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مناسبتاهي فصلي

پوکی استخوان؛ خاموش و بی صدا
به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان

دکتر نسرین عاقلی

*

پوکی استخوان یکی از شایعترین بیماریهاست .در حال حاضر -که عمر افراد روزبهروز طوالنیتر
میشود و تعداد افراد مسن افزایش مییابد -موارد پوکی استخوان و شکستگیها -که مشکل این گروه
سنّی است -نیز خودبهخود افزایش مییابد و عالوه بر درد و رنج و از کارافتادگی ،هزینۀ زیادی را به
خانواده و جامعه تحمیل میکند.
 20اکتبر ( 29مهرماه) روز جهانی پوکی استخوان نامیده شده است .هدف از نامگذاری این روز،
افزایش آگاهی جهانی در مورد پیشگیری ،تشخیص و درمان پوکی استخوان ،همچنین بیماریهای
متابولیک استخوان است .بدین مناسبت در این نوشتار به مطالبی در مورد عوامل ایجادکننده و
بازدارندۀ این بیماری میپردازیم.

تعریف بیماری پوکی استخوان
پوکی استخوان عبارت است از تخریب تدریجی استخوان که نتیجۀ
آن کاهش تودۀ استخوانی و آسیبپذیری آن است .پوکی زمانی اتّفاق
میافتد که بین تولید استخوان جدید و تخریب استخوانهای قدیمی
تعادل وجود نداشته باشد .این بیماری هیچ عالمتی ندارد و ممکن
مدتها به آن مبتال و از آن بی ّ
اطالع باشد .اکثرا ً شخص
است شخص ّ
پس از اتّفاق افتادن شکستگیها به این مسئله آگاهی پیدا میکند.
توجه نسبت به دوران جوانی ،انحنای
البته کوتاه شدن قد بهطور قابل ّ
ستون فقرات و یا درد کمر میتوانند دالیلی برای این مسئله باشند که
توجه کند .کمردرد ناگهانی نشانة فروپاشی
شخص باید به این عالئم ّ
مهرههاست.

تشخیص پوکی استخوان
بهترین روش اندازهگیری تراکم استخوان است که انجام آن در حال
حاضر در همه جا امکانپذیر است.
عوامل زمینهای ایجادکنندۀ پوکی استخوان
ّ
بیماریهایی مانند دیابت ،سو ء جذب رودهای (به هر علت)،
غدة پاراتیروئید ،غدد فوق کلیوی (بیماری
غدۀ تیروئیدّ ،
بیماریهای ّ
کوشینگ) ،کمکاری غدد جنسی (کاهش سطح تستوسترون در
مردان و کاهش سطح استروژن در زنان بهویژه پس از یائسگی)،
همچنین مصرف داروهایی مانند کورتون ،لووتیروکسین و داروهای
مدت طوالنی ،زمینه را برای این بیماری فراهم میکنند.
دیگر به ّ

مناسبتاهي فصلي
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عوامل مهم در ایجاد پوکی
استخوان
عوامل ژنتیکی و نژادی :وجود سابقۀ
بیماری در خانواده در این بیماری نقش دارد.
نژاد سفید نیز بیشتر در معرض بیماری است.
سن و جنس :از سیوپنج سالگی بهتدریج
تخریب استخوان شروع شده و با گذشت زمان
سرعت تخریب بیشتر میشود .زنان چهار برابر
بیشتر از مردان در معرض خطر هستند .زنانی
که الغر و کوچکانداماند ،به علّت داشتن تودۀ
مستعد ابتال به این
استخوانی کمتر ،بیشتر
ّ
متوسط بیست درصد
بیماری هستند .بهطور
ّ
زنان باالی پنجاه سال دارای کاهش تراکم
استخوان هستند .این بیماری در نزد مردان نیز
در حال افزایش است.
هورمونها :هورمونهایی که از تخمدانها
ترشّ ح میشوند ،از تخریب استخوان جلوگیری
میکنند .در زمان یائسگی در اثر کمبود
هورمونهای تخمدان ،سرعت تخریب بیشتر
میشود .زنانی که دچار یائسگی زودرس
شدهاند و یا به عللی تخمدان آنها برداشته
شده است ،بیشتر در معرض ابتال به این
بیماری هستند.
سبک زندگی :تغذیة نامناسب ،عدم
تحرک ،اضافه وزن ،مصرف سیگار و الکل از
ّ
عوامل مساعدکننده هستند .الکل با کاهش
جذب کلسیم و کاهش تولید استخوانهای
جدید و دخانیات با کاهش جذب کلسیم
و کاهش تولید استروژن زمینه را برای این
بیماری فراهم میکنند .ورزش و ف ّعالیت بدنی
تودۀ استخوانی را افزایش میدهد.
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نقش تغذیه در پیشگیری از پوکی استخوان
مهمترین عامل تأثیرگذار در ابتال یا عدم ابتال به این بیماری نحوۀ تغذیه است .در بین
عوامل تغذیهای پروتئینها ،چربیها ،کلسیم ،فسفر و ویتامین Dنقش اساسی دارند.
پروتئینها برای استخوانسازی الزم هستند و باید به اندازۀ کافی دریافت شوند .مقدار
مورد نیاز روزانه برای بزرگساالن  0/75گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن تعیین شده است،
مث ً
ال برای یک فرد هشتاد کیلویی تقریباً  60گرم در روز باید مصرف شود .توصیه میشود که
سی درصد آن پروتئین حیوانی (انواع گوشت و لبنیات) و هفتاد درصد آن پروتئین گیاهی
(حبوبات و محصوالت سویا) باشد .مصرف زیاد پروتئین بهویژه حیوانی بازجذب کلسیم از
کلیهها را کاهش میدهد.
وجود چربیها در رژیم غذایی الزم و ضروری است ،ا ّما مصرف زیاد آنها بهویژه از نوع
حیوانی -که دارای اسیدهای چرب اشباع است -باعث اتّصال کلسیم به آنها شده و از مدفوع
دفع میشود .حداکثر سی درصد کالری مورد نیاز روزانه باید از چربیها تأمین شود و بیشتر
آن را اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه -که در روغن زیتون بیشتر از سایر روغنها یافت
میشود -تشکیل میدهد .کلسیم مهمترین ما ّدة معدنی استخوان است .تعادل کلسیم در
بدن به وسیلۀ دستگاه گوارش ،دستگاه ادراری ،غدد داخلی و اسکلت کنترل میشود .به
دلیل اینکه تودۀ استخوانی و تراکم استخوان در کودکی و نوجوانی شکل میگیرد ،در این
سنین کلسیم باید به اندازۀ کافی دریافت شود .مقدار الزم آن را برای هم دختر و هم پسر در
سنین بین ده تا بیست سالگی  1200میلیگرم در روز تعیین کردهاند .در سیوپنج سالگی
تراکم استخوان به حداکثر میرسد و از این سن به بعد بهویژه در زنان استخوان شروع به
تجزیه میکند .چنانچه کلسیم به اندازۀ کافی دریافت نشود ،از استخوانها برداشته میشود
و تعادل بین کلسیم دریافتی و دفعی به هم میخورد ،بهویژه اگر زن باردار یا شیرده باشد.
مقدار کلسیم دریافتی برای زنان باردار و شیرده و افراد باالی پنجاه سال اعم از زن و مرد
را  1500میلیگرم در روز تعیین کردهاند .تنها و بهترین راه تأمین کلسیم از راه غذاست.
مهمترین منبع آن لبنیات ،سبزیحات با برگ سبز ،حبوبات و میوههای خشک هستند.
ماهیهایی که با استخوان خورده میشوند مانند کیلکا نیز از منابع کلسیم بهشمار میآیند.
مهمی در برقراری تعادل کلسیم برعهده دارد .بین فسفر و کلسیم دریافتی
فسفر نقش ّ
باید تعادلی برقرار باشد .اگر فسفر زیاد دریافت شود ،دفع کلسیم افزایش مییابد .بهترین
نسبت بین کلسیم و فسفر در لبنیات دیده میشود .موا ّدی که از پروتئین غنی باشند ،از
مهمی در ساختمان استخوانها و دندانها
فسفر نیز غنی هستند .فلئور یا فلوراید نیز نقش ّ
دارد؛ باعث استحکام استخوان میشود و از تخریب آن جلوگیری میکند.
منیزیوم از موا ّد تشکیلدهندۀ استخوانها و غضروفهاست و در مینرالیزاسیون (معدنی
شدن) استخوانها دخالت دارد .به مقدار زیاد در پودر کاکائو ،قهوه ،آرد سویا ،بادام ،لوبیای
سفید و سبوس برنج یافت میشود .روی ،مس و منگنز نیز هر کدام در عملکرد آنزیمهای
ساخت استخوان در تشکیل استخوان و در عمل مینرالیزاسیون دخالت دارند .ویتامین  Dاز
مهمترین ویتامینهای مؤثّر در متابولیسم استخوانهاست .این ویتامین در بافت چربی
ذخیره میشود و وجود آن برای جذب کلسیم ضروری است .جذب رودهای کلسیم
و بازجذب کلسیم از راه کلیهها را افزایش میدهد .حمل کلسیم و فسفر را نیز
در سلولهای روده افزایش میدهد و باعث تخریب استخوانهای کهنه و
ساخته شدن استخوانهای جدید میشود .چنانچه ویتامین  Dبه اندازۀ
کافی دریافت نشود ،جذب کلسیم کاهش یافته و جهت برقراری
تعادل ،جذب فسفر نیز کاهش مییابد .در افراد مبتال به نارسایی
کلیه و کبد ،کمبود این ویتامین دیده میشود ،زیرا در این دو
عضو است که ویتامین به صورت ف ّعال و قابل استفاده درمیآید.
ابتال به سوء جذب رودهای ،تداخل با برخی داروها ،نبودن یا کم
بودن در معرض نور خورشید نیز شخص را دچار کمبود ویتامین
 Dمیکند.
مهمترین راه تأمین ویتامین  Dقرار گرفتن در معرض نور
خورشید است .پیشساز این ویتامین که  7دهیدروکلسترول نام
دارد در زیر پوست وجود دارد که وقتی در مقابل نور ماوراءبنفش
قرار بگیرد ،تبدیل به ویتامین  Dمیشود .ا ّدعا میشود که اگر
شخص روزانه بیست دقیقه از ناحیۀ دستها و صورت در مقابل نور
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مستقیم خورشید (نه از پشت شیشه) قرار بگیرد ،ویتامین مورد نیاز او
تأمین میشود .منابع غذایی این ویتامین کمابیش محدود است .شیر
و لبنیات ،زردۀ تخم مرغ ،ماهیها بهویژه ماهی تن ،قارچ ،کره ،جگر و
قلوه از منابع این ویتامین هستند .عالوه بر ویتامین  ،Dویتامینهای
 A,C,Kرا در ساختن استخوان دخیل میدانند.
عواملی که جذب کلسیم را به خطر میاندازند:
فیبرهای موجود در موا ّد غذایی :روزانه دریافت  25تا 30گرم
فیبر توصیه میشود .چنانچه بیشتر باشد ،سرعت تخلیۀ موا ّد غذایی
را از روده افزایش میدهد و در نتیجه جذب کلسیم کاهش مییابد.
غنی فیبرند؛ از طرفی
حبوبات ،میوههای خشک و مغزها از منابع ّ
سبزیجات حاوی فیبر ،دارای موا ّدی مانند اسید فیتیک و اسید
اگزالیک هستند که در روده به کلسیم متّصل میشوند و اگزاالت و
فیتات کلسیم نامحلول را تشکیل دهد و به این طریق کلسیم مورد
استفادۀ بدن قرار نمیگیرد .اسید فیتیک در نانهای سبوسدار و
اسید اگزالیک در جوانۀ گندم ،شکالت ،اسفناج ،چغندر و پودر کاکائو
به مقدار زیاد یافت میشود .باید د ّقت شود که غذاهای غنی از اگزاالت
و فیتات همزمان با غذاهای غنی از کلسیم مصرف نشوند.
نمک زیاد :چهل درصد نمک مصرفی را سدیم تشکیل میدهد.
دریافت سدیم به مقدار زیاد ،باعث دفع کلسیم از ادرار میشود،
بنابراین در افزودن نمک به غذاها باید د ّقت شود .عالوه بر افزودن نمک
به غذا ،با مصرف غذاهای آماده و فستفودها مقدار زیادی سدیم وارد
بدن میشود .در مصرف این نوع غذاها باید نهایت د ّقت صورت گیرد.
کافئین :باعث دفع کلسیم از ادرار و مدفوع میشود.
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الکل :در جذب رودهای کلسیم اختالل ایجاد میکند و در نتیجه
تودۀ استخوانی را کاهش میدهد.
راههای پیشگیری از پوکی استخوان
تنها راه پیشگیری و کندکردن روند بیماری ،داشتن تغذیۀ مناسب
است و بهترین زمان پیشگیری دوران نوجوانی و بلوغ است .نکاتی که
باید رعایت شوند عبارتاند از:
• غذاهای دریافتی بسیار متن ّوع باشند.
• حتماً شیر و لبنیات کمچرب بهطور روزانه مصرف شوند.
• هر روز سبزیجات مختلف و متن ّوع مصرف شوند.
• پروتئینهای گیاهی بهویژه حبوبات بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند.
• چربیهای حیوانی و اشباع کمتر مصرف شوند و به جای آن از
روغن زیتون سالم استفاده شود.
• از مصرف نوشابههای گازدار و نمک زیاد و غذاهای آماده پرهیز شود.
• وزن مرتّب کنترل شود.
• ورزش و ف ّعالیت بدنی روزانه حتماً وجود داشته باشد (حداقل
سی دقیقه پیادهروی در روز).
• شخص حتماً در مقابل نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.
• در صورت نیاز بهویژه در سالمندان با نظر پزشک معالج میتوان
مکمل کلسیم و ویتامین  Dاستفاده کرد.
از ّ

متخصص تغذیه و رژیمدرمانی از دانشگاه پاریس
*
ّ
نشانی :خیابان بیستون ،مجتمع بیستون ،روبهروی بیمارستان
فامیلی
تلفن33251937 :

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:

Website: www.mehrinstitute.org

Email: hediehmehr@yahoo.com
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با بیماری آلزایمر بیشتر آشنا شویم
به بهانۀ روز جهانی آلزایمر

21سپتامبر مصادف با  31شهریور روز آلزایمر نامیده شده است.
بیماری آلزایمر-که به اختصار آلزایمر خوانده میشود -یک نوع
اختالل عملکرد مغزی است که بهتدریج تواناییهای ذهنی بیمار
تحلیل میرود .بارزترین تظاهر آن اختالل حافظه است که معموالً
بهتدریج ایجاد میشود و پیشرفت میکند .در ابتدا اختالل حافظه
به وقایع و آموختههای اخیر محدود میشود ،ا ّما بهتدریج خاطرات
قدیمی هم آسیب میبینند .بیمار پاسخ سؤالی را -که چند لحظه
قبل پرسیده است -فراموش میکند و دوباره همان سؤال را میپرسد.
*
دکتر حسامالدّین اصغرنیا وسایلش را گم میکند؛ در خرید و پرداخت پول دچار مشکل میشود
و نمیتواند حساب داراییاش را نگه دارد .بهتدریج در شناخت دوستان و آشنایان و نام بردن
اسامی آنان نیز مشکل ایجاد میشود .کمکم مشکل مسیریابی پیدا میشود و اگر تنها از منزل
بیرون برود ،ممکن است گم شود .در موارد شدیدتر حتّی در تشخیص اتاق خواب ،دستشویی
حمام در منزل خود نیز مشکل پیدا میکند .بروز اختالل در حافظه و روند تف ّکر سبب
و ّ
آسیب عملکردهای اجتماعی و شخصی بیمار میشود و در نتیجه ممکن است سبب افسردگی،
عصبانیت و پرخاشگری بیمار شود.

یکی از مشکالت زوال عقل ،بروز تو ّهم
و هذیان است ،مث ً
ال بیمار فکر میکند که
همسرش به او خیانت کرده است یا دیگران
قصد آسیب رساندن یا توطئه علیه او را
دارند .بیمار ممکن است بدبین شود .گاهی
اوقات بیمار افرادی مانند والدین فوتشده
و افرادی را که حضور ندارند ،میبیند.
در موارد شدید ،بیمار برای انجام
کارهای شخصی نیاز به کمک پیدا میکند
و ممکن است توانایی کنترل ادرار و مدفوع
را هم از دست دهد .بیمار در تکلّم و یافتن
کلمات مناسب مشکل پیدا میکند ،در
نتیجه کمحرف و گوشهگیر میشود .در
موارد پیشرفتهتر بیمار آگاهیاش را نسبت
به بیماری از دست میدهد و نمیداند
دچار ناتوانی در انجام برخی کارهاست و
ممکن است کارهای خطرساز انجام دهد.
بهتدریج ممکن است توانایی حرکتی بیمار
مکررا ً تعادلش
نیز دستخوش آسیب شودّ ،
را از دست بدهد و زمین بخورد.
آلزایمر رایجترین شکل زوال عقل است.
این بیماری اغلب در افراد باالی شصتوپنج
سال بروز میکند .عالئم این بیماری

با از دست دادن قدرت حفظ ّ
اطالعات
بهخصوص حافظۀ مو ّقت در دوران پیری
شروع میشود و کمکم با از دست دادن
قدرت تشخیص زمان ،افسردگی ،از دست
دادن قدرت تکلّم ،گوشهگیری و سرانجام
مرگ در اثر ناراحتیهای تن ّفسی به پایان
میرسد .مرگ پس از پنج تا ده سال از آغاز
بروز عالئم اتّفاق میافتد ،ا ّما بیماری ممکن
است بیست سال قبل از آغاز ظهور عالئم
شروع شده باشد.
درمان بیماری آلزایمر
در حال حاضر درمان شامل درمانهای
عالمتی ،اختالالت رفتاری و داروهای
کاهندۀ سیر پیشرفت بیماری است.
از درمانهای غیردارویی ،کاستن از
پرخاشگری و بیقراری ،همچنین رفع عللی
است که سبب پرخاشگری بیمار میشود،
مث ً
ال از تغییر محیط زندگی و جابهجا کردن
وسایل وی باید اجتناب کرد .گاهی اوقات
حضور افراد بیگانه و ناآشنا سبب ترس و
بیقراری بیمار میشود .ورزشهای سبک و
کارهای ساده مانند قدم زدن یا حتّی کندن

علفهای هرز باغچه میتواند سبب آرامش
بیمار شود.
بهترین و مؤثّرترین روش برای
درمان آلزایمر
ّ
معطرکردن محیط خواب و
•
خانه ،باغبانی ،آرامش داشتن و کاهش
پرخاشگری ،ماساژ ،درمان بیماری دیابت،
شرکت در ف ّعالیتهای اجتماعی ،خوابیدن
به اندازۀ کافی ،پایین آوردن کلسترول،
عرق ریختن و ورزش کردن ،شنا و راه
رفتن حداقل سه ساعت در روز ،مطالعه
و کم کردن افسردگی ،پایین آوردن وزن،
حفظ شعر و جدول ،شعر و آواز خواندن،
گوش کردن به موسیقی آرام و مالیم.
• هر روشی که به کاهش سکتههای
قلبی و مغزی کمک کند ،به کاهش آلزایمر
نیز کمک میکند .استفادۀ کمتر از نمک
و جایگزین کردن آن با ادویهها بهخصوص
زردچوبه و دارچین ،خوردن آب کافی،
گوشت سالم و استفاده از دامی که علف
طبیعی خورده باشد.
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• کاهش گوشت قرمز و استفادۀ متن ّوع از انواع
گوشت ،کاهش قند خون ،خوردن کاکائوی تلخ و
قهوه به مقدار کافی ،خوردن موا ّد آنتیاکسیدان
مانند مر ّکبات و موا ّد دارای ویتامین  ،Cخوردن
کدوی سبز ،کلم بروکلی و گوجهفرنگی بهصورت
مداوم ،خوردن غذاهای دریایی و ماهیان خاویاری،
ماهی قزل آالّ ،اره ماهی ،سالمون و ساردین ،خوردن
میوههای خشک بهخصوص آلو ،انجیر و خرما،
خوردن امگا  3از طریق گوشت گوساله ،ماهی و
دانهها.
• خوردن غذاهای دارای آب زیاد ،مانند سوپ و
شیر ،استفاده از روغنهای گیاهی مانند روغن دانۀ
کتان و گردو ،خوردن میوههای قرمزرنگ و تیره
مانند انگور ،زغالاخته ،انواع توت و شاهتوت ،مصرف
لوبیا سه بار در هفته ،مصرف آجیل مانند پسته ،بادام
و گردو ،مصرف غلاّ ت سبوسدار و دانهدار ،خوردن
سبزیجات و ساالد همراه غذا ،استفاده از گیاه ریواس،
استفاده از بوی ّ
معطر اکالیپتوس.
• استفاد از اسیدفولیک و ویتامین  ،Bعدم
استفاده از ظروف آلومینیومی ،اندازهگیری میزان
عناصر آهن و مس با آزمایش خون ،اهدای خون،
استفاده از غذاها و موا ّد سرشار از ویتامین .E

تخصصی مغز واعصاب و ستون فقرات
* بورد
ّ
نشانی :گلسار ،روبهروی پمپ بنزین ،جنب داروخانة
دکتر ّ
فخار تلفن33119254 :

موفّقیت داروهای مسکّن در کاهش عالئم آلزایمر
ضد التهابی است که معموالً به عنوان مس ّکن مورد استفاده قرار میگیرد.
ایرنا :به گزارش مدیکال نیوز ،مفنامیکاسید یک داروی غیراستروییدی ّ
پژوهشگران با استفاده از این دارو مو ّفق به کاهش التهاب و معکوسکردن روند کاهش حافظه در موشهای آزمایشگاهی شدند .بیست موش مورد
استفاده در این آزمایش ،با دستکاری ژنتیکی به آلزایمر مبتال شده بودند و روزبهروز در معرض کاهش حافظه قرار داشتند.
زیر پوست هر بیست موش پمپهایی تعبیه شده بود که در ده موش روزانه میزان مورد نظر مفنامیکاسید را ترشّ ح میکرد و در ده موش دیگر
دارونما بود .پس از یکماه پژوهشگران مشاهده کردند که عالئم آلزایمر در موشهایی که روزانه مفنامیکاسید دریافتکردهاند ،بهطور کامل از بین
رفته و در گروه دیگر عالئم بیماری در حال گسترش است.
نتایج این آزمایش نشان میدهد که التهاب عالئم آلزایمر را تشدید میکند و مفنامیکاسید با هدف قرار دادن یک مسیر التهابی مهم به نام
 ،NLRP3عالئم آلزایمر را کاهش میدهد .استفاده از این دارو برای درمان آلزایمر در انسان ،نیازمند تحقیقات بیشتر است.
بیماری پیشروندۀ 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 ّدۀ شیمیایی سروتونین در مغز بروز میکند و به این
ترتیب انتقال پیامهای عصبی مختل میشود .دلیل این بیماری همیشه کهولت سن نیست ،بلکه عوامل
ژنتیکی ،سکتۀ مغزی و شوک عاطفی نیز میتوانند منجر به این بیماری شوند.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ،اکنون آلزایمر مهمترین دلیل از کارافتادگی سالمندان در سراسر
جهان است .از هر سه سالمند در سراسر دنیا ،یک مورد بر اثر آلزایمر یا دیگر انواع زوال عقل جان خود را از
دست میدهد .بررسیهای پژوهشگران مرکز آلزایمر آمریکا نشان میدهد که احتمال ابتالی زنان به آلزایمر
پس از شصت سالگی دو برابر سرطان سینه است .در ادامۀ نتایج این پژوهش آمده
است که احتمال ابتالی زنان به آلزایمر پس از شصت سالگی یک به شش
است ،در حالی که این رقم در مردان یک به یازده است .نتایج این
پژوهش در نشریۀ  Nature Communicationsمنتشر
شده است.
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گفتوگو با دکتر طاهر چراغی

آلرژی به نیش حشرات
همۀ ما در زندگی حداقل یکبار مورد عنایت حشرات و نیش ناخواندۀ
آنها قرار گرفتهایم .این هم یکی از ارمغانهای تابستان است که
گاهی آثار آن میتواند بیشتر از یک تابستان به طول بینجامد.
حشرات گزنده در اطراف ما بهخصوص در فصلهای گرم سال کم
متوجه پشههاست.
نیستند ،ا ّما انگشت اتّهام ما در بیشتر مواقع
ّ
نيش برخي از حشرات فقط قرمزي پوست و التهاب دارد ،ا ّما برخي
ديگر در صورتيكه اقدام فوري صورت نگيرد ،میتواند باعث ايجاد
بيماريهاي شديد و حتّي مرگ شود .حشرات گزنده از خون انسان
و حيوانات ديگر تغذيه ميكنند و از طرفی با مكيدن خون قادرند
برخي بيماريهاي واگيردار را از فردي به فرد ديگر انتقال دهند .در
تخصص آلرژی ،آسم و
این زمینه گفتوگویی با دکتر چراغی ،فوق
ّ
ایمونولوژی بالینی ،ترتیب دادهایم که در ادامه میخوانید.
گفتوگو :ناهید آهنگری

