندههای لباس استفاده نکنید؛ این محصوالت میتوانند باعث تحریک
حساس شوند .از الستیکیهای سفت استفاده نکنید .تا زمانی
و سوختگی پوست ّ
که سوختگی بهبود یابد ،از کهنههای بزرگتر از اندازه استفاده کنید .تا زمانی که
کودک شما دچار التهاب پوست است ،از شستشوی ناحیة مبتال با شویندههای ّ
معطر
و صابون اجتناب کنید ،زیرا الکل و عطر این محصوالت میتواند پوست کودک را
تحریک و بیماری را بدتر یا طوالنیتر کند.
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درمان ادرارسوختگی
اغلب اوقات برای درمان ادرارسوختگی نیازی
به مراجعه به پزشک نیست ،زیرا تمیز و خشک
نگه داشتن موضع معموالً کفایت میکند .بنابراین
مهمترین عامل در درمان این بثورات خشک و
تمیز نگه داشتن ناحیة پوشیدهشده با کهنه است.
در صورتی که انجام این کار مؤثّر نبود ،یا در
مدت چهار تا هفت روز ادرارسوختگی بهتر نشد،
ّ
وسعت ضایعه افزایش یافت یا به ترشّ ح چرکی
زرد افزوده شد -که میتواند نشانة اضافه شدن
عفونت باکتریایی باشد -یا شک در تشخیص
وجود داشته باشد ،مانند بروز حالتهای آلرژیک
یا راش همراه با اسهالی باشد که بیش از 48
ساعت طول کشیده ،باید به پزشک مراجعه کرد.
همچنین در صورتی که دفع ادرار یا مدفوع با
درد یا سوزش همراه باشد ،یا تب به عالئم بیمار
اضافه شود ،ضایعه خونریزی کند ،خارشدار شود
یا ترشّ ح داشته باشد ،باید به پزشک مراجعه کرد.
البته کمتر پیش میآید که نیاز به بستری در
بیمارستان الزم باشد .معموالً نیازی به بررسی
آزمایشگاهی برای تشخیص وجود ندارد و
کمککننده هم نیست .مهمترین کار رعایت
بهداشت پوست است .فقط در زمانی از کرمهای
استروئیدی استفاده کنید که پزشک توصیه کرده
مکرر از کرمهای استروئیدی
باشد ،زیرا استفادة ّ
قوی میتواند باعث تشدید ضایعات شود .کرم
ضد قارچ با نظر
استروئیدی ضعیف به همراه کرم ّ
پزشک معموالً پس از شستن و خشک کردن
موضع تجویز میشود .در اکثر موارد بثورات با
درمانهای معمولی در خانه درمان میشوند.
مکرر کهنه
اگر درمانهای معمول مثل تعویض ّ
و استفاده از پمادهایی که نیاز به تجویز پزشک
ندارند ،بینتیجه باشد و اگر این مشکل همراه با
عالئمی مثل تب ،تاول یا کورک ،خونریزی ،نواحی
دلمهدار ،نقاط قرمز روشن -که با یکدیگر تشکیل
ّ
نامنظم
یک ناحیة قرمز سفت همراه با حاشیة
را میدهند -و همراه چرک یا ترشّ حات باشد ،یا
اگر بثورات پوشک در شش هفتة اول زندگى بروز
کند ،با پزشک مشورت کنید.
پماد موضعی ویتامین آ
ویتامین آ  +د که برای تسکین و التیام بثورات
ّ
محل
جلدی و جوشهای پوستی نوزادان -که در
بستن کهنه یا پوشک ایجاد میشود -بهکار
حساس و لطیف
میرود ،موجب بهبودی پوست ّ
نوزادان و اطفال میشود .استعمال این پماد یک
پوشش مقاوم به رطوبت در پوست ایجاد میکند
که موجب حفاظت پوست اطفال در مقابل ادرار و
موا ّد شویندة تحریککننده میشود .بهعالوه پماد
ویتامین آ  +د به نگهداری رطوبت طبیعی پوست
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که حیاتی است ،کمک میکند و بنابراین بهسرعت میتواند باعث بهبودی پوستهای
ن ناحیة بثورات از
تحریکشده و سائیدهشده در بزرگساالن و اطفال شود .برای شست 
ی وازلین با پایة النولین ،یا پماد اکسید
صابون استفاد ه نکنید .در عوض مقادیر کم 
ی
ن روزانه دو تا سه بار رو 
س از آ 
کوپ 
روی را به هنگام بروز اولین عالئم بثورات پوش 
ناحیه بمالید .نوع کرم ،خمیر یا پماد از لوسیون بهتر است ،زیرا کمتر اثر تحریکی بر
ّ
غیرمعطر تا رفع عالئم مناسب است.
حمام روزانه با آب ولرم و صابون
پوست داردّ .
بهبود ضایعه معموالً چند روز به طول میانجامد و ممکن است چند بار برگشت هم
بکند .بهترین راه تعویض سریع پوشک آلوده به ادرار یا مدفوع است که حتّی در
شب هم باید انجام شود .بررسیهایی در مورد اثر درمانی تجویز موضعی شیر مادر
انجام شده ،ولی در همة موارد تأیید نشده است .همچنین تجویز موضعی آلوئهورا و
کالندوال نیز مؤثّر است .تأثیر تجویز مخلوط عسل ،موم و روغن زیتون موضعی نیز
نیاز به بررسی بیشتری دارد .تجویز پودر تالک -که قب ً
ال بهکار میرفت -دیگر توصیه
نمیشود .پوشک پارچهای هم مزیّتی بر پوشکهای خریداریشدة بازاری ندارد و باید
حساسیت ،با برند دیگری تعویض شود تا مشخّ ص شود که کودک
در صورت بروز ّ
حساسیت ندارد .برای استفاده از پوشک پارچهای باید آن را با مایع
به کدام نوع ّ
ضد عفونی کرد تا میکروبهای موجود از بین بروند .برای حذف بوی
سفیدکننده ّ
احتمالی و باقیماندة صابون هم میتوان کمی سرکه در جریان آبکشی افزود .بهتر
است دست کم دو بار کهنه آبکشی شود.
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
*
ّ
نشانی:رشت ،خیابان انقالب ،ساختمان پزشکان مروارید ،طبقة سوم
تلفن33331981 :
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تأثیر آن بر رشد كودك

*

كودكان به شيوهاي خلاّ قانه با جهان اطراف خود مواجه ميشوند و
تمايل ذاتي به رشد و بالندگي دارند .زبان طبيعي آنان تنها بازي
است و براي اينكه به سالمت بزرگ شوند ،نياز دارند بدانند كه
چگونه بازي كنند .بازي كودكان صرفاً تفريح و سرگرمي نيست،
بلكه سرشار از معناست .ميتوان به دنياي عاطفي آنان از طريق
بازي راه پيدا كرد و ارتباطي قوي با رازهاي ذهني آنان برقرار کرد.
بازي پاكترين و روحانيترين تجربه در تمام دوران كودكي
بشر است .بازی رضايت درونيّ ،
لذت و آزادي است كه يك
كودك در زندگياش تجربه ميكند و از بودن خويش احساس
ارزشمندي پيدا ميكند .تنها شيوة رويارويي با اين جهان خلق
بازي است .بازی پنجرة ارتباطي دنياي كودكانه با واقعيت بيروني
زندگي و تنها فرصت پرورش خلاّ قيت ناب در ذهن يك انسان
خردسال و كودك است.

يك مادر مهربان و صبور به فرزند خود اجازه ميدهد که بدون دخل
تصرف و بدون اجبار و كنترل سمت و سوي بازي خود را پيش گيرد
و ّ
و در اين بين كودك از امنيت حضور مادر بهرهمند ميشود .يادمان
باشد كافي نيست كه كودك فقط شكمش سير باشد ،جايش تميز باشد
و محيطش گرم ،بلكه كودك براي رشد رواني ،اجتماعي و عاطفي نياز
به بازی دارد.
فوايد اجتماعي ،احساسي و فكري بازي
 پيشرفت در ف ّعاليتهاي شناختي خلاّ قانه
 قدرت كالمي بهتر
 واژگان غنيتر
 درك باالتر از زبان
 راهبردهاي ّ
حل مسئله
 بيشتر شدن كنجكاوي
 توانايي باالتر براي دريافت نگرش ديگران
 همكاري بهتر
 كم شدن پرخاشگري
 همدلي بيشتر
 سازگاري بيشتر احساسي و اجتماعي
 ابداع و ابتكار بيشتر
 خلاّ قيت بيشتر
ّ
توجه
 افزايش دامنة دقت و ّ
انجام بازيهاي سالم در خانه
كارهاي زيادي هستند كه والدين ميتوانند براي حمايت از يك بازي
اهميت دادن به بازي كودك
سالم در خانه انجام دهند؛ يكي از آنها ّ
است و روشهايي كه در آنها كودك ماهيت يگانة وجودياش را از
طريق بازي آشكار کند .دادن وسايل سادة بازي -كه معموالً از اشيای
بچههاي
معمولي خانه درست ميشود -مفيد است ،به عنوان مثال ّ
كوچك و نوپا بازي كردن با قابلمه ،ماهيتابه ،قاشقهاي چوبي و اشيای
تخيلي
معمولي را بسيار دوست دارندّ .
بچههايي كه مشغول بازي ّ
ميشوند ،دوست دارند که پارچههاي روي مبلها و وسايل ديگر را
بكشند و چادر ،خانه يا كشتي درست كنند.
روزمرة خانگي كمك
گنجاندن كار فيزيكي هدفمند در كارهاي
ّ
بچهها براي بازي است .نقّاشي ،استفاده از
بزرگي به ايجاد انگيزه در ّ
رنگها ،خميربازي و بازي با اسباببازيهاي هدفمند بسيار مناسب
است.
* کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مشاور مهد کودک
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شبادراری در کودکان
بچهها وجود
شبادراري در تعداد زيادي از ّ
بچههاي بزرگتر از
دارد ،به طوري كه در ّ
پنج سال ،در يك كالس سی نفره حدود
چهار تا پنج نفر آنها چنين مشكلي دارند،
ا ّما چون بسياري از آنها تمايلي ندارند كه
مسئلة خود را بيان کنند ،بنابراين نميتوانيد
دقيق بدانيد كه چند نفر از آنها چنین
مشکلی دارند.
دکتر حمیدرضا بادلی * ادرار در بدن به وسیلة كليهها توليد ميشود
و در مثانه -كه عضوي است كيسهاي و گشادشونده -جمع ميشود.
وقتي مثانه پُر ميشود ،به مغز پيامي ميفرستد كه از ادرار پُر شده
بچههايي كه شبادراري دارند ،اين پيام و درخواست با
است .در ّ
صداي بلند و مشخّ ص شنيده نميشود ،بنابراين کودک نميداند كه
چه زماني نياز به تخلیة ادرار دارد ،بنابراين از خواب بيدار نميشود و
رختخواب خود را خيس ميکند.
چرا شبادراري اتّفاق ميافتد؟

شبادراري داليل بسيار زيادي دارد ،ا ّما مهمترين علّت آن ،عدم
توانایی مثانه در نگه داشتن ادرار در زمان خواب است كه ميتواند به
داليل زیر باشد:
• مثانه آنقدر بزرگ نيست كه بتواند ادرار را در خود نگه دارد.
• با وجود اينكه مثانه به اندازة كافي بزرگ است ،نمیتواند به
صورت كامل از ادرار پر شود.
• احتماالً ما ّدهاي به نام وازوپرسین -كه در حالت معمول از مغز
طي شب ميشود -به
توليد ميشود و سبب كاهش توليد ادرار در ّ
اندازة كافي توليد نميشود و اگرچه مثانه اندازة كافي دارد ،ولي
طي شب ندارد.
توانايي نگهداري اين مقدار ادرار را در ّ
درمان شبادراری با زنگ ادراری
روشهای مختلفی برای درمان شبادراری کودکان و نوجوانان
وجود دارد که زنگ یا هشداردهندة ادراری یکی از روشهای رایج
آن است.
زنگ ادراری چیست؟

زنگ ادراری یکی از روشهای رایج و مفید در درمان
حساسه
شبادراری است .این دستگاه از دو قسمت ّ
(سنسور) که به لباس زیر یا ملحفة زیر کودک
وصل میشود و قسمت دیگر -که به کودک
وصل میشود -تشکیل میشود .با مرطوب
شدن سنسور با ادرار ،صدای زنگ و در
بعضی موارد ویبراتور آن ف ّعال میشود
که باعث بیدار شدن کودک و یا والدین
خواهد شد .در این روش بهتدریج کودک
از خالی شدن ادرار خود از مثانه آگاه و
از خواب بیدار میشود و به دستشویی
خواهد رفت .این وسیله هیچ ضرری
برای بیمار ندارد و میزان درمان مو ّفق

در بیماران بسیار زیاد است .البته همة بیماران با این روش درمان
نمیشوند.
زنگ ادراری برای چه بیمارانی مناسب است؟

این روش در کودکان بزرگتر -که پنج تا شش سالی است که اغلب
شبها بستر خود را خیس میکنند و تمایل بسیار زیادی دارند تا این
مشکل را برطرف کنند -مناسب است.
زنگ ادراری چگونه استفاده میشود؟

با این روش درمانی ،خانوادة کودک باید در زمان درمان با او همراهی
الزم را انجام دهند .همه باید بدانند که زنگ ادراری ،وسیلهای برای
تنبیه کودک نیست ،بلکه وسیلهای برای کمک به اوست.
در روزهای اولیه والدین با شنیدن صدای زنگ ،باید او را از خواب
بیدار کنند .بسیاری از کودکانی که شبادراری دارند ،به دلیل خواب
سنگینی که دارند ،در هفتههای اول درمان با زنگ از خواب بیدار
نمیشوند .شاید الزم باشد یکی از والدین در دو هفتة اول در کنار
تخت خواب او بخوابند .در زمانی که زنگ به صدا در میآید ،باید
کودک را بیدار کرد و به دستشویی برد تا باقیماندة ادرار را در
دستشویی خالی کند .درمان باید پیوسته انجام گیرد و آخر هفتهها
قطع نشود.
کودک را تشویق و تحسین کنید نه به دلیل اینکه صبح ،خشک از
رختخواب خود برخاسته است ،بلکه به عنوان یک قهرمان که توانسته
وظیفة بسیار دشواری را انجام دهد.
تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان
* فوق
ّ

نشانی :چهارراه گلسار ،ساختمان سهیل
تلفن33110940 :
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آموزش صحيح