اهمیت نیش زدن و گزش حشرات در زندگی انسان
ّ
چیست؟ آیا واقع ًا نیش زنبور میتواند باعث مرگ انسان
مقدمه نیش میزنند؟
شود و آیا همة زنبورها بی ّ

نیش حشرات یکی از ع ّلتهای شایع واکنشهای آلرژیک است
و نیش بعضی از حشرات میتواند حتّی به مرگ انسان منجر شود.
بهطور مثال نیش زنبور در بعضی از موارد در گزش ا ّول هیچگونه
واکنشی ایجاد نمیکند ،ا ّما در گزش دوم میتواند باعث مرگ انسان
شود.
در مواردی مشخّ ص شده که مرگهای غیرقابل توضیح و ناشناخته
ضد
به علّت نیش حشرات بوده که با اندازهگیری  IgEاختصاصی ّ
میسر شده است .گاهی زمان
زهر و همچنین تریپتاز سرم این مسئله ّ
گزش ا ّول آنقدر طوالنی است که بیمار آن را به یاد نمیآورد.
حشرات نیشزننده به خانوادۀ پردهباالن تعلّق دارند .وسیلۀ نیش
زدن درواقع یک دستگاه تخمگذاری تعدیلیافته است ،بنابراین فقط
حشرات ما ّده میتوانند نیش بزنند! هر چند نیش زدنها گاهی
ناتوانکننده و به قصد تسخیر شکار مورد نظر حشرات است ،ا ّما بیشتر
نیش زدنها به قصد دفاع از قلمرو خانه و آشیانۀ آنهاست .بهجز
زنبورهای زرد ،قرمز و زنبور عسل ،مورچههای آتشین نیز گاهی باعث
شوک آنافیالکسی و مرگ شدهاند.
زنبورهای عسل وحشی بیشتر اوقات در منافذ طبیعی مانند شکاف
درختان النه میگزینند ،ا ّما در سالهای اخیر جانوران موذی دیگر
جمعیتهای آنها را از بین
خانههای آنها را خراب کرده و بیشتر
ّ
بردهاند .زنبورهای عسل اهلی کمابیش آرام هستند .این زنبورها

عکس :محراب جوزی

بهندرت نیش میزنند ،مگر اینکه بسیار تحریک شوند که به قصد
دفاع از النه و ملکۀ خود نیش میزنند و بهطور گروهی حمله میکنند.
زنبورهای عسل مودار -که صدای وزوز آنها همیشه شنیده
میشود -نیز مانند زنبورهای عسل معمولی حمله نمیکنند و نیش
نمیزنند ،مگر اینکه النة آنها را خراب کنند یا درون لباس گیر
افتاده باشند .نیش این زنبورها نیز میتواند واکنش سیستمیک (مانند
شوک) ایجاد کند.
زنبورهای زرد (زرد ژاکت) -که به زنبور گاوی نیز معروفاند-
آشغالخور و بسیار مهاجم هستند؛ بدون تحریک شدن حمله
ّ
محل سکونت آنها در زیر زمین است .در
میکنند و نیش میزنند.
پیکنیکها ،باغها ،سطلهای زباله و محلهای دفن زباله به سمت
گوشت ،ماهی ،نوشابه ،آبمیوه و  ...جلب میشوند .زنبورهای قرمز نیز
حساساند
روی درختان و بوتهها النه میگزینند .همچنین به ارتعاش ّ
و با شنیدن آن به دفاع برمیخیزند و نیش میزنند.
نیش زنبور چگونه عمل میکند و چه کسانی در معرض
نیش زنبور هستند؟

وسیلۀ نیش زنبور عسل در داخل شکم زنبور پنهان است و هنگام
نیش زدن از بدنش بیرون میآید و در پوست فرد گزیدهشده باقی
میماند .نیش زدن زنبور باعث خودکشی زنبور نیز میشود ،زیرا
هنگامیکه نیش از بدن زنبور خارج میشود ،امحا و احشای زنبور
نیز بیرون میریزد و باعث مرگ زنبور میشود .بیشتر افرادی که
بچهها و
مورد گزش زنبور عسل قرار میگیرند (غیر از زنبورداران)ّ ،
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کسانی هستند که بدون کفش و دستکش ،گیاهان گلدار را دستکاری
میکنند .نیش زدنهای فراوان در یک نوبت میتواند باعث واکنش
سمی در حیوانات اهلی و انسان شود.
ّ
آیا درست است که مورچهها نیز میتوانند باعث شوک
و مرگ انسان شوند؟

در بعضی موارد مورچههای آتشین نیز باعث شوک و مرگ انسان
میشوند .آنها وسیلۀ نیش زدن واقعی دارند و چندین نیش میزنند.
ّ
محل نیش آنها دردناک نیست ،ا ّما به شکل ضایعۀ پوستی
البته
شبهچرکی درمیآید که اگر خارانده شود ،میتواند عفونی نیز بشود.
مورچههای دانه جمعکن نیز میتوانند باعث واکنشهای آلرژیک شوند.
زنبور عسل

محل گزش نیش

مورچه آتشین

محل گزش مورچه آتشین

نیش زنبورها و مورچهها چگونه باعث واکنش آلرژیک
میشود؟

زهر زنبورها و مورچهها بیشتر حاوی آمینهای گشادکنندۀ عروق
(مانند هیستامین و دوپامین) ،استیل کولین و کینین است که مسئول
سوزش ،درد ،خارش و شوک ناشی از گزش هستند .در صورتیکه
متعدد وارد بدن شود ،میتواند
مقادیر زیادی سم از طریق نیشهای
ّ
باعث تخریب ماهیچهها ،آزاد شدن میوگلوبین ماهیچهها و نارسایی
سم زنبورهای عسل حاوی آنزیمهای پروتئینی
کلیه شود همچنین ّ
سم مورچههای
ا
م
ا
است،
A
فسفولیپاز
ها
ن
است که آلرژن اصلی آ
ّ
ّ
سم
مخلوط
یک
در
پروتئین
کمی
مقدار
حاوی
آتشین متفاوت و
ّ
آلکالوئید است که باعث ایجاد تاول در پوست میشود.
وقتی فردی مورد گزش قرار میگیرد ،چه واکنشهایی
در بدن وی ممکن است بروز کند؟

عوارض گزش به شکلهای زیر بروز میکند:
 کهیر
 واکنشهای موضعی وسیع
سمی (مسمومکننده)
 واکنشهای ّ
 آنافیالکسی و شوک آنافیالکتیک
 واکنشهای دیررس
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در ادامه به توضیح موارد فوق میپردازیم:
کهیر :کهیر را همه تجربه کردهاند .کهیر به شکل یک برجستگی
قرمز خارشدار بعد از گزش بروز میکند .علّت آن نشت پالسما از
درون رگهای مویینۀ پوست به فضای خارج از رگ است و بعد از
گذشت چند ساعت با جذب آن مایع فروکش میکند و ممکن است
در نقاط دیگری ظاهر شود.

واکنشهای موضعی وسیع :این واکنشها محدود به یک اندام و
ّ
محل نیشاند .بیشتر این واکنشها مربوط به فاز تأخیری
در ارتباط با
وابسته به ایمونوگلوبولین )IgE) Eهستند .واکنشهای موضعی وسیع
ابتدا خفیفاند ،ا ّما بعد از دوازده تا بیست و چهار ساعت به قطر بیشتر
زنبور زرد

آنژیودرم دست راست

دراکوال

محل تماس دراکوال با ناحیه گردن

از بیست سانتیمتر میرسند و گاهی ّ
کل یک اندام را درگیر میکنند
(یک پا یا یک دست) .این واکنشها با واکنش ّ
خطی در مسیر عروق
لنفاوی مشخّ ص میشوند که در دستها به سمت زیربغل و در پاها به
سمت کشالۀ ران ادامه پیدا میکنند و بیانگر درناژ واسطههای التهابی
به وسیلۀ غدد لنفاوی هستند ،نه یک روند عفونی .واکنشهای بزرگ
موضعی بعد از پنج تا ده روز پایان مییابند و خطرناک نیستند ،ا ّما
اگر در مناطقی مانند سر ،گردن ،زبان یا حلق اتّفاق بیفتند ،چون
باعث فشار موضعی به این مناطق میشوند ،بالق ّوه میتوانند خطرناک
باشند.

واکنشهای س ّمی (مسمومکننده) :اگر در جریان گزش مقدار
زیادی سم وارد بدن شود ،میتواند باعث تخریب عضالت ،نارسایی
کلیه ،تخریب گلبولهای قرمز ،تنگی نفس شدید یا لخته شدن منتشر
تجمع
سمی ناشی از نیش زنبور به علّت ّ
خون شود که آن را واکنش ّ
سم در بدن میدانند .به دنبال گزش مورچۀ آتشین ،تش ّنج نیز گزارش
شده است.

واکنشهای سیستمیک :باعث عالئم و نشانهها در یک یا چند
ّ
محل نیش میشوند .تقریباً همۀ واکنشها
سیستم بدن دور از
سیستمیک و وابسته به  IgEاست و باعث آنافیالکسی میشود .این
واکنشها در سیستمهای مختلف عالئم و نشانههای مختلفی ایجاد

مناسبتاهي فصلي
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اعصاب مغزی و محیطی ،التهاب رگهای تصفیهکنندۀ خون در کلیه،
ن باره.
التهاب ماهیچۀ قلب و نوعی فلج اعصاب به نام سندرم گیل 
اگر ممکن است در مورد سایر حشرات نیز توضیح
دهید.

حشرات را از نظر آلرژیزایی و آسیبرسانی به انسان به دو گروه
میتوان تقسیم کرد :گروه ا ّول پردهباالن هستند که انواع زنبور در
این خانواده میگنجند که در مورد آنها شرح دادهایم .گروه دوم
حشراتیاند که گاز میگیرند .در ادامه به توضیح این گروه میپردازیم:

 .1ساس
گزش ساس شایعترین ع ّلت تأییدشدۀ واکنشهای سیستمیک
به دنبال گزش حشرات است .این حشره منحصرا ً از خون حیوانات
مهرهدار تغذیه میکند که گاهی ممکن است در شب به دنبال پیدا
کردن یک مأوا وارد منازل شوند .نیش این حشره یک پالک قرمزرنگ
ایجاد میکند (برجستگی پوستی وسیع) و از آنجا که درد ندارد،
فرد گزیدهشده ممکن است از علّت آن آگاه نشود .مادۀ آلرژیزا
پروتئینهای موجود در بزاق ساس است .همچنین واکنش متقاطع
بین بزاق گونههای مختلف ساس بسیار کم است .در موارد نادری
گزش ساس باعث آنافیالکسی شده است.

کهیر ناشی از نیش حشرات
میکنند که بهترتیب ذکر میشوند:
 در پوست باعث کهیر منتشر ،آنژیوادم ،قرمز شدن وسیع پوست
و خارش
 در دستگاه تن ّفس باعث احساس گرفتگی در ناحیۀ گلو ،بلع
دردناک ،تنگی نفس ،صدای سوتمانند ناشی از تنگی نای ،اختالل در
صحبت کردن ،احساس فشردگی در جدارۀ قفسۀ سینه و خسخس
سینه
 در عروق باعث کاهش فشار خون ،سنکوپ ،نرسیدن خون به سر
و احساس سبکی در ناحیۀ سر و شوک
 در دستگاه گوارش درد ،پیچش شکم ،ته ّوع ،استفراغ ،اسهال،
بیاختیاری (در خانمها درد پیچشی در ناحیۀ رحم نیز میتواند اتّفاق
بیفتد).
 در قلب باعث انقباض عروق قلب ،بینظمی و ضربان تند قلب
یا برعکس کندی ضربان قلب ،بدون اینکه فرد سابقۀ بیماری قلبی
داشته باشد.
تشخیص شوک آنافیالکسی به دنبال گزش زنبور و سایر حشرات
در حالتی که فقط افت فشار خون یا تظاهرات قلبی بدون همراهی
با عالئم سایر ارگانها وجود داشته باشد ،میتواند مشکل باشد .اگر
در تشخیص آنافیالکسی ش ّکی وجود داشته باشد ،اندازهگیری تریپتاز
سرم در خونی که یک تا سه ساعت بعد از گزش گرفته شده ،میتواند
در تأیید آنافیالکسی کمککننده باشد.
هنگامیکه ب ه دنبال گزش ،کهیر و عالئم پوستی -مخاطی وجود
نداشته باشد ،ممکن است واکنش شدیدتری اتّفاق بیفتد ،مث ً
ال گاهی
خاصی نمیافتد ،ا ّما فرد در هفتههای بعد
در زمان نیش زدن اتّفاق ّ
مدت چندین ماه در مواجهه با سرما دچار کهیر میشود.
از گزش به ّ

واکنشهای دیررس :که هفتهها و ماههای بعد ممکن است اتّفاق
بیفتد شامل موارد زیر است:
واکنشهای شبیه بیماری سرم ،التهاب مغز (آنسفالیت) ،آسیب

 .2پشهها
نکتۀ مهم در مواجهۀ گسترده با پشهها و شیوع زیاد پشهگزیدگی
که بدون درد است -این است که وقوع آنافیالکسی در این موردبسیار کم گزارش شده است .آثار بالینی نیش پشهها بر بدن انسان نیز
شناسایی شده است .در مواردی که فردی به دفعات به وسیلۀ حشرات
حساسیتزدایی صورت میگیرد.
گزیده میشود ،بهطور طبیعی ّ
 .3خرمگس و مگس آهو
ّ
محل نیش
خرمگسها حشرات بزرگیاند که خونآشام هستند و
آنها نیز دردناک است .این مگسها انسان و حیوانات را میگزند.
واکنشهای آلرژیک در برابر آنها نیز گزارش شده است .ایمونوتراپی
در این مورد چندان مورد بررسی قرار نگرفته است.

واکنشهای آلرژیک نسبت به سایر حشرات گزنده
مگس سیاه در تابستان افراد را میگزد .واکنشهای بزرگ پوستی
موضعی گزارش شده ،ا ّما شواهد قانعکنندهای از آنافیالکسی گزارش
نشده است .ککها در انسان عامل شایع گزش نیستند ،ا ّما در سگها
و گربهها بهطور وسیع مورد بررسی قرار گرفتهاند .شایعترین فرم
واکنش نسبت به گزش کک ،کهیر پاپولی (کهیر برجسته) است .این
واکنش ابتدا در ناحیۀ مچ پا بروز میکند و در عرض چند دقیقه همۀ
بدن را میگیرد .گاهی تا چند ماه باقی میماند و بعد خودبهخود
خوب میشود.
آلرژی نسبت به استنشاق بو و ذ ّرات حاصل از حشرات
مواجهۀ تن ّفسی با حشرات در هوای آزاد (مانند دریاچهها و
پشههای ریز) یا مواجهۀ مداوم با حشرات داخل منزل (مانند انواع
گوناگون سوسک آلمانی ،امریکایی ،شرقی و  )...ممکن است باعث
عالئم آلرژیک در دستگاه تن ّفس شود .پژوهشها نشان میدهد که در
سالهای اخیر استنشاق بوی الشۀ سوسک در منازل باعث افزایش
آسم در افراد شهرنشین شده است .نکتۀ مهم این است که تا سالها
بعد از ریشهکنی سوسک ،مقدار زیادی از موا ّد آلرژیزای آن در محیط
باقی میماند .سوسک غیر از بروز آسم میتواند باعث آلرژی بینی نیز
شود.
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آیا آسیب پوستی ناشی از
دراکوال به ع ّلت آلرژی است یا
سازوکار دیگری دارد؟

تخریب پوست به دنبال تماس
پوست با شیرۀ بدن دراکوال ناشی از
آسیب شیمیایی است نه آلرژی .دراکوال
برخالف تص ّور عموم نیش نمیزند،
بلکه وقتی ناخواسته بدنش له میشود
و شیرۀ آن روی پوست میریزد ،مانند
اسید باعث آسیب شیمیایی میشود.
هرچه پوست محل نازکتر باشد ،مانند
پوست پلک یا ناحیۀ گردن ،آسیب نیز
بیشتر است.
برای پیشگیری و درمان آن چه
باید کرد؟

چون دراکوال به سمت نور المپ و
نورهای مصنوعی جلب میشود ،الزم
است در اطراف منازل و چادر (کمپ) از
این نورها استفاده نشود .همچنین درها
و پنجرهها با تور مناسب پوشانده شوند.
از پردههایی که مانع عبور نور میشوند،
استفاده شود .علفهای هرز اطراف
منازل پاکسازی و سمپاشی شوند و در
صورت برخورد با دراکوال بیدرنگ محل
را پنج بار با آب و صابون بشویند تا خون
و لنف موجود در مایع حاصل از له شدن
بدن آن بهطور کامل شسته شود.
برای درمان زخم ناشی از آن
چه باید کرد؟

برای بهبود زخم و آسیب کمتر
پوست شستشوی روزانه با آب و
صابون ،استفاده از کرم هیدروکورتیزون
و پماد موپیروسین ،همچنین داروهای
آنتیهیستامین توصیه میشود .در
صورت بروز عفونت ثانویه نیز از
داروهای آنتیبیوتیک مناسب استفاده
میشود.
برای تشخیص و درمان آلرژی
به نیش حشرات چه بایدکرد؟

تشخیص نوع واکنش به نیش زنبور
و سایر حشرات برعهدة پزشک معالج
است و در موارد بروز شوک آنافیالکسی
بیمار باید در بیمارستان حداقل چهار
تا شش ساعت و در موارد شوک پایدار
تا بیست و چهار ساعت تحت نظر قرار
گیرد و درمانهای حیاتبخش در
اورژانس انجام شود.

آنژیو ادم ناحیه پلک
هنگام ترخیص بیمارانی که دچار شوک آنافیالکسی شدهاند ،باید آمپول اپینفرین خودتزریق
برای آنان تجویز شود و بیمار همیشه باید آن را همراه خود داشته باشد تا در صورت بروز نیش
زدن دوباره -که شصت درصد خطر مرگ به همراه دارد -آمپول را با آموزشهایی که دیده است،
به خود تزریق کند.
بیمارانی که با نیش زنبور یا مورچه دچار شوک شدهاند ،باید برای بررسی دقیق و تشخیص
معرفی شوند تا مورد ایمونوتراپی قرار گیرند که بسیار مؤثّر است.
به پزشک
ّ
متخصص آلرژی ّ
ایمونوتراپی در شوک به دنبال نیش زنبور صد درصد ضروری و نزدیک به صد درصد مؤثّر
است.
توصیههای شما برای پیشگیری از آلرژی به نیش حشرات چیست؟

حساس به نیش حشرات بهتر است از کارهای باغبانی خودداری کنند .از رفتن به محلهای
افراد ّ
تجمع زنبور مثل محلهای دفن زباله و آشغال و جاهایی که گوشت ،ماهی و میوهها نگهداری
ّ
میشود ،نیز خودداری کنند .در پیکنیکها و هنگام گردش در باغ و طبیعت کفش و جوراب و
لباس آستینبلند بپوشند.
حساس از پوشیدن لباسهای رنگی -که باعث جلب حشرات میشود-
افراد
گفته شده است که
ّ
خودداری کنند ،ا ّما تأثیر پوشیدن لباسهای رنگی به رنگ گل و گیاه قطعی نیست .استفاده از
عطر و ادکلن نیز ممکن است باعث جلب حشرات شود .کرمها و پمادهای دافع حشرات نیز کماثر
هستند .برای پیشگیری و درمان واکنشهای پوستی بزرگ میتوان از داروهای آنتیهیستامین
نسل دوم (سیتریزین ،لوراتادین ،فکسوفنادین) استفاده کرد.
مستعد شوک آنافیالکسی توصیه میشود که آمپول
حساس به نیش حشرات و
ّ
به افراد ّ
اپینفرین خودتزریق را همیشه همراه خود داشته باشند .همچنین خانواده و همراهان آنان
در اردوها و پیکنیکها یا اولیای مدرسه باید برای کمک به این افراد آموزش ببینند؛ عالئم
شوک آنافیالکسی را بشناسند و در مواقع ضروری و در صورت گزش دوباره و بروز شوک به این
توسط خود بیمار یا همراهان وی طبق دستور کتبی
افراد کمک کنند .این آمپول باید فوری و ّ
پزشک -که همراه بیمار باید باشد -تزریق شود .همچنین بیمار باید به اورژانس بیمارستان
رسانده شود.
نشانی :چهارراه گلسار ،به سمت پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ پنجم ،واحد 52
تلفن33131244 :

مناسبتاهي فصلي
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بیماری هاری و خطر مرگ

دکتر لیدا محفوظی

*

 28سپتامبر مصادف با هفتم مهر روز جهانی «هاری» است كه به پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت به ثبت رسیده
است .هاری یک بیماری عفونی ویروسی است که پس از بروز عالئم بالینی تقریباً همیشه کشنده است .در نود درصد
موارد هاری انسانی ،ابتال از راه گازگرفتگی سگهای خانگی است .بیماری هاری هم حیوانات اهلی و هم حیوانات
وحشی را مبتال میکند و انتقال آن از طریق گازگرفتگی یا خراش همراه با بزاق حیوان است .هاری در همۀ مناطق
دنیا بهجز قطب جنوب دیده شده ،ا ّما بیش از نودوپنج درصد موارد مرگ در اثر این بیماری در آسیا و افریقاست.
شروع عالئم هاری ممکن است از کمتر از یک هفته تا بیش از یک سال بعد از گازگرفتگی شروع شود ،ا ّما بهطور
متوسط بین یک تا سه ماه است .عالئم اولیۀ هاری عبارتاند از :تب و درد یا احساس گزگز و سوزنسوزن شدن
ّ
ّ
محل گزیدگی .با پیشرفت ویروس به سمت سیستم عصبی مرکزی ،التهاب کشنده در بافت مغز و نخاع بهطور
در
پیشرونده بهوجود میآید.

نکات مهم در مورد هاری
بیماری هاری در انسان یک بیماری صد درصد قابل پیشگیری
است .با این حال هر سال  55000هزار نفر در اثر این بیماری
میمیرند .کودکان در معرض خطر بیشتری برای ابتال به هاری
قرار دارند ،زیرا بیشتر و در نواحی پرخطرتری نسبت به بزرگساالن
گزیده میشوند.
هاری در انسان با واکسیناسیون و کنترل سگها ،آموزش دادن
به افراد در معرض خطر و مراقبت پزشکی درست از افرادی که گاز
ل کنترل است .انتقال هاری از انسانی به انسانی
گرفته شدهاند ،قاب 
دیگر در پیوند قرنیه از فرد مبتال و نیز در پیوند اعضا دیده شده
است .انتقال هاری در تماسهای معمولی با فرد مبتال به هاری مثل
تماس پوستی و یا تماس با مایعات بدنی غیرعفونی مثل ادرار ،خون
و عرق ایجاد نمیشود.

پیشگیری پس از تماس
پیشگیری پس از تماس به معنی درمان فوری فرد گزیدهشده برای
ن صورت
جلوگیری از رسیدن ویروس به سیستم عصبی مرکزی است که در ای 
مرگ بیمار ناگزیر است .این کار شامل سه مرحله است:
ّ
محل زخمگزیدگی
• درمان فوری
ضد هاری
• شروع یک دوره واکسیناسیون استاندارد ّ
• تجویز ایمونوگلوبولین هاری در صورت نیاز
ضد هاری میتواند از بروز بیماری هاری پیشگیری
درمان مؤثّر و بیدرنگ ّ
کند.

عالئم بیماری هاری
هاری از نظر عالئم بالینی بر دو نوع است :یک نوع آن هاری با
تحرک باال ،رفتار هیجانی،
عالئم تحریکی است که در آن عالئم ّ
ترس از آب و گاهی ترس از هوا (ترس از پرواز) بهوجود میآید و
پس از چند روز بیمار در اثر ایست قلبی -ریوی فوت میکند.
در سی درصد موارد هاری به شکل فلجی ظاهر میشود که سیر
ّ
محل گازگرفتگی
آهستهتری دارد .عضالت بهتدریج فلج شده که از
شروع میشود .بهتدریج فرد به حالت کما میرود و در نهایت
میمیرد.
قبل از شروع عالئم بیماری هیچ تست تشخیصیای برای هاری
وجود ندارد .پس از شروع عالئم ،تشخیص قطعی با یافتن ویروس یا
اجزای آن از نمونههای بافتی بیمار با روشهای خاص ممکن است.
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ّ
محل زخم
درمان
ّ
شستن فوری محل گزیدگی با فشار
آب همراه با صابون ،محلولهای شوینده
مدت پانزده دقیقه باعث
یا بتادین به ّ
کشته شدن ویروس میشود.