كودكان تيزهوش

كودكان تيزهوش يا پرتوان ،برخالف
ساير كودكان استثنايي ممكن است در
تمام دوران زندگي خود شناخته نشوند و
كسي به نبوغ ذاتي آنان پي نبرد .مشکل
يك كودك نابينا يا عقبماندة ذهني را
اطرافيان او خيلي سريع و در ماههاي اول
زندگي تشخيص میدهند و از همان موقع
درصدد چارهجويي يا مراجعه به پزشك،
*
اکرم پژاوند
متخصص برمیآيند ،ولي
مركز و مربّي
ّ
كودك تيزهوش چون عالمت مشخّ صي ندارد و از طرفي كمتر كسي
با روحيه و رفتار او آشنايي دارد ،ممكن است سالها و حتّي تا پايان
زندگي شناخته نشود .نبوغ هميشه در تمام رشتهها و موضوعات
ظاهر نمیشود؛ چه بسا كودك تيزهوشی فقط در برخي از رشتهها
و موضوعات از استعدادي شگفت برخوردار باشد ،ولي در بعضي از
متوسط رشد کند .بنابراین نبايد
حد عا ّدي و
دروس يا مطالب در ّ
ّ

تص ّور كرد كه كودكي تيزهوش است كه در تمامی زمینهها مستعد و
پرتوان باشد .بهطور كلّي میتوان گفت که نخستين شرط تيزهوشي
داشتن بهرة هوشي بيش از  130است و عالوه بر بهرة هوشي ممتاز،
قدرت خلاّ قه ،توانايي در استدالل و ابتكار در كار را نيز بايد در نظر
گرفت .زودرسي استعداد و عالقه به رقابت با كودكان بزرگتر نيز
ازجمله مشخّ صاتي است كه در كودكان تيزهوش ديده میشود
و اينگونه كودكان و نوجوانان به جاي بازي با همساالن ،بازي و
مباحثه با همفكران را ترجيح میدهند و به همين سبب در گروه
س ّني بزرگترها جايي براي خود باز میكنند .تحقيقات مارتين سون،
دانشمند رفتارشناس ،نشاندهندة آن است كه كودك تيزهوش از نظر
سالمت و بهخصوص جنبوجوش و داشتن تيزهوشي موجودي است
كه عوامل ارثي و محيطي او را به صورت فردي پيچيده ،استثنايي و
باهوشتر از افراد عا ّدي درآورده است.
گرچه تمامي كودكان تيزهوش از بهرة هوشي بااليي برخوردارند،
لیکن داراي خواستهها ،نيازها ،عالئق و خصوصيات متفاوتي هستند
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كه مانع شناخت الگوي واحدي از رفتار و خصايص
آنها میشود .به هر صورت چنين اختالفاتي،
دليل آن نخواهد بود كه آنها داراي خصوصيات
و وجوه مشتركي نباشند و نتوان آنها را در يك
طبقة خاص قرار داد .ترمن و آدن در بررسیهای
خود مشخّ صات عمومي تيزهوشان را اينچنين
بيان كردهاند كه وضع جسماني تيزهوشان بهطور
كلّي از ساير افراد بهتر است .در يادگيري زبان،
ادبيات و علوم و رياضيات از ساير
خواندن ،هنر و ّ
كودكان پيشي میگیرند و بيشتر و بهتر میخوانند.
داراي سرگرميهاي گوناگون هستند و كمتر تقلّب
میكنند .از اثبات عاطفي و اعتماد به نفس بيشتري
برخوردارند و به كارهاي اجتماعي گرايش بيشتري
نشان میدهند.
سخن گفتن كودك در خانوادههايي كه مادر زمان
بيشتري را با فرزند خود صرف میكند ،بهمراتب با
تكلّم كودكي كه پدر و مادر خود را جز چند ساعت
در هفته نمیبيند ،متفاوت است .سالهاي اولية
محبت ،صحبت و رفتار
زندگي كودك بايد پر از
ّ
صحيح باشد .سالهاي قبل از مدرسه به عنوان
سالهاي رشد و نم ّو جسمي و عاطفي كودكان،
مهمي در توسعة فكري ،ازدياد دانش
سالهاي
ّ
الزم و آگاهي از مسائل فردي و اجتماعي محسوب
میشود .پدر و مادر بايد كنجكاوي كودك در اين
سنين را به نحو مطلوبي تأمين کنند ،در تربيت
حسي او را مورد
ّ
حواس او بكوشند و تكامل اعضاي ّ
توجه قرار دهند .كودكي كه در خانوادة منضبطي
ّ
پرورش میيابدّ ،
منظم و باانضباط رشد خواهد کرد
و اين انضباط تا پايان عمر با وي خواهد بود.
میتوان با راهكارهايي كودك
را در مسير هوشمندي و افزايش
بالقوهاش قرار داد:
توانمنديهاي
ّ
• امكان تجربيات آموزنده و جديد برای کودک
مهيا شود و والدين در برابر اكتشافات كودكان در
ّ
بازيها از خود هيجان نشان دهند.
• كمك شود که بهمرور كودك احساساتش را
متعدد ّ
لذت ببرد.
بيان كند و از ف ّعاليتهاي
ّ
• كمك شود که كودك با بخشندگي ،كنجكاوي
و مراقبت از خود ،ديگران و طبيعت به استقالل
بيشتري برسد.
مفرح علمي ،آموزشي و
• سرگرميهاي
ّ
سن كودك در اختيار او قرار
كتابهاي متناسب با ّ
داده شود.
• امكان سفر ،گردشهاي كوتاه ،بازديد از
پاركها ،نمايش تئاتر ،باغ وحش ،موزهها و  ...فراهم
شود و در مورد بازديدها از او پرسش شود تا د ّقت
مشاهده و حضور ذهن در او تقويت شود (البته نه
سؤاالت بيمورد و بيمحتوا كه شكلي از فضولي
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است ،بلكه سؤاالتی که روابط و نگرش كودك را تقويت کند) ،مث ً
ال پرسيده شود که در
موزه چه شباهتهايي بين آثار بود؟ كدام اثر جالبتر و كدام خصوصيات آن براي تو
ّ
جذابتر بود؟ پاسخهاي او باید با تشويق همراه شود تا تمركز در مشاهدة علمي و يا
مبدل شود و زمينة خوب ديدن محيط و اطراف و به نوعي ديد علمي
هنري او به عادت ّ
يا هنري در او نهادينه شود و احترام به طبيعت ،تاريخ و هنر در ذهن او نقش بندد.
• والدين انتظار مشاهدة رفتاري قابل پيشبيني و نتايج تكراري را در كنجكاويهاي
اينگونه كودكان نداشته باشند.
روزمرة خود به نوعي شعور انساني واقف شود.
• كمك شود که كودك در زندگي
ّ
اين شعور يعني توانايي گرفتن تصميمات درست در:
 تف ّكر مستقل
 انتخابهايي مطمئن و ايمن
ً
 درك صحيح و واكنش نشان دادن در زمانهاي مختلف (مثال هنگام حضور در
مهماني يا اماكن عمومي)
 توانايي گفتن «نه» به شكل قاطع در شرايط نامساعد انتخاب
 اطمينان از بيان احساسات بهخصوص انواع ناخوشايند آن (مث ً
ال هنگام ناراحتي
شديد بتواند احساساتش را بهراحتي بيان كند).
درك مراحل رشد
همچنانكه كودك رشد میكند ،پيشرفت او تو ّقفناپذير است و با سرعتي كه ويژة
خود اوست ،انجام میگيرد .والدين میتوانند او را تشويق و تحريك کنند ،ولي آنچه
آنها نمیتوانند تغيير دهند ،ترتیب مراحل رشد اوست.

كودكان تيزهوش يا پرتوان ،برخالف ساير
كودكان استثنايي ممكن است در تمام دوران
زندگي خود شناخته نشوند و كسي به نبوغ ذاتي
آنان پي نبرد.
چند نكته
 بهتر است والدين انتظارات غيرواقعبينانه از كودك خود نداشته باشند و او را براي
رسيدن به معيارهاي دلخواه خود ،تحت اجبار يا فشار قرار ندهند ،بلكه فقط به صورت
حمايتگر در كنار كودك قرار گيرند .از آنجا كه كودكان در سالهاي اول زندگي بيش از
هر زمان ديگري ياد میگيرند ،والدين مسئوليتهاي سنگيني به عنوان معلّمان دلسوز
و صبور در قبال كودكان خود برعهده دارند.
 هر چند در برخي مقاطع ممكن است رشد يك كودك ،بيقاعده و گسيخته به نظر
برسد ،ولي هدف همواره يكسان است :تحقّق كامل استعدادها يا خودشكوفايي كامل.
همة كودكان از بدو تولّد تمايل ذاتي دارند كه تالش كنند تا بهترين فرد ممكن باشند.
هر كودك ،هم از نظر جسماني و هم از نظر ذهني ،به اين سمت گرايش دارد كه كاري
را انجام دهد كه كام ً
ال با آن تناسب دارد تا شاد و سازگار با محيط باشد .بنابراین بايد
فرصت الزم برای نيل به اين هدف را در اختيار كودك گذاشت.
 رسيدن يا نرسيدن كودك به اين هدف ،به موانعي كه با آنها روبهرو میشود و
ميزان مو ّفقيت او در غلبه بر آنها بستگي دارد .اين موانع ممكن است در محيط يا در
نفس او باشند ،مث ً
ال او ممكن است به علّت انتقاد يا مقايسه شدن با ديگران از تالش
براي آنچه قادر به انجام آن است ،هراس داشته باشد.
* کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
نشانی :گلسار ،خیابان ن ّواب ،کوچة آبان ،ساختمان پرشین ،طبقة دوم ،مرکز مشاوره بهار
تلفن33110709 :
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مشکالت پستان در دوران شیردهی

گردآوری و تنظیم:
دکتر معصومه جعفری

شیردهی مرحلهای هیجانانگیز و فیزیولوژیک در زندگی یک زن است ،ا ّما از آنچه در ظاهر به نظر
میرسد ،کمی مشکلتر است .البته در بیشتر بیمارستانها مشاوران آموزشدیده در زمینة شیردهی
(پرستاران یا ماماهای مج ّرب) وجود دارند که میتوانند به مادران کمک کنند.
شیر دادن عالوه بر احساس آرامشی که در مادر و کودک ایجاد میکند ،مزایای زیادی برای سالمت
آنها دارد؛ به شرطی که مادر مهارتهای شیردهی را بداند و از برخی مشکالت -که ممکن است
حین شیردهی اتّفاق بیفتد -و راههای مقابله با آنها آگاهی داشته باشد
*

رفلکس جاري شدن شير
اين رفلکس مرحلهاي طبيعي و ضروري از مکانيسم
شيردهي محسوب میشود .هورمونهاي پروالکتين و
اکسيتوسين کنترلکنندة اين رفلکس هستند و باعث توليد
شير در غدد شيري و آزاد شدن شير به داخل مجاري شير
ميشوند.
عواملي چون درد ،استرس و هيجان ميتوانند در اين
رفلکس مداخله کنند و باعث احتباس شير در غدد شيري
و به دنبال آن درد و نگراني مضاعف شوند .درمان اين موارد
شامل اطمينان و آرامش مادر ،قرارگيري مادر و کودک در
وضعيتهاي راحت و صحيح در حين شيردهي ،ماساژ ماليم
و آهستة پستان و استفاده از کمپرس گرم است.
تأمين ناکافي شير
ميزان استفادة کودک از شير تعيينکنندة ميزان تأمين
مکرر کودک ،استراحت کافي ،تغذية
شير است .تغذية
ّ
مناسب و دريافت مايعات کافي در مادر ميتواند به ميزان
مکرر وزن و رشد کودک
مناسب شير کمک کند .پايش ّ
بهترين راه براي اطمينان از دريافت شير کافي در کودک
است.
پس از زایمان ،حدود روزهای دوم تا سوم ،پستانها
تورم پیدا میکند که با احساس ناراحتی و
پرخون میشود و ّ
درد نیز همراه است .با دوشیدن مناسب و مرتّب پستانها و
تخلیة آن این مشکل برطرف میشود .مسدود شدن مجرای
خروجی شیر -که در اثر تخلیه نشدن مرتّب و بهموقع پستان
به وجود میآید -موجب میشود که مجرا مسدود ،قرمز و
حساس لمس شود.
حساس شود و بهصورت تودهای ّ
ّ
متورم است،
توصیه میشود که اگر پستان پرخون و
ّ
بهصورت مرتّب آن را تخلیه کنید .اگر این کار دردناک است،
پیش از شیردهی به نوزاد آن را با آرامی با دست تخلیه کنید.
میتوانید از دوش گرم یا کمپرس گرم برای چند دقیقه
پیش از شیردهی استفاده کنید .برای پیشگیری از احتقان
طی  24ساعت و هر بار به
پستان باید هشت بار یا بیشتر در ّ
مدت حداقل پانزده دقیقه شیردهی انجام شود.
ّ
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عفونت پستان
عفونت پستان (ماستيت) باعث ايجاد درد
عضالني (احساسي شبيه به آنفلوانزا) ،تب و
حساس روي يکي
ايجاد ناحية قرمز و گرم و ّ
ّ
تجمع عفونت) ميشود
(محل
از پستانها
ّ
که در صورت پيشرفت عالئم ذکر شده ،بايد
درمان دارويي صورت گيرد .عفونت پستان
بيشتر هنگام استرس و خستگي ،نوک پستان
ترکخورده ،مجراي شير بسته ،احتقان پستان،
توجهي هنگام تغذية کودک و پوشيدن
بي ّ
سینهبند محکم و تنگ ديده ميشود .درمان
شامل آنتيبيوتيکتراپي ،کمپرس مرطوب و گرم
نواحي عفوني ،استراحت و پوشيدن لباس راحت
است .تغذيه با شير مادر به عنوان بهترين منبع
تغذية کودک در هنگام عفونت پستان نيز بايد
ادامه يابد .اگرچه معموالً يکي از پستانها دچار
عفونت ميشود ،ولي برای جلوگيري از پيشرفت
عفونت ،تغذيه با شير مادر از هر دو پستان بايد
صورت گيرد .اگر شيردهي بسيار ناراحتکننده
باشد ،از پمپ يا فشار دست ميتوان استفاده
کرد .باید سعي شود که ابتدا پستان غيرعفوني
تخليه شود تا رفلکس آمدن شير به کاهش
ناراحتي و درد پستان مبتال کمک کند.
ماستیت یا عفونت پستان در اثر ورود میکروب
در پوست یا باکتریهای موجود در دهان نوزاد
به پستان به وجود میآید که پستان مبتال قرمز،
متورم میشود .عفونت قارچی هم
دردناک و
ّ
ً
شاید پدید آید؛ البته نسبتا نادر است و بیشتر
زمانی دیده میشود که پس از ماهها شیردهی
مو ّفق بهناگاه دچار زخم نوک پستان میشوید
که عالئم آن ،نوک پستان رنگپریدهّ ،براق با
پوست نازک و خراشیده است که احساس درد و
سوزش پس از شیردهی دارد .بهتر است بگوییم
که درمان در این موارد بهطور عمده شامل
پیشگیری است .مهم این است که در صورت
بروز این عالئم به هیچ وجه شیردهی را قطع
نکنید و حتماً مشاوره کنید و در صورت لزوم به
وسیلة پزشک خود ویزیت شوید.
مهمترین راه پیشگیری از شقاق نوک پستان
و زخم شدن آن ،شیوة صحیح شیردادن به
کودک است .چنانچه نوزاد فقط نوک پستان
را در دهان بگیرد ،این مشکل به وجود خواهد
آمد .باید سعی کنید که تمام هالة قهوهای رنگ
پستان بهطور صحیح در دهان نوزاد قرار بگیرد،
بهطوری که لب تحتانی نوزاد موقع شیردهی
کام ً
توجه داشت
ال به بیرون برگشته باشد .باید ّ
حساسیت و درد در اوایل شیردهی
کمی
که
ّ
طبیعی است ،ا ّما در صورتی که شیردهی با
وضعیت مناسب صورت گیرد ،درد و شقاق در
نوک پستان ایجاد نمیشود.

مجلة پزشکی

تیر -مرداد 95

بهدا شت باروري

درد نوک پستان
شيردهي به کودک تجربهاي راحت و آرامشبخش است .گرچه ضايعات دردناک
طي هفتههاي اول تغذية کودک با شير مادر دور
ايجادشده در نوک پستان ،مخصوصاً در ّ
از انتظار نیست .درد نوک پستان بهصورت احساس گزش ،خارش يا سوزش در مادران
شيرده بيان ميشود.
مشکالت نوک پستان ممکن است به علل زير ايجاد شود:
 قرارگيري کودک در وضعيت نامناسب در هنگام شير دادن تکنيکهاي نامناسب شيردهي مراقبت نادرست و نامناسب از نوک پستان.اگرچه تغييري کوچک در وضعيت قرارگيري کودک در طول شيردهي ميتواند باعث
ايجاد درد در نوک پستان شود ،براي بسياري از زنان علّت مشخّ صي تشخيص داده
نميشود.
شيردهي راحت و مو ّفق نياز به زمان و تجربه دارد .براي انتقال يک تجربة راحت و مو ّفق
ابتدا بايد از بيمارستان شروع کرد .در اين زمينه بايد از مشاور شيردهي يا پرستار مربوط
برای آموزش وضعيتهاي صحيح و مراقبت از پستان کمک گرفته شود.
درد در نوک پستان ممکن است به دلیل اتمام ناصحيح مکيدن در انتهاي تغذية کودک
باشد که ميتوان به کودک برای يادگيري رها کردن و کاهش ناراحتي در نوک پستان با
وارد کردن يک انگشت تميز به داخل دهان کودک و به دنبال آن قطع مکيدن در انتهاي
تغذيه کمک کرد.
متورم است ،بهصورت
توصیه میشود که اگر پستان پرخون و
ّ
مرتّب آن را تخلیه کنید .اگر این کار دردناک است ،پیش از
شیردهی به نوزاد آن را با آرامی با دست تخلیه کنید.
یکي ديگر از عوامل ايجادکنندة درد در نوک پستان ،خشک يا مرطوب بودن بيش از
حد پوست است .رطوبت ميتواند مربوط به پوشيدن کرستهايي از جنسي باشد که باعث
ّ
افزايش تعريق و عدم تبخير ميشوند .استفاده از صابونها يا محلولهايي که باعث از بين
حد پوست شود.
رفتن چربي طبيعي پوست ميشوند ،هم ميتواند باعث خشکي بيش از ّ
در اين صورت پمادهاي حاوي النولين در مراقبت از نوک پستان خشک يا ترکخورده
مفيدند.
توسط کودک نيز ميتواند باعث ناراحتي در نوک
جويدن يا گاز گرفتن نوک پستان ّ
تورم ،خارش و صدمه ميشوند
دچار
دندان
درآوردن
پستان شود .لثههاي کودک هنگام
ّ
و گاز گرفتن و جويدن نوک پستان ميتواند به رفع اين ناراحتيها کمک کند .براي
راحتي کودک و کاهش تمايل به جويدن يا گاز گرفتن پستان ميتوان يک جسم سرد و
مرطوب (يک ت ّکه پارچة تميز از داخل يخچال ميتواند برای اين منظور مناسب باشد) را
چند دقيقه قبل از شيردهي روي لثههاي کودک قرار داد .سردي جسم باعث کرختي و
طي شيردهي براي کودک ايجاد تسکين
بي ّ
حسي لثههاي دردناک میشود و ميتواند در ّ
کند .قبل از تغذية کودک با پستان بعدي نيز زماني را برای جويدن يک پارچة شسته و
تميز اختصاص دهيد .برخی غذاها موجب بروز نفخ و دلدرد و در نتیجه گریه و نقنق
کودک میشود .بنابراین باید از خوردن این غذاها اجتناب کرد .مادران اغلب با تجربة خود
یا دیگران از خوردن برخی غذاها پرهیز میکنند .غذاهای ن ّفاخ مانند پیاز ،کاهو ،کلم،
سیر ،گل کلم و کلم بروکلی و برخی میوهها مانند خیار ،توتفرنگی و کیوی موجب بروز
دلدرد در کودکان میشوند و بنابراین بسیاری از مادران پس از خوردن این میوهها سعی
میکنند خودشان از موا ّد شیرین و گاهی چای نبات استفاده کنند تا از بروز دلدرد در
کودک جلوگیری شود.
مؤسسة فنّاوریهای
متخصص بیماریهای زنان ،زایمان و نازایی ،عضو کادر درمانی
* ج ّراح و
ّ
ّ
نوین پزشکی مهر
نشانی :رشت ،خیابان سعدی ،ساختمان پزشکان ارتین ،طبقة  ،3واحد  22تلفن33121931 :
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پوشش مناسب خانمهای باردار در تابستان
بارداری با تغییرات زیادی در هورمونها ،شکل و اندازة بدن خانمها ،بهخصوص بعد از ماه چهارم همراه است .ن ُه ماه از
سختترین و در عین حال شیرینترین ماهها قرار است صرف شما و جنینتان شود ،پس بهتر است لباسی را انتخاب
کنید که هر دوی شما در آن احساس راحتی و آرامش میکنید.

دکتر نسرین دادرس

*

توجه کنند:
خانمهای باردار برای انتخاب لباسهای تابستانی باید به این نکات ّ
 لباس بارداری برای فصل تابستان باید آزاد ،سبک و راحت باشد.
 لباسی را انتخاب کنید که در آن دکمههای زیادی بهکار نرفته باشد تا بتوانید بهراحتی آن را بپوشید و در موقع
نشستن و بلند شدن دستوپاگیر نباشد .گرچه تحقیقات هنوز بهطور قاطعانه تأثیر مستقیم لباسهای تنگ بر جنین
را گزارش نکردهاند ،ا ّما اینگونه لباسها باعث آسیبهایی به مادر و جنین میشود.
 پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان باعث ایجاد فشار در ناحیة قفسة سینه و شکم میشود
که اختالل در تن ّفس مادر را ایجاد میکند و از طرفی با فشار به سیستم دستگاه گوارش ،سبب
سوزش و ترش کردن معده در مادران باردار میشود .بنابراین لباسهای نخیای که در زیر سینه
چین دارند ،انتخابهای خوبی هستند.
 پوشیدن شلوارهای تنگ ،مخصوصاً اگر در ناحیة فاق تنگ باشند ،از تبادل هوا در سطح بدن
جلوگیری میکنند و احتمال ابتال به عفونتهای ادراری و بیماریهای عفونی واژینال را افزایش
میدهند .بهتر است از پوشیدن شلوار جین اجتناب کنید .در صورتی که به پوشیدن شلوار جین
تمایل دارید ،از پارچهای که رنگ و طرح مشابه با آن دارند ،ا ّما ضخیم نیستند ،استفاده کنید.
دامنشلواری انتخاب مناسبی برای این دوران است .پوشیدن ساپورتهای تنگ و جورابهای تنگ
تجمع آب و ورم در
یا دارای کِش محکم ،روند گردش خون را در خانم باردار مختل میکند و باعث ّ
پاها میشود و از طرفی باعث افزایش تعریق مادر باردار میشود که برای مادر و جنین مضر است.
 در دوران بارداری به علّت تغییرات هورمونی اندازة سینهها افزایش مییابد و لباسهای زیر
هم نباید آنقدر تنگ باشند که باعث ایجاد فشار به ناحیة سینهها و شکم شوند .بهتر است به سایز
توجه شود.
لباس زیر هم ّ
 به جنس لباسی که میپوشید نیز د ّقت کنید .به علّت تغییرات هورمونی ،ف ّعالیت غدد عرق
در دوران بارداری افزایش مییابد .در دوران بارداری در فصل تابستان به علّت گرما و تعریق بدن
نواحی زیر پستان ،کشالة ران و زیر بغل مادر باردار استعداد بیشتری برای عفونتهای قارچی دارد،
بنابراین از لباسهای نخی و کتانی استفاده کنید ،زیرا نه تنها به افزایش تبادل هوا در سطح پوست
حساسیت ،آلرژی و خارش در سطح پوست نیز جلوگیری میکنند.
کمک میکنند ،بلکه از ایجاد ّ
 در انتخاب رنگ لباس سعی کنید از رنگهای روشن و مالیم استفاده کنید .رنگهای تیره با
جذب نور بیشتر باعث ایجاد گرمای بیشتری در پوست میشوند .رنگهای سفید ،کرم و آبی روشن
انتخابهای مناسبی در این فصل به شمار میروند.
تجمع آب در بدن ،بسیاری از خانمهای باردار دچار ورم پاها
 در دوران بارداری به دلیل ّ
حساستر از
میشوند .همچنین مرکز ثقل بدن کمیبه سمت جلو میآید و پاها و کمر خانم باردار ّ
قبل میشود ،پس بهتر است کفشی را انتخاب کنید که پاهایتان در آن احساس راحتی داشته باشد.
 پوشیدن کفشهای پاشنهبلند در دوران بارداری ممنوع است ،زیرا ممکن است مثل سابق
نتوانید تعادل خود را حفظ کنید و احتمال زمین خوردن و پیچ خوردن پایتان افزایش مییابد .در
صورت پاشنهدار بودن ،پاشنههای پهن و سهسانتی را انتخاب کنید .بهتر است کفشی را انتخاب
کنید که بند کمتری داشته باشد تا برای پوشیدن آن دچار مشکل نشوید .مادر باردار بهتر است
برای پوشیدن کفش یا جوراب خود روی یک صندلی بنشیند و ساق پایش را روی ران پای مقابل
قرار دهد و جورابش را بپوشد ،یا بند کفش را ببندد.
متخصص زنان ،زایمان و فلوشیپ ناباروری و IVF
*
ّ

نشانی :پل بوسار ،جنب کلینیک ج ّراحی پاستور ،ساختمان پزشکان فارابی ،طبقة سوم تلفن33128242 :

مؤسسة ناباروری مهر
رشت :بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشادّ ،
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کیست فولیکولی تخمدان
و عالئم آن
کیستهای فولیکولی تخمدان -که کیستهای
عملکردی تخمدان هم نامیده میشوند -در زنان در
سنین باروری بهطور شایع دیده میشود .بیشتر این
کیستها بدون درد هستند و غالباً به صورت اتّفاقی
با سونوگرافی تشخیص داده میشوند .روند تشکیل
کیستهای فولیکولی درواقع بخشی از یک دورة
طی یک چرخة قاعدگی در
قاعدگی طبیعی است .در ّ
هر تخمدان یک فولیکول رشد میکند که در زمان
دکتر طاهره زارع یوسفی * تخمکگذاری در میانة چرخه ،این تخمک بالغ و رسیده
آزاد میشود و باروری را ممکن میکند .هر گاه به دلیل بینظمیهای هورمونی ،این
فولیکول آزاد نشود ،بزرگتر میشود و کیستهای فولیکولی بروز میکند.
ّ
نامنظم ،افزایش وزن
عواملی نظیر استرس ،سابقة سیکلهای قاعدگی
تجمع چربی در ناحیة پایینتنه و بهکارگیری داروهای تحریک
بهخصوص
ّ
تخمکگذاری از شایعترین علل بروز اینگونه کیستهای تخمدانی است .بهعالوه
طی اولین سالهای شروع دورههای قاعدگی و نیز در حول و حوش یائسگی
در ّ
به علّت عدم تعادل در سطح هورمونها ،بروز این نوع کیستهای عملکردی
تخمدانی شایعتر است.
کیستهای فولیکولی معموالً فاقد عالمت هستند ،ا ّما گاهی ممکن است
بیمار با شکایت در تأخیر پریودها یا خونریزی غیرطبیعی واژینال مراجعه کند.
کیستهای بزرگتر درد مبهم لگنی ،احساس فشار ،سنگینی و ناراحتی در ناحیة
زیر شکم را با خود به همراه دارند و در موارد نادر ،کیستهای فولیکولی آنقدر
بزرگ هستند که بر مثانه و رودهها اثر فشاری وارد میکنند ،ا ّما اگر این کیستها
سبب پیچخوردگی تخمدان و لولهها شوند و یا دچار پارگی و به دنبال آن
خونریزی در حفرة شکمی شوند ،درد ناگهانی و شدید ،ته ّوع و استفراغ ،تب ،افت
فشار خون ،تعریق و بیقراری بیانکنندة یک وضعیت اورژانس پزشکی خواهد بود.
کیستهای فولیکولی تخمدانی با سونوگرافی بهآسانی تشخیص داده میشوند
و در اغلب مواقع بدون درمان و خودبهخود برطرف میشوند .زنان در بیشتر مواقع
از بروز چنین کیستهایی بیخبر هستند ،ا ّما اگر این کیستها تشخیص داده
شوند و عالئم هشدار را که در باال اشاره شد ،با خود به همراه نداشته باشند ،تحت
ضد بارداری توصیه میشود،
نظر گرفتن و درمان با یک یا چند دوره قرصهای ّ
جراحی کیستها اجتنابناپذیر خواهد بود.
ولی در موارد اورژانسّ ،
متخصص بیماریهای زنان و زایمان
* ج ّراح و
ّ
نشانی :خیابان بیستون ،روبهروی خیابان سردار جنگل ،کوچة شهید ابراهیمنژاد،
کلینیک مهرپویان تلفن33554832 :
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ایرنا :پژوهش محقّقان دانشگاه میشیگان آمریکا
نشان میدهد که قرار گرفتن در معرض جیوه
سبب بروز اختالالت خودایمنی میشود .اختالل
خودایمنی به حالتی گفته میشود که در آن
سیستم ایمنی بدن به جای دفاع از بدن در مقابل
عوامل بیماریزا ،سلولهای سالم را به عنوان یک
عامل خارجی در نظر میگیرد و به آن حمله
میکند .این اختالل میتواند بسته به پیشرفت ،به
یک یا چندین بافت بدن آسیب وارد کند.
تحقیقات نشان میدهد که قرار گرفتن زنان در
معرض جیوه ،بهویژه در سنین بارداری ،احتمال
بروز بیماریهای خودایمنی را افزایش میدهد.
جیوه یک عنصر فل ّزی است که بهطور طبیعی
در محیط زیست وجود دارد و با عناصر دیگر به
صورت معدنی یا آلی ترکیب میشود .زمانی که
جیوه وارد آب یا خاک میشود ،یک ترکیب آلی
به نام متیلمرکوری به وجود میآید .این ترکیب
میتواند در بافت ماهی و صدف انباشته شود.
معموالً جیوه از طریق غذاهای دریایی وارد بدن
میشود.
ورود سطح باالی جیوه به بدن ،باعث آسیب
به سیستم عصبی و کلیهها میشود و انتقال آن
به جنین ،باعث آسیب رشد میشود .سازمان
غذا و داروی آمریکا ( )FDAو سازمان حافظت
از محیط زیست آمریکا ( ،)EPAبه زنان باردار
هشدار دادهاند که در هفته بیش از  340گرم ماهی
مصرف نکنند و مصرف ماهیهای کمجیوه مانند
سالمون و میگو توصیه شده است .ام اس ،لوپوس
و آرتریت روماتوئید ،از بیماریهای خودایمنی
محسوب میشوند .نتایج این تحقیق در نشریة
Environmental Health Perspectives
منتشر شده است.
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مروری بر بارداری
قسمت سوم
با هم قدمبهقدم هفتههای شیرین بارداری را مرور میکنیم
و اینک به هفتة پنجم رسیدهایم .در این نوشتار هفتههای
پنجم تا دوازدهم بارداری و تغییرات مادر و جنین در این
دوران را مرور خواهیم کرد.
شهرزاد آقاجانی