پیشگیری پس از تماس با
واکسن یا ایمونوگلوبولین
این کار بستگی به نوع تماس با حیوان
حد لمس
دارد .در صورتیکه تماس در ّ
کردن و یا غذا دادن به حیوان و یا لیسیدن
پوست سالم باشد ،نیازی به تجویز واکسن
یا ایمونوگلوبولین نیست .در صورت
خراش و یا بریدگی سطحی پوست بدون
خونریزی ،تنها واکسیناسیون توصیه
میشود .در صورت خراشهای عمقی
پوست و یا لیسیدن پوست آسیبدیده
و یا تماس مخاط با بزاق حیوان بیمار
از راه لیسیدن و یا گزش خ ّفاش ،افزون
بر واکسیناسیون ،تجویز ایمونوگلوبولین
هاری نیز توصیه میشود .در افرادی که
قب ً
ال واکسن دریافت کردهاند ،نیازی به
تجویز ایمونوگلوبولین نیست.
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خطر ابتال به هاری در موارد زیر افزایش مییابد:
• حیوانی که آسیب ایجاد کرده ،جزو پستاندارانی باشد که بالق ّوه مخزن و یا ناقل
هاری باشد.
• حیوان آسیبزننده ،بیمار بهنظر برسد و یا رفتارهای غیرطبیعی نشان دهد.
• زخم پوستی یا مخاط سالم با بزاق حیوان بیمار آلوده شده باشد.
• گزیدگی بدون تحریک حیوان انجام گرفته باشد.
• حیوان گزنده واکسینه نشده باشد.

اقدامات پیشگیرانه برای افرادی که سگ یا گربۀ خانگی دارند:
بیش از  %99موارد هاری انسانی از سگ منتقل میگردد اگرچه گربه ،روباه،
خفاش و راکون نیز به هاری مبتال میگردند .عالئم هاری در سگ عبارتند از :گاز
گرفتن بدون اینکه تحریک شده باشند ،خوردن مواد غیر معمول مثل چوب ،میخ،
مدفوع و  ...دویدن بدون علت ،تغییر در صدای حیوان یا عدم توانایی در ایجاد صدا،
ترشح بیش از حد بزاق و یا کف در گوشه های دهان و نه ترس از آب
حیوانات خانگی (سگ و گربه) باید بهطور مرتّب تحت نظر دامپزشک باشند و
واکسینه شوند .باید از تماس این حیوانات خانگی با حیوانات ولگرد-که احتمال
ابتال به هاری دارند -جلوگیری شود .حیوانات ولگرد باید تحت نظر قرار گیرند ،زیرا
احتمال ابتال به هاری و انتقال آن به انسان و حیوانات خانگی وجود دارد.
متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
*
ّ
تخصصی بیمارستان رازی
نشانی :خیابان سردار جنگل ،کلینیک فوق
ّ
تلفن33541001-2 :

سیگار کشیدن احتمال مرگ زودهنگام را سه برابر افزایش میدهد
متوسط ده سال
ایرنا :به گزارش هلث ،محقّقان میگویند :از هر سه سیگاری دو نفر آنها بر اثر این عادت جان خود را از دست میدهند و بهطور
ّ
از عمر آنها کاهش مییابد.
ّ
پژوهشی که محقّقان دانشگاه ملی استرالیا بهتازگی روی دویست هزار نفر انجام دادند ،نشان داد که احتمال مرگ زودهنگام افراد سیگاری نسبت
به افرادی که هرگز تنباکو استعمال نکردهاند ،سه برابر بیشتر است .این پژوهش در مقایسه با افراد غیرسیگاری نشان داد که استعمال تنها ده نخ
را پنج برابر افزایش میدهد .این در حالی
سیگار در روز خطر مرگ را دو برابر و بیست نخ سیگار در روز این خطر
بر اثر ابتال به بیماریهای مرتبط با
است که تا پیش از این تص ّور میشد که حدود نیمی از سیگاریها
جدیدتری که در
سیگار کشیدن جان خود را از دست میدهند ،ا ّما پژوهشهای
انگلیس و آمریکا انجام شد ،این رقم را باالتر برد و به بیش از ۶۷
درصد رساند .اکنون این پژوهش جدید که محقّقان استرالیایی
انجام دادهاند و در مجلّة  BMC Medicineمنتشر شده است،
اولین پژوهشی است که نتایج مشابهی داشت و نشان داد که
میزان مرگومیر در میان سیگاریها سه برابر بیشتر از افراد
غیرسیگاری است.
این پژوهش همچنین نشان داد که افزایش خطر مرگ ناشی
از سیگار کشیدن در افرادی که تا  ۴۵سالگی سیگار را ترک
میکنند ،بسیار کاهش مییابد.
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واکسـیناسیون آنفلـوانزا،

دکتر علی طاهباز

*

آنفلوانزا بیماری بسیار خطرناکی است که در افراد مسن و کسانی که زمینۀ بیماریهای خاص و ضعیفکنندۀ سیستم
ایمنی دارند ،مثل مبتالیان به دیابت ،آسم و بیماریهای قلبی میتواند کشنده باشد .ویروس این بیماری هر سال
تغییرات کوچکی پیدا میکند و به همین دلیل هیچوقت انسان نسبت به آن مقاومت دائمی پیدا نمیکند.
توجه به اینکه ویروس کام ً
ال تغییر
گاهی اوقات ویروس تغییرات بزرگی پیدا میکند و در این موارد با ّ
کرده و هیچکس نسبت به آن مقاومت ندارد ،میتواند سریعاً در تمام دنیا منتشر شود و منجر به
مرگومیر زیادی شود .نمونۀ بارز این همهگیری مربوط به سال  1918است
که منجر به مرگ بیش از چهل میلیون نفر در جهان شد .تغییرات
ساالنۀ ویروس ،بیماریزایی شدید آن و مرگومیر ناشی از بیماری،
لزوم واکسیناسیون ساالنه را اجتنابناپذیر میکند.

واکسن آنفلوانزا اولین بار در سال 1945
در آمریکا تولید شد .فرایند ساخت واکسن
در تخم مرغ جنیندار صورت میگیرد و
حدود شش ماه طول میکشد .در اواخر
فصل آنفلوانزا ،هر سال ویروسهای مختلف
از کشورهای مختلف در مرکز کنترل و
پیشگیری بیماری در آمریکا جمعآوری
میشوند و واکسن سال بعد بر اساس تغییرات
ایجادشده در این ویروسها ،برنامهریزی و
ساخته میشود .رایجترین واکسن آنفلوانزا
از غیرف ّعال کردن ویروسهای تکثیریافته در
تهیه میشود و بهصورت تزریق در
تخم مرغ ّ
عضلۀ بازو مصرف میشود .البته نوع دیگری
از این واکسن هم وجود دارد که بهصورت
اسپری و حاوی ویروس ضعیفشده است و
فع ً
ال فقط در آمریکا مصرف میشود.
واکسنهای دیگری هم وجود دارند -که
در محیط کشت سلولی (بهجای تخم مرغ)
تهیه میشوند -که هنوز تجاری نشدهاند،
ّ
تهیۀ آن
ولی به علّت سرعت عمل در ّ
میتوانند در مواقع بروز همهگیریهای
جدید مفید واقع شوند.
تهیۀ هر دوز واکسن یک تا دو تخم
برای ّ
توجه به تعداد زیاد
مرغ مصرف میشود؛ با ّ
واکسن مورد نیاز دنیا میتوان حدس زد که
هر سال تعداد بسیار زیادی تخم مرغ باید
برای این کار مصرف شود ،ا ّما این کار به هر
تهیۀ واکسن در محیط کشت سلولی
حال از ّ
ارزانتر است.

چه کسانی باید واکسینه
شوند؟
• همۀ کسانی که بیش از شش ماه
سن دارند و تمایل دارند خطر ابتال
به آنفلوانزا را کاهش دهند ،میتوانند
واکسینه شوند.
• افراد پنجاه ساله و باالتر
• کسانی که در خانههای سالمندان
یا در پانسیونها و بهصورت دستهجمعی
زندگی میکنند.
• بیماران ریوی ،قلبی -عروقی (غیر
از بیماران فشار خونی) و بیمارانی که
مبتال به نارسایی کلیوی -کبدی و
اختالالت متابولیک مثل دیابت
هستند.
• کسانی که بیماریهای مزمن
دارند و به علّت این بیماریها قادر
به تخلیۀ اخالط خود نیستند و به علّت
اختالل بلع ممکن است دچار عفونت ریوی
شوند ،مثل بیماران فلج نخاعی و یا بیمارانی که
دچار تش ّنج میشوند.
• کسانی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند ،مثل بیمارانHIV
(ایدز) ،بیماران سرطانی یا کسانی که پرتودرمانی میشوند و یا از داروهای
حاوی استروئید (کورتون) استفاده میکنند.
• افراد شش ماه تا هجده ساله که مجبور به استفاده از آسپرین هستند و
اگر آنفلوانزا بگیرند ،به علّت مصرف آسپرین دچار سندرم ری (اختالالت
هوشیاری همراه با نارسایی کبدی) میشوند.
• زنانی که در فصل آنفلوانزا حامله میشوند.
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ضـرورتی اجتـنابناپـذیر
• کسانی که در بیمارستانها و درمانگاهها کار میکنند و یا از
بیماران بدحال پرستاری میکنند.
• افراد ساکن در منزلی که کودک کمتر از شش ماه دارند ،چون
خود کودک نمیتواند واکسینه شود ،بنابراین بهتر است اطرافیان
واکسینه شوند تا کودک آلوده نشود.
کودکان شش ماه تا هشت سال که برای بار ا ّول واکسینه میشوند
باید دو بار به فاصلۀ چهار هفته واکسن دریافت کنند .برای
کودکان شش ماه تا چهار سال هر بار نصف واکسن تزریق
میشود .در سالهای بعدی یک نوبت واکسیناسیون
کافی خواهد بود.

و ا کسن
بهتر است اواخر
شهریور تا اوایل مهر
تزریق شود ،ولی در صورت
تأخیر در هر زمانی که دورۀ
بیماری آنفلوانزا تمام نشده
است ،یعنی حتّی در اردیبهشت
ماه میتوان آن را تزریق کرد.
خانمهای حامله در معرض آنفلوانزای
شدید و کشنده قرار دارند ،بنابراین کسانیکه در
فصل آنفلوانزا قرار است حامله شوند ،حتماً باید واکسینه
شوند .مصرف واکسن غیرف ّعال و کشتهشده در زن حامله هیچ منعی
ندارد و حتماً توصیه میشود .مادران در حال شیردهی هم بهتر است
واکسینه شوند تا از آلودگی نوزاد جلوگیری شود ،چون نوزاد کمتر از
شش ماه نمیتواند واکسن دریافت کند.

واکسن آنفلوانزا بسیار کمعارضه محسوب میشود ،ا ّما تزریق
حساسیت دارند ،میتواند موجب
آن در کسانی که به تخم مرغ ّ
شوک شدید شود ،بنابراین در این افراد توصیه نمیشود .مهمترین
ّ
محل تزریق است .این
عارضۀ واکسن سرخی ،درد و قرمزی در
عارضه مو ّقتی است و در پانزده تا بیست درصد مردم اتّفاق میافتد
و خودبهخود بهبود پیدا میکند .کمتر از یک درصد افراد واکسینه
ممکن است دچار تب،لرز و دردهای عضالنی شوند؛ این
اتّفاق بیشتر در کسانیکه قب ً
ال واکسن نزدهاند یا
مبتال به آنفلوانزا نشدهاند ،پیش میآید و بعد
از یک یا دو روز خودبهخود خوب میشود و
به معنی ابتال به آنفلوانزا نیست ،بلکه فقط
عارضۀ واکسن است.
سندرم گیلنباره -که یک فلج عصبی-
عضالنی است -خیلی بهندرت بعد از
واکسیناسیون دیده میشود ،ولی به علّت
اینکه این بیماری بسیار نادر است ،ارتباط آن
با واکسیناسیون به اثبات نرسیده است .واکسن
تهیه شده باشد ،در
آنفلوانزا در صورت 
ی که خوب ّ
افراد زیر شصتوپنج سال و تقریباً سالم ،هفتاد تا نود درصد
از بروز آنفلوانزا پیشگیری میکند .در کسانی که بیماریهای
مزمن و مشکالت قبلی دارند یا در خانههای سالمندان و در
شرایط بیماری به سر میبرند ،این واکسن سی تا هفتاد درصد از
احتمال بستری شدن آنها در بیمارستان به دنبال ابتال به آنفلوانزا
پیشگیری میکند.
باید مطمئن باشیم که چون در این واکسن از ویروس کشتهشده
و غیرف ّعال استفاده میشود ،بنابراین به هیچوجه منجر به ابتال به
آنفلوانزا نمیشود؛ البته اثر واکسن دو هفته پس از تزریق ظاهر
مدت دو هفتۀ ا ّول بعد از تزریق ،شخص ممکن
میشود ،بنابراین در ّ
است دچار آنفلوانزا شود که هیچ ربطی به واکسن ندارد.
موارد منع واکسیناسیون آنفلوانزا
• کودکان کمتر از شش ماه.
• کسانی که سابقۀ واکنش آلرژیک شدید به تخم مرغ یا
واکسیناسیون قبلی نشان دادهاند.
• کسانی که سابقۀ بیماری گیلنباره دارند باید با پزشک خود
مشورت و تصمیمگیری کنند.
• کسانی که در زمان واکسیناسیون بیماری شدیدی دارند ،بهتر
است بعد از بهبود ،اقدام به واکسیناسیون کنند.
متخصص بیماریهای عفونی
*
ّ

نشانی :خیابان ن ّواب ،بنبست اقاقیا ،ساختمان فرحان تلفن33113370 :
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پرورش کودک دوزبانه؛ آری یا خیر؟
در دنیای مدرن امروز
و با گسترش دانش و
تکنولوژی ،نیاز انسان به
کسب مهارتهای بیشتر
در زمینههای مختلف
ضروری و اجتناب ناپذیر
به حساب میآید .یکی از
موارد مهم و ضروری برای
گردآوری و تنظیم:
زندگی امروز ،دانستن زبان
*
رفیعی
دکتر مرسده
دیگری غیر از زبان مادری
و توانایی برقراری ارتباط با دیگران به وسیلة زبان
د ّوم است که آن را در اصطالح دوزبانگی مینامند.
دوزبانگی انواع مختلفی دارد و راههای متفاوتی نیز
برای دوزبانه شدن وجود دارد .پروفسور چامسکی،
پدر علم زبانشناسی نوین ،در اوایل سال  1960این
ایدۀ خود را به جهانیان ارائه کرد که سادهترین و
علمیترین راه دوزبانه شدن ،آغاز آن از بدو تولّد

کودک است ،ا ّما در این مورد نگرانیهایی نیز برای والدین وجود دارد ازجمله اینکه
آیا در معرض دو زبان قرار گرفتن برای کودک سخت نیست؟ و یا اینکه باعث
سردرگمی او نمیشود؟ آیا فراگرفتن همزمان دو زبان باعث تکلّم دیرتر یا مشکالت
گفتاری کودک نخواهد شد؟
توجه به این نکته ضروری است که روند رشد هر کودک با دیگری متفاوت
در ابتدا ّ
است .در هیچ زمینهای نباید کودکان را با هم مقایسه کرد .در نتیجه باید این مسئله
جدیت تمام مطرح کرد که هیچ پژوهش علمی و شواهد تجربی ثبت شدهای
را با ّ
وجود ندارد که نشاندهندۀ مشکالت گفتاری در کودکان دوزبانه باشد .کودکان به
دلیل تواناییهای ذاتی ذهنشان قادر به فراگیری حتّی بیش از دو زبان از بدو تولّد
هستند .آنها بهراحتی با کسب تجربه از محیط اطرافشان دو زبان را از هم تشخیص
میدهند و قوانین دستوری و واژگان مربوط به هر کدام را جداگانه در مغزشان
دستهبندی میکنند و گسترش میدهند.
نکتۀ بسیار مهم در پرورش کودک دوزبانه ،ایجاد شرایط مطلوب برای رشد زبانی
کودک در هر دو زبان است .والدین باید بتوانند محیطهایی جداگانه برای هر دو زبان
برای کودک فراهم کنند ،مث ً
ال کودک ،محیط و دوستانی از هر دو زبان داشته باشد
و بهطور مستمر از هر دو زبان استفاده کند ،چراکه کودک بهدرستی میآموزد که هر
موقعیتی بهکار ببرد.
زبان را در چه
ّ
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عوامل مهم در پرورش کودکان
دوزبانه کداماند؟
سن قرارگیری
عامل،
ا ّولین و مهمترین
ّ
در معرض دو زبان است و عامل د ّوم را
میتوان میزان و نوع در معرض بودن دو
زبان دانست .بیشتر کودکانی که مشکلی در
یادگیری ندارند ،در فراگیری زبان ا ّولشان
مو ّفق هستند ،اّما در مقابل ،همۀ کودکان
در فراگیری زبان د ّوم مو ّفق نمیشوند،
قیت در تسلّط یافتن بر زبان د ّوم
مو ّف ّ
بستگی زیادی به تعامل میان عوامل داخلی
و خارجی دارد.
عوامل خارجی عبارتاند از :دسترسی به
گویشوران زبان د ّوم ،میزان تعامل کودک
با گویشوران زبان د ّوم ،میزان پشتیبانی
در استفاده از زبان د ّوم و فشارهایی که در
مدرسه و جامعه در مورد زبان د ّوم وجود
دارد.
عوامل داخلی نیز شامل این مواردند:
تواناییهای زبانشناختی کودک و
محدودیّتهایش ،داشتن درکی که برای
یادگیری زبان د ّوم نیاز است ،استعداد در
یادگیری زبان ،طبیعت و ذات فردی و
مهارتهای اجتماعی.
اهم ّیت
اگر خانه و مدرسه به دوزبانگی ّ
دهند ،کودکان نیز بهسادگی هر دو زبان
را میآموزند و آنها را در سطح باالیی یاد
میگیرند.
کودکان چگونه زبانی غیر از
زبان ا ّول را یاد میگیرند؟
کسب دو زبان به یکی از دو روش زیر
صورت میگیرد:
 .1اکتساب همزمان هنگامی رخ میدهد
که کودک از زمان تولّد با دو زبان بزرگ
شود ،یا زبان دوم قبل از سه سالگی
معرفی شود .کودکانی که دو زبان را
ّ
بهطور همزمان یاد میگیرند ،همان مراحل
رشدی را طی میکنند که کودکان تکزبانه
میگذرانند .با اینکه کودکان دوزبانه ممکن
است کمی دیرتر از کودکان تکزبانه شروع
به حرف زدن کنند ،ا ّما با این حال در
همان محدودۀ س ّنی شروع به حرف زدن
میکنند .دوزبانههای همزمان از همان
ابتدای یادگیری زبان ،دو زبان جداگانه
کسب میکنند .آنها در اوایل یادگیری
میتوانند بین دو زبان تمایز قائل شوند و
مطابق با طرف مکالمه ،زبان مکالمۀ خود را
تغییر دهند ،بهطور مثال با یکی از والدین
-که به زبان فرانسه حرف میزند -فرانسه

حرف بزنند و با دیگری -که به انگلیسی
حرف میزند -انگلیسی صحبت کنند.
 .2اکتساب متوالی زمانی رخ میدهد که
زبان دوم پس از یادگیری کامل زبان ا ّول
معرفی میشود (عموماً بعد از سه سالگی).
ّ
کودکانی که به کشوری با زبانی متفاوت
مهاجرت میکنند ،این نوع اکتساب را
تجربه میکنند یا مث ً
ال تا زمانی که کودک
به مدرسه نرفته است ،در خانه تنها به زبان
موروثیاش صحبت میکند ،در حالیکه در
مدرسه باید به زبان متفاوتی -که در آن
مدرسه صحبت میشود -آموزش ببیند.
کودکی که با این شیوه ،زبان د ّوم را یاد
میگیرد ،عموماً موارد زیر را تجربه میکند:
مدت
• در ابتدا ممکن است برای ّ
کوتاهی از زبان خانۀ خود استفاده کند.
• وقتی برای ا ّولین بار در معرض
زبان دوم قرار میگیرد ،ممکن است وارد
مرحلة «خاموشی» یا «غیرشفاهی» شود.
این مرحله از چند هفته تا چند ماه طول
مدت کودک درک خود از
میکشد و در این ّ
زبان را میسازد .کودکان کمسنتر معموالً
بیشتر از کودکان بزرگتر در این مرحله
مدت از
میمانند .کودک میتواند در این ّ
ایما و اشاره استفاده کند و چند کلمه از
زبان دوم را بهکار ببرد.
•  او شروع به استفاده از جمالت کوتاه یا
تقلیدی میکند .از برچسبهای تککلمهای
یا جمالت حفظی مانند «نمیدونم» یا
«این چیه؟» استفاده میکند .این جمالت
از واژگان یا دانش زبانی خود کودک ساخته
نشدهاند ،بلکه جمالتی هستند که او جایی
شنیده و حفظ کرده است.
•   سرانجام کودک شروع به ساختن
جمالت خود میکند .این جمالت کام ً
ال
حفظی نیستند و از بعضی واژگانی که
کودک تازه یاد گرفته ،ساخته شدهاند.
کودک در ابتدا به هنگام ساختن جمله از
«فرمول» استفاده میکند و کلمۀ خودش
را در یک جملۀ معمولی میگذارد ،مانند
«من  ...میخواهم» ،ا ّما بهتدریج در
زبان روان و سلیس میشود .او خطاهای
دستوری دارد یا جمالتی میسازد که
مخ ّفف بهنظر میآیند ،زیرا بعضی از قواعد
دستور را نمیداند .بعضی از این اشتباهها
به دلیل تأثیر زبان ا ّول او هستند ،ا ّما بیشتر
خطاهای او مانند همان خطاهایی هستند
که کودکان تکزبانه به هنگام یادگیری آن
زبان انجام میدهند.
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خرافات مربوط به دوزبانگی
• دوزبانه بودن موجب تأخیر زبانی میشود.
• وقتی کودکان از دو زبان همزمان
استفاده میکنند ،بدان معناست که گیج
شدهاند و در دوزبانگی مشکل دارند.
• برای اینکه فرد زبان دومی بیاموزد،
باید از کودکی شروع به یادگیری کند.
• وقتی کودکی در فضای دوزبانه قرار
میگیرد ،والدین باید از رویکرد «هر یک از
والدین یک زبان» استفاده کنند.
• اگر میخواهید فرزندتان به زبان
اکثریّت صحبت کند ،دیگر نباید به زبان
خانه با فرزندتان حرف بزنید.
مزایای دوزبانه بودن
توجه
• کودکان دوزبانه بهتر میتوانند ّ
خود را به ّ
اطالعات الزم معطوف کنند و
کمتر حواسشان پرت میشود.
• افراد دوزبانه خلاّ قیت بیشتری دارند
و در ّ
حل مسائل پیچیده بهتر از تکزبانهها
هستند.
• آثار پیری بر مغز در میان بزرگساالن
دوزبانه کمتر است.
• در یک پژوهش ثابت شد که شروع
جنون در افراد دوزبانه چهار سال دیرتر از
افراد تکزبانه است.
• افراد دوزبانه دسترسی بیشتری به
افراد و منابع دارند.
چگونه از کودک دوزبانۀ خود
حمایت کنیم؟
• کاری را انجام دهید که برای شما
و خانوادۀ شما راحت است .اگر در زبانی
مسلّط نیستید ،سعی نکنید با فرزندتان به
آن زبان حرف بزنید.
• اگر فرزندتان دو زبان را در هم
میآمیزد ،نگران نشوید؛ این یک بخش
طبیعی از دوزبانه شدن است .به فرزندتان
فرصت دهید تا به زبان خانه بشنود ،حرف
بزند ،بازی کند و تعامل داشته باشد.
• اگر فکر میکنید که فرزندتان تأخیر
زبانی دارد ،از یک آسیبشناس زبان
گفتاری در مورد بهترین روشهای کمک
به فرزند در یادگیری بیش از یک زبان
مشاوره بخواهید.

* دکترای روانشناسی ،مد ّرس دانشگاه
علمی -کاربردی
نشانی :خیابان پرستار ،ادارۀ ّ
کل بهزیستی
گیالن ،دفتر آموزش و پژوهش
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بیماریهای متابولیک؛
بیماریهاییکه باعث عقبماندگی ذهنی کودک میشوند
بیماریهای متابولیک به بیماریهایی گفته میشود که یک اختالل معموالً ژنتیکی در فرآیندهای
داخل سلولی وجود دارد .عالئم بالینی این دسته از ناخوشیها طیف بسیار گستردهای دارد .نکتة مهم
توجه داشته باشیم که نقص منجر به بیماری از بدو تولّد همراه بیمار
در این نوع مشکالت این است که ّ
سن بروز بیماری متفاوت است .اگر میزان کمبود یا نقصان
است ،ا ّما بسته به ّ
شدت کمبود ژنتیکیّ ،
ما ّدۀ داخل سلولی خیلی ضعیف باشد ،ممکن است فرد تا کودکی و حتّی جوانی عالمتی نداشته باشد،
ا ّما اگر نقص ژنتیکی خیلی شدید باشد ،عالئم بیماری از نوزادی خودنمایی میکند.
دکتر احیا زریدوست

*

شرح حال و سابقه

این نوع بیماریها در بیشتر موارد با سابقۀ مثبت خانوادگی همراه
هستند؛ یعنی در خانوادۀ فرد بیمار ،مورد یا موارد مشابه وجود دارد.
شدت بیماری با مورد فعلی
البته احتمال دارد که موارد قبلی از نظر ّ
متفاوت باشد ،بهطور مثال ،یک مورد بیماری «فنیل كتونوریا»
طی غربالگری
( )PKUدر پسر شانزده سالهای که در برادر نوزادش ّ
تشخیص داده شد ،محرز شد .گاهی اوقات یک نوع بیماری نشانههای
متفاوتی ایجاد میکند .بنابراین خانوادۀ بیمار ،مورد یا موارد قبلی
همان بیماری را مرض دیگری میپندارند که گاهی سبب مشکالتی
در تشخیص خواهد شد ،زیرا شرح حال مناسب و قابل اعتماد از طرف
والدین و بستگان بیمار نقشی کلیدی در تشخیص ،بهخصوص
در تشخیص بیماریهای نادرتر دارد.
مسبب در برخی از این اختالالت
ژنهای
ّ
میتوانند در بعضی نسلها نهفته باقی بمانند،
ا ّما در یک نسل بروز کنند .این مسئله
سبب بروز مشکالتی برای ارائۀ شرح
حال درست از سوی والدین
میشود ،چرا که در خیلی
از موارد بیمار قدیمی را
از یاد میبرند.