*

هفتة پنجم بارداری
جنین :در این هفته جنین به اندازة یک
لوبیاست .یک سوراخ کوچک در قسمت
سر جنین است که از آن دهان به وجود
میآید .سر و قلب بیشترین حجم جنین را
در برمیگیرد .مغز از یک الیة نازک سلولی
تشکیل میشود که در سونوگرافی به صورت
یک سوراخ بزرگ و سیاه دیده میشود .دو
نیمة مغز -که نسبت به مغز میانی و مغز
خلفی رشد و نمو کمتری کرده است -از
همدیگر تشخیص داده میشوند .قلب در
هر دقیقه  130تا  160بار میتپد .در قلب
دیوارة میانی و دریچههای قلب تشکیل
میشود .دستها و پاها نیز به رشد خود
ادامه میدهند .حاال جنین بهطور کامل در
کیسة آب محصور است که با یک دیوارة
پوستی نازک پوشیده شده است و جنین در
این هفته  9تا  14میلیمتر است.
برای مادر :رحم حاال به اندازة یک
پرتقال است ،ا ّما هنوز از روی شکم چیزی
دیده نمیشود.
هفتة ششم بارداری
جنین :در این هفته مغز بهسرعت
رشد میکند و بخشهای مختلف آن
غدة هیپوفیز -که در کف
کامل میشوندّ .
مهمی را در
مغز است و هورمونهای
ّ
بدن ترشّ ح میکند -شروع به رشد و نمو
میکند .در این هفته انگشتهای دست و
پا و همچنین شانهها تشکیل میشوند و سر
به صورت گرد درمیآید .حاال شکل جنین
مانند یک انسان ا ّما به اندازة یک آلبالو

است .روده شروع به رشد و نمو میکند و
همچنین به صورت پیچپیچ در میآید .در
آغاز روده در شکم جنین جا نمیشود ،به
همین دلیل روده به سمت بند ناف میرود
و در آنجا رشد میکند ،ا ّما در هفتة یازدهم
تا دوازدهم ،رودهها دوباره به داخل شکم
میآیند .گوشها کمی دیده میشوند ،ا ّما
هنوز بهطور کامل رشد و نمو نکردهاند.
همچنین بینی نیز شروع به رشد میکند
حس بویایی در
و در همین زمان است که ّ
مغز تشکیل میشود .آیا جنین دختر است
یا پسر؛ این را هنوز نمیشود تشخیص داد.
برای مادر :بدن مادر خود را با وضع
جدید سازگار میکند .عضالت رحم
کشیده میشوند که میتواند دردناک باشد.
سرگیجه نیز میتواند در آغاز حاملگی
پیش آید .بیشتر خانمها فکر میکنند که
به احتمال زیاد مشکل کمخونی دارند ،ا ّما
درواقع دلیل سرگیجه میتواند از فشار
خون پایین باشد .بعضیها در آغاز حاملگی
وزنشان کم میشود و برعکس بعضیها هم
وزنشان بسیار باال میرود .در هر دو وضعیت
جای نگرانی نیست ،زیرا به هر حال جنین
انرژی مورد نیاز خود را از انرژی بدن مادر
تأمین میکند و در بیشتر خانمها این انرژی
ذخیرهشده یافت میشود .در سه ماهة اول
حاملگی وزن مادر کمی باال میرود و در
آخر حاملگی وزن مادر حدود دویست
تا هشتصد گرم در هفته باال میرود .اگر
شدت باال رود و همچنین در
وزن مادر به ّ
دستها و پاها ورم دیده شود ،میتواند

خطرناک باشد و بهتر است که مادر بهطور
ّ
منظم زیر نظر پزشک باشد .ا ّما اگر وزن
مادر در دوران حاملگی بسیار کم باال رود،
این احتمال نیز وجود دارد که وزن کودک
در موقع تولّد بسیار کم باشد .به هر حال
متوسط وزن مادر در دوران حاملگی
بهطور
ّ
ده تا شانزده کیلو باال میرود.
هفتة هفتم بارداری
جنین :جنین شروع به حرکت میکند،
مدتها
ا ّما مادر نمیتواند حرکات جنین را تا ّ
احساس کند .گوشها و چشمها تا حدودی
در جای خود قرار دارند .در ابتدا چشمها در
باالی صورت و گوشها در نزدیکی دهان
قرار دارند ،ا ّما در آخر این هفته به جای
اصلی خود میروند .در این هفته اندامها
دراز میشوند؛ سر راست میشود و گردن
و کمر از همدیگر جدا میشوند .قلب آماده
است و حاال بیشتر از هر وقتی میتپد177 ،
بار در دقیقه .شانهها تشکیل میشوند .رشد
پاها کمی کند است ،ا ّما در آخر این هفته
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برای مادر :رحم حاال به اندازة یک گریپفروت است .وزن مادر
چندان افزایش پیدا نکرده است ،ا ّما برخی اندامهای مادر (مثل
سینهها) در حال رشد هستند .تغییر دیگری که چندان واضح نیست،
افزایش حجم خون مادر است؛ در اواخر دوران حاملگی ،حجم خون
مادر چهل تا پنجاه درصد بیشتر از حالت عا ّدی خواهد بود تا نیازهای
کودک را برآورده کند .با افزایش حجم خون ،نیاز بدن به آهن نیز
افزایش پیدا میکند .ویتامینهای روزانه باید بهطور مرتّب مصرف
شوند.
تغییرات هورمونی ممکن است موجب احساس خستگی یا تنبلی
در مادر شوند .همچنین نداشتن خواب خوب در شب هم یک مشکل
معمول در این مرحله است .ته ّوع و استفراغ متناوب نیز انرژی را
کاهش میدهد.

رانها ،زانوها ،ساق پاها ،پشت پاها و قسمتی از مچ پاها تشکیل
میشوند .همچنین انگشتان پا و دست نیز تشکیل میشوند.
برای مادر :شکم مادر بزرگ و باد کرده به نظر میرسد .شاید هم
تکرر ادرار ایجاد شود که طبیعی است ،زیرا هورمونهای استروژن و
ّ
پروژسترون باعث تغییرات زیادی در بدن میشوند .ا ّما وقتی شکم به
سمت بیرون بزرگ شود و دیگر سنگینی آن روی مثانه نباشد ،مشکل
تکرر ادرار حل میشود .سیستم هضم غذا بسیار کند میشود ،به
ّ
همین دلیل در زمان هضم غذا احساس ورم و سنگینی ایجاد میشود.
برخی مادران احساس خستگی میکنند ،ا ّما به یاد داشته باشید که
همه مثل هم نیستند و در تمام افراد ،خستگی وجود ندارد.
هفتة هشتم بارداری
جنین :در این هفته انگشتان دست و پا و همچنین شانهها و
پاها کامل هستند .انگشت شست از باقی انگشتان شناخته میشود.
دستها آنقدر بلندند که از دور سینه هم بلندتر به نظر میرسند.
دو نیمة مغز تشکیل شدهاند و شروع به کنترل حرکات بدن میکنند.
کلیهها شروع به کار میکنند و کمکم ادرار به وجود میآید .پلکها
تمام چشم را پوشاندهاند و به همین دلیل چشمها بسته هستند .سر
دماغ نیز در این هفته دیده میشود و لب باال نیز کامل است .اولین
الیة پوست شروع به پوشاندن بدن جنین میکند و بدن استخوانی
جنین به این صورت عایق میشود.

هفتة نهم بارداری
جنین :پلکها هنوز چشمها را پوشاندهاند و چشمها در هفتة 27
بارداری باز میشوند .کلیهها ،روده ،مغز و ششها کمکم شروع به
کار میکنند .رشد سر کندتر میشود .در لثهها جای بیست دندان به
وجود میآید .در آخر این هفته معده و روده به شکم وصل میشوند
و فتق نافی از بین میرود .رودة کوچک دارای چینخوردگیهایی
میشود و در آن پرزهایی تشکیل میشود که بعد از تولّد به جذب غذا
شدت
کمک میکند .دستگاه گوارش شروع به کار میکند .جنین به ّ
حرکت میکند ،ا ّما مادر این حرکات را حس نمیکند.
برای مادر :کمکم شکم بزرگ میشود و شاید هم فشارهایی
در قسمت باالی شکم حس شود .در این وقت از حاملگی میتوان
صدای قلب جنین را شنید .قلب کوچک جنین تندتر از قلب مادر
میتپد 110 ،تا  160بار در دقیقه .برخی از زنان حامله از سردرد
رنج میبرند .سردرد در زمان حاملگی میتواند از وجود بیش از اندازة
هورمون پروژسترون ناشی شود .نوشیدن مایعات و پیادهروی میتواند
کمککننده باشد.
هفتة دهم بارداری
جنین :بیشتر سقطها در این دوره و تا دوازده هفتة اول حاملگی
رخ میدهد و بعد از آن بهندرت پیش میآید ،زیرا در این دوره از
حاملگی اعضای بدن جنین کامل است و اگر سقط رخ دهد ،به دلیل
آن است که جنین مطابق روال عا ّدی رشد نکرده و نقص یکی از اعضا
یا دلیل دیگری باعث سقط میشود .جنین حاال بهطور کامل شبیه
به یک انسان کوچک است .در صورت چشمها ،دهان ،بینی و گلو و
تارهای صوتی نیز تشکیل شده است .در این زمان تشخیص جنسیت
جنین با سونوگرافی ممکن نیست ،ا ّما اندامهای جنسی جنین کمکم
نمایان میشود.
برای مادر :عالئم افسردگی یا نگرانی احتمالی مادر در این مرحله
از حاملگی پایان میپذیرد .بهطور حتم خود مادر احساس میکند که
حالش بهتر است .این موضوع در مورد حالت ته ّوع نیز صدق میکند
و در این مرحله این حالت نیز کم میشود .احساس خستگی هم کم
میشود و مادر خود را سرحال احساس میکند .اکنون اندازة رحم دو
برابر شده است.
هفتة یازدهم بارداری
جنین :مغز همچنان رشد میکند ،بهخصوص مغز جلویی و
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جمجمة استخوانی که مغز را میپوشاند .مغز استخوان ،کبد و طحال
غدة تیروئید و لوزالمعده
جنین سلولهای خونی را تولید میکنندّ .
تشکیل میشوند و لوزلمعده شروع به ترشّ ح انسولین میکند.
برای مادر :مادر دچار افزایش وزن میشود .در نوک سینه
حفرههایی به وجود میآید و نوک سینه تیرهرنگ میشود .ذخایر
چربی در بدن اضافه میشود و مجاری شیری جدیدی در پستانها
تشکیل و برای شیردهی آماده میشوند.
هفتة دوازدهم بارداری
بقیة بدن بزرگتر
جنین :در این هفته سر هنوز هم نسبت به ّ
است ،ا ّما گردن و کمر قدرت نگه داشتن آن را دارد .موها حاال دیگر
قابل تشخیص هستند .ششها همچنان به رشد خود ادامه میدهند.
دهان جنین کمکم دارای بزاق میشود .عضالتی که برای مکیدن
الزم است ،رشد پیدا میکنند .به همین دلیل گونههای نوزادان چاق
و صورت آنها گرد است .قلب  28لیتر خون را در روز پمپ میکند.
شاید این مقدار خیلی زیاد به نظر برسد ،ا ّما گردش خون در جنین

کاهش خطر ابتال به سرطان
پستان در زنان یائسه با
ظم
نرمش من ّ
پزشکی بالینی :بر اساس جدیدترین یافتههای پژوهشگران آمریکایی،
زنانی یائسهای که بهطور ّ
منظم ف ّعالیت ورزشی میکنند ،کمتر از
سایر زنان یائسه در معرض ابتال به سرطان پستان قرار میگیرند.
بر اساس گزارش منتشر شدة جامعة پژوهش سرطان آمریکا ،چهار
ساعت راهرفتن در هفته یا دوچرخهسواری ،انجام سایر ورزشها به
میزان دو ساعت در هفته یا حداقل سی دقیقه پیادهروی در روز ،نقش
مؤثّری در سالمت زنان یائسه ایفا میکند.
در این پژوهش محقّقان با بررسی تعدادی زن یائسه دریافتند
که خطر بروز سرطان پستان در زنان یائسهای که ظرف چهار سال
گذشته دارای دوازده ساعت ف ّعالیت جسمانی در هفته بودند ،ده
درصد کمتر از سایر زنان یائسه است .ف ّعالیت جسمانی ّ
منظم ،حتّی
ن پستان بعد از یائسگی
به میزان اندک ،در کاهش خطر ابتال به سرطا 
ّ
س از توقف ورزش ،تا چه
نقش دارد ،ا ّما دقیقاً مشخّ ص نیست که پ 
مدت این اثر حفاظتی باقی خواهد ماند .نتایج این پژوهش در مجلةّ
ّ
Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention
منتشر شده است.
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و در نوزادان بسیار زیاد است .برای نمونه قلب نوزاد تازه متولّد شده
 350لیتر در روز خون پمپ میکند .دستها در جای اصلی خود قرار
دارند ،ا ّما پاها هنوز هم نسبت به باقی بدن کوتاهترند .حرکات جنین
حاال واضحتر است .بعضی مادران در این زمان این حرکات را حس
میکنند.
برای مادر :کمکم سطح هورمونها در بدن طبیعی میشود و
به همین دلیل عوارض به وجود آمده از حاملگی کم میشوند .بدن
حاال دو برابر زمان برای هضم غذا صرف میکند .برای نمونه در حالت
عا ّدی ،بدن در پنجاه دقیقه غذا را هضم میکند ،ا ّما در دوران حاملگی
مدت به  130دقیقه افزایش پیدا میکند .در پایین ناف خطهای
این ّ
سیاهی به وجود میآید که نام آن به انگلیسی «لینا نگرا» است و بعد
از زایمان از بین میرود .سقف رحم هم حاال باال آمده و تا اندازة 8
تا  10سانتیمتری پایین ناف حس میشود .لباسها تنگ میشوند و
تهیه شود.
بهتر است که برای این زمان لباس مناسبتری ّ
مؤسسة فنّاوریهای
* کارشناس ارشد بیولوژی تکوین و عضو کادر درمانی ّ
نوین پزشکی مهر

نتایج پژوهشها نشان میدهد:
خواص ماست در پیشگیری از
ّ
ابتال به فشار خون باال در زنان!
خبرگزاری مهر :یافتههای محقّقان حاکی از این است که خوردن
پنج وعده یا بیشتر ماست در هفته ،منجر به کاهش ابتال به فشار
خون باال در زنان میشود.
طبق یافتة محقّقان دانشگاه بوستون آمریکا ،زنانی که پنج وعده
یا بیشتر در هفته ماست میخورند ،در مقایسه با زنانی که ماهی
یکبار ماست مصرف میکنند ،بیست درصد کمتر در معرض خطر
ابتال به فشار خون باال قرار دارند .به نظر میرسد که افزودن ماست
بلندمدت خطر ابتال به
به یک رژیم غذایی سالم موجب کاهش
ّ
فشار خون باال در زنان میشود.
دکتر جاستین بوئندیا ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره
میگوید« :بررسی ما نشان میدهد که مصرف روزانة محصوالت
لبنی ،بهخصوص ماست ،موجب کاهش خطر ابتال به فشار خون باال
که عامل پرخطر بیماریهای قلبی و سکته است -میشود» .ویدر ادامه تأکید میکند« :چندین وعده مصرف شیر و پنیر در روز
هم میتواند دارای تأثیر سودمندی بر فشار خون باال باشد ،ا ّما به
نظر میرسد که تأثیر ماست بیشتر از سایر محصوالت لبنی است».
محقّقان در این پژوهش دادههای مربوط به زنان در ردة
س ّنی  ۲۵تا  ۵۵سال و مردان  ۴۰تا  ۷۵سال را مورد بررسی
قرار دادند .آنها همچنین تأثیر مصرف مقادیر زیاد ماست را بر
شرکتکنندگان مورد مطالعه قرار دادند .بدین منظور از افراد
شرکتکننده خواسته شد تا به رژیم غذایی خود از لحاظ نزدیکی
با رژیم غذایی - DASHکه به معنای شیوههای غذایی تو ّقف
فشار خون باالست (مصرف میوه ،سبزیجات ،مغزها و نخود فرنگی
برای کاهش فشار خون باال) -امتیاز بدهند .محقّقان دریافتند که
فایدة مصرف پنج وعده ماست یا بیشتر بر کاهش احتمال بروز
فشار خون باال ،بهمراتب قویتر از رژیم غذایی  DASHاست.
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مقدس «یه»
داستان ریزهخواری و گلواژة ّ
رژیم درمانی تا جایی مناسب و دلانگیز به
نظر میرسد که با دامنهای از لغات عجیب
و پرمعنا درآمیخته نباشد .از سرآغاز دورة
خدمت به مردم گیالنزمین با سفرههای
ّ
جذاب و خوشنقش و نگارش -که نصیب
اینجانب شده -تا امروز که این نوشتار به
نگارش درآمده است ،اگر از من بپرسند که
از بین واژهها (محاورهای یا نوشتاری) از
امیرحسین خلخالیراد * کدام بیشتر وحشت دارید! صد البته پاسخ،
مقدس «یه» خواهد بود.
گلواژة ّ
ذره کیک ،یه برش پیتزا ،یه لقمه مغز گوسفند،
«یه
مثل
عباراتی
ّ
ذره روغن ،یه برش لواشک» از دسته عبارات
یه
عسل،
یه قاشق
ّ
پراستفادة اغلب مراجعهکنندگانی است که ریزهخواری را آغاز کردهاند
و اینجاست که باید با داستان کاهش وزن ،رسیدن به اندام ایدهآل،
سالمتی ،پیشگیری از بیماریهایی مثل دیابت ،کبد چرب ،سندرم
متابولیک ،فشار خون و  ...خداحافظی کرد.
اگر به هر دلیل تحت نظر یک مشاور تغذیه و رژیمدرمانی هستید
و ریزهخواری را آغاز کردهاید ،حتماً این مسئله را با وی در میان
بگذارید ،چراکه شما فکر میکنید که رژیم خود را کام ً
ال رعایت
کردهاید و فقط اندکی تخلّف چاشنی کار شده است ،ا ّما عدم دستیابی
مدت درمان مانند تغییر وزن یا کاهش قند خون و ...
به اهداف کوتاه ّ
شما را ناامید میکند و از ادامة درمان بازمیدارد .ریزهخواری از یک
مصمم ،کوهی از ناتوانی و ناامیدی میسازد.
فرد بااراده و
ّ

راه حلهای متفاوتی برای کاهش ریزهخواری در روزهای درمان
وجود دارد:
مدت خود
 به خودتان وعده دهید که اگر به هدف رژیمی کوتاه ّ
دست یافتید ،با هماهنگی مشاورتان از وعدهها و روزهای آزاد (بدون
رژیم) برخوردار شوید.
 تمامی موا ّدی را که قرار است بهصورت نیموعدههای بسیاربسیار
کوچک مصرف کنید ،به یک ظرف منتقل کنید و بعد از بازه زمانی
مانند یک یا دو هفته ببیند که از مصرف چه مقدار موا ّد غذایی اضافه
صرف نظر کردهاید.
 عموم افرادی که به ریزهخواری مبتال هستند ،زمان آزاد روزانة
زیادی دارند ،یا در پاسخ به استرسهای محیطی به ریزهخواری
رومیآورند .سعی کنید که زمان آزاد روزانة خود را کاهش دهید
و یا برای کنترل استرسهای محیطی خود از مشاوران روانشناسی
کمک بگیرید.
به یاد داشته باشید که هر برنامة غذایی (علمی یا غیرعلمی)
مدتتان برساند .مهم این است که در
میتواند شما را به هدف کوتاه ّ
دامان عوارض جبرانناپذیری مانند ریزش مو ،یبوست ،کبد چرب،
سندرم متابولیک ،التهاب کیسة صفرا ،لرزش دست ،تحلیل عضالنی،
کمخونی ،برگشت سریع وزن ،مبتال شدن به ریزهخواری و  ...گرفتار
نشوید .سالمت عمومی بدن در گرو مثلّث تندرستی (رژیم درمانی،
ف ّعالیت بدنی و سالمت روان) است.
* کارشناس تغذیه و رژیمدرمانی

نشانی :خیابان ن ّواب ،برج ن ّواب ،طبقة  ،7واحد  13تلفن33132645 :
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بحـران
«میانسالی» سنین بین چهل تا شصت سالگی را
شامل میشود .یک مرحلة قبل ،یعنی «جوانی»
(بیست تا چهل سالگی) مرحلهایست که افراد در
آن هویّتیابی کرده و مسیر زندگی را در زمینههای
تحصیلی ،شغل ،ازدواج ،جایگاه اجتماعی و موارد
ّ
مشخص کردهاند.
اینچنینی
زمانی که افراد به حدود سی سالگی
میرسند ،در ذهن خود با سؤاالتی
ازجمله موارد زیر مواجه میشوند:

نگین اسماعیلزاده

*

* تا این سن چه چیز به دست
آوردهام؟
* چقدر در تحصیل یا شغل و
بهطور کلّی در زندگی خود مو ّفق
بودهام؟

در واقع یک ارزیابی از خود در این سن انجام میگیرد .در
این زمان افرادی که مو ّفقیتهایی در زمینههای مختلف زندگی
بهدست آوردهاند ،احساس رضایت خاطر میکنند و میتوان
گفت دچار اضطراب نخواهند شد .در واقع اگر انسانها لحظة
حال را درست مدیریت کنند و از تمامی فرصتهای زندگی با
توجه به امکانات خود بهدرستی استفاده کنند ،دیگر جایی برای
ّ
نگرانی و اضطراب نخواهد بود .آینده بر اساس لحظههای حال
ما ساخته خواهد شد نه گذشته .افرادی که از لحظة حال و
تواناییهای خود بهدرستی استفاده میکنند ،کمتر دچار بحران
خواهند شد.
پس اولین ارزیابی در حدود سی سالگی است .در این سن
اگر خأل و کمکاری نیز صورت گرفته باشد ،شخص چندان دچار
نگرانی نخواهد شد ،زیرا با خود میگوید :هنوز جوان هستم و
فرصت جبران دارم .ا ّما کسانی که در این سن به فکر استفاده
از فرصتها نیستند و کمکاری میکنند ،زمانی که به حدود
سن میانسالی است -دچار بحران
چهل سالگی میرسند -که ّ
میانسالی میشوند.