عالئم بیماریهای متابولیک

نشانههای بیماریهای متابولیک گوناگون و در هر یک از انواع آن
سن بیمار هم بستگی دارد.
دارای گسترۀ وسیعی است ،ضمن اینکه به ّ
بیشتر این نوزادان در بدو تولّد کام ً
ال طبیعی به نظر میرسند .عالئم
شدت بیماری ،پس از سهروزگی،
اختصاصی بهطور معمول ،بسته به ّ
یعنی بعد از اینکه نوزاد بهطور کامل شروع به شیر خوردن کرد ،آغاز
میشود .شایعترین عالئم در دوران نوزادی شامل بیحالی ،بیاشتهایی
و شیر نخوردن ،شل بودن یا سفت بودن غیرعا ّدی ،حرکات غیرعا ّدی
و تش ّنج بدون سابقۀ ضربه به سر یا عفونت مغز و مننژ ،چهره یا
بدن بهظاهر غیرعا ّدی مانند شکل و رنگ چشمها ،اندازۀ دور
سر و اندامها ،مثل عدم تناسب در طول
قسمتهای فوقانی و تحتانی اندامها،
ّ
توجهی
شکل و
محل گوشها ،بی ّ
محرکهای محیطی نور
نسبت به ّ
و صدا ،تأخیر تکاملی و رشدی
و ...هستند.
در طول شیرخوارگی
و یک سال ا ّول زندگی،
عالئم و نشانهها کم
و بیش شبیه دوران
نوزادی است؛ عالوه
بر اینکه تأخیر تکاملی
مشهودتری
بهطور
خودنمایی میکند،
حتّی گاهی پسرفت
تکاملی نیز ایجاد
میشود ،به عنوان
مثال شیرخوار
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ده ماههای که در هشت ماهگی مهارت نشستن را کسب کرده بود،
توجه
دیگر قادر به نشستن نیست یا شیرخواری که به والدین خود ّ
توجه نمیکند .همچنین مشکالت ظاهری
نشان میداد ،دیگر به آنها ّ
نیز واضحتر میشوند ،مانند بزرگ شدن دور سر ،برجسته شدن
پیشانی ،کوتاهی اندامها که متناسب با افزایش سن رشد نمیکنند.
سن تقویمی
بیمار از لحاظ تکاملی همگام با رشد جسمی و پیشرفت ّ
جلو نمیرود ،بهطور مثال در یکسالگی که انتظار داریم یک کودک
قادر به راه رفتن باشد ،ممکن است او این توانایی را با تأخیر کسب
کند یا اص ً
ال کسب نکند.
پس از شیرخوارگی تأخیر تکاملی و رشدی محرزتر میشود و حتّی
گاهی به عنوان بیماران با مشکالت روانی و یا عصبی تحت درمان
قرار میگیرند .در برخی از بیماران سابقۀ بیهوشی ناگهانی یا خواب
طوالنی بدون علّت واضح ذکر میشود .در انواعی از این ناخوشیها
کودک به دنبال یک گرسنگی طولکشیده دچار تش ّنج میشود.

تشخیص

زمان ،مهمترین عامل برای نیل به بهترین نتیجه در درمان این بیماران
است .این بیماران باید در زمان مناسب تحت بررسیهای غربالگری و
تشخیصی قرار گیرند تا با مداخلۀ بهموقع درمانی ،حداقل از پیشرفت
بیماری پیشگیری کرد .حتّی اگر به وقت مناسب مداخله شود ،در بسیاری
از موارد میتوان از بروز ضایعات جبرانناپذیر ،بهخصوص مشکالت مغزی
و هوشی ،کلیوی و قلبی در آنها جلوگیری کرد .اگر شرایط جسمی و
سالمتی نوزاد اجازه دهد؛ یعنی نوزاد تحت تغذیۀ معمول باشد ،بهترین
زمان برای اقدامات تشخیصی روز سوم تولّد است ،زیرا بسیاری از موا ّد
مض ّر ناشی از اختالل متابولیسم ،پس از تغذیۀ عا ّدی در خون و ادرار یافت
میشوند و اگر بیمار به هر دلیلی قادر به خوردن نباشد یا تحت رژیمهای
محدود غذایی باشد ،از اعتبار نتایج آزمایشهای درخواستی یا انجامشده
میکاهد.

پیشگیری

بسیاری از این بیماریها به صورتی به جنین منتقل میشود که در
اصطالح اتوزوم مغلوب گفته میشود؛ یعنی اگر ژن معیوب در هر دو
والد وجود داشته باشد ،فرزند گرفتار پدید میآید .بهترین راه برای
جلوگیری از تولّد این نوزادان ،جلوگیری از ازدواج فامیلی یا جلوگیری
از ازدواج کسانی است که در هر دو طرف ،سابقۀ اختالالت متابولیک
وجود دارد.
راه دیگر انجام آزمایشهای غربالگری و تشخیصی در دوران بارداری
در مادرانیست که سابقۀ تولّد نوزاد مبتال یا سقطهای مشکوک یا
سابقۀ مرگ با علّت نامعلوم در فرزند یا فرزندان خود و حتّی در
خانواده ،چه خانوادۀ خود چه خانوادۀ شوهر وجود دارد.

سخن آخر

بیشتر بیماریهای متابولیک قابل کنترل هستند؛ به شرطی که
بهموقع تشخیص داده شوند و مراحل درمان و کنترل بهد ّقت پیگیری
شود.
متخصص کودکان و نوزادان
تخصص غدد و متابولیسم کودکان،
* فوق
ّ
ّ
نشانی :گلسار ،انتهای خیابان  ،87ساختمان سینا ،طبقة اول
تلفن33131697 -33131665 :
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سالمت کودکان

کودکان مبتال به آلرژی
در معرض استرس و
افسردگی هستند!
ایرنا :پژوهشهای جدید نشان میدهد کودکانی که
به آلرژی مبتال هستند ،بیشتر در معرض اختالل
اضطراب و افسردگی قرار دارند .بررسیهای محقّقان
بیمارستان کودکان مرسی در میسوری آمریکا نشان
میدهد که ارتباط مستقیمی بین آلرژی و اختالل
اضطراب و افسردگی وجود دارد و برخی از انواع
آلرژی ،عالئم این اختالالت عصبی را تشدید میکند.
به گزارش رویترز ،این پژوهش با بررسی 546
کودک یک تا هفت ساله نشان میدهد که کودکان
مبتال به آلرژی ،در بزرگسالی زمینة بیشتری برای
ابتال به اختالل استرس و افسردگی دارند .محقّقان
دلیل این ارتباط را سازوکار بیولوژیکی میدانند.
همچنین دلیل این مسئله میتواند تحریک تولید
توسط
هورمونهای مغزی کنترلکنندة احساسات ّ
آنتیبادیهای آلرژی باشد .به گزارش کالج آسم و
ایمونولوژی آمریکا ( )ACAAIحدود پنجاه میلیون
آمریکایی به آلرژی فصلی دچار هستند .چمن،
گرده و گلوالی ،مهمترین عوامل آلرژیزا محسوب
میشوند که به آبریزش ،عطسه ،سرفه ،سوزش
چشم و خارش منجر میشوند .سلولهای ایمنی
تورم بافتها
بدن آنزیمی ترشّ ح میکنند که باعث ّ
تورم و
دلیل
و گشاد شدن عروق خونی میشود.
ّ
قرمزی پوست نیز همین است .همچنین این آنزیم
میتواند باعث بروز مشکالت تن ّفسی ،شوک و حملة
قلبی شود .دلیل تمام واکنشهای آلرژیک همین
آنزیم است که میزان آن در زنان بیشتر از مردان
خاصی در
است .آلرژی باعث میشود که سلولهای ّ
بدن ،هیستامین تولید کنند .ترشّ ح این ما ّده باعث
آبریزش بینی و اشکریزش میشود که مشکل اصلی
افراد مبتال به آلرژی به شمار میرود.
برخی از روشهای کاهش عالئم آلرژی عبارتاند از:
•  انجام ّ
منظم ورزش یوگا
• تن ّفس عمیق
•  خواب کافی

• دوری از عوامل تحریککننده از قبیل علف،
گیاهان ،حیوانات خانگی و انواع آفتکشها
• مصرف موا ّد غذاییای که به درمان آلرژی
بهاری کمک میکنند مانند پیاز و روغن ماهی.
نتایج این تحقیق در نشریة  Pediatricsمنتشر
شده است.

سالمت کودکان
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راهکارهایی برای آمادگی کودکان
در ورود به مهد و مدرسه
رفتن به مهد کودک یا هر محیط اجتماعی دیگری بخشی از فرایند
رشد اجتماعی کودک محسوب میشود .کودک در سه سالگی
آمادگی نسبی برای حضور در محیطهای آموزشی و اجتماعی را
مدت کوتاهی بدون والدین در محیط شاد،
مییابد و میتواند برای ّ
سنوساالنش اوقاتی را بگذراند.
هم
کودکانه و امن در کنار
ّ
در اغلب موارد ،کودکان آمادگی جدایی از والدین ،بهخصوص
مادر را برای گذراندن زمانی برای آموزش و تفریح در محیطهای
آموزشی ندارند .دلیل اصلی این عدم آمادگی ،وابستگی شدید به
*
نیلوفر گلپور
مادر یا مراقب اصلی و وجود پدیدۀ اضطراب جدایی در کودک
است .اضطراب جدایی ترس از جدا شدن از مراقب اصلی است .این مشکل بهصورت طبیعی
از هشت ماهگی شروع میشود و تا سه سالگی ادامه مییابد .وقتی کودکان حضور شخصی
را به عنوان مادر یا مراقب کنار خود حس میکنند ،این افراد برای آنها بهصورت یک منبع
امنیت درمیآیند و بهتدریج نوعی احساس عاطفه و وابستگی در کودکان ایجاد
آرامش و ّ
میشود ،بنابراین وجود این اضطراب تا سه سالگی طبیعی است.
اگر کودک بین هشت ماهگی تا سه سالگی دچار احساس ناامنی از سوی مراقب اصلی
شود ،احتمال اینکه کودک در سنین باالتر حاضر به جدا شدن نباشد نیز وجود خواهد داشت.
کودک بهطور طبیعی در سنین باالتر از سه سال به این شناخت میرسد که اگر کسی
یا چیزی از جلوی چشمش دور شود ،به این معنا نیست که دیگر وجود ندارد ،بنابراین
میتواند ساعاتی را بدون مادر در محیط مهد کودک یا مدرسه سپری کند .پس یکی از علل
شایع عدم جدایی از والد اضطراب جدایی است که کودک آن را با عالئمی چون بیقراری،

گریه ،چسبیدن به مادر و عالئم جسمانیای
مانند ته ّوع ،دلدرد یا سردرد نشان میدهد
که اگر این عالئم کمتر از یک ماه باشد ،نشانۀ
ترس از قرار گرفتن در محیط جدید است که
به مرور زمان بهبود مییابد ،ا ّما اگر بیشتر از
یک ماه طول کشید ،حتماً باید زیر نظر یک
مشاور کودک درمان را آغاز کرد.
راهکارهایی به والدین برای آمادگی
فرزندان در ورود به مدرسه
امنیت و حمایت عاطفی در
• احساس
ّ
سالهای اولیۀ زندگی کودک ایجاد شود.
• بعد از سه سالگی کودک حتماً باید ساعاتی
را در محیطهای آموزشی در کنار همساالن
بگذراند تا کمکم با این فضاها آشنا شود و
آمادگی الزم را پیدا کند.
• اگر قرار است کودک جدا شود ،حتماً
باید از آن آگاه باشد ،مث ً
ال اگر قرار است مادر
برای خرید بیرون برود و کودک را با پدر تنها
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* دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
بالینی و مشاور مهد کودک
نشانی :گلسار ،خيابان  ،٨٧ساختمان صابر،
طبقه اول ،واحد  ،٢كلینيك مشاوره روانشناختي
رها تلفن٣٣١٢٢٠٥٨ :

تأثیر محیط پر سروصدا بر
یادگیری زبان در کودکان
ایران ارتوپد :یک بررسی جدید نشان داده است که سروصدای زمینهای زیاد
در محیط زندگی کودک ،میتواند توانایی او را در یادگیری کلمات جدید
کاهش دهد .پژوهشگران میگویند خانههای جدید پر از سروصدا ،هیاهوی
رادیو ،تلویزیون و محیط است و این میتواند در یادگیری زبان کودک تأثیر
منفی داشته باشد.
پژوهشگران دانشگاه ویسکانسین ،توانایی  106کودک  22تا سی ماهه را
در یادگیری کلمات جدید بررسی کردند و دریافتند که این کودکان زمانی
در یادگیری خود مو ّفقترند که محیط یادگیری آنها آرام و کمسروصدا باشد.
نتایج این پژوهش در شمارۀ ماه جوالی  2016مجلّة Child Development
منتشر شده است .بررسیها نشان داده که خانههای خانوادههای با درآمد پایین،
پر سروصداتر از معمول است.
بچهها کلمات جدید را بهصورت واضح و بدون
وقتی
پژوهشگران میگویند:
ّ
صداهای زمینهای میشنوند ،آنها را بهتر یاد میگیرند ،ا ّما وقتی این یادگیری
توجه کودک به صداهای کلمۀ جدید
در محیطی شلوغ و پر سروصداست ،جلب ّ
میتواند با مشکل روبهرو شود.

خوردن شیر مادر ،بچّههای نارس
را باهوشتر میکند!
ایران ارتوپد :یک بررسی جدید نشان داده است که اگر نوزادان نارس در یکماه
ا ّول زندگی خود از شیر مادر تغذیه کنند ،رشد مغزی بهتری خواهند یافت .این
بررسی را پژوهشگران Brigham and Women s Hospitalروی 180
سن هفت سالگی پیگیری شدند.
بچهها تا ّ
نوزاد نارس انجا م دادند و ّ
نتایج بررسی نشان داد که وقتی نوزادان نارس در یکماه ا ّول زندگی خود
با شیر مادر تغذیه شدند ،میزان ما ّدۀ خاکستری مغز آنها ،آیکیو ،کارایی
ت سالگی
تحصیلی ،حافظه و در نهایت کارکرد سیستم حرکتی بدن آنها در هف 
بهتر از نوزادانی بود که شیر مادر به آنها نرسیده بود.
طبق آمار مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها در ایاالتمتّحده ،آمار تغذیه
است ،بهطوری که در سال
با شیر مادر در این کشور در حال افزایش
 2011حدود  79درصد نوزادان
تغذیۀ خود را با شیر مادر شروع
کردند.
بچۀ
کهمادران
از
بسیاری
برای
ّ
نارس به دنیا میآورند -شیر دادن به
نوزاد مشکل است و همۀ اطرافیان
مادر و سیستم درمانی باید
حداکثر تالش خود را انجام
دهند تا مطمئن شوند این
مادران بیشترین حمایت
را دریافت میکنند تا
بچۀ خود
بتوانند به ّ
شیر دهند.

،

بگذارد ،حتماً باید به کودک توضیح دهد که
قصد بیرون رفتن را دارد و از همه مهمتر
زمان بازگشت خود را اعالم کند .برای مثال
به کودک بگوید بعد از خوردن ناهار یا پایان
کارتون برمیگردم.
• در انتخاب مهد و مدرسۀ کودک
باید د ّقت الزم را داشته باشید .محیطی
که کودک خود را به آن میسپارید ،باید
محیطی امن و شاد باشد.
• اگر جدا شدن برای کودک سخت است،
در روزهای اولیۀ ورود به مهد کودک یا
مدرسه در محیطی بیرون از کالس حضور
داشته باشید که کودک هر زمان احساس
امنیت داشت ،بتواند شما را مالقات
عدم ّ
کند.
• آرامش مادر هنگام جدا شدن از کودک
بسیار در تسهیل جدایی نقش دارد .مادر
نگران و مضطرب باعث انتقال اضطراب به
کودک میشود.
مقدمه کودک
بدون
و
اجبار
• هرگز به
ّ
مضطرب را از خود جدا نکنید ،شاید کودک
تسلیم شود و به محیط عادت کند ،ا ّما اثر
مخرب این نوع جدایی بهراحتی از بین
ّ
نمیرود.
• هرگز برای گذاشتن کودک در مهد
کودک یا مدرسه به او باج ندهید و او را
شرطی نکنید .جمالتی از قبیل «اینجا
بمون برگشتم برات اسباببازی میگیرم»
بسیار نادرست است ،زیرا فرصت تطبیق و
ّ
لذت بردن از محیط را از کودک میگیرد و
باعث میشود کودک محیط را صرفاً برای
تحمل کند ،بهخصوص
رسیدن به جایزه
ّ
که این روش اثر خود را بهزودی از دست
میدهد.
• معموالً کودکانی که محیط مهد کودک
را تجربه کردهاند ،در آمادگی برای مدرسه
مشکل کمتری دارند ،بنابراین توصیه
میشود بعد از سه سالگی کودکان مهد را
تجربه کنند.
• اگر برای جدا کردن کودک و فرستادن
به مهد کودک یا مدرسه پس از یک ماه
تالش با شکست مواجه شدید ،حتماً از یک
مشاور کمک بگیرید.
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چه زمانی بینایی کودکمان را ارزیابی کنیم؟
ضرورت سالمت سیستم بینایی در سنین رشد و یادگیری بر کسی پوشیده نیست .دستگاه بینایی و اجزای آن در ابتدای
تولّد کامل نیست و اگر یک یا هر دو چشم تصاویر واضحی به مغز مخابره نکند ،این امکان وجود دارد که بینایی کودک
تا آخر عمر دستخوش تغییرات پایدار و برگشتناپذیری شود .چون ورودی برابر از هر دو چشم برای تکامل قسمت مغزی
این سیستم الزامی است ،پس تشخیص زودهنگام مشکالت بینایی و چشم ،احتمال بهبودی و درمان مؤثّر آن را باال
میبرد.

عليرضا رفعتيفرد

*

سن مراجعه برای نخستین معاینات چشمی چه زمانی است؟
سؤال اینجاست که مناسبترین ّ
بسیاری از نوزادان این شانس را دارند که در بدو تولّد از لحاظ سالمت عمومی و همچنین کلّیات سالمت چشمی
معاینه شوند.

بنا به توصیۀ مراکز معتبر چشمپزشکی دنیا برنامة
غربالگری و معاینات چشمی به شرح زیر است:
متخصص اطفال و یا سایر کادر
در ابتدای تولّد برعهدۀ پزشک
ّ
درمانی تعلیمدیده است (بررسی سالمت ظاهری و رفلکس قرمز
چشمی به عنوان نشانۀ ابتدایی سالمت چشمها)
در صورت نارس بودن نوزاد یا وجود نشانههای غیرطبیعی،
مهم مشکالت چشمی در خانواده ،معاینات
همچنین سابقۀ موارد ّ
متخصص چشمپزشکی الزامی است.
تکمیلی
ّ
معاینات بیشتر سیستم بینایی بین شش ماهگی تا یک سالگی
کودک برعهدۀ چشمپزشک یا اپتومتریست است.
بین سه تا سهونیم سالگی باید بینایی و عدم وجود انحراف
چشمی را چشمپزشک یا اپتومتریست بررسی کند.
در اولین فرصتی که کودک همکاری الزم را برای یادگیری
حروف چارت بینایی داشته باشد ،میزان بینایی باید اندازهگیری
شود.
استفاده از دستگاههای غربالگری پرتابل راه دیگری برای
کنترل وضع کلّی سالمت بینایی است که به همکاری باالی
کودک نیازی ندارد و تقریباً در هر س ّنی قابل اجراست .در صورت
مشکوک شدن هر فردی اعم از والدین ،مربّیان ،کادر درمانی و
حتّی اطرافیان کودک به دوربینی ،نزدیکبینی ،آستیگماتیسم
و یا انحرافات چشمی در هر س ّنی معاینات تکمیلی الزم است،
زیرا شروع فوری و بدون فوت وقت ،کلید طالیی برای رسیدن
به درمان کامل است.
طی سالهای دبستان تا زمانی
در
و
مدرسه
در بدو ورود به
ّ
که کودک قادر به بیان مشکالت احتمالی بینایی خویش شود،
معاینات ساالنه و اندازهگیری دید بهخصوص برای یافتن مشکل
چشمی شایع این سنین یعنی نزدیکبینی توصیه میشود.
در صورتیکه کودک شما در معاینات غربالگری مشکوک
تلقّی شد ،یا اگر چنین معایناتی را به هر دلیلی تا کنون برای
او انجام ندادهاید (مث ً
ال کودک همکاری الزم را در اندازهگیری
دید با دستگاه غربالگری بینایی ندارد) و یا اینکه کودک رفتار
غیرطبیعی در دیدن اطراف دارد ،همچنین وجود سابقۀ مشکالت
جدی چشمی مانند تنبلی چشم ،انحراف ،آب مروارید و آب سیاه
ّ
مادرزادی در خانواده ،برای معاینات تکمیلی -که عموماً همراه
استفاده از قطره (سایکلوپلژیک) است ،به یک چشمپزشک یا
اپتومتریست مراجعه کنید.