حال چرا؟؟

افراد در چهل سالگی دوباره گذشتة خود را ارزیابی میکنند،
اینکه تا کنون چه کارهایی را انجام دادهاند؟ چقدر پیشرفت
کردهاند و چقدر فرصتها را از دست دادهاند؟
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میانسـالی
اگر میزان خطاها و فرصتهای از دسترفته و کمکاری فرد زیاد باشد،
بحران فرد شدیدتر میشود که مبادا آینده نیز شبیه آنچه تا کنون گذشته،
بشود و فرد نتواند برای خود آیندة بهتری بسازد .این افراد دچار افسردگی
میشوند .افسردگی در واقع مرور گذشته است و اضطراب نگرانی دربارة آینده.
سن تقویمی خود نگاهی میاندازند و احساسی خاص همراه با
این افراد به ّ
نگاهی جدید به زندگی در آنها ایجاد میشود .با در نظر گرفتن اینکه روزهای
اوج جوانی گذشته  ...و وارد مرحلة جدیدی از زندگی شدهاند که در آن توان
جسمی آنها همانند قبل نخواهد بود ،در آینه موی سفید و چروکهای
صورت را میبینند و با خود میگویند :فرزندانم بزرگ شدهاند؛ تا چه میزان
پدر یا مادر خوبی برای آنها بودهام؟ همچنین در ارتباط با همسر چقدر مو ّفق
بودهام؟ در نهایت اینکه احساس خوشبختی میکنم یا نه؟ چقدر در تحصیل
توجه نباشد ،فرد دچار
و درآمد خود پیشرفت کردهام؟ که اگر پیشرفت قابل ّ
تنش زیادی همراه با احساس پوچی خواهد شد.
افرادی که در این زمینهها خأل دارند ،با بحران شدیدی همراه با سطح
باالی استرس و تنش روبهرو میشوند ،بهخصوص اگر در این سن با طالق و از
دست دادن همسر یا فرزند (به هر دلیل ) و یا از دست دادن شغل و مواردی
اینچنین مواجه شوند .یا اگر اص ً
ال ازدواج نکرده باشند ،بحران شدیدتری را
تجربه میکنند.
ّ
شایان ذکر است که حتّی افرادی که در این موارد موفق نیز بودهاند ،بین
چهل تا چهلوپنج سالگی یکسری تغییرات را لمس خواهند کرد .بررسیهای
روانشناسان نشان داده است که اینگونه افراد این مرحله از زندگی را با
مو ّفقیت پشت سر خواهند گذاشت و میپذیرند که در این سن مرحلة جدیدی
از زندگی به همراه میزانی از تغییرات نسبت به مرحلة جوانی (بیست تا چهل
سالگی) شروع میشود .این در حالی است که افراد شکستخورده در مسائل
شغلی ،زناشویی و  ...دچار افسردگی و اضطراب خواهند شد که گاهی حالت
پنهان دارد ،یعنی فرد هنوز به سر کار میرود؛ ظاهر خود را آراسته میکند
و از دید اطرافیان عا ّدی به نظر میرسد؛ در حالی که در درون خود احساس
آرامش نمیکند و نگرانی آینده (اضطراب) ذهن او را درگیر کرده که آیندة من
چه خواهد شد و چگونه میتوانم شکستهای خود را جبران کنم؟
بر خالف تص ّور عموم ،افسردگی فقط این نیست که فرد از لحاظ ظاهر
نامرتّب باشد ،یا اینکه بینظم و نامرتّب به سر کار برود و یا اینکه ناتوان و
عاجز باشد .افسردگی خندان نوعی افسردگی است که فرد از دی ِد دیگران
کام ً
ال عا ّدی است ،ولی در درون خود احساس ناامیدی ،اضطراب و تشویش
دارد و از زندگی ّ
لذت نمیبرد.
افرادی که هنوز به این سن نرسیدهاند ،با آگاهی از این مسائل میتوانند
با برنامهریزی و مدیریت درست لحظة حال و بهکارگیری تمام تواناییهای
خود تا قبل از چهل سالگی ،بحران میانسالی را با مو ّفقیت پشت سر بگذارند.
افرادی نیز که به این سن رسیده و درگیر این بحران شدهاند ،میتوانند با
مراجعه به روانشناس و روانپزشک و دریافت مشاورة درست ،آسانتر شرایط
حاکم بر این دوران را سپری کنند.
تخصصی روانشناسی
* دانشجوی دکتری
ّ
نشانی :گلسار ،برج کاوه ،ورودی دوم ،طبقة سوم ،مرکز خدمات روانشناختی پاسارگاد
تلفن33129076 :
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ارتباط زمین خوردن با
پارکینسون!
سایت دکتر سالم :آیا میدانستید که زمین خوردنهای
مکرر یکی از نشانههای ابتالی شما به بیماری
ّ
پارکینسون است و با مشاهدة نوع زمین خوردنهای
بیمورد و تصادفی باید نگران این بیماری در بدنتان
شوید و آن را هشداری برای بدنتان تلقّی کنید.
بررسی محقّقان دانشگاه  Umeaدر سوئد نشان
میدهد که بیماران مبتال به پارکینسون ،سالها قبل از
تشخیص عالئم بیماری ،چندین زمینخوردگی شدید
را تجربه کردهاند که در اغلب موارد منجر به شکستگی
جدی شده است.
و آسیبهای ّ
بررسی سوابق حدود  24هزار بیمار بین سالهای
 1988تا  2012میالدی نشان میدهد که بیماران
مبتال به پارکینسون 19 ،درصد تجربة زمین خوردن
بیشتری در ده سال قبل از تشخیص بیماری داشتهاند.
محقّقان احتمال میدهند که زمین خوردنهای
مکرر به دلیل اختالالت عصبی است که در نهایت
ّ
میتواند منجر به پارکینسون شود ،بنابراین پیشنهاد
جدی
مکرر ّ
میشود که زمین خوردنهای شدید و ّ
گرفته شود و برای تشخیص زودهنگام پارکینسون
اقدام شود.
پارکینسون پس از آلزایمر شایعترین بیماری سیستم
اعصاب است که بر اثر کاهش دوپامین و اختالل جسم
سیاه مغز ایجاد میشود .جسم سیاه پیامهای عصبی
را از طریق نخاع به عضالت مختلف ارسال میکند
و این فرایند از طریق ما ّدة شیمیایی دوپامین صورت
میگیرد و باعث اختالل در تعادل و کنترل عضالت
میشود .روشهای رایج کنترل این بیماری ،داروهایی
هستند که با تحریک مغز ،به ترشّ ح دوپامین کمک
میکنند .این روشها بیماری را درمان نمیکنند ،بلکه
عالئم را کاهش میدهند و پاسخ آن روی افراد مختلف،
متفاوت است .بیماری پارکینسون معموالً با لرزش یک
دست آغاز میشود و بهتدریج اکثر اندامها را درگیر
میکند .حدود ده میلیون نفر در سراسر جهان به
این اختالل مبتال هستند .به گزارش مرکز پیشگری
و کنترل بیماری آمریکا ،در این کشور از هر پانصد
نفر یک نفر به این بیماری مبتالست .احتمال ابتال به
پارکینسون در مردان  1.5برابر زنان است .نتایج این
تحقیق در نشریة  PLOSمنتشر شده است.
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هراس از
شاید در اطراف خود
افرادی را دیده باشید که
از سوار شدن به آسانسور
دچار هراس میشوند و یا
حتّی نشستن در یونیت
دندانپزشکی ،آنها را به
وحشت میاندازد ،ا ّما آیا
این اندازه ترس این افراد
طبیعی است؟ بهتر است
گردآوری و تنظیم:
سائره طاهرقاسمی * بدانید که این افراد ممکن
است به نوعی هراس بیمارگونه مبتال باشند.
ترس واقعی واکنش طبیعی انسان در زمان روبهرو
شدن با موقعیتهای خطرناک است .فوبیا ترس
محرک بدون خطر
غیرطبیعی و حتّی تو ّهمی از یک ّ
است .در اختالل فوبیا -که ترس مرضی نیز نامیده
میشود -فرد از چیزی میترسد که با واقعیت آن
تناسب ندارد (مثل ترس از آب) ،در واقع فرد میداند
که ترسش نامعقول است ،ا ّما وقتی در معرض آنچه
از آن هراس دارد قرار بگیرد ،دچار اضطراب شدید
میشود و این تجربه چنان برایش ناخوشایند است که
سعی میکند همیشه از آن مورد «هراسآور» دوری
کند .شما ممکن است بدانید که اضطراب و ترسهای
موجه نیستند ،ا ّما توانایی غلبه کردن
شما واقعی و ّ
بر این ترسها را نداشته باشید که این مسئله باعث
روزمرة
محدودیت ف ّعالیتهایتان میشود و بر زندگی
ّ
شما تأثیر منفی به جا میگذارد.
تنگناهراسی یا ترس از محیط بسته -که با نام
«کالستروفوبیا» نیز شناخته میشود -به ترس از
گیر کردن در یک مکان تنگ و راه گریز نداشتن
در مکانهای تنگ گفته میشود .تنگناهراسی
شدید نوعی اختالل محسوب میشود که میتواند
موجب وحشتزدگی فرد مبتال شود که معموالً در
خاصی مثل حضور در
محیطهای بسته و شرایط
ّ
بین جمعیتهای شلوغ و فشرده و یا گیر افتادن در
آسانسور ایجاد میشود .احساس ترس شدید از گیر
افتادن و محدودیت ،ترس شدید از خفه شدن ،تمایل
شدید به رفتن به مکانهای باز ،اضطراب و نگرانی،
احساس تنگی نفس ،نفسنفس زدن ،تپش قلب،
تعریق و ضعف از شایعترین نشانههای تنگناهراسی
محسوب میشوند.
اتاقهای کوچک و بهویژه قفلشده مثل زندان
معمولی و انفرادی ،انباری کوچک ،تونل ،آسانسور،
اتومبیل ،هواپیما ،مترو ،جمعیتهای شلوغ و قرار
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مکانهاي بسته
گرفتن در اتاقک تصویربرداری ام آر آی و سیتیاسکن و
نیز افتادن در آب برای کسی که شنا بلد نیست ،هر کدام
محرکی برای شروع عالئم باشند .اين افراد ممكن
میتوانند ّ
است حتّی با فكر كردن در مورد اين مكانها نيز دچار هراس
شوند .اين افراد به این دلیل که فکر میکنند در اين مكانها
و شرايط خاص ممكن است از ترس بميرند ،دائماً در حال فرار
محرک هستند .به همین دلیل افراد مبتال به
از موقعيتهاي ّ
اين فوبيا از قرار گرفتن در فضاهايي که موجب ترس آنها
و به وجود آمدن اضطراب در وجودشان ميشود ،اجتناب
ميکنند یا حتّی پس از ورود به این مکانها اقداماتی مثل
نشستن نزدیک درب خروجی را انجام میدهند که البته این
رفتارها ّ
کل ترس آنها را از بین نمیبرد؛ فقط کمی به آنها
آرامش میدهد.
علل تنگناهراسی
 پژوهشها نشان میدهد که هراسها را میتوان تحت
تأثیر فرهنگ ،وقایع زندگی و تربیت خانوادهها دانست .منشأ
فوبياها به زماني میرسد که فرد با موقعيت ترسناک مواجه
شده ،از آن ضربه خورده و ترسيدهاست ،مث ً
ال کسی که یکبار
در آسانسور گیر کرده و ترسیده است ،این دید تو ّهمی در
او به وجود میآید که هر بار دیگر هم سوار آسانسور شود،
ممکن است همان اتّفاق بیفتد .پاية ژنتيکي اين بيماري نيز
اثبات شده است؛ بهطوري که در بستگان درجة اول مبتاليان
به اين اختالل ،شيوعبيماري سه برابر افراد دیگر است. پديدة
يادگيري در فرزندان و پاية ژنتيکي ،هر دو ميتوانند در ابتال
به اين اختالل در افراد نقش داشته باشند.
درمان تنگنا هراسی
بهطور کلّی بهترین روش شناختهشده در درمان فوبیاها،
شناختدرمانی رفتاری است .در روش شناختی بر باورهای
اشتباه این افراد کار شده ،شناختهای غیرمنطقی به چالش
کشیده میشود و با افکار منطقی جایگزین میگردند.
حساسیتزدایی تدریجی،
تکنیکهای رفتاری مختلفی ،نظیر ّ
مواجهسازی یا غرقهسازی همراه با آموزش ریلکسیشن و
بیوفیدبک در درمان این اختالل مورد استفاده قرار میگیرد.
در درمان فوبیاها بهندرت از داروها استفاده میشود ،ا ّما اگر
فرد برای رویارویی با موضوع یا موقعیت ترسآور ،بسیار
مضطرب باشد ،برای آرامسازی او و کمک به فرآیند درمان،
ضد اضطراب استفاده میشود .با این حال ،بیرون
از داروهای ّ
محرک بهترین درمان است ،برای مثال
آوردن فرد از شرایط ّ
ّ
محل شلوغی و تراکم جمعیت.
بیرون آوردن از
* کارشناسی ارشد روانشناسی
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ایستاده غذا نخورید
ایرنا :تحقیقات محقّقان دانشگاه سوری در انگلیس نشان میدهد که
ایستاده غذا خوردن سبب افزایش وزن ،بهویژه در افرادی که تحت
رژیم هستند ،میشود.
راه رفتن یکی از مهمترین دالیل حواسپرتی است .همین مسئله
سبب میشود که فرد تمرکزی روی خوراک خود نداشته باشد و دیرتر
سیر شود .از طرفی فردی که هنگام غذا خوردن راه میرود ،خود را
حد معمول
قانع میکند که در حال ورزش است ،بنابراین بیشتر از ّ
غذا میخورد.
به گزارش ساینس ،اختالل در گوارش و عدم هضم غذا نیز از
دیگر مشکالت ایستاده غذا خوردن است .در این گزارش آمده است
که تماشای تلویزیون یکی دیگر از دالیل حواسپرتی و پرخوری
است .زمانی که فرد غذای خود را جلوی تلویزیون میل میکند،
توجهی به میزان غذا ندارد و به دلیل اینکه روی برنامة مورد نظر
ّ
تمرکز کرده است ،دیرتر احساس سیری میکند .بنابراین صرف غذا
جلوی تلویزیون یکی از مهمترین دالیل پرخوری و اضافهوزن است.
در گزارشهای این پژوهش آمده است که حواسپرتی و پرخوری
ناشی از ایستاده غذا خوردن بسیار شدیدتر از تماشای تلویزیون در
هنگام وعدههای غذایی است .این بررسی همچنین نشان میدهد
که تعامالت اجتماعی و محیطی که در آن غذا صرف میشود ،در
میزان اشتها و پرخوری افراد مؤثّر است .نتایج این تحقیق در نشریة
 Health Psychologyمنتشر شده است.
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نقش تغذیه
در بیماریهای عصبی سالمندان

دکتر نسرین عاقلی

*

سالمندان در معرض بیماریهای
عصبی فراوانی ازجمله آلزایمر،
حساسیتهای عصبی
پارکینسون و ّ
متعدد مانند افسردگی ،اضطراب و
ّ
استرس قرار دارند.

آلزایمر
فراموشکاری و از دست دادن حافظه،
مدت در بین سالمندان
بهویژه حافظة کوتاه ّ
شایع است .آلزایمر از بیماریهایی محسوب
میشود که در سالهای اخیر در سالمندان
شایع شده است .در این بیماری -که آغازی
پنهان و سیری تدریجی دارد -نورونهای
حاوی استیلکولین -که مسئول تجزیة
پروتئینها هستند -در معرض آسیب
قرار میگیرند .افزایش رادیکالهای آزاد
طی فرایندهای متابولیکی حاصل
کهّ
میشوند - -ازدیاد روی و آهن در سرم،
افزایش تخریب نورونها را به دنبال دارد.
دیده شده که کاهش دریافت ویتامین E
–که بزرگترین منبع آن جوانة گندم است
و روغن های گیاهی نیز از آن غنی هستند-
با تضعیف حافظه ارتباط دارد .همچنین
گفته شده است که دریافت ما ّدهای به نام
کارنیتین -که از اسیدهای آمینة لیزین و
متیونین تشکیل شده -تخریب مغز را در
بیماران مبتال به آلزایمر کاهش میدهد.
عوامل خطر این بیماری شامل دیابت،

بیماریهای قلبی -عروقی ،سکته ،فشار
خون باال ،افزایش سن ،افسردگی ،ضربه
به سر ،مصرف سیگار و الکل و سابقة
خانوادگی است .بیماریهای عفونی و
مسمومیتهای دارویی نیز یکی از علل
نقصان عقل محسوب میشوند.
نشانههای مراحل اولیة بیماری
عبارت است از:
مدت ،مشکل
از دست دادن حافظة کوتاه ّ
در یافتن لغات همراه با تغییرات خفیف
مکرر یک سؤال ،سختی
شخصیتی ،پرسش ّ
حس
در تصمیمگیری ،بدگمانی ،تغییر در ّ
چشایی و بویایی و بینایی ،افسردگی،
کاهش ق ّوة ابتکار ،خیالبافی ،تحریکپذیری
و هیجانزدگی.
از لحاظ جسمی ،بیماری با کاهش وزن
همراه است .در مراحل انتهایی بیماری
کمآبی و خشکی بدن و عدم توانایی در بلع
نیز رخ میدهد.
از لحاظ روانی ،در مرحلة نهایی ،بیمار
منزوی و ساکت میشود .حضور ذهن

ندارد .بهداشت شخصی و مراقبت از خود
را نمیتواند انجام دهد .از منزوی کردن
یا جداسازی این بیماران باید خودداری
کرد ،چون روند بیماری را تسریع
میکند .باید آنها را در ف ّعالیتهای
روزانه شرکت داد .پس از سالها ابتال،
مرگ این بیماران به علّت عوارض
کلیوی ،تن ّفسی و قلبی فرامیرسد.
درمان تغذیهای این بیماران عبارت
است از:
دریافت انرژی کافی ،دریافت
آنتیاکسیدانها (موجود در میوهها و
سبزیجات) که از اکسیده شدن غشای
سلولها جلوگیری میکنند ،مایعات
به مقدار الزم و حذف اسیدهای چرب
اشباع (روغنهای جامد و چربیهای
حیوانی).
اسیدهای چرب اشباع و بهویژه نوع
ترانس ،در ایجاد بیماری مؤثّرند .غذا باید
به مقدار کم و به دفعات مصرف شود.
ف ّعالیتهای فیزیکی را در کاهش ابتال
مؤثّر دانستهاند.
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میشود .حرکات مچ دست افزایش مییابد .سی در صد بیماران نیز به زوال عقل مبتال
میشوند .کاهش وزن در این بیماران رایج است .علّت کاهش وزن ،دریافت کمتر انرژی به
علّت مشکالت بلع و جویدن و اثرات جانبی داروها و همچنین افزایش مصرف انرژی در
بدن به علّت تغییراتی است که به وجود آمده است.
در درمان تغذیهای با مصرف آنتیاکسیدانها (ویتامینها و موا ّد معدنی) ممکن است
سرعت پیشرفت بیماری کند شود .بیماران اگر مشکل بلع داشته باشند ،باید از غذاهای
نیمهجامد استفاده کنند .مایعات به اندازة کافی مصرف کنند .از کاهش وزن جلوگیری
کنند .مقدار پروتئین دریافتی باید  0/5گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باشد ،زیرا
پروتئین زیاد اثر داروی مصرفشده را کاهش میدهد .اگر بیمار خیلی کاهش وزن داشته
باشد ،میتوان از پروتئین بیشتری برای او استفاده کرد که بهتر است مقداری از آن از
حبوبات تأمین شود .شیر خشک و غالت غنیشده نیز مناسب هستند .باید با مصرف غالت
مهمی در تشدید این بیماری دارند.
سبوسدار از یبوست جلوگیری کرد .قهوه و الکل نقش ّ
دریافت اسیدفولیک و ویتامینهای  B6و  B12به اندازة کافی در عدم ابتال به این بیماری
مؤثّر است.

نشانههای مراحل اولیة بیماری عبارت است از :از دست
مدت ،مشکل در یافتن لغات همراه با
دادن حافظة کوتاه ّ
مکرر یک سؤال ،سختی
تغییرات خفیف شخصیتی ،پرسش
ّ
حس چشایی و بویایی و
در تصمیمگیری ،بدگمانی ،تغییر در
ّ
قوة ابتکار ،خیالبافی ،تحریکپذیری
بینایی ،افسردگی ،کاهش ّ
و هیجانزدگی .از لحاظ جسمی ،بیماری با کاهش وزن همراه
است .در مراحل انتهایی بیماری کمآبی و خشکی بدن و عدم
توانایی در بلع نیز رخ میدهد.

پارکینسون
پزشکی به اسم James Parkinson
برای اولین بار در سال  1817از این
بیماری تعریفی ارائه کرد .پارکینسون یک
اختالل عصبی  -عضالنی پیشرونده است
که به علّت کاهش ما ّدهای به اسم دوپامین
در گرههای پایهای مغز به وجود میآید.
شخص مبتال دچار لرزش میشود .در
صحبت کردن ،جویدن و بلع مشکل پیدا
میکند .راه رفتن او غیرطبیعی میشود و
تعادلش به هم میخورد .عضالت سفت و
سخت شده و حرکات نیز سست میشوند.
سن ابتال پس از شصت سالگی است و با
ّ
باال رفتن سن احتمال ابتال بیشتر میشود.
مردان بیشتر از زنان به این بیماری مبتال
میشوند .علّت بیماری ناشناخته است،
ولی مصرف زیاد چربی ،بهویژه چربیهای
اشباع ،کلسترول ،آهن و قرار گرفتن در
ضد آفات نباتی
معرض حشرهکشها و موا ّد ّ
را از علل آن ذکر کردهاند.
حس بویایی
پس از ابتال به این بیماریّ ،
کاهش مییابد .شخص دچار افسردگی

افسردگی
پانزده تا بیست درصد سالمندان دارای نشانههای افسردگی هستند .عالئم این
بیماری عبارت است از:
بیقراری ،غم و اندوه بیدلیل ،بیاشتهایی ،کاهش وزن ،بیخوابی ،خستگیپذیری،
از دست دادن اعتماد به نفس ،اختالل تمرکز و حافظه ،رکود روانی -حرکتی و بدبینی
نسبت به آینده.
ّ
همچنین گاهی واکنشهای دارویی موجب بیاشتهایی میشود .علت بیاشتهایی
باید هرچه زودتر تشخیص داده شود تا موجب کاهش وزن نشود .افسردگی میتواند
با تأثیر گذاشتن روی اشتها و هضم و جذب ،مقدار دریافت انرژی را تغییر دهد و در
نتیجه روی کاهش وزن مؤثّر باشد .برای پیدا کردن علّت ضعف یا خستگی باید فرد از
لحاظ ابتال به عفونت مزمن ،بیماریهای التهابی مزمن ،کمخونی و بیماریهای مربوط
به تیروئید مورد ارزشیابی قرار گیرد.
افسردگی ممکن است نتیجة بیماریهای تشخیص داده نشدهای مانند تومور مغزی
و یا به علّت برخی سرطانها باشد .همچنین کمبود ویتامین  B12و اسیدفولیک
باعث ازدیاد هموسیستئین در خون میشود که این مسئله را در ایجاد افسردگی مؤثّر
مکمل اسیدهای چرب امگا  3و سلنیوم برای بیماران مبتال به افسردگی
میدانندّ .
توصیه میشود.
برای کسب ّ
اطالعات بیشتر به کتاب سالخوردگی و نقش تغذیه در این دوران تألیف
دکتر نسرین عاقلی مراجعه شود.
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی از دانشگاه پاریس
*
ّ
نشانی :خیابان بیستون ،مجتمع بیستون ،روبهروی بیمارستان فامیلی تلفن33251937 :

ّ
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پیشگیری از گرمازدگی
طب سنّتی ایران
از دیدگاه
ّ

با فرارسیدن فصل تابستان
هوا به گرمی میگراید و این
افزایش دما بر زندگی ما تأثیر
میگذارد .صرف گرم شدن هوا
نه بد است و نه خوب ،بهطور
نمونه سالمندانی که از دردهای
مفصلی رنج میبرند ،در فصل
تابستان بیماری خود را کمتر
دکتر مح ّمدرضا مسرورچهر * احساس میکنند (البته اگر
در معرض باد مستقیم پنکه یا کولر قرار نگیرند) .درست
در نقطة مقابل این گروه جوانان هستند که به دلیل باال
بودن نیروی جوانی و حرارت درونی ،افزایش دمای هوا را
بیشتر احساس میکنند و در تابستان باد خنک کولر و
نوشیدنیهای خنک بهترین همنشین آنها میشود.
طب س ّنتی ایران مزاج فصل تابستان گرم و
از دیدگاه ّ
خشک است و موجب تغییراتی در بدن میشود که یکی
از آنها افزایش تولید ما ّدة صفراست که دارای مزاج گرم
و خشک است .حال اگر کسی خود سوء مزاج صفراوی
مستعد آن باشد ،بیشتر درگیر عوارض
داشته باشد و یا
ّ
آن میشود .افزایش صفرا در بدن موجب احساس گرما،
تشنگی ،احساس تلخی در دهان ،ته ّوع ،واکنش سریع
به گرما ،تندی خُ لق ،کمحوصلگی و بروز برخی بثورات
پوستی میشود.

طب سنّتی ایران
برای مقابله با این تغییرات روشهایی در
ّ
وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:
 oپرهیز از حرارت خورشید
در فصل تابستان نور خورشید مستقیم است و حرارت آن شدیدتر است و
خود موجب افزایش حرارت بدن میشود .بنابراین باید تا جایی که امکان دارد،
از آن پرهیز کرد .برای این کار میتوان بیشتر کارها را در ابتدای روز و یا انتهای
آن انجام داد و از سایبان استفاده کرد.
 oپرهیز از ف ّعالیتهای ورزشی شدید
هر ف ّعالیتی که نیازمند انقباض شدید عضالنی باشد ،حرارت زیادی در بدن
تولید و بدن را وادار به تعریق میکند؛ در نتیجه بر حرارت و خشکی بدن
میافزاید .برای مقابله با آن باید از این دست ف ّعالیتها پرهیز کرد و ساعت آن
را به ابتدای صبح یا شب منتقل کرد.
 oپرهیز از مصرف موا ّد غذاییای که ایجاد حرارت میکنند
بهتر است مصرف موا ّد غذاییای که موجب افزایش ما ّدة صفرا میشود،
کاهش یابد .موا ّد غذایی تند ،چرب و شیرین ازجمله موا ّد سازندة صفرا محسوب
میشوند .فلفل ،دارچین ،زنجبیل ،آویشن و زیرة سیاه ازجمله ادویههایی هستند
که باید کمتر در غذاها استفاده شوند .شیرینیهای تر و خشک ،کیک ،انواع
حلوا ،خرما و  ...نیز موا ّد شیرینی هستند که تولید حرارت میکنند .از انواع
غذاهای چرب و موا ّد غذایی سرخشده و بعضی از غذاها مانند چیپس هم باید
پرهیز شود ،زیرا هم سرخ شدهاند و هم ادویههای تندی در آنها وجود دارد.
مصرف هر نوع چاشنی یا غذای شور نیز موجب افزایش تشنگی و عطش میشود.

اگرچه هنوز هم سادهترین و بهترین نوشیدنی آب است،
طب سنّتی ایران عالوه بر آب انواع شربتها و
ولی در
ّ
نوشیدنیها توصیه شده است
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 oمصرف انواع میوههای تابستانی
همانطور که گفتیم مزاج تابستان گرم و خشک است و جالب این است که
مهمی در
مزاج اکثر میوههای تابستانی سرد و تر است .هندوانه میتواند نقش ّ
کاهش حرارت بدن داشته باشد .آلوی زرد ،هلو ،شلیل ،قیسی ،زردآلو ،آلبالو و
طب س ّنتی از بعضی از آنها به
گیالس ازجمله میوههای مفیدی هستند که در ّ
مهمی که در مصرف این میوهها وجود
عنوان صفرابر نام برده شده است .نکتة ّ
دارد این است که بهتر است در ساعات گرم روز ،یعنی بین ده صبح تا پنج یا
شش عصر استفاده شوند .این میوهها ن ّفاخ هستند ،پس بهتر است که افراد
مبتال به ضعف گوارشی و نفخ ،کمتر از این میوهها استفاده کنند .مصرف خیار
و کاهو سکنجبین هم کمک زیادی به کاهش حرارت بدن میکند.
یکی از روشهایی که بدن برای مقابله با گرما استفاده میکند ،تعریق است
و تعریق یعنی از دست دادن آب .مزاج آب سرد و تر است و از دست دادن
آن موجب افزایش حرارت بدن میشود و ما باید در تأمین آب بدن بکوشیم.
طب س ّنتی
اگرچه هنوز هم سادهترین و بهترین نوشیدنی آب است ،ولی در ّ
ایران عالوه بر آب انواع شربتها و نوشیدنیها توصیه شده است که در ادامه
دربارة آنها توضیح میدهیم.

دوغ :یکی از نوشیدنیهای محبوب ما ایرانیان است که از ترکیب ماست
(پس از گرفتن کره) و آب به دست میآید .افزودن کمی نعناع خشک و پونه
و گل سرخ میتواند به عنوان مصلح آن مورد استفاده قرار گیرد.

شربت سکنجبین 3000 :گرم شکر را در ظرفی سنگی و یا شیشهای
ّ
مسطح کنید و سرکة خانگی را آنقدر به آن اضافه کنید تا به
بریزید و آن را
نزدیکی سطح آن برسد .دیگ را با شعلة مالیم حرارت دهید تا شکر حل شود
و کف آن را بگیرید .مقداری آب در آن بریزید تا رقیقتر شود 250 .گرم گالب
به آن اضافه کنید و حرارت دهید .یک دسته نعناع را در آن بریزید و دو تا
سه قل بجوشانید .نعناع را بیرون آورید و بقیه را حرارت دهید تا به قوام آید
و پس از سرد شدن در ظرف شیشهای نگهداری کنید .هر بار مقدار یک پنجم
لیوان از شربت فوق را با آب خنک مخلوط و میل کنید.
شربت آبغوره 500 :گرم آبغوره را با شعلة مالیم بجوشانید تا به نصف
برسد و بعد 250گرم شکر به آن اضافه کنید تا به قوام آید .هر بار مقدار یک
پنجم لیوان از شربت فوق را با آب خنک مخلوط و میل کنید.
شربت آبلیمو 500 :گرم آبلیموی ترش را با شعلة بسیار مالیم بجوشانید
و کف آن را بگیرید و بعد  250گرم شکر به آن اضافه کنید تا به قوام آید .هر
بار مقدار یک پنجم لیوان از شربت فوق را با آب خنک مخلوط و میل کنید.

شربت زرشک 500 :گرم زرشک را با  1500گرم آب در ظرف سنگی یا
شیشهای با شعلة مالیم بجوشانید تا به نصف برسد .آن را صاف کنید و با 500
گرم شکر به قوام بیاورید .هر بار مقدار یک پنجم لیوان از شربت فوق را با آب
خنک مخلوط و میل کنید.

شربت آلو 500 :گرم آلوی سیاه و یا آلوی خراسان را در  1500گرم آب
از شب تا صبح خیس کنید و با شعلة مالیم بجوشانید تا به نصف برسد .سپس
آن را صاف کنید و مقداری گالب به آن اضافه کنید و با  500گرم شکر به
قوام بیاورید.
ناگفته نماند که مصرف شیرة مربّای آلبالو یا شیرة مربّای به به صورت
شربت میتواند در کاهش حرارت بدن مفید باشد.
همیشه معتدل و شاد باشید.
طب سنّتی ایران
*
طب سنّتی ایران ،عضو انجمن علمی ّ
متخصص ّ
ّ
نشانی :رشت ،سبزهمیدان ،خیابان الکانی ،روبهروی بانک صادرات ،شمارة ،126
طبقة دوم
تلفن33222042 :
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برای کاهش فشار خون
آب چغندر بخورید
خبرگزاری مهر :دانشمندان مرکز پزشکی «ویک
فارست باپتیست کارولینای شمالی» در بررسی اخیر
خود دریافتهاند که میزان باالی آب چغندر موجب بهبود
استقامت در ورزش و سبب بهبود فشار خون در بیماران
مسن مبتال به نارسایی قلبی میشود.
ّ
ناتوانی در ورزش کردن ،تنگی نفس و بروز خستگی در
زمان انجام کارهای عا ّدی از عالئم اولیة ابتال به نارسایی
قلبی است .بررسیهای جدید بیانگر این مطلب است که
مکمل نیترات غیرارگانیک تأثیر مفیدی بر کنترل فشار
ّ
خون ،سالمت عروق شریانی ،توانایی ورزش و متابولیسم
اکسیژن دارد.
این تیم تحقیق دریافته است که مصرف روزانة آب
چغندر باعث بهبود استقامت هوازی در این افراد تا ۲۴
درصد ،بعد از گذشت یک هفته میشود .به نظر این
محقّقان مصرف یک نوبت از این نوشیدنی بهبودی به
همراه ندارد .همچنین محقّقان دریافتهاند که مصرف آب
چغندر ،هم در قالب مصرف روزانه و هم مصرف یکنوبتی،
موجب کاهش فشار خون سیستولیک در حالت استراحت
تا  ۵-۱۰ mmHgمیشود.
به گفتة محقّقان ،با اینکه هنوز نیازمند آزمایشهای
بیشتری در این زمینه هستیم ،ا ّما یک هفته مصرف روزانة
آب چغندر میتواند گزینة درمانی بالق ّوهای در بهبود
استقامت هوازی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی باشد تا
بدین ترتیب کیفیت زندگی و مشکالتشان در ف ّعالیتهای
روزانه بهبود یابد.