* اپتومتريست
نشاني :رشت ،خيابان شهيد مط ّهري ،ساختمان پزشكان خ ّيام ،واحد 5
تلفن333۳۲۳۳۶ :
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ح
م
ا
ی
ت
ا
ز
س
ا
ل
مندان
سالخوردگی سنین
شصت و باالتر را شامل
می شود و سرنوشتی
است كه تمام افراد
بشر از هر جنس ،نژاد و
فرهنگی به آن گرفتار
میشوند؛ دورانی كه
كيفيت مناسبی
اگر از
ّ
*
سائره طاهرقاسمی
برخوردار باشد ،بسيار
مطلوب و ّ
لذت بخش است .باال رفتن سن
بیماری نیست ،بلکه یک مسیر طبیعی است که
برای موجودات اتّفاق میافتد و در آن تغییرات
فیزیولوژیکی و روانی در بدن رخ میدهد .این
دوره از نظر نیازهای روانی و اجتماعی همانند
میانسالی است .سالمندی به خودی خود بیماری
نیست ،ا ّما سالمندان به دلیل کهولت دچار کاهش
تواناییهای بدنی و روانی میشوند ،بهطوری
که در معرض انواع مشکالت و بیماریهای
توجه به سالمت
روانی قرار میگیرند .بنابراین ّ
اهمیت ویژهای برخوردار است و در
سالمندان از ّ
این زمینه میتوان به بُعد روانی آن -که بسیار
ضروری است -اشاره کرد.
متعددی ازجمله کاهش
سالمندان به دالیل
ّ
اعتماد به نفس ،کاهش استقالل ما ّدی و
جسمانی ،دور شدن از دوستان و نزدیکان،
تحرک و ابتال به بیماریهای مزمن ،از
نقصان ّ
جهت سالمت روان بسیار آسیبپذیرند و در
معرض اختالالتی ازجمله افسردگی ،اضطراب،
کاهش حافظه ،کاهش الگوی خواب ،احساس
تنهایی و انزوای اجتماعی قرار دارند که این
توجه و پیشگیری است.
موضوع نیازمند ّ

ا ّما حمایت اجتماعی چرا؟

میدانیم که انسان موجودی است اجتماعی که در طول زندگی خود نیازمند ارتباط با
دیگران است .این نیازمندی میتواند ابعاد متفاوتی داشته باشد ،بهطوری که میتوان گفت
سرچشمۀ همۀ مشکالت انسان ،بهویژه مشکالت روانی ،از نوع روابط و احساسات وابسته به
آنهاست .حمایت اجتماعی زمانی برای فرد معنی پیدا میکند که باور کند مورد عالقه و
احترام دیگران و متعلّق به شبکهای از روابط و تع ّهدات متقابل است که این حس به فرد کمک
توجه به مسائل
میکند که در شرایط استرسزا احساس امنیت و تعلّق خاطر کند .بنابراین با ّ
یاد شده میتوان ضرورت حمایت اجتماعی را به عنوان یک مؤلّفۀ اثرگذار بر سالمت روانی
سالمندان که با رویدادهای فشارزای جسمی و روانی اجتماعی مواجه هستند ،بررسی کرد.
چند راهکار -که در زمینۀ حمایت اجتماعی و برای بهبود سالمت روانی و جسمی
سالمندان میتوان بهکار گرفت -عبارتاند از:
* عموماً حضور همسر و اعضای خانواده به عنوان تأمینکنندگان اصلی حمایت اجتماعی
در کنار فرد سالمند نقش مؤثّری در سالمت و ف ّعال ماندن وی ایفا میکنند.
* برای حمایت از ع ّزت نفس سالمندان ،اطرافیان باید تالش کنند تا به فرد سالمند
قابلیتهای ویژهای دارد.
بقبوالنند که ّ
* افزایش ف ّعالیت سالمندان از طریق مشارکت در شبکههای اجتماعی و ف ّعالیتهای
گروهی مانند ف ّعالیتهای ورزشی ،کوهنوردی ،شطرنجبازی ،پیادهروی ،تورهای سیاحتی و
 ،...همچنین کاهش میزان تماشای تلویزیون ،چراکه این کار مانع انجام ف ّعالیتهای خلاّ ق و
اهمیت ف ّعالیتهای ورزشی -که نقش مثبتی
پرتحرک میشود .البته در این میان میتوان به ّ
ّ
کیفیت زندگی دارند -اشاره کرد.
ارتقای
در پیشگیری از بیماریها و اختالالت مزمن و نیز
ّ
* حفظ روابط اجتماعی با دوستان ،خانواده ،بستگان و همکاران که منجر به حفظ سالمت
روان در سالمندان و به تعویق انداختن عالئم آلزایمر در آنها میشود.
* ارتقای منزلت اجتماعی سالمندان از طریق ایجاد نگرش مثبت در جوانان و سالمندان
نسبت به یکدیگر ،همچنین آموزش شیوههای برخورد با سالمندان از طریق برنامههای
آموزشی ویژه در این زمینه در رسانههای ملّی.
محبت و احترام از سوی فرزندان و نوههای خود هستند و اینکه نظر
سالمندان نیازمند ّ
آنها به عنوان فرد باتجربۀ خانواده محترم داشته شود .به یاد داشته باشیم که پدربزرگها
و مادربزرگها سرمایههای زندگی و ریشههای ما هستند و اکنون زمان آن فرارسیده است
که بر دستان آنان بوسه زنیم و همانگونه که ما را از چشمۀ مهر خود سیراب کردند ،آنها
محبت خود قرار دهیم.
را تکریم کنیم و مورد مهر و ّ
* کارشناس ارشد روانشناسی
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مشکالت مصرف دارو در سالمندان

دکتر عاطفه جعفری

*

تبعیت از رژیم دارویی تجویزشده در بیمار به معنی میزان موافقت و رضایت بیمار در جهت مصرف صحیح
میزان ّ
داروهایش است .بررسیها نشان داده که حدود چهل تا هفتادوپنج درصد از افراد مسن داروهای خود را در زمان درست یا
مسن شصتوهشت سالهای در مورد داروهایی که مصرف میکند،
به مقدار درست استفاده نمیکنند ،بهطور مثال :خانم
ّ
اظهار میکند« :در کتابچۀ داروی «اناالپریل» -که استفاده میکنم -ذکر شده که این قرص نباید همراه با قرص ادرارآور
استفاده شود؛ از طرفی چند ماهی است که فشار خونم را با دستگاه فشارسنج دیجیتال در منزل اندازه میگیرم که باال
نیست .چون از قرص ادرارآور فوروزماید استفاده میکنم و فشارم هم کنترلشده است ،به همین دلیل چند هفته پیش
تصمیم گرفتم که قرص اناالپریلم را قطع کنم و دیگر استفاده نمیکنم».
تبعیت صحیح از درمان دارویی تجویزشده در افراد سالمند است که منجر به بروز مشکالتی
مورد مطرحشده مثالی از عدم ّ
حد یک دارو و یا استفاده از دارو در زمان نامناسب میشود.
مانند قطع درمان ،ادامۀ ناقص دارودرمانی ،مصرف بیش از ّ

قشر سالمند جامعه اغلب به علّت وجود چند بیماری
زمینهای به صورت همزمان ،بیش از اقشار س ّنی دیگر در
متعدد هستند ،در نتیجه به علّت
معرض تجویز داروهای
ّ
جمعیت جوانتر
پیچیدهتر شدن رژیم دارویی نسبت به
ّ
جامعه بیشتر احتمال دارد که داروها را درست مصرف
تبعیت
نکنند و از دستور دارویی دادهشده بهخوبی
ّ
تبعیت بیمار از رژیم دارویی میتواند سبب
نکنند .عدم ّ
نتیجه نگرفتن از درمان دارویی ،افزایش تعداد بستریها
و افزایش هزینههای درمانی شود ،به عنوان مثال در
ّ
ضد دیابت خود را
بیماری که به صورت
نامنظم داروهای ّ
مصرف میکند ،کنترل قند خون به نحو مناسبی انجام
نخواهد گرفت .وقتی چنین بیماری به پزشک مراجعه
میکند ،اگر در مورد شیوۀ مصرف داروها شرح حال
گرفته نشود ،ممکن است پزشک با دیدن سطح باالی
قند خون در آزمایشها تصمیم به افزایش مقدار داروها
بگیرد .این افزایش غیرضروری در مقدار داروی بیمار
منجر به بروز حمالت افت یا افزایش قند خون میشود
درازمدت موجب پیشرفت دیابت بیمار
و در نهایت در
ّ
میشود .در اواخر  1980عدم مصرف صحیح داروها
در آمریکا هزینهای معادل  8/5میلیارد دالر در سال
به سیستم تحمیل کرد که در اوایل  1990به 100
میلیارد دالر رسید .این مشکل علّت بیستوشش درصد
از بستریهای بیمارستانی و بیست درصد از عوارض
جانبی دارویی قابل پیشگیری در جامعه است.
در مورد بیمار ذکرشده در مثال باال ،داروساز به
عنوان عضوی از ّ
خط ارتباطی کادر درمان و بیمار نقش
تبعیت سالمندان از درمان
مهمی در بهبود میزان
ّ
ّ
دارویی تجویزشده دارد .نقشی که امروزه در جوامع
توسعهیافته بهصورت کام ً
ال مشخّ ص برای داروسازان
تعریف شده است ،ا ّما در حال حاضر در جامعة ما
کمرنگتر است .رعایت کردن و به خاطر داشتن نکات
مهمی در
زیر در مواجهه با هر بیمار سالمند ،کمک ّ
زمینۀ بهبود روند دارودرمانی سالمندان است:
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 در ابتدا باید با بیمار صحبت کنید تا
از میزان آگاهی بیمار از شرایط بیماریاش
آگاه شوید و میزان شناخت و درک بیمار
از بیماری و داروهای مربوط به آن را مورد
ارزیابی قرار دهید .همچنین باید از وضع
بیمۀ بیمار و میزان توانایی بیمار برای
طی این
مراقبت از خود آگاه شوید .در ّ
مکالمه میتوانید میزان اشتیاق بیمار برای
دریافت دارودرمانی و پیگیریهای درمانی
را ارزیابی کنید.
 با زبان قابل فهم برای بیمار توضیح
خاصی به دنبال
دهید که اگرچه شما تغییر ّ
مصرف دارو احساس نخواهید کرد ،ا ّما این
درازمدت خواهد
دارو آثار مفید خود را در
ّ
داشت .بسیاری از بیماران سالمند تص ّور
میکنند که «چون پس از شروع یک دارو
خاصی در پاسخ به داروی
عالمت ظاهری ّ
تجویزشده مشاهده نکردهاند ،پس نیازی
اهمیت و
به ادامۀ مصرف آن دارو نیست»ّ .
درازمدت دارو بهخصوص در
ضرورت مصرف
ّ
بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون
باید به نحو درست به بیمار آموزش داده شود.
 بسیاری اوقات عدم بهبودی ا ّولیه و
سریع در عالئم بیماری به دنبال شروع
تبعیت میشود،
مصرف دارو سبب بروز عدم ّ
بنابراین باید آگاهی کافی در مورد اهداف
درمان و اینکه چه زمانی بعد از شروع دارو
آثار درمانی آن ظاهر میشود ،به بیمار
سالمند بدهید.
 برای فرد سالمند توضیح دهید که
بسیاری از نکات یادشده در کتابچۀ داروها
در مورد تداخالت دارویی نکاتی عمومی
هستند و در صورت مشاهدۀ این تداخالت در
میان داورهای مصرفیتان خودسرانه تصمیم
به قطع داروها نگیرید ،بلکه تنها کافی است
تا پزشک یا داروساز خود را در جریان قرار
دهید تا در مورد ادامه یا قطع داروهایتان
تصمیم بگیرند و یا اقداماتی برای کاهش یا
رفع تداخل دارویی انجام دهند .این نکته در
مورد عوارض دارویی نیز صادق است.
 برای کاهش داروهای تکراری
بیمار باید برنامۀ دارویی او را به صورت
کتبی (شامل همۀ اقالم دارویی و شیوۀ
تهیه کنید تا بیمار بتواند در
مصرف وّ )...
ویزیتهای پزشکی بعدی این برنامه را در
اختیار پزشکهای مختلفی -که مراجعه
میکند -قرار دهد .این کار سبب میشود تا
از اضافه شدن داروهای غیرضروری دیگر به
رژیم درمانی بیمار خودداری شود.

 جعبههای دستهبندی دارویی و ظروف
داروییای که باز و بسته کردن آنها راحتتر
تهیه کنید تا به چینش مناسب داروها
باشدّ ،
و آموزش شیوۀ مصرف داروها به فرد سالمند
کمک کند .به کمک این ظروف میتوانید
داروهای بیمار را برای مصرف در زمانهای
طی روز تقسیمبندی کنید و در
مختلف در ّ
اختیار سالمند قرار دهید.
 در مورد بیمارانی که اختالالت حافظه
و شناختی یا بیماریهای روانپزشکی
دارند ،اعضای خانواده را در روند درمان
بیمار درگیر کنید ،چراکه این کار کمک
تبعیت دارویی بیمار
مهمی برای افزایش
ّ
ّ
است .این نکته بهخصوص در بیماریهای
اهمیت دارد ،چون اعضای خانواده
مزمن ّ
میتوانند نقش نظارتی بر روند درست
درازمدت داشته باشند.
مصرف دارو در
ّ
 از روشهای جایگزین یادآوری مصرف
طراحی جدولهای زمانبندیشده
دارو مثل ّ
یا از نرم افزارهای یادآور -که امروزه روی
تمام تلفنهای موبایل در دسترس است-
استفاده کنید تا بیمار سالمند در به خاطر
سپردن زمان مصرف داروهایش دچار
مشکل نشود.
مکمل و درمانهایی را که
 داروهای ّ
آثار درمانی آنها اثبات نشده است ،قطع
کنید ،زیرا این کار سبب کاهش بار دارویی
و پیچیدگی برنامۀ مصرفی دارو و در نتیجه
تبعیت از درمان دارویی میشود.
افزایش ّ
 اگر دستور قرصهای بیمار سالمند
بهگونهای است که نیاز به نصف شدن یا
شکسته شدن قبل از مصرف دارند ،مطمئن
شوید که بیمار بهخوبی این قضیه را به ذهن
سپرده باشد یا اینکه میتوانید خودتان از
قبل این کار را برای قرصهای بیمار انجام
دهید تا نیاز نباشد بیمار این موضوع را به
ذهن بسپارد.
تهیۀ
 توانایی مالی فرد سالمند برای ّ
دارو را در نظر بگیرید .اگر باال بودن هزینۀ
تبعیت است ،حتماً
درمان علّت اصلی عدم ّ
سعی شود تا در مشاوره با پزشک بیمار،
داروی با برند تجاری را به داروی ژنریک
ارزانتر برای این بیمار تغییر دهید.
 روش «شمارش قرص» نیز برای
ارزیابی روند مصرف داروهای بیمار
کمککننده است .در این روش از بیمار
بخواهید تا در هر بار مراجعه ظرف دارویی
خود را همراه بیاورد؛ با شمارش تعداد مانده
از داروهای بیمار و مقایسۀ آن با میزان
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داروی مانده در صورتیکه طبق دستور
تبعیت
استفاده کرده باشد ،میتوانید میزان ّ
بیمار را در فاصلههای زمانی هر ویزیت
ارزیابی کنید.
 در مورد سالمندان سعی شود تا
داروهای بیمار همواره در جایی جلوی
چشمشان قرار گیرد و در صورت امکان
برگهای در مکانی از خانه در جلوی دید
آنها نصب شود که هر روز به آنها
یادآوری کند که «این داروها اگرچه ممکن

است ساده و بیاه ّمیت بهنظر برسند ،ا ّما در
درمان بیماری شما بسیار مؤثّرند».

 بسیاری اوقات الزم است که برای فرد
سالمند توضیح دهید که بسیاری از عوارض
شایع دارویی -که در اوایل مصرف یک دارو
بروز میکنند ،گذرا هستند و با ادامۀ مصرف
دارو برطرف میشوند .این کار اطمینان
خاطر کافی برای ادام ۀ مصرف دارو را برای
بیمار فراهم میکند.
 از روشهای تصویری مانند ترسیم
شکل روی برگه برای بیماران سالمند
کمسواد استفاده کنید.
 در مورد داروهایی که به صورت
ترکیب دو یا چند داروی همزمان با هم در
یک شکل دارویی فرموله شدهاند و در بازار
دارویی موجودند ،مث ً
ال قرص حاوی دو داروی
والزارتان و هیدروکلرتیازید در کنار هم ،با
پزشک بیمار مشورت کنید تا این جایگزینی
صورت گیرد .این کار بهخصوص در مورد
بیماریهایی مثل دیابت یا ازدیاد فشار خون
مکرر برای مصرف
نیاز بیمار به یادآورهای ّ
دارو در طول روز را کاهش میدهد.
همواره این نکته را در نظر داشته باشید
که اگرچه با وجود بار کاری زیاد در داروخانه
انجام کلیۀ موارد لیست باال حدود پانزده تا
سی دقیقه زمان شما را میگیرد ،ا ّما در
عوض چندین برابر از اتالف وقت ،انرژی و
تبعیت
بودجۀ درمانی کشور ناشی از عدم ّ
بیماران از درمان دارویی جلوگیری میکند
و سبب نتایج بهتر درمانی در بیماران
میشود .با در نظر گرفتن کلّیۀ نکات
یادشده در این مقاله باید به خاطر داشته
باشید که« :درمان بیمار تنها با نسخه

میسر نمیشود،
شدن دارو ّ
توسط پزشک ّ
بلکه اطمینان حاصل کردن از تبع ّیت کافی
توسط یک فرد سوم
بیمار از رژیم دارویی ّ
در حلق ۀ درمانی ،سبب به حداکثر رسیدن
آثار درمانی داروی تجویزشده میشود».
متخصص داروسازی بالینی
*
ّ
نشانی :دانشکدۀ داروسازی ،گروه داروسازی
بالینی تلفن33486470 -74 :
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چگونه با سالمندان رفتار کنیم؟
به مناسبت روز جهانی سالمند

مهناز مرامی

*

در اغلب جوامع شهری ،افراد شصت ساله بازنشسته میشوند ،به همین دلیل افراد شصت ساله و باالتر به عنوان سالمندان
یک کشور شناخته میشوند .در بسیاری از برآوردهای آماری ،شصتوپنج سالگی به عنوان یک مرز مشخّ صکننده در نظر
جمعیت سالمند را به سه گروه وسیع میتوان
گرفته میشود .در کشور ما نیز سالمندی از شصت سالگی آغاز میشود.
ّ
تقسیم کرد:
سالمندان جوان :معموالً در محدودۀ س ّنی شصت تا هفتادوپنج سال قرار دارند ،از نظر جسمی ف ّعال و از نظر ذهنی
نیز هوشیار هستند .نیازهای بهداشتی این گروه تفاوت چندانی با افراد میانسال (چهلوپنج تا شصت سال) ندارد.
حساساند و انواع مختلف
سالمندان پیر :معموالً باالتر از هفتادوپنج تا هشتادوچهار سال سن دارند .این افراد از نظر جسمی ّ
نواقص مانند نقص بینایی و شنوایی ،همچنین انواع اختالالت روانی را دارند .سالمندان پیر اغلب به مراقبتهای ویژه نیازمندند.
کهنساالن :هشتادوپنج سال و باالتر را شامل میشود.

چگونه با سالمندان رفتار کنیم؟

متأسفانه برخي از ما با سالمندان
ّ
مانند کودکان رفتار و به آنها امر و
نهي ميکنيم ،زیرا فراموش کردهايم
سالمند ناتواني که با او روبهرو هستيم،
خاصي دارد که در رفتار با
شأن و مرتبۀ ّ
او بايد مراقب به خطر افتادن آن شأن و
مرتبه باشيم .در بسياري از موارد وقتي
صحبت از مراقبت و نگهداري از پدر و
مادر سالمندمان به ميان ميآيد ،گمان

ميکنيم چون آنها را دوست داريم ،اين
مراقبت بسيار ساده است .به همین دلیل
با يک نگرش س ّنتي با آنها -که پا به
سن گذاشتهاند -رفتار ميکنيم .گاهي
اوقات سعي داريم همانگونه که از فرزند
خود مراقبت ميکنيم ،با آنها نیز برخورد
کنيم و فراموش ميکنيم که ما هرگز
نميتوانيم والد پدر و مادر خود باشيم
خاصي
و مراقبت از آنها به مهارتهاي ّ
نياز دارد .نکتۀ مهم اين است که بيشتر

ما اين مهارتها را نمیشناسیم و صرفاً با
محبت نميتوان اين مهارتها را
مهر و
ّ
در خود ایجاد کرد .شايد اگر به طريقي
ياد ميگرفتيم که چطور با فرد سالمند
خانواده رفتار کنيم ،اين همه گاليه و
نارضايتي در خانوادهمان به وجود نميآمد.
پيشنهاد بدهيد نه دستور!

اگر ميخواهيد به سالمندان براي
شرکت در کالسها ،دورهها و يا وقت
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گذراندن با همساالن خود توصيههايي داشته باشيد ،اين توصيهها
حتماً بايد به شکل پيشنهاد به آنها داده شود ،نه به شکل دستور.
تجربه نشان ميدهد که دستور دادن و حکم صادر کردن براي
سالمندان نه تنها آنها را افسردهتر و نااميدتر میکند ،بلکه باعث
میشود که مقاومت کنند و حالت دفاعي به خود بگيرند و جايگاه
قبلي خود را به رخ شما بکشند و بخواهند دوباره به آن برگردند .در
حالي که توان آن را ندارند و سرانجام نااميدتر و افسردهتر میشوند.
حس مفيد بودن
انتقال ّ
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صدمات ميتواند به افت تواناييهاي مغزي منجر شود .پس بايد از
مغز ،اين ارگان باارزش ،به نحو مناسبي محافظت كرد .براي جلوگيري
از زمينخوردن ،موانع مسير راه رفتن سالمندان و جاهايي كه احتمال
ليز خوردن وجود دارد ،بايد اصالح شود و هميشه در خانه نور كافي
وجود داشته باشد .اگر شخص هنگام ايستادن يا راه رفتن احساس
عدم تعادل دارد ،باید با پزشك معالج صحبت كنيد.
روابط اجتماعي سالمندان را حفظ كنيد!

حمايتي كه از روابط اجتماعي با دوستان ،خانواده ،بستگان و
همكاران ايجاد ميشود ،به حفظ سالمت رواني كمك ميكند.
پژوهشها نشان داده است در كساني كه با اعضاي خانواده،
خويشاوندان و همچنين گروههاي اجتماعي ارتباط خوبي دارند،
عالئم آلزايمر ديرتر از كساني كه گوشهگير و كمارتباط هستند ،تظاهر
ميكند ،بنابراين توصيه ميشود كه سالمندان اين ارتباطها را حفظ
كنند .ف ّعاليتهاي داوطلبانۀ اجتماعي و شركت در گروههاي مختلف
براي اين موضوع كمككننده است.

سالمندان همواره در تالشاند و با اين درگيري ذهني ميکوشند که به
خود و اطرافيان بگويند هنوز هم مانند گذشته فرد مؤثّري هستند .حال
اگر ما با روشهای مختلف به فرد سالمند کمک کنيم که از نظر ذهني
آسودگي داشته باشد و بگوییم که هنوز نزد ما جايگاه قبلي يعني مؤثّر و
مفيد بودن را دارد ،در نتيجه از اضطراب سالمند کم میشود و جايگاه خود
را در مخاطره نميبيند و دچار کاهش اعتماد به نفس نميشود .بهطور مثال
مادر شما چنين قصدي ندارد که در امور
تربيت فرزند شما و يا روابط خانوادگيتان سالمندان همواره در تالشاند و با اين
ارتباط معنوي
دخالت کند ،بلکه فقط ميخواهد نشان درگيري ذهني ميکوشند که به خود و
اگر مسائل معنوي و روحاني به شما
دهد که هنوز هم مثل گذشته فردي مفيد اطرافيان بگويند هنوز هم مانند گذشته فرد
و توانمند است که ديگران ميتوانند به او مؤثّري هستند .حال اگر ما با روشهای مختلف احساس خوبي ميدهد ،سعي كنيد
رجوع کنند و در حوزههاي مختلف از او نظر به فرد سالمند کمک کنيم که از نظر ذهني ارتباط خود را با اين مسائل حفظ كنيد.
بخواهند .اگر هر کدام از ما برحسب عالقه ،آسودگي داشته باشد و بگوییم که هنوز نزد هر گونه عقايد مذهبي يا معنويای كه
تخصص سالمندمان جايگاهش را به ما جايگاه قبلي يعني مؤثّر و مفيد بودن را دارد ،داريد ،تقويت كنيد .مسائل معنوی ممكن
توان و ّ
است كه به تخفيف افسردگي در سالمندي
او تقديم کنيم و با رفتارمان به او نشان دهيم در نتيجه از اضطراب سالمند کم میشود.
كمك كند و يا حتّي عامل دفاعي در برابر
که هرگز از نظر ما به فردي سربار و غيرمؤثّر
آلزايمر باشد .كساني كه اعتقادات مذهبي و معنوي قويای دارند،
تبديل نشده است ،بسياري از مسائل و مشکالتمان حل خواهد شد .بیشتر
معموالً بهتبع آن احساس حمايت و آرامش بيشتري دارند.
موقعيت
خاصي دارند ،اگر به آنها اين فرصت و
سالمندان توانمنديهاي ّ
ّ
را بدهيم که توانايي خود را به نوجوانان و کودکان محلّه يا فاميل بياموزند،
زندگي والدين سالخورده با فرزندان
احساس مفيد بودن آنها را افزايش میدهیم ،مث ً
ال اگر ميتوانند به کودک
هرگز اجازه ندهيد که والدين سالخوردهتان به خانۀ سالمندان
ما ديکته بگويند يا در حساب ساده به آنها کمک کنند ،خوب است که از
بروند ،بلکه آنها را در کنار خود نگهداري کنيد .نه تنها به عنوان
آنها کمک بگيريم.
يک روانشناس ،بلکه به دوستان و اطرافيان خود نیز این توصیه را
ميکنم ،زیرا معتقدم هر قدر هم که زندگي ما سخت باشد ،باز هم
نکاتی برای سالمت روان در سالمندی:
ميتوانيم از والدين خود مراقبت و نگهداري کنيم .حتّي به فرزنداني
كاهش استرس مهمترین عامل در سالمت روان در سالمندی
محبتي هم نديدهاند ،همين پیشنهاد را میکنم.
استرس تأثير مختلفي بر كاركردهاي جسمي سالمندان ،افزايش
که از والدين خود ّ
ا ّما در مقابل به والدين سالمند نیز توصيه ميکنم که تو ّقع خود را از
فشار خون ،كاركرد سيستم عصبي سالمند ،تف ّكر ،خُ لقوخو ،تمركز
فرزند پايين بياورند و او را محدود و آشفته نکنند تا بتوانند در کنار
و حافظۀ سالمند دارد .موا ّد شيمياييای كه بدن در هنگام استرس
هم زندگي کنند .بسياري از سالمندان در فرزندان خود احساس گناه
توليد ميكند ،باعث آثار منفي در مغز ميشود ،در نتيجه تمركز،
ایجاد ميکنند و آنها را با نيش و کنايه يا تو ّقعات بيش از حد آزار
يادگيري و عملكرد حافظه را در سنين باال دچار اشكال ميكند.
میدهند .در حالیکه گفتوگو ميتواند در اين موارد کمککننده
براي مقابله با استرس ابتدا بايد منابع ايجادكنندۀ آن را پيدا كرد.
باشد .فرزندان بايد شرايط خود ،همسر و فرزندان خود را برای والدين
بهطور مثال ماندن در ترافيك در ساعات شلوغ خيابانها ميتواند
ميسر است ،خود را
که
ي
حد
تا
که
بخواهند
ها
ن
آ
از
و
دهند
توضيح
ّ
مسير
باعث استرس شود ،پس با تنظيم زمان رفتوآمدها و يا تغيير
ّ
با شرايط منزل آنها تطبيق دهند .همسر و فرزندان هم الزم است
ميتوان با آن مقابله كرد .اگر نگهداري اجباري نوهها باعث خستگي و
همين کار را انجام بدهند و خود را با سالمندي که به منزل آنها
استرس میشود ،ميتوان با طرح موضوع در جستجوي راه حل برآمد.
حد امکان هماهنگ کنند .اگر اين کار صادقانه انجام شود،
ميآيد تا ّ
كارهايي مانند قدم زدن ،بازيهاي ورزشي و سرگرميهاي مناسب،
بیگمان ميتواند نتایج خوبي هم داشته باشد .يعني بهمرور عالقة
بهكار بردن روشهاي آرامسازي (مديتيشن و يوگا) همچنین رفتن
محبت و کمک متقابل به هم نيز بيشتر
چند روزه به تعطيالت ميتواند به كاهش استرس كمك كند.
فيمابين افزايش میيابدّ ،
میشود.
ت آن
محافظت از مغز و جلوگيري از صدما 