بهداشت داهن و دندا ن
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مراقبت از دندانهای شیری کودکان
شايد اندكي پس از تولّد ،نيش زدن دندانها
جدي والدين باشد .نيش
اولين مشكل ّ
زدن دندان با عالئمي چون تب خفيف يا
شديد ،بدخلقي ،بياشتهايي ،گريه كردن،
مكرر همراه با
بيخوابي و بيدار شدنهاي ّ
گريه ،آبريزش بيني و آب دهان ،اسهال
و حالتهايي شبيه به سرماخوردگي و ...
همراه است .اين عالئم گاه چنان شبيه
*
به سرماخوردگي است كه والدين براي
دکتر اتابک نوذری
شدت يافتن عالئم درمان دارويي را آغاز ميكنند ،ا ّما
جلوگيري از ّ
توجه به تشابه عالئم نيش زدن دندان و سرماخوردگي ،الزم است
با ّ
تا پيش از هر اقدامي با پزشك مشورت كرد ،چراكه مصرف بعضي از
جدي وارد ميكند.
داروها به رشد دندانها آسيب ّ
تورم لثهها عاملي برای
و
شدن
قرمز
عالوه بر عالئمي كه برشمرديم،
ّ
شدت گرفتن ناآراميها و گرية اوست .يكي از عالئمي
كالفگي نوزاد و ّ
كه كودك بهصورت ناخودآگاه از خود بروز ميدهد ،جويدن انگشتان
است كه اين خود راهي براي آگاهي والدين از نيش زدن دندانهاي
شیری است.
اقداماتی که والدین برای کاهش عالئم یادشده میتوانند انجام
دهند عبارتاند از:
توجه بیشتر به تغذیه و استراحت نوزاد
ّ 
حسی موضعی لثه با نظر دندانپزشک
 استفاده از ژلهاي بی ّ

توجه به اثر بد بعضی از داروها روی دندانها باید
 مصرف دارو (با ّ
حتماً با نظر پزشک استفاده شود).
استفاده از حلقههاي دنداني
حلقههاي دنداني ( )Teething ringیا االستيكهاي دنداني در
طراحي شده است تا با جويدن و دندان
شكلهای مختلف ويژة نوزادان ّ
زدن نوزاد به اين حلقهها ،خارش و سوزش لثهها تخفيف پيدا كند.
بعضي از نوزادان با یک یا چند دندان متولّد ميشوند یا در ماه اول،
دندانی در دهانشان رویش پیدا میکند .به این دندانها دندانهای
نوزادی گفته میشود .اگر وجود این دندانها موجب زخمیشدن لثة
کودک یا پستان مادر شود ،یا به علّت لقی و احتمال آسپیره شدن،
متوجه کودک کند ،باید با نظر دندانپزشک اقدام به خروج
خطری را
ّ
آنها کرد.
اولين دندان شيري حدود شش ماهگي نيش میزند و در گروهي
ديگر تا حدود يك سالگي دنداني ديده نميشود كه اين تفاوت به
مسائل مختلفي چون مسائل ژنتيكي ،تغذية مادر و  ...مرتبط است.
سن نيش زدن دندان متفاوت است ،ا ّما در اغلب نوزادان حداكثر در
ّ
دو تا دو و نيم سالگي ،دندانهاي شيري كامل میشود و با ورود به
شش سالگي ،اولين دندان دائمي ظاهر ميشود.
دندانهای شیری بعد از شش سالگی بهتدریج با دندانهای دائمی
جایگزین خواهند شد ،ولی برخالف عقیدة بعضی از والدین به دالیل
اهمیت زیادی برخوردارند:
زیر از ّ
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دندانهای شیری سالم= كودكان زیبا
دندانهای شیری سالم= تغذیة خوب
دندانهای شیری سالم= راهنمای رویش صحیح دندانهای دائمی
دندانهای شیری سالم= تك ّلم زیبا (كودكانی كه به دلیل پوسیدگی ،دندانهای
شیری خصوصاً دندانهای جلویی خود را از دست میدهند ،قادر نیستند که بهخوبی
صحبت كنند و در هنگام تكلّم دچار اشكال خواهند شد).
مراقبت از دندانهای شیری
از زمانی كه دندانهای شیری در دهان رویش پیدا میكنند ،باید تمیز شوند تا
پوسیدگی آنها كاهش یابد .دندانهای كودكان زیر دو سال باید به كمك یک ت ّكه
گاز یا پارچة تمیز مرطوب تمیز شود و یا باید از مسواكهای مخصوصی ب ه نام مسواك
انگشتی -كه در انگشتان والدین قرار میگیرد و به كمك موهای نرم آن دندانهای
توجه داشته باشید که در صورت استفاده از خمیر
كودك تمیز میشود -استفاده كردّ .
دندان ،حتماً از خمیر دندانهای فاقد فلوراید و به مقدار خیلی کم استفاده شود .جذب
خمیر دندان و فلوراید آن در بدن میتواند موجب مسمومیت کودک یا سبب بدرنگ
شدن دندانهایش شود که این عارضه «فلوئوروزیس» نام دارد.
شیر ،چه بهصورت شیر خشك ،شیر مادر یا شیر پاستوریزه ،بهخصوص اگر شیرین
ی دندان كودك شود .در صورت امكان بعد از آنكه
شده باشد ،میتواند موجب پوسیدگ 
كودكتان شیر نوشید ،دندانهایش را تمیز كنید و یا برای پاك شدن بقایای شیر از
روی دندانهایش به او مقداری آب بخورانید .هرگز شیر كودكتان را با قند ،شكر ،نبات،
عسل و یا موا ّدی مانند اینها شیرین نكنید .بعد از آنكه كودكتان شیر خورد ،د ّقت كنید
که حتماً آروغ بزند ،زیرا برگشت شیر به همراه گاز معده به دهان در هنگام خواب و
باقی ماندن شیر روی دندانهای شیری ،موجب پوسیدگی دندانها خواهد شد .از دادن
آب میوههای شیرین به كودك هنگام خواب پرهیز كنید .برای کودکانی که از شیشة
شیر استفاده میکنند ،بهتر است از سرشیشههای مخصوص ارتدونتیک استفاده شود،
زیرا بینظمیهای دندانی در كودكانی كه از شیشة شیر یا پستانك استفاده میكنند،
بیشتر است .توصیه میشود که شبها بعد از مسواک زدن و تمیز کردن سطوح دندانی
مقداری پنیر به کودکان بدهیم تا در دهانشان مزمزه کنند .نمک موجود در پنیر به
علّت خنثی کردن حالت اسیدی بزاق ،میتواند ساعتها از دندانها در برابر اثرات
تخریبی آن جلوگیری کند.
قطرة آهن و تغییر رنگ دندان
مكملهای غذایی است كه پزشك اطفال برای كودكان توصیه میکند
قطرة آهن از ّ
و برای كودكان بسیار ضروری است ،ا ّما این قطرهها اگر روی دندانها قرار بگیرند ،با
ن دندان موجب تغییر رنگ و تیره شدن دندانها میشوند كه معموالً
نفوذ به ساختما 
این تغییر رنگها دائمی است .قطرة آهن بهخودی خود پوسیدگیزا نیست،ا ّما این ما ّده
میتواند سطح دندانها را زبر كند و زبر شدن دندانها احتمال گیر غذایی و به دنبال
آن پوسیدگیهای دندانی را باال میبرد .برای اینکه چنین اتّفاقی پیش نیاید ،از کودک
بخواهید که دهانش را کام ً
ال باز کند و قطرة آهن را با قطرهچکان در حلقش بچکانید
تا با دندانهایش تماسی نداشته باشد .همچنین پس از چکاندن قطرة آهن در دهان
کودک ،با یک پارچة مرطوب و تمیز دندانهای او را تمیز کنید.
اولین مالقات كودك با دندانپزشك
اولین مالقات كودك با دندانپزشك بسیار مهم است .این مالقات باید بسیار زود
و قبل از آنكه كودك درد و ناراحتی داشته باشد ،انجام شود .خوب است كه اولین
معاینات دندانپزشكی كودك در حدود یك سالگی و به منظور آشنایی كودك با محیط
دندانپزشكی و آشنایی والدین با روشهای بهداشتی انجام شود.
* ج ّراح و دندانپزشک
نشانی :رشت ،خیابان سعدی ،ساختمان پزشکان ارتین ،طبقة سوم ،واحد  22تلفن33121931 :

Email: atabaknozari@yahoo.com

مجلة پزشکی

تیر -مرداد 95

بهداشت داهن و دندا ن

استرس ،احتمال
بروز چاقی را
تشدید میکند
تجمع چربی در بدن و ابتال
ایسنا :استرس ّ
به چاقی را تشدید میکند .در پژوهش
جدید محقّقان دانشگاه نورث وسترن -که
در آن بیش از سه هزار بزرگسال در سنین
سی تا چهل سال بررسی شدهاند -مشخّ ص
شد افرادی که دارای روابط نامطلوب بوده و
استرس مداوم دارند ،چربی بیشتری نسبت
به کسانی که چنین روابطی ندارند ،انباشته
میکنند.
بر اساس این تحقیق استرس موجب چاقی
شکمی میشود که بزرگترین تهدید برای
ابتال به بیماریهای قلبی و دیابت است .روابط
پرتنش باعث استرس میشود و شما را وادار
به مصرف خوراکیهای پرکالری میکند .به
گفتة محقّقان استرس نه تنها بر احساسات،
بلکه بر بدن نیز تأثیر منفی میگذارد و موجب
تجمع بیشتر چربی
تغییر در متابولیسم بدن و ّ
میشود؛ جالب اینکه همان طور که روابط
نامطلوب باعث چاقی افراد میشود ،روابط
سالم نیز عکس این عمل را انجام میدهد .در
تحقیقات اخیر مشخّ ص شد افرادی که روابط
مطلوبی دارند ،چربی کمتری در بدنشان
انباشته میشود .روابط حمایتی میتواند مانع
استرس شود و افراد را از خوردن بیش از حد
منع کند .نتایج این پژوهش در مجلّة امریکایی
اپیدمیولوژی منتشر شده است.
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عوارض شایع
در درمان

ارتودنسی

دکتر صابر سید گوگانی

*

درمانهای ارتودنسی نیز مانند دیگر درمانهای پزشکی عوارضی دارد ،ولی این عوارض بسیار محدود است و اگر بیمار
بهداشت دهان خود را در طول درمان درست رعایت کند و با دندانپزشک همکاری الزم را داشته باشد ،اغلب بدون عارضة
بلندمدت خواهد بود.
مضر و
ّ
اگر شما مشتاق انجام درمان ارتودنسی هستید ،باید این عوارض را بشناسید و از راههای جلوگیری و درمان آنها
ّ
تحمل این عوارض به نتیجهای که امیدوارید به دست بیاورید میارزد یا نه!
مطلع باشید و در نهایت تصمیم بگیرید که ّ
عوارض در تمام زمینههای درمان پزشکی به دو گروه کلّی تقسیم میشوند :آنهایی که قابل اجتناب هستند و
مدت
آنهایی که قابل اجتناب نیستند .البته عوارض را میتوان به دو بخش قابل برگشت و غیرقابل برگشت و یا به کوتاه ّ
بلندمدت هم تقسیم کرد .در این بین فقط درصد و خطر عوارض کم و زیاد میشود وگرنه هر دستکاریای در محیط
و
ّ
بدن به هر حال عوارضی خواهد داشت.

طی درمان ارتودنسی محدودیتهایی خواهید داشت ،مث ً
ال
شما در ّ
در غذا خوردن و  ...یا ممکن است به علّت وجود اتّصاالت ارتودنسی،
گونه یا زبانتان آزرده شود ،ا ّما همة اینها محدود به دوران ارتودنسی
خواهند بود و با اتمام ارتودنسی فقط خاطرة آنها برایتان خواهد ماند.
حال اگر ارتودنسی مو ّفقی داشته باشید ،این خاطرهها مصداق شعر
میسر نمیشود» خواهد بود .ا ّما گاه برخی عوارض
«نابرده رنج گنج ّ
ممکن است اثر دائم و غیرقابل برگشت یا غیرقابل جبرانی بگذارند .در
این بین ،شایعترین عارضة ارتودنسی -که تا حدودی غیرقابل اجتناب
است -گرد شدن نوک ریشههاست که اگر ارتودنسی درستی انجام
شود ،بسیار ناچیز خواهد بود و هیچ خطری دندانها را تهدید نخواهد
توجه داشته باشید که این گرد شدن در برخی افراد حتّی بدون
کردّ .
ارتودنسی هم اتّفاق میافتد!
توجه کنید.
به این تصویر ّ

این تصاویر از رادیوگرافیهای قبل و بعد از درمان خانم بزرگسالی

انتخاب شدهاند که به علّت سختی کار اتّفاقاً درمانی طوالنی (سه سال)
هم داشته است .فلشهای سبز بعد از ارتودنسی را نشان میدهند:
گرد شدن نوک ریشهها بسیار محدود و قابل اغماض هستند و هیچ
خطری دوام دندانها را تهدید نمیکند!
توجه کنید .این
به دو خط موازی که با فلش قرمز مشخّ ص شدهّ ،
فاصله حالتی است که بعد از ارتودنسی طبیعی است و علّت اصلی لق
به نظر رسیدن دندانهاست .البته این حالت در فردی که بهداشت
خوبی داشته و لثه و استخوان سالمی دارد ،بالفاصله بعد از ارتودنسی
شروع به رفع شدن میکند و معموالً به دو ماه نمیکشد که دندانها
دوباره کام ً
ال محکم میشوند و این فاصله به حالت قبل برمیگردد.
از اغلب عوارض غیرقابل برگشت در ارتودنسی میتوان جلوگیری کرد!
طی ارتودنسی باعث میشود که صدماتی
عدم رعایت بهداشت در ّ
به بافت دندانها یا اطراف دندانها وارد شود؛ پوسیدگی دندانها
و تخریب لثه و استخوان از شایعترین نتایج این همکاری نامناسب
است .در واقع ارتودنسی سبب پوسیدگی و  ...نمیشود؛ خود فرد است
که با عدم رعایت مناسب بهداشت ،به خود و مسیر ارتودنسی صدمه
تبحر کافی نداشته باشد ،میتواند
میزند .البته ارتودنتیست هم اگر ّ
باعث صدمات زیادی شود ،ولی یک ارتودنتیست حاذق هم کار خود
را درست انجام میدهد و هم شما را بهموقع از خطر آگاه میکند و
نجات میدهد!
متخصص ارتودنسی
*
ّ

www.DrGogani.com