زمينخوردن از شايعترين صدمات مغزي در سالمندي است .اين

تخصصی روانشناسی
* دانشجوی دکترای
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،برج کاوه ،کلینیک مشاورۀ پاسارگاد
تلفن33129076 :
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ضرورت انجام

مشاورۀ ژنتیک

در اقوام بیماران
مبتال به سرطان پستان

دکتر زهرا نیکپوری

*

توجه خانمها ،بهویژه افرادی که سرطان سینه
قابل ّ
یا تخمدان را در خود و یا خانواده داشتهاند!
همۀ ما از اینکه خواهر ،مادر ،اقوام ،دوستان و یا آشنایانمان در اثر
ابتال به سرطان سینه قسمتی از بدن و یا حتّی جان خود را از دست
دهند ،بسیار متأثّر میشویم.
آیا با دانستن این حقیقت که با انجام اقداماتی نوین میتوان
سرطانهای سینه و تخمدان را در مراحل اولیۀ تشخیص بهطور
مؤثّری درمان کرد ،جایی برای تعلّل وجود دارد؟ چنانچه موردی در
تأسف شما گذشته
خانواده داشتهاید و بهموقع اقدامی انجام ندادهایدّ ،
تأسف
برای
جایی
را عوض نمیکند ،ا ّما شاید با خواندن مطالب زیر
ّ
در آینده باقی نماند.
سرطان سینه از انواع سرطانهای شایع در خانمهاست و بر طبق
آمار ،ساالنه در ایران هشت هزار نفر به این سرطان مبتال میشوند.
در هر خانمی خطر ابتال به سرطان سینه وجود دارد و این بیماری به
نوعی جزئی از مشکالت خانمها محسوب میشود ،ا ّما اگر فرد نسبت
به عالئم آن آگاه باشد ،میتواند با دید بازتری نسبت به این موضوع
برخورد کند و اقدام بهموقع و مناسبی انجام دهد.
درصد بروز سرطان در خانمهایی که پیشزمینۀ سرطان در خانوادۀ
آنها وجود دارد ،بیشتر است .عامل ایجاد بیشتر سرطانها ژنتیکی
است .هنگامیکه ژنها دارای عملکرد مناسبی باشند ،بهخوبی توانایی
کنترل رشد سلولها را دارند ،ا ّما آنگاه که در عملکرد آنها نوعی
اختالل بروز کند ،تسلّط خود را بر رشد سلولها از دست میدهند
و این رشد نابهنجار سلولها منجر به بروز سرطان میشود .سرطان
سینه از سلولهای مجاری شیری یا غدد سینه منشأ میگیرد و اگر

در مراحل اولیه تشخیص داده شود ،معموالً بهراحتی و بدون برداشتن
تمام سینه قابل درمان است ،ا ّما اگر این تودهها زود درمان نشوند
بقیۀ قسمتهای
و رشد کنند ،به غدد لنفاوی زیر بغل و سپس به ّ
بدن انتشار مییابند و این درمان پرهزینه و معموالً کمنتیجه است.
جراح بهترین مشاور برای توصیههای الزم هستند.
ّ
متخصصان ّ
در دو گروه خطر ابتال به سرطان سینه باالست:
• گروه اول :خانوادههایی با سابقۀ سرطان پستان
• گروه دوم :افرادی که از درمان جایگزینی هورمونی استفاده
میکنند .این گروه باید بهطور مرتّب مورد ارزیابی قرار گیرند که در
موارد ارثی ،ارزیابی اولیه با بررسی ژنتیکی و تشخیص ناقالن است.
سرطانهای ارثی پستان و تخمدان
سرطان پستان و تخمدان از مشهورترین سرطانهای وراثتی در
زنان است .در موارد سرطانهای ارثی با انباشته شدن جهشهای
مستعدکننده ،شخص به سرطان مبتال میشود .نحوۀ ایجاد سلول
سرطانی و تودۀ سرطانی یک روند پیچیدۀ ژنتیکی است و با زبان
ساده قابل توضیح نیست ،ولی بعضی از سرطانها ارثی هستند ،یعنی
خاصی از بدن مانند
فرد ژن مستعدکننده برای سرطانیشدن بافت ّ
تخمدان یا سینه را از یکی از والدین خود به ارث میبرد .مث ً
ال در مورد
سرطان پستان یا تخمدان ،چنین فردی معموالً بیشتر از خواهر و یا
مستعد ابتال به سرطان
برادر خود (به ارثبرندۀ ژن سالم از والدین)
ّ
پستان یا تخمدان یا هر دو است .تحقیقات نشان داده که دو ژن
موسوم به  BRCA1و  BRCA2بیشترین نقش را در ایجاد این دو
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صد مورد سرطان پستان تنها یک مورد آن در مردان است و شیوع
آن در جمعیت دو در ده میلیون است .ولی احتمال ابتال بیشتر در
مواردی است که سرطان در خانواده ارثی است و معموالً با بررسی
ژنهای باال جهش دیده میشود .پژوهشها نشان میدهد که بیشتر
ژن  BRCA2در بروز این سرطان در مردان درگیر است .از آنجا که
افراد (بهویژه مردان) از عالئم این بیماری آگاهی کاملی ندارند و از
متأسفانه در اثر این
مراجعه به پزشک نیز احساس خجالت میکنند،
ّ
بیماری جان خود را از دست میدهند .در مردان زیر سیوپنج سال
ابتال به سرطان پستان بسیار نادر است ،ا ّما احتمال آن با باال رفتن
سن افزایش مییابد .در موارد ارثی مردان بیشتر از عموم جامعه در
خطر ابتال به سرطان سینه قرار دارند.

سرطان دارند ،ولی نقش  BRCA1بسیار بیشتر است .در مواردی در
یکی از این دو ژن اختالل یا جهش ب ه وقوع میپیوندد و بعد از آن به
احتمال پنجاه درصد به فرزندان به ارث میرسد.
زنانی که یک ژن جهشیافته یا معیوب  BRCA1و یا BRCA2
مستعد ابتال به
را به ارث میبرند ،به احتمال باالی هشتادوپنج درصد
ّ
سرطان پستان تا هفتاد سالگی هستند .یک حالت ارثی از این سرطان
در ردۀ س ّنی زنان جوان اتّفاق میافتد که خطر ابتال به سرطان سینه
و تخمدان را در این زنان افزایش میدهد .این خانوادهها با خطر باالی
ابتال به سرطان سینه و تخمدان روبهرو هستند.
در خانوادههایی که سه یا چهار مورد فرد مبتال به سرطان در
آنها دیده شده ،خطر ابتالی افراد بهظاهر سالم به سرطان بیشتر
است .وجود یک الگوی وراثتی مشخّ ص برای حدود پنج تا ده درصد
سرطانهای پستان اثبات شده است و این خانوادهها بیشتر در معرض
خطرند و نیاز است بررسی ژنتیکی شوند .در موارد وراثتی احتمال
اختالل در یکی از دو ژن  BRCA1و  ،BRCA2احتمال ابتال را
تا هشتاد درصد و حتّی بیشتر افزایش میدهد .بهترین راه برای
اینکه شخصی بداند آیا وی جهش ژنی را دریافت کرده یا خیر ،انجام
آزمایشهای مخصوص ژنتیکی است.
سرطان پستان در مردان!
سرطان پستان در مردان هم وجود دارد ،ولی بسیار نادر است
و این احتماالً به دلیل کمبودن بافت پستانی در آنها و نیز این
واقعیت است که مردان مقادیر کمتری از هورمونهایی مانند استروژن
تولید میکنند که در بروز این سرطان نقش دارد .به هر حال از هر

اهمیت آزمایشهای ژنتیکی سرطان سینه
ّ
برخالف ترسی که حتّی با شنیدن نام بیماری در زنان بهوجود
میآید ،سرطان سینه را میتوان در مراحل اولیه تشخیص داد
و درمان مناسب بهکار برد که معموالً درمان مو ّفقیتآمیز و بدون
عارضهای خواهد بود .بهترین راه پیشگیری از سرطان پستان آزمایش
برای محاسبۀ احتمال خطر ابتال به این سرطان است .اگر احتمال
متوسط باشد ،باید هر ماه سینه را بهطور مرتّب چک کرد.
خطر
ّ
بهتر است این کار در بیست سالگی شروع شود و از بیست تا سیونه
سالگی نیز هر سه سال یکبار و از چهل سال به باال هر سال یکبار
انجام شود .میزان بقا بعد از ابتال وابسته به مرحلۀ تشخیص است که
هر چه زودتر باشد ،سرطان قابل مهار است .به خانوادههایی که یک،
دو یا تعداد بیشتری فرد مبتال در اقوام و یا خانوادۀ خود دارند ،توصیه
میشود با انجام آزمایشهای ژنتیکی وضعیت خود را مشخّ ص کنند
و اگر ناقل هستند ،بهموقع اقدام کنند و اگر ناقل نیستند ،زندگی
آسودهتری داشته باشند .البته سایر افراد در صورت تمایل میتوانند
تستهای ژنتیکی را انجام دهند ،ولی بهتر است دلیل کافی برای
انجام این آزمایشها داشته باشند.
تشخیص ژنتیکی با آزمایشهای تعیین توالی دو ژن  BRCA1و یا
 BRCA2صورت میگیرد .با مراجعه به مرکز مشاورۀ ژنتیک کلینیک
پستان بیمارستان بینالمللی قائم (عج) میتوانید مورد مشاوره قرار
گیرید و در صورت توصیه و عالقه این آزمایشها را انجام دهید.
بخش مشاورۀ ژنتیک سرطانهای ارثی و فامیلی کلینیک پستان
مجرب
بیمارستان بینالمللی قائم (عج) با پزشکان و مشاوران ژنتیک ّ
در کنار بخش ماموگرافی ،سونوگرافی و نمونهبرداری بدون درد
ضایعات پستان با جدیدترین دستگاه سونوگرافی رنگی و االستوگرافی
پستان ،ماموگرافی دیجیتال و اولین دستگاه استریوتاکسی ضایعات
مجرب خانم،
غیرقابل لمس پستان استان زیر نظر رادیولوژیستهای ّ
تخصصی ترمیمی و زیبایی
جراحان فوق ّ
جراحان عمومی و پستان و ّ
ّ
سینه برای تشخیص زودرس سرطان و درمانهای جدید بیماریهای
پستان بهصورت کار تیمی و حرفهای همه روزه صبحها آمادۀ ارائۀ
خدمات به بیماران است.
تخصصی و فوق
متخصص زنان و زایمان و مسئول کلینیک
* ج ّراح و
ّ
ّ
تخصصی پستان بیمارستان بینالمللی قائم (عج) و دارای گواهینامه از مرکز
ّ
بینالمللی بیماریهای پستان پاریس
نشانی :رشت ،بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی قائم (عج)،
تخصصی پستان تلفن 33564488 :
کلینیک
ّ

Telegram.me/GuilanBreastClinic
www.breastclinic-gh.com
breastclinic.gh@gmail.com
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مروری بر بارداری
قسمت چهارم
در سه قسمت گذشته،گامبهگام تغییرات مادر و جنین تا هفتۀ پایانی سه ماهۀ اول
بارداری را بهصورت اجمالی بررسی کردیم .در این شماره تغییرات سه ماهۀ دوم را
بهصورت هفتگی مرور میکنیم.
شهرزاد آقاجانی

*

هفتۀ سیزدهم
برای جنین :درواقع اكنون جنین از فرق سر
تا انتهای بدن حدود  7/5سانتیمتر و حدود 30
گرم است .در مقایسه با چند هفتۀ پیش اندازۀ
اندامها متناسبتر شده و اندازۀ سر او در حدود
یك سوم ّ
كل بدن است .كلیهها و مجاری ادراری
او در حال ف ّعالیت هستند و او ادرار خود را به
داخل مایع آمنیوتیك میریزد .با آغاز سه ماهۀ
حساس و بحرانی رشد جنین
دوم حاملگی ،بخش ّ
پایان یافته است و احتمال وقوع سقط جنین
بسیار كاهش مییابد.
برای مادر :احتمال سقط جنین بسیار كم
شده است و در اكثر خانمهای حامله عوارض
اولیۀ حاملگی (مانند ته ّوع صبحگاهی) از بین
میرود .با این حال در برخی موارد ،سوزش معده
جای ته ّوع را میگیرد.
هفتۀ چهاردهم
برای جنین :اندازۀجنین از سر تا پا در حدود
 8/9سانتیمتر و حدود  60گرم وزن دارد .در
آخر این هفته دستهای او بلندتر شده و اندازۀ
آنها با ّ
كل بدن متناسب است .با این حال
بقیۀ
پاهای جنین باید كمی بزرگتر شوند تا با ّ
اندامهای او متناسب شوند .بهتدریج پوششی
از موهای كركمانند و بسیار نرم تمام بدن را
خواهد پوشاند .کبد تولید صفرا را در این هفته
آغاز میكند ،طحال نیز همكاری خود را در تولید
گلبولهای قرمز خون آغاز میكند.
برای مادر :با كاهش و از بین رفتن تدریجی
عوارض اولیۀ حاملگی مانند ته ّوع ،خستگی و درد
سینه ،مادر انرژی بیشتری بهدست آورده و از
تغییرات بدن خود احساس خوشایندتری خواهد
داشت .هر چند ناحیۀ باالیی رحم تنها كمی باالتر
از استخوان لگنی قرار دارد ،ا ّما همین میزان رشد
كودك نیز كافی است تا شكم اندكی جلو بیاید.

هفتۀ پانزدهم
برای جنین :طول بدن جنین از فرق سر تا پا حدود  10سانتیمتر و وزن در حدود
 80گرم است .جنین اكنون عملیات دم و بازدم را با مایع آمنیوتیك انجام میدهد كه به
رشد كیسههای هوا در ریههای او كمك میكند .اكنون اندازۀ پاها بزرگتر از دستهای
غدههای عرقی بهتدریج
او شده است و میتواند همۀ مفصلها و اعضایش را حركت دهدّ .
ظاهر میشوند و با اینكه پلك چشمهای او بسته است ،چشمانش میتوانند نور را
احساسكنند.
برای مادر :احتماالً حدود دو كیلوگرم یا كمی بیشتر وزن اضافه پیدا کرده است.
اگر میزان اضافهوزن كمی كمتر یا بیشتر از این مقدار باشد،جای نگرانی نیست .میزان
اضافهوزن در خانمهای حامله با یكدیگر متفاوت است .هرچند مادر با نوسانات دورۀ
حاملگی خو گرفته ،ا ّما ممكن است که گاهی با بروز یك عارضۀ جدید غافلگیر شود،
تورم غشای مخاطی
ازجمله گرفتگی بینی ،زیرا افزایش هورمون استروژن ممكن است به ّ
و در نتیجه تولید مخاط بیشتر منجر شود .حجم خون نیز در حال افزایش است كه در
نتیجه موجب گشاد شدن رگها میشود که ممكن است گاهی اوقات خوندماغ اتّفاق
بیفتد.
هفتۀ شانزدهم
برای جنین :با طولی به اندازۀ  11سانتیمتر و وزنی حدود  110گرم ،جنین به اندازۀ
یك گالبی بزرگ شده است .اكنون اعضای قسمت پایینی بدن بیشتر رشد كردهاند .سر
صافتر قرار گرفته و چشمها در جلوی صورتش جای دارند .گوشها هم در نزدیكی
ّ
محل نهاییشان قرار دارند.

واقعیت است كه عامل آن افزایش
برای مادر :سرخی گونهها (ناشی از حاملگی) یك
ّ
جریان خون در سطح پوست بدن است .برخی از مادران حرکات جنین را در هفتۀ
شانزدهم تجربه میكنند ،درحالیكه اکثرآنها باید تا هفتۀ هجدهم یا بیشتر منتظر
بمانند.
هفتۀ هفدهم
برای جنین :وزن جنین حدود  155گرم و اندازۀ او حدود  12/7سانتیمتر است .او
میتواند مفصلهای خود را تكان دهد و اسكلت او -كه تاكنون بهصورت غضروف نرم
حس شنوایی او در حال رشد است .بند ناف او
بود -آرام آرام به استخوان تبدیل میشودّ .
كه شاهراه حیات وی برای اتّصال به جفت است -هر روز محكمتر و ضخیمتر میشود.برای مادر :به دلیل اضافهوزن ممكن است گاهی اوقات در هنگام راه رفتن تعادل
خود را از دست بدهد .ضربه و آسیب به شكم ممكن است برای مادر و جنین خطرناك
باشد ،بنابراین باید در هنگام رانندگی از كمربند ایمنی استفاده شود.
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هفتۀ هجدهم
ً
برای جنین :اندازۀجنین تقریبا 14سانتیمتر و وزن او حدود  220گرم است.
رگهای خونی او را میتوان از زیر پوست نازك و ش ّفافش دید و گوشهایش اكنون
ّ
محل نهایی خود قرار دارند .بخشهای بیرونی گوش نیز مشخّ ص میشوند .اگر
در
كودك دختر است ،رحم و لولههای رحمی شكل گرفته و اگر كودك پسر است،
اندامهای جنسی او قابل مشاهده هستند ،هرچند ممكن است در سونوگرافی دیده
نشوند.
برای مادر :با افزایش اشتها و اندازۀ دور كمر ،پوشیدن لباسهای گشادتر و
راحتتر برای مادر ضروری بهنظر میرسد .در سه ماهۀ دوم فشار خون كمتر
از معمول خواهد بود .هنگامیکه مادر در حالت خوابیده یا نشسته است ،نباید
بهسرعت بلند شود ،زیرا ممكن است دچار سرگیجه شود.
هفتۀ نوزدهم
برای جنین :وزن جنین حدود  260گرم و اندازۀ او حدود  15سانتیمتراست.
حساس است .مغز او قسمتهای
حسی او بسیار ّ
این دوره برای رشد اندامهای ّ
ویژهای برای بویایی ،چشایی ،شنوایی ،بینایی و المسه ایجاد میكند .اگر فرزند
دختر باشد ،هم اكنون حدود شش میلیون تخمك در تخمدانهای او موجود است.
تعداد تخمكها بهتدریج كم میشود تا اینكه در زمان تولّد به كمتر از دو میلیون
میرسد.
برای مادر :تنها یك هفتۀ دیگر به رسیدن به نیمۀ دورة حاملگی باقی مانده
است .ممكن است در ناحیۀ پایین شكم خود احساس درد داشته باشد كه این درد
ممكن است تا كشالۀ ران نیز امتداد یابد ،یا ممكن است یك درد ناگهانی و شدید
(مثل تیر كشیدن) بهخصوص در پایان یك روز كاری یا هنگامیكه تغییر وضعیت
میدهد ،در یك یا دو طرف شكم احساس كند.
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بهدا شت باروري

هفتۀ بیستم
برای جنین :وزن كودك به  320گرم رسیده است.
طول بدن او نیز از فرق سر تا باسن برابر 16/5سانتیمتر
و از فرق سر تا پاشنۀ پا بهصورت كشیده و صاف حدود
 25سانتیمتر است .یك ما ّدۀ چرب و سفیدرنگ به نام
ورنیكس تمام بدن كودك را میپوشاند تا از پوست
مدت طوالنی غوطهور بودن در مایع آمنیوتیك
او در ّ
محافظت كند .این پوشش نرم و لیز حركت كودك در
مجرای زایمان را نیز آسانتر میكند .همچنین عمل
توسط كودك بیشتر انجام میشود كه یك
بلعیدن ّ
تمرین خوب برای دستگاه گوارش است.
برای مادر :مشاهدۀ ّ
لكههای تیرهرنگ در بعضی
قسمتهای پوست در دوران حاملگی معمول است.
هنگامیكه این ّ
لكهها روی لب باالیی ،گونهها و
پیشانی ظاهر شوند ،به آن كلوآسما یا نقاب حاملگی
میگویند .ممكن است این ّ
لكهها روی بازوها یا دیگر
اندامهایی كه در معرض نور خورشید هستند نیز
مشاهده شوند .این ّ
لكهها و تیرگیها به دلیل افزایش
مو ّقت مالنین (رنگدانۀ مو ،پوست و چشمان) است
و در بیشتر خانمها پس از زایمان بهسرعت از بین
میرود.
* کارشناسارشد بیولوژی تکوین و عضو کادر درمانی
مؤسسة فنّاوریهای نوین پزشکی مهر
ّ

زپشكي و سالمت
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کاربرد سوزن خشک در
فیزیوتراپی
سوزن خشک یا  Dry needlingروش جدید و بدون
عارضهای است که در فیزیوتراپی برای رفع گرفتگیهای
عضالنی ،کوتاهی عضالت و از بین بردن نقاط دردناک
آنها استفاده میشود و کاربرد وسیعی در درمان
مشکالت شایع عضالنی -اسکلتی دارد.
فیزیوتراپیست مریم مینو

مواردی از کاربردهای سوزن خشک
• افرادی که وضعیت نادرستی در هنگام کار با رایانه و یا کار با
گوشی تلفن همراه ب ه خود میگیرند ،به صورتیکه شانههای آنها به
جلو میرود و کتفها از هم دور میشود ،در نتیجه تعدادی از عضالت
آنها ضعیف و کوتاه میشود.
• بیمارانی که دچار خارپاشنه یا درگیریهای تاندونهای اطراف
شانه (التهاب تاندونهای شانه) ،آرنج (آرنج تنیسبازان) و مچ (سندرم
تونل کارپال) هستند؛ در این موارد اسپاسم یا کوتاهی عضالت اطراف
تاندونهای شانه میتواند فشار وارد شده بر تاندونهای ملتهب را
دوچندان کند.
• بیمارانی که مبتال به آسیب دیسک ستون فقرات هستند و غیر
از درگیری در ریشۀ عصب ،عضالت آنها نیز در مسیر عصب دچار
گرفتگی و کوتاهیاست.
• افرادی که محدویّت حرکتی شانه یا بهاصطالح شانۀ یخزده
شدت درگیر است.
دارند و عضالت اطراف شانۀآنها به ّ
توجه
البته کاربرد این روش بسیار وسیع است و فیزیوتراپیست با ّ
به ارزیابیای که از بیمار به عمل میآورد ،میتواند در موارد بسیار
زیادی از آن استفاده کند.

*

تحقیقات حاکی از آن است که دو تا سه جلسه درمان با این روش
برابر است با حدود بیست جلسه فیزیوتراپی معمولی؛ همچنین اثر
استفاده از آن در مقایسه با داروهای شلکنندۀ عضالنی بسیار بیشتر
است.
علل ایجاد نقاط دردناک یا نقاط ماشهای در عضله
مدت طوالنی ،مث ً
ال مطالعه یا
• قرار گرفتن در یک
وضعیت به ّ
ّ
کار با رایانه
• استفادۀ بیش از حد از یک یا چند عضله
• دردهای انتشاری به اندامها که باعث ایجاد تغییر طول عضالت
در مسیر اعصاب میشوند (این کوتاهی عضالت در ابتدا به صورت یک
سازوکار دفاعی ایجاد میشود ،اما حتّی پس از رفع التهاب از ریشۀ
عصب همچنان باقی میماند).
• ضربه یا تصادف در هر جایی از بدن میتواند عضالت اطراف آن
را درگیر کند.
• اختالل عملکرد یکی از مفاصل مانند مهرهها یا دندهها،به عنوان
مثال انحنای ستون فقرات
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زپشكي و سالمت

* فیزیوتراپیست و عضو انجمن فیزیوتراپی ایران

نشانی :خیابان ن ّواب ،مجتمع پزشکی دکتر بنیادی ،مرکز فیزیوتراپی
کوشیار
تلفن۳۳۱۲۴۱۰۱ :

روش کار
در ابتدا موضع درمان با پنبۀ آغشته به الکل تمیز میشود .اندازۀ سوزن عمدتاً
 0/3× 50mmیا ( 0/3× 70mmبسته به عضلۀ مورد نظر) انتخاب میشود .سوزن
توجه به اینکه از نظر آناتومیک در چه وضعیتی قرار دارد ،متفاوت
زدن هر عضله با ّ
است ،به عنوان مثال طریقۀ نگهداشتن یک عضله ،نحوۀ قرارگیری انگشتان
فیزیوتراپیست و عمق نفوذ سوزن در زمان انجام ،با عضالت دیگر فرق دارد.
بنا به صالحدید فیزیوتراپیست ،سوزن بیدرنگ برداشته میشود و یا ده تا
بیست دقیقه در موضع درمان میماند .گاهی الزم است در یک محل دو تا سه
سوزن در کنار هم استفاده شود .در صورت نیاز میتوان روی سوزنها از شعلۀ
مادون قرمز و یا لیزر کمتوان برای اثربخشی بیشتر بهره برد.
در صورتیکه پرش عضالنی اتّفاق بیفتد ،آزادسازی عضله و احساس راحتی
بیمار ،پس از شش تا چهلوهشت ساعت بسیار بیشتر است .در هنگام استفاده
از «سوزن خشک» هیچگونه دارویی استفاده نمیشود .همچنین از بیمار
ضد التهابها استفاده نکند و
میخواهیم تا پس از انجام این کار از مس ّکنها و ّ
موضع درمان را گرم و یا سرد نکند تا سازوکارهای مورد نظر درمانی در بدن
تحمل وجود دارد و
ایجاد شوند .پس از استفاده از این روش مقداری درد قابل ّ
احساس سنگینی در اندام شش تا چهلوهشت ساعت ممکن است وجود داشته
باشد ،ا ّما بعد از این زمان ،احساس راحتی در عضله ایجاد میشود.
سازوکارهای شیمیایی ،مکانیکی و عصبیای که در اثر استفاده
از این روش ایجاد میشود:
در اثر استفاده از این نوع سوزن -که بسیار نازک است -گشادی عروق در
اطراف نقاط ماشهای ایجاد میشود و ترکیبات شیمیایی بافت تغییر میکند.
وضعیت عضله نیز از نظر اسیدی و بازی به حالت طبیعی تغییر میکند و ما ّدۀ
هیستامین در عضله کم میشود .اکسیژن بافتی نیز بیشتر میشود .سوزن به هر
جای عضله و با هر عمق نفوذ زده شود ،این سازوکار ایجاد میشود .همچنین
یک پرش عضالنی در بافت اتّفاق میافتد و عضلهای که دو سر آن به هم نزدیک
شده و تحت فشار است ،آزاد میشود .درواقع التهابی جدید ایجاد میشود تا
التهاب کهنه درمان شود و دستور آزادسازی موا ّدی که باعث کاهش درد و
اسپاسم میشوند ،از مغز صادر میشود.
نکتۀ مهم
با روش «سوزن خشک» عضالت درگیر آزاد میشوند تا بستر برای اصالح
ساختار بدن آماده شود.آزاد شدن عضله حداکثر دو تا سه جلسه به طول
میانجامد .سپس فیزیوتراپیست ،ورزشهای الزم را برای اصالح و تقویت
عضالت آموزش میدهد .به این ترتیب تعداد جلسات درمانی فیزیوتراپی بسیار
کاهش مییابد .در صورتیکه بیمار به توصیههای فیزیوتراپیست در مورد انجام
وضعیتهای نادرست عمل کند ،درمان قطعی و
ورزشها و عدم قرارگرفتن در
ّ
برگشتناپذیر است.
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غـرقشـدگی
ورود آب یا هر مایع دیگر به داخل ریهها را غرقشدگی مینامند و اصطالح غرقشده -نجاتیافته ()near-drowning
به مواردی گفته میشود که بتوان با اقدام حمایتی و احیا ،مصدوم را به حیات بازگرداند .در کشورهای مختلف آمار
مهمی
غرقشدگی بسیار متفاوت است و بستگی به ورزشهای آبی ،بهویژه استخرهای شنای خانگی دارد .این مسئله عامل ّ
در مرگهای تصادفی است ،زیرا اغلب قربانیان زیر بیست سال دارند و قادر به شنا کردن نیستند.
مسئلۀ اساسی غرقشدگی خفگی است ،ا ّما پاسخ فیزیولوژیک به این مسئله به دو مورد بستگی دارد:
• آیا آب آسپیره شده است (ورود هر نوع مایع به درون مجرای تن ّفسی)؟
• موا ّدی که در آب بهصورت حلشده یا معلّق وجود دارد.
دکتر زهرا سادین

*

اهمیت بسیار زیادی دارد و پایین بودن دمای آب در
دمای آب ّ
مهمی در زنده ماندن شخص به حساب
زمان غرقشدگی ،عامل ّ
میآید .به عالوه زنده ماندن فرد بستگی زیادی به وضع وی به هنگام
ایجاد حادثه دارد.
موارد مهم در زمان غرقشدگی
• وضع سالمتی شخص قبل از غرقشدگی
• محتویات معده
• میزان الکل خون
• میزان انرژی صرفشده (میزان خستگی)
• حجم ریه به هنگام فرورفتن در آب
بهغیر از این موارد ممکن است غرقشدگی جنایی ،تصادفی یا به
قصد خودکشی باشد که ممکن است هر کدام از این موارد در نتیجۀ
مهمی داشته باشد.
کار ،اثر ّ
غرقشدگی به دو نوع تقسیم میشود:
•  خشک (در جریان فرایند غرق شدن ،آب به داخل ششها نفوذ
پیدا نمیکند)

•  مرطوب (در جریان فرایند غرق شدن ،آب به داخل ششها نفوذ
پیدا میکند).
در نوع خشک به علّت اسپاسم حنجره ،آب به داخل ریهها وارد
نمیشود ،ولی مصدوم به علّت قطع تن ّفس ،کاهش میزان اکسیژن
خون و صدمات مغزی فوت میکند .در این نوع از غرقشدگی عملیات
احیا مؤثّرتر است .البته باید در نظر داشت که در یک فرد غرقشده
بسیار بیشتر از آن مقدار آبی که آسپیره میشود ،بلع میشود و بیش
از پنجاه درصد موارد در حین احیا ،استفراغ ایجاد میشود و ممکن
است این مواد به ریه وارد شود.
غرقشدگی از نوع مرطوب به دو نوع غرقشدگی در آب شور و
آب شیرین تقسیم میشود .در انواع آب شیرین (استخر و رودخانه)
آسپیراسیون آب باعث کاهش سورفاکتانت (مایع پوشانندۀ مسیر
هوایی) و جذب سریع مایع به داخل جریان خون میشود که به
دنبال آن جمع شدن یا کالپس کیسههای هوایی ایجاد میشود که
میتواند زمینهساز نارسایی تن ّفسی شود .اساساً غرقشدگی در آب
شیرین خطرناکتر است .در این نوع از غرقشدگی تقریباً هیچ مقدار
از آب وارد شده به ریهها را نمیتوان خارج کرد ،زیرا سریعاً وارد
گردش خون میشود.
توجه با اینکه غلظت آب شور حدود
در غرقشدگی در آب شور با ّ
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زپشكي و سالمت

در کشورهای مختلف آمار
غرقشدگی بسیار متفاوت است و
بستگی به ورزشهای آبی ،بهویژه
استخرهای شنای خانگی دارد .این
مهمی در مرگهای
مسئله عامل ّ
تصادفی است ،زیرا اغلب قربانیان
زیر بیست سال دارند و قادر به شنا
کردن نیستند.

سه تا چهار برابر خون است ،با ورود آب شور به
کیسههای هوایی باعث جذب مایع از خون شده
و زمینۀ ایجاد ادم ریه و افزایش غلظت خون را
فراهم میکند .آب دریا نسبت به آب شیرین
اثر کمتری بر سورفاکتانت دارد و این ما ّده در
میزان طبیعی خود باقی میماند و بهندرت
ممکن است غلیظ شدن خون و افزایش دمای
توجه ایجاد شود.
بدن در ّ
حد قابل ّ
بهطور معمول بعضی از افراد غرقشده مقدار
زیادی آب را بلع میکنند و سپس آن را استفراغ
میکنند .موا ّدی که به ریه آسپیره میشود،
ممکن است آغشته به محتویات معده باشد
و سندرم غرقشدگی همراه با عالئم سندرم
آسپیراسیون اسیدی وضع پیچیدهتری به وجود
آورد .در کسانی که از غرقشدگی در رودخانه
یا دریاچه نجات یافتهاند ،غالباً آسپیراسون موا ّد
جامد خارجی دیده میشود.
درمان
ّ
بسیار مشکل است که در محل وقوع
غرقشدگی مشخّ ص شود که آیا ایست قلبی و
یا تن ّفسی رخ داده یا نه ،ا ّما موارد بسیاری وجود
مدت طوالنی در زیر آب بودن،
داشته که پس از ّ
در حالی که شخص مرده به نظر میرسید ،کام ً
ال
بهبود یافته و هیچ ضایعۀ مغزیای بر جای
نمانده است ،بنابراین الزم است که برای تمام
قربانیان تا زمان رسیدن به بیمارستان احیای
قلبی و ریوی انجام شود.
معموالً تخلیۀ آب از ریهها عملی نیست و
نباید زمان را هدر داد و باید به برقراری تهویه
توجه داشت .همچنین باید مراقب
و عمل احیا ّ
بود که روی معده فشار وارد نشود ،زیرا ممکن
است آب بلعشده از معده وارد ریهها شود .در
مواردی که بیمار بهطور عمودی از آب خارج
میشود (مث ً
ال با هلیکوپتر) ممکن است فرد
دچار نارسایی گردش خون شود و هوشیاری
خود را از دست بدهد که به علّت برداشته شدن
فشار از سطح بدن و انتشار به سطح پاها باشد.
درمان در بیمارستان بر حسب سطح هوشیاری
و ضایعۀ ریوی و حفظ کارکرد کلیه خواهد بود.
* دانشجوی پزشکی همدان

استفاده از ظروف مسی؛
آری یا نه؟
ما ّدۀ تشکیلدهندۀ ظرف مسی همانگونه که از نامش
پیداست ،فلز مس است .مس رنگ قرمز و نارنجی را
برمیگرداند و سایر فرکانسهای موجود در طیف مرئی را
جذب میکند .درنتیجه به رنگ قرمز مایل به نارنجی دیده
میشود .این فلز از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی
بسیار باالیی برخوردار است (در بین فلزات خالص ،تنها
خاصیت هدایت الکتریکی نقره درحرارت اتاق از مس
بیشتر است) .قدمت مصنوعات مسی کشفشده به سالها
قبل از میالد برمیگردد ،درنتیجه به احتمال فراوان این
*
عذرا غیبی
فلز قدیمیترین فلز مورد استفادۀ انسان است.
در سالهای اخیر استفاده از ظروف مسی بار دیگر افزایش یافته است .همانطور
که گفته شد ،مس رسانایی گرمایی باالیی دارد که همین ویژگی باعث پخت سریع
غذا میشود.
در باور عا ّمۀ مردم بهعلّت نیاز بدن به مس ،استفاده از ظروف مسی و ورود آن
به بدن ،هیچ آسیبی به انسان نمیرساند ،درحالیکه این باور صحیح نیست .مس
موردنیاز بدن باید از طریق رژیم غذایی صحیح تأمین شود و درصورت کمبود
آن در بدن باید با پزشک مشورت شود .واکنشپذیری مس با موا ّد غذایی سبب
شده که ظروف مسی با الیهای از قلع یا استیل و یا آلیاژهای دیگر پوشانده شود.
دربعضی موارد مشاهده شده که این ظروف حتّی با سرب هم پوشش داده شده
که بسیارخطرناکاست .وجود این آلیاژها سبب ورود فل ّزات سنگین به بدن انسان
میشود که خطرات جبرانناپذیری را بهدنبال دارد .هرنوع خراش در پوشش این
درازمدت ناراحتیهای کبدی و
ظروف ،باعث ورود مس به بدن میشود که در
ّ
ّ
مسمومیت را بهدنبال دارد .در نتیجه ظروف پیرکس بهعلت عدم ورود امالح و
فل ّزات به غذا ،همچنین ماندگاری باالی غذا و حفظ خصوصیات طبیعی موا ّد غذایی،
بهترین ظروف برای پختوپز محسوب میشوند.
* دانشجوی دکترای شیمی
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آفت دهان نشانۀ چیست؟
ّ
مشخص
آفت شایعترین زخم دهان است؛ زخمی گرد یا بیضیشکل با مرکز زرد و لبههای
قرمزرنگ و دردناک .معموالً در مخاط متح ّرک و شل بافت دهان مانند سطوح داخلی لبها و
گونهها ،کنارههای زبان یا زیر زبان و مخاط کف دهان ایجاد میشود .از زمان شروع و شکلگیری
آفت تا بهبود آن معموالً هفت تا ده روز طول میکشد و شروع آن با کمی قرمزی و سوزش همراه
است .با بزرگ شدن آفت لبهها کمی متو ّرم و سطح داخلی زرد میشود .غدد لنفاوی ناحیه نیز
متو ّرم و بزرگ میشوند.
دکتر سیّدمصطفی سیّدجوادین

*

دالیل احتمالی آفت
 ضعف سیستم ایمنی سلوالر بدن :پایین بودن تعداد سلولهای
ایمنی (سلولهای لنفوسیت  )Tیا ضعیف بودن عملکرد آنها

 تروما (ضربه) :آزردگی و تحریک مزمن بافت دهان مانند وجود
تیزی یک ترمیم یا روکش شکستۀ دندان در مجاورت زبان

 تغییرات هورمونی بدن هنگام عادت ماهانة خانمها
 خستگی و کمخوابی ،مث ً
ال به هنگام مسافرت یا کار زیاد و
فرسایشی

است .مخاط دهان به دلیل واکنش شیمیدرمانی و پرتودرمانی بسیار
حساس میشود .چون سلولهای مخاط گوارشی جزو سلولهایی
ّ
هستند که با سرعت باال تقسیم میشوند ،شیمیدرمانی باعث کاهش
تکثیر و ساخت سلولهای مخاطی میشود .همچنین با کاهش تعداد
گلبولهای سفید خون و کاهش قدرت دفاعی بدن ،مخاط دهان را در
برابر عفونتها و حملۀ میکروبها آسیبپذیر میکند.

 وجود برخی از میکروارگانسیمهای خاص (باکتریها و ویروسها)
در بزاق
 استرس و اضطراب
 برخی از بیماریهای خودایمنی
حساسیت به بعضی از موا ّد غذایی
ّ 
پوستی :در موارد نادر همراه بیماری
ژنتیکی خودایمنی پوستی با تشکیل
و ادویهجات مانند گوجهفرنگی ،تخم آفت شایعترین زخم دهان است؛
مرغ ،خربزه و فلفل
حبابهایی در پوست یا مخاط داخلی
زخمی گرد یا بیضیشکل با مرکز
ممکن است آفت نیز بروز کند.
ّ
مشخص قرمزرنگ و
 کمبود برخی ویتامینها مانند زرد و لبههای
 بیماری بهجت :یک بیماری نادر
ویتامین گروه  Bو بعضی امالح معدنی دردناک .معمو ً
متحرک و
ال در مخاط
ّ
مانند آهن
خودایمنی با منشأ ناشناخته است .از
شل بافت دهان مانند سطوح داخلی
ویژگیهای این بیماری بروز آفتهای
 مشکالت خونی مانند آنمی لبها و گونهها ،کنارههای زبان یا زیر
دهانی و آفتهای تناسلی است که به
(کمخونی) که به دلیل کاهش شدید
زبان و مخاط کف دهان ایجاد میشود.
همراه عالئم عصبی ،بینایی و عروقی بروز
میزان هموگلوبین خون (پروتئینی که
میکند .در نود و پنج درصد از بیماران
باعث قرمزی رنگ آن میشود) میتواند
متعدد (بین ده تا صد عدد)
آفتهای دهانی کوچک دردناک و
ّ
بروز کند .هموگلوبینهای خون از طریق آهن جذبشده از راه موا ّد
دیده میشود.
غذایی ساخته میشوند و وظیفۀ انتقال اکسیژن از ریهها به سمت
اعضای بدن را برعهده دارند .با کاهش هموگلوبین خون اکسیژن کافی
 ایدز یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی :شناختهشدهترین نقص
مدت باعث ایجاد
به بافتها بهخصوص عضالت نمیرسد و در طوالنی ّ
ایمنی شدید است و باعث بروز عفونتهای دهان ازجمله آفت میشود.
خستگی جسمی شدید میشود.
در این افراد آفتها بزرگ هستند ،بهطوری که اندازۀ آنها تا یک
سانتیمتر نیز میرسد.
ضد التهاب
 مصرف برخی داروها :مصرف زیاد داروهای ّ
غیراستروئیدی (داروهای مس ّکن) نیز میتواند باعث بروز آفت شود.
 عوامل ناشناخته
برخی افراد برای تسکین سردرد و درد عادت ماهانه بهطور مرتّب
 مولتی فاکتوریال (چندعاملی)
بدون در نظر داشتن عوارض آنها از این داروها استفاده میکنند.
این داروها شامل آسپرین ،ایپوبروفن ،دیکلوفناک ،مفنامیک اسید و
آفت را با مشکالت دهانی دیگر اشتباه نگیرید!
ناپروکسن هستند.
برخی بیماران با مشاهدۀ هر نوع ضایعهای در دهان آن را
 شیمیدرمانی :بروز آفت در بیماران تحت شیمیدرمانی رایج
آفت تلقّی میکنند .معموالً آفتها با موارد زیر اشتباه گرفته
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میشوند:
	* سرطان حفرۀ دهان که باعث بروز زخمهای دهانی میشود .این
زخمها الزاماً دردناک نیستند.
	* هرپس یا تبخال بهخصوص در کودکان که باعث بروز جوشهای
ریز در دهان میشود.
	* زخمهای تروماتیک مانند گازگرفتگی ،سوختگی ،مخاط آسیبدیدۀ
دهان بعد از مسواک زدن نادرست با مسواک فرسوده و زخمهای ناشی
متحرک
از دندان مصنوعی
ّ
	* فیستول ناشی از آبسة عفونت دندان
	* قارچ دهان (کاندیدا آلبیکانس)
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ضد عفونی کردن و تسریع بهبود زخم
پرسیکا :با
خاصیت ّ
ّ

 قطرۀ خوراکی فلج اطفال با سازوکار تحریک سیستم دفاعی بدن
ضد انگل روده (مبندازول) :با سازوکار تحریک
 داروهای ّ
سیستم دفاعی بدن

محرک سیستم ایمنی مثل ایزوپرینوزین (البته
 تزریق داروهای ّ
این دارو از بازار جمعآوری شده است).
 پودر کپسول آنتیبیوتیک تتراسایکلین :برای کاهش وقوع
عفونت میکروبی.

نتیجه
آفت دهان فقط به دلیل تغذیه ایجاد نمیشود ،گاهی ممکن
است آفتهای کوچک نشانۀ مشکالت
سالمت باشند .اگر دچار ضایعهای در
ّ
مشخصی برای آفتهای
درمان
دهان میشوید ،اعم از مشکل دردناک
دهان وجود ندارد ،ا ّما رعایت
یا بدون درد ،بهتر است به دندانپزشک
بهداشت دهان برای جلوگیری از
مراجعه کنید .انجام معاینۀ پزشکی و حتّی
ایجاد عفونتهای ثانوی میکروبی
آزمایشگاهی مثل آزمایش خون برای شما
مؤثّر است.
الزم است تا مشکل بهدرستی تشخیص
داده شود.

درمان آفت دهان
درمان مشخّ صی برای آفتهای دهان
وجود ندارد ،ا ّما رعایت بهداشت دهان
برای جلوگیری از ایجاد عفونتهای ثانوی
میکروبی مؤثّر است .عالوه بر رفع عامل
اصلی مانند خستگی ،کمخوابی ،کمبود
ویتامینها ،عدم استفاده از موا ّد غذایی
تحریککننده و  ...موارد زیر نیز پیشنهاد
شدهاند:
 پمادهای داخل دهانی مانند
خاصیت بیحسکنندگی ،کاهش التهاب
تریادنت و ایراوکس :با
ّ
و تسریع بهبود زخم
 دهانشویههای آنتیسپتیک و دهانشویۀ گیاهی مانند

تخصصی ارتودانتیکس
* بورد
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،نبش کوچة  ،84برج کاوه
تلفن33114371 :

Email: smossj@yahoo.com
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سمی هستند؟
آیا آمالگامهای دندانی ّ
مراجعهکنندگان دندانپزشکی در مورد ترمیمهای آمالگام همیشه نگرانیهای زیادی دارند.
مهمترین نگرانی از شنیدن اسم جیوه در ترکیبات این مواد ناشی میشود .همۀ ما دربارۀ
خواص س ّمی جیوه چیزهایی شنیدهایم ،بنابراین طبیعی است که نگران باشیم در ما ّدۀ داخل
ّ
دهانمان جیوه بهکار رفته باشد ،ا ّما بهراستی جیوۀ بهکار رفته در این ما ّده که برای پرکردن
دندان معمول است ،چقدر میتواند سالمتی ما را تهدید کند؟ آیا باید به دندانپزشک خود
بگوییم که از بهکاربردن آمالگام در دندانهای ما خودداری کند؟
دکتر علی مرسلی

*

ترمیم آمالگام چیست؟
در کشور ما ترمیم آمالگام به نام پرکردگیهای غیرهمرنگ یا سیاه
شناختهشده است و در دنیا نیز بیماران آن را به نام پرکردگی نقره
( )silver fillingsمیشناسند .در ترکیب این ما ّده عالوه بر جیوه،
آلیاژهای نقره ،قلع ،مس و برخی آلیاژهای دیگر احتمالی مانند زینک،
در درصدهای متفاوت استفاده میشود .ترمیمهای آمالگام بیش از
 150سال است که در دهان صدها میلیون نفر استفاده شد ه است،
مدت
بنابراین همۀ عوارض و مشکالت احتمالی ایجادشده ،در این ّ
طوالنی قابل بررسی بوده است.
آیا ترمیم آمالگام برای سالمتی مضر است؟
بخار جیوه برای سالمتی مضر است و در کلیهها و مغز میتواند
عوارضی ایجاد کند ،ا ّما عوارض آن برای بیماران به گونهای نیست
مدت زیادی نشان
که اثر کلینیکی داشته باشد .بررسیهای طوالنی ّ
داده است که جیوۀ پرکردگی برای بیماران خطری ندارد؛ بهطوری
مؤسسۀ غذا و داروی امریکا (- )FDAکه ارگان بسیار سختگیری
که ّ
در این زمینههاست -استفاده از آمالگام را در افراد باالی شش سال
بالمانع دانسته است .در افراد زیر شش سال نیز شواهدی از خطر
ترمیمهای فلزی حاوی جیوه برای سیستم عصبی وجود ندارد ،ا ّما
از آنجا که شواهد بیخطر بودن هم کافی نیست ،استفاده از ترمیم
آمالگام در کودکان زیر شش سال منع شده است.

جیوۀ آمالگام و جیوۀ غذاهای دریایی
خطر جیوۀ آمالگام از خطر جیوۀ بسیاری از غذاهای دریایی کمتر
است .البته نوع جیوۀ پرکردگی ( )elementalمتفاوت از جیوۀ
غذاهای دریایی (نوع متیل مرکوری) است ،ا ّما مصرف دو وعده غذای
دریایی در هفته جیوۀ بیشتری نسبت به یک ترمیم با این ما ّده وارد
بدن میکند ،که البته هر دو مورد خطری برای سالمتی ندارند.
آیا ترمیمهای آمالگام را باید عوض کنیم؟
برخی از افراد و حتّی دندانپزشکان نیز بیماران را تشویق به تعویض
ترمیمهای فلزی میکنند ،ا ّما در حقیقت نیازی به این کار وجود
ندارد ،زیرا خارج کردن ترمیم سبب میشود بخار جیوۀ بیشتری ایجاد
شود و زیان بیشتری نیز دارد FDI .نیز بیماران را از تعویض این
ترمیمها در دندانهای سالمی که ترمیم آنها مشکلی ندارد ،منع
کرده است.
آمالگام در خارج از ایران در چه کشورهایی استفاده
میشود؟
آمالگام ترمیمی است که از نظر اقتصادی برای بیماران بهصرفهتر
از ترمیمهای رزینی کامپوزیتی همرنگ است .گاهی ممکن است که
این شبهه پیش آید که در خارج از ایران از این ما ّده استفاده نمیشود
(بیمارانی که از اروپا میآیند ،به این شبهه دامن میزنند) ،در حالی
واقعیت غیر از این است .در بیشتر کشورهای دنیا آمالگام در
که
ّ
ّ
محل
مقیاس وسیع برای بیماران استفاده میشود .کشور امریکا -که
تولّد علم دندانپزشکی معاصر است -پیشگام تداوم استفاده از این
ما ّده با ترکیب جیوه برای بیماران است( ADA .انجمن دندانپزشکان
امریکا) و  FDIنیز استفاده از این ما ّده را تأیید کردهاند.
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در استرالیا ،بریتانیا ،فرانسه و  ...نیز سازمانهای متولّی
رسمی ،استفاده از آمالگام را بالمانع دانستهاند ،ا ّما در
کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد و نروژ استفاده از
این ما ّده معمول نیست ،چرا که در این کشورها قانونی
وجود دارد که استفاده از فرآوردههای حاوی جیوه را
مختص آمالگام نیست
ممنوع میکند .البته این قانون
ّ
و باطریهای جیوه ،دماسنجها و فشارسنجها و  ...را
نیز دربرمیگیرد .استفاده از این ما ّده در این کشورها
نیز بهطور موردی در کلینیکها منع قانونی ندارد ،ا ّما
توجه به خطرات محیط زیستی دفع ضایعات حاوی
با ّ
جیوه ،استفاده از این نوع ترمیم در اسکاندیناوی و اروپا
نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است.
شرکتهای بیمه نیز در سالهای اخیر ترمیمهای
آمالگام را در برخی از کشورها تحت پوشش قرار
نمیدهند که البته این تصمیم بیشتر دالیل اقتصادی
دارد تا علمی .از این رو استفاده از این ما ّدۀ ترمیمی در
برخی کشورها محدود شده است.

جیوۀ آمالگام و خطرات آن

دندانپزشکان بیولوژیک چه میگویند؟
شاخهای مندرآوردی از دندانپزشکی ،به نام
دندانپزشکی بیولوژیک یا هولیستیک ا ّدعا کرده است که
بسیاری از بیماریها به دلیل این ترمیمها ایجاد شدهاند
و منشأ بیماریهایی مانند اوتیسم ،آلزایمر ،افسردگی،
آنمی ،آلرژی ،آلزایمر و  ...به آمالگام نسبت داده شده
است .البته انجمن آلزایمر امریکا ،انجمن دندانپزشکان
امریکا ،سازمان دارو و غذای امریکا و دهها سازمان رسمی،
همچنین مجمع علمی و ژورنالهای معتبر دنیا تمام این
ا ّدعاها را از اساس نادرست میدانند و هیچگونه ارتباطی
را بین این بیماریها و نوع ترمیم ،وارد نمیدانند ،ا ّما
دندانپزشکان بیولوژیک با استفاده از قدرت رسانهای و
طبابت مبتنی بر ارعاب سعی در ترساندن مردم دارند.
آمالگام یا کامپوزیت؟ کدامیک بهتر
است؟
امروزه با استفاده از تکنولوژی نانو ،ترمیمهای رزینی
کیفیت،
جدید -که به کامپوزیت معروف هستند -به
ّ
استحکام و زیبایی باالیی رسیدهاند .بنابراین ترمیمهای
کامپوزیت اگر اصولی استفاده شوند ،از نظر استحکام با
اسیت تکنیکی
آمالگام تفاوتی ندارند ،ا ّما با ّ
حس ّ
توجه به ّ
هنوز هم در همه جا نمیتوان از کامپوزیت با خیال
آسوده استفاده کرد .همچنین بهتر است انتخاب ما ّدۀ
ترمیمی با مشورت بیمار و دندانپزشک ،با درنظر گرفتن
خاص دندان و مزایا و معایب اختصاصی آن باشد.
شرایط
ّ
بنابراین نمیتوان نسخۀ واحدی را برای انتخاب نوع ما ّدۀ
پرکردگی در همۀ موارد پیچید ،زیرا بهترین انتخاب
وابسته به شرایط متفاوت است.
تخصصی
متخصص درمان ریشه ،بورد
* دندانپزشک،
ّ
ّ
اندودانتیکس

www.drmorsali.com
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بهداشت داهن و دندا ن

ارتباط از دست دادن دندان با
اختالل شناختی و زوال عقل!
ایرنا :به گزارش سایت هلث دی نیوز ،پژوهشگران دریافتند :افراد
بزرگسالی که تعداد دندان کمتری دارند ،بیشتر در معرض خطر
پیشرفت بیماری اختالل شناختی و زوال عقل هستند.
معموالً از دست دادن یک یا دو دندان در بزرگسالی اجتنابناپذیر
است .دندانهای کودک بهصورت طبیعی میافتند ،ا ّما دندان دائمی
بزرگساالن به خودی خود نمیافتد .اگر از دست دادن دندان بخشی
اجتنابناپذیر از بزرگسالی نیست و دندانها در این دوره از زندگی به
خودی خود نمیافتند ،پس چه علّت دیگری میتواند سبب افتادن
آنها شود! اعتقاد عمومی بر این است که ضعف بهداشت دهان
توجهی در مراقبت از دندانها ،همچنین بیماری و یا آسیب
و بی ّ
فیزیکی علّت از دست دادن دندان در بزرگسالی است.
یک پژوهش جدید نشان میدهد که اساساً از دست دادن دندان
میتواند شاخصی برای زوال شناختی و دمانس باشد .به عقیدۀ
پژوهشگران اغلب مردم نسبت به بهداشت دهان و مراقبت از دندان
آگاهی ندارند و از دندانهای خود بهخوبی مراقبت نمیکنند .همچنین
به نظر این پژوهشگران از بین رفتن دندان با افزایش خطر اختالل
شناختی و زوال عقل در بزرگساالن ارتباط دارد و مراقبت خوب از
دهان ،خطر ابتال به این بیماری را تا یک چهارم کاهش میدهد.
در پژوهشی جدید ،دکتر دیانا سوروتی کوپال از دانشگاه «فدرال ریو
گرانده دو سول» در برزیل و تیم وی ،دادههای ده گزارش پژوهشهای
قبلی را تلفیق کردند و پس از بررسی نظاممند این پژوهشها دریافتند
که اختالل روانی و زوال عقل با از دست دادن دندان افزایش مییابد.
بر اساس این پژوهش ،افرادی که کمتر از بیست دندان داشتند،
افزایش خطر ابتال به پیشرفت اختالل شناختی در آنها  26درصد
بود ،وضعیتی که اغلب به بیماری آلزایمر منجر میشود .همچنین
افزایش احتمال ابتالی این افراد به زوال کامل عقل در قیاس با افرادی
که بیست دندان یا بیشتر از این تعداد داشتند 22 ،درصد بود .علّت
افزایش و کاهش اختالل شناختی و پیامدهای آسیبشناسانۀ آن را
که شامل زوال عقل و بیماری آلزایمر است -میتوان به جویدنغذا نسبت داد که باعث افزایش جریان خون به مغز و بهبود حافظه
میشود .دکتر دیانا گفت :پژوهشهای قبلی ارتباط بین بهداشت
دهان و عملکرد شناختی را نشان میدهد و نتایج این پژوهش بر
اهمیت مسواک زدن مرتّب و استفاده از نخ دندان تأکید میکند.
ّ
این پژوهشگر افزود :در نتیجۀ این بررسی شواهدی به دست آمد
که نشان میدهد از دست دادن دندان خطر اختالل شناختی و زوال
عقل را افزایش میدهد .با وجود این برای شناسایی
مبنای بیولوژیکی این ارتباط
به پژوهش بیشتری
نیاز داریم .نتایج
این پژوهش در
JDR
مجلّۀ
Clinical and
Translational
Research
منتشر شد.

ّ
ط ّب سنتی
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طب سنّتی و گیاهان دارویی
ّ
درمان سردرد و
حالت تهوّع با زنجبیل!

خبرگزاری مهر :زنجبیل گیاهی ممل ّو از انواع ویتامینها و موا ّد
معدنی است که به درمان سردردهای اتّفاقی کمک میکند.
زنجبیل حاوی منیزیم ،روی و کروم است که موجب افزایش
جریان سالم خون میشود و در عوض از سرد شدن ،تب و
عرقکردن بیش از اندازۀ بدن جلوگیری میکند .همچنین برای
کاهش درد و التهاب ،مانند آسپرین و ایبوپروفن عمل میکند؛
از این رو برای درمان سردرد ،چای زنجبیل میتواند مفید
باشد .مصرف زنجبیل به از بین رفتن حالت ته ّوع نیز کمک
میکند .پژوهشگران به هشتاد دانشجوی افسری دریایی یک
مدت چهار ساعت
گرم پودر زنجبیل یا دارونما دادند؛ در طول ّ
سفر دریایی ،آنهایی که زنجبیل مصرف کرده بودند ،حالت
ته ّوع کمتری را گزارش کردند.
زنجبیل با مقابله با رسوبات چربی -که معموالً در عروق
خونی مشاهده میشود -به بهبود سیستم ایمنی بدن هم
کمک میکند .همچنین عفونتهای باکتریایی معده را کاهش
میدهد و با سرفههای بد یا سوزش و خارش گلو مقابله میکند.
در بسیاری از زنان ،مصرف زنجبیل میتواند به تسکین
دردهای شکمی دورۀ عادت ماهانه کمک کند .همچنین تأثیر
این داروی گیاهی در کاهش التهاب و حالت ته ّوع دورۀ بارداری
اثبات شده است.

پیشگیری از سرطان دهان
با عصارۀ کلمبروکلی!
شفاآنالین :در بررسی جدید ،پزشکان مشاهده کردهاند که عصارۀ
مجدد تومورهای سرطانی در افرادی که پیش
کلمبروکلی میتواند از رشد ّ
از این دچار سرطان سر و گردن بودهاند ،پیشگیری کند.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا ،هر سال بیش از
سی هزار مورد جدید از سرطان دهان در این کشور تشخیص داده شده و
بیش از هشت هزار مورد فوتی بر اثر ابتال به این سرطان گزارش میشود.
بنا به گفتۀ پزشکان آمریکایی ،بیماران مبتال به سرطان سر و گردن پس
مجددا ً با گسترش سلولهای سرطانی
از آنکه تحت درمان قرار میگیرندّ ،
روبهرو میشوند که دیگر فرصت کافی برای درمان آن وجود ندارد.
متأسفانه تالشهای
«جولی باومن» ،نویسندۀ ارشد این پژوهش گفت:
ّ
پیشین برای ارائۀ داروی پیشگیرانه جهت کاهش خطر ناشی از این
تحمل و پرهزینه بوده است.
بیماری ،ناکافی ،غیرقابل ّ
پژوهشگران با بیان اینکه سبزیجاتی همچون کلمبروکلی حاوی میزان
باالیی از ترکیب مولکولی به نام «سولفورافان» است ،اظهار داشتند :در
این بررسی سلولهای سرطانی سر و گردن انسان در محیط آزمایشگاهی
تحت درمان قرار گرفته ،سپس وضعیت آنها با سلولهای سالم دیوارۀ گلو
و دهان مورد مقایسه قرار گرفت .پژوهشگران آمریکایی مشاهده کردند:
ترکیب سولفورافان موجب میشود که سطح پروتئینهای ف ّعالکنندۀ
ضد سرطانی دارند و سلولها را در برابر سرطان
ژنهایی که خاصیت ّ
حفظ میکنند ،افزایش یابد.

مصرف بادامزمینی سالمت قلب را تضمین میکند!
خبرگزاری مهر :مصرف روزانۀ بادامزمینی فواید زیادی برای سالمت دارد که ازجمله میتوان به حفظ سالمت قلب ،تأمین موا ّد ّ
مغذی فراوان برای
بدن و کاهش احتمال خطر بیماری عروق کرونر با کنترل چاقی اشاره کرد.
به گفتۀ پژوهشگران ،بادامزمینی عالوه بر چربی مونوی اشباعنشده ،حاوی سایر موا ّد ّ
مغذی مانند ویتامین  ،Eفوالت ،پروتئین و منگنز است که
همگی موجب بهبود سالمت قلب میشوند .شماری از پژوهشهای جدید نشان میدهد که بادامزمینی غنی از آنتیاکسیدان است و زنانی که حداقل
در هفته سی گرم بادامزمینی یا کرة بادامزمینی میخورند ،بیستوپنج درصد کمتر در معرض احتمال خطر ابتال به سنگ کیسۀ صفرا قرار دارند.
به گفتۀ کارشناسان تغذیه میتوان با مصرف کرة بادامزمینی به جای کره یا گنجاندن آن در ساالدها و پیشغذاها ،مصرف ّ
منظم بادامزمینی را در
متخصصان ،افرادی که حداقل دو بار در هفته مغزهای آجیلی میخورند ،کمتر از دیگران دچار اضافهوزن میشوند.
برنامة غذایی گنجاند .همچنین به گفتة
ّ
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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 به یک رژیم
بلندمدت خطر ابتال به فشار
غذایی سالم موجب کاهش
ّ
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» .وی در 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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ّ
ط ّب سنتی

تقویت حافظه
با چای نعناع و رزماری!

نتایج پژوهشی که در  British Psychological Societyبه چاپ رسیده
است ،نشان میدهد که چای نعناع و رزماری برای بهبود حافظه مفیدند.
پژوهشگران دانشگاه نورتومبریای انگلیس روی  180شرکتکننده
بررسیهایی انجام دادند؛ آنها به گروهی از شرکتکنندهها چای نعناع ،به
گروهی دیگر چای بابونه و به گروه آخر آب گرم دادند .شرکتکنندههای این
پژوهش قبل از مصرف نوشیدنیها به پرسشنامههایی جواب دادند؛ بعد از
بیست دقیقه از مصرف نوشیدنیها حافظۀ افراد و عملکرد ذهنی آنها مورد
متوجه شدند که چای نعناع بهطور چشمگیری
بررسی قرار گرفت .پژوهشگران
ّ
مدت و قدرت تمرکز میشود .حال اینکه
باعث بهبود عملکرد حافظۀ طوالنی ّ
این اتّفاق در افرادی که چای بابونه یا آب خورده بودند ،مشاهده نشد .چای
بابونه در مقایسه با چای نعناع و آب ،باعث کندشدن حافظه و کاهش سرعت
محرکی نعناع فلفلی
عمل آن میشود .در واقع پژوهشگران بهطور علمی تأثیر ّ
و آثار آرامشبخشی بابونه را به اثبات رساندند.
همچنین پژوهشگران آثار روغن رزماری را روی حافظۀ افراد باالی
شصتوپنج سال مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که عطر رزماری
باعث بهبود حافظۀ این افراد میشود ،بهطوری که بهتر میتوانند کارهای
روزمره را به خاطر داشته باشند و در ذهنشان مرور کنند.
ّ
در واقع نتایج این بررسی نشان داد که عطر عصارۀ روغن رزماری میتواند
باعث بهبود عملکرد ذهنی افراد بزرگسالی شود که از سالمت خوبی
برخوردارند.

خوردن آب گریپفروت ،جلوی چاقی را میگیرد
سالمانه :دانشمندان میگویند :نوشیدن آب گریپفروت همراه غذا ،مث ً
ال غذاهای چرب ،کمک میکند که کمتر چاق شوید .به
گزارش دیلیمیل ،محقّقان همچنین معتقدند که آب گریپفروت به اندازة دارو میتواند در پایین نگهداشتن قند خون مفید باشد.
مدعی هستند که نتیجة
البته این نظریه ،نتیجة بررسی روی موشهای آزمایشگاهی است ،ولی دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا ّ
تحقیقشان ُمهر تأییدی است بر پژوهشهای قبلی که روی انسانها صورت گرفته است .دهههاست که یک رژیم غذایی به نام
رژیم گریپفروت مطرح است که در آن ،فرد همراه با غذا گریپفروت یا آب آن را میخورد .حاال نتیجة یک پژوهش،
کاربردی بودن این رژیم را تأیید کرده است.
متوجه شدند ،موشهایی که
محقّقان برای سه ماه به موشها غذای چرب دادند و در نهایت
ّ
همراه غذایشان آب گریپفروت میخوردند ،در مقایسه با آنهایی که آب میخوردند،
هجده درصد الغرتر بودند .نتیجة این بررسی در مجلّة  Plos oneمنتشر شده است.
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احسـاس تنهـایی

دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی

*

وقتی راجع به احساس تنهایی صحبت میکنیم ،باید بدانیم که دو نوع تنهایی منفی و مثبت وجود دارد .منشأ
تنهایی منفی ناتوانی است ،بنابراین این نوع تنهایی نیاز به رسیدگی درمانی یا آموزش و مهارتپذیری دارد؛ در
حالی که تنهایی مثبت ،یک قدم در راه رشد و ارتقای روانی ماست.
«تفرد» میداند .در
کارل گوستاو یونگ ،روانپزشک سوئیسی ،رشد انسان را دو مرحلۀ «اجتماعیشدن» و
ّ
مرحلۀ اجتماعیشدن ،ما یاد میگیریم که چگونه در اجتماع پذیرفته شویم؛ یعنی درواقع قاعدۀ بازی اجتماعی
را یاد میگیریم .چون ما انسانها موجوداتی اجتماعی هستیم و نیاز داریم در جامعه پذیرفته شویم ،عضو یک
اجتماع باشیم ،کار تیمی کنیم ،نوازش بدهیم و نوازش بگیریم.
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بعضی آدمها به دالیل مختلف در مرحلۀ اجتماعیشدن کم
میآورند و نمیتوانند در یک جامعه پذیرفته شوند و دادوست ِد
احترام ،نوازش و دیدهشدن داشته باشند ،مث ً
ال آدمهایی که در ابتدای
زندگیشان در محیط بسیار ناامنی رشد کردهاند ،یاد میگیرند که
آدمها خطرناک هستند و اجتماع ناامن است؛ آنها همیشه در حال
ترسیدن از دیگران هستند ،بنابراین رفتارشان با دیگران یا اجتنابی
است یا پرخاشگرانه؛ یعنی یا به دیگران حمله میکنند یا در سنگر
میروند و از دیگران پنهان میشوند ،مانند شخصیتهای پارانوئید
که به همه بدگمان هستند ،با همه سر جنگ دارند و همیشه فکر
هم و غمشان این است
میکنند که دیگران دشمنانی هستند که ّ
که به آنها ضربه بزنند .یا مثل شخصیتهای اجتنابی که مدام
فکر میکنند که مورد انتقاد دیگران قرار خواهند گرفت و از ترس
اینکه مورد حملۀ دیگران قرار گیرند ،درون الک تنهایی خودشان
میخزند و از دیگران فاصله میگیرند .این نوع تنهایی ،تنهایی
بیمارگونه است و این آدمها باید یاد بگیرند که عضو جامعهبودن را
تجربه کنند و هزینۀ آن را هم بپردازند.
وقتی ما عضو یک جامعه میشویم ،باید یکسری قواعد را رعایت
ضد اجتماعی هم دوست دارند عضو جامعه
کنیم؛ شخصیتهای ّ
باشند ،ا ّما قواعد جامعه را رعایت نمیکنند .این شخصیتها هم برای
اینکه بتوانند به مرحلۀ اجتماعیشدن برسند ،دچار مشکل هستند
و طرد میشوند .بنابراین خیلی وقتها تنها ماندن و طر د شدن
ت کردن تعامالت پیچیدۀ
ناشی از این است که ما توانایی مدیری 
اجتماعی را نداریم .گاهی این ناتوانی یک ناتوانی زیستشناختی و
ناشی از بیماری است ،مانند کسانی که اختالالت اوتیستیک دارند
یا کسانی که مبتال به اسکیزوفرنیا هستند .ا ّما خیلی وقتها این
ناتوانی تربیتی است ،مانند کسانی که دچار اختالالت شخصیتی
طی درمان ،یک مرحلۀ جامعهپذیری را
هستند و نیاز دارند در ّ
طی کنند و ترسهایشان نسبت به مردم تعدیل شود ،همچنین
مهارتهای برقراری ارتباط را بیاموزند و بتوانند قواعد اجتماع را
رعایت کنند .اگر به تماشای فیلم عالقه دارید« ،گود ویلهانتینگ»
فیلم خوبی است که در مورد شخصیتی به نام ویل است که «مت
دیمون» نقش او را بازی می کند« .ویل» هوش زیادی دارد ،ولی
چون در کودکی در محیط ناامنی پرورش یافته ،نمیتواند با دیگران
صمیمی باشد و درمانگری که «رابین ویلیامز» نقش او را بازی
میکند ،موفق میشود این جوان منزوی را که ب ه خاطر ترسش در
کودکی نسبت به دیگران پرخاشگر و سرد شده است ،درمان کند تا
بتواند وارد رابطه صمیمانه شود.
«تفرد» وجود دارد .در
در رشد روانی ما مرحلۀ دیگری به نام
ّ
این مرحله ما بعد از اینکه در جامعه ب ه عنوان یک عضو پذیرفته
شدیم و دادوستد نوازش کردیم ،وقتش میرسد که از خلاّ قیت
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خود استفادهکنیم تا چیزی را به جامعۀ بشریت بیفزاییم ،مث ً
ال یک
رسالت شخصی ،یک محصول یا یک آفرینش منحصر بهفرد .انسان
تنها موجود خلاّ قی است که میتواند الگو یا سازههایی را بدون
سابقۀ قبلی ایجاد کند .خلاّ قیت امری بالق ّوه است و همه در کودکی
انباشته از این سرمایه هستیم ،ولی در مرحلۀ اجتماعیشدن یاد
تخیل ،خلاّ قیت ،خیالبافی و
میگیریم که بخش زیادی از
ّ
افسانهسازی خودمان را سرکوب کنیم تا بتوانیم قواعد اجتماعی را
بپذیریم .مأموریت رشدی مرحلۀ دوم زندگی این است که بتوانیم
خلاّ قیت خود را بازیابی کرده و خویشتن خویش را خلق کنیم.
ما خیال میکنیم انسان تنها موجودی است که قادر است در خلق
خویشتن مشارکت کند و صرفاً محصول غریزه یا قواعد اجتماعی
نباشد .انسانی که توانسته است در اجتماع پذیرفته شود ،حاال در
دورۀ بحران میانسالی یا بحران معنا و یا بحران وجودی قرار میگیرد
و با وجود اینکه در بازی اجتماعی و دادوستد اجتماعی کام ً
ال مو ّفق
است و نوازش و احترام دریافت میکند ،ا ّما همچنان احساس خأل
دارد و آن احساس ،برای یک آدم کام ً
ال مو ّفق نشاندهندۀ این است
که چیزی در درون او وجود دارد که او هنوز نتوانسته آن را پر کند و
از بیرون هم پر نمیشود و اینجاست که کارل گوستاو یونگ درمان
بحران معنا یا بحران وجودی یا بحران میانسالی را رفتن به تنهایی
و تأ ّمل و اکتشاف درونی میداند .این چیزی است که در بسیاری از
داستانهای عارفانه هم شبیه آن را شنیدهایم که فردی برای کشف
خویشتن منحصربهفردش رو به اعتکاف ،عزلت ،تنهایی ،دروننگری
و مراقبه میآورد.
درواقع این تنهایی مثبت است که انسان بخشی از روابط خودش
مدت بیشتری را با خودش تنها میشود و
را قطع یا کم میکند و ّ
به رؤیاها و احساسات خویش میپردازد .در حقیقت روانکاوی یک
شیوۀ مدرن برای این دروننگری و خوداکتشافی است .این نوع
تنهایی یعنی تنهاییای که فرد به شکل ف ّعال آن را انتخاب میکند،
نه به دلیل اینکه از مردم میترسد و از آنها زخم خورده و با شعار
«دال خو کن به تنهایی که از تنها بال خیزد» ،ناتوانی خودش را
توجیه میکند ،بلکه به سبب این است که نیاز دارد به یک سفر
درونی برود و با خودش تنها شود تا چیزی را درون خود کشف کند.
این تنهایی برای برقرار کردن ارتباط با بخش معنوی درون ضروری
است .این نوع تنها شدن یک تنها شدن رشدی است.
برای درک بهتر این نوع از تنهایی می توانید کتاب «برف در
تابستان» سایادو اوجوتیکا را بخوانید و فیلم های سینمایی «توت
فرنگی های وحشی» (اینگمار برگمن) و «هشت و نیم» (فدریکو
فللینی) را ببینید .افتراق دادن این دو نوع تنهایی کاری ست بسیار
مهم چرا که برخورد با این دو نوع تنهایی باید کام ً
ال متفاوت باشد.
* روانپزشک

www.drsargolzaei.com
https://telegram.me/drsargolzaei
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تأثیر تلفن همراه بر باروری مردان
نقش مرد در یک بارداری خوب و بینقص و به دنیا آمدن نوزاد ،اگر از نقش زن بیشتر نباشد ،کمتر نیست .برای
یک بارداری خوب و کامل ،اسپرم باید در سالمت کامل و در عین حال آنقدر قوی باشد که بتواند به تخمک نفوذ
کند .این اسپرمها باید از نظر ساختاری سالم باشند تا در نهایت بارداری در سطحی عالی صورت گیرد .بروز هر
مشکلی در هر یک از این مراحل سبب بروز اختالل در فرایند باروری میشود.
طی زندگی خود مشکالتی در بارور شدن و داشتن فرزند دارند .مشکالت
حدود چهارده درصد زوجها در ّ
مردانه مسئول چهل درصد ناباروریهاست .در سالهای اخیر ،کیفیت اسپرمهای مردان کاهش یافته که میتواند
نشاندهندۀ تأثیر عوامل محیطی بر کیفیت اسپرمها باشد.
ترجمه و گردآوری:
*
الهام فاضلی

همراه با ابداع و همگانیشدن هر تکنولوژی جدیدی
مخرب این وسایل جدید بر
همیشه نگرانیهایی دربارۀ آثار ّ
سالمتی انسان مطرح میشود .بیشتر مردانی که در سنین
باروری هستند ،یک موبایل همراه خود دارند .تلفن همراه
از خود امواج الکترومغناطیسی منتشر میکند که بدن
انسان میتواند این امواج را جذب کند .این امواج ممکن
است باعث سردرد ،افزایش فشار خون و اختالل خواب
شوند .همچنین برخی بررسیها نشان دادهاند که این امواج
ممکن است منجر به اختالل باروری در انسان شود.
حرکت اسپرم منجر به رسیدن اسپرم به تخمک در بدن
زن میشود .نتایج پژوهشها نشان داده است که استفادۀ
مدت از تلفن همراه باعث میشود که حرکت اسپرمها
طوالنی ّ
کم شود .همچنین بررسیها نشان داده است که اسپرمها
زمانی که در معرض تابش امواج الکترومغناطیس ناشی
از دستگاه تلفن همراه قرار میگیرند ،ماندگاری کمتری
خواهند داشت و میزان مرگ اسپرمها بیشتر میشود.
اسپرم در انسان در بیضه آغاز به ساخته شدن میکند.
بیضه نمیتواند عملکرد درستی داشته باشد ،مگر اینکه
سردتر از بقیۀ بدن باشد .خوشبختانه آناتومی بدن مردان
طراحی شده که با ایجاد فاصلۀ بیضهها از بدن و
طوری ّ
ایجاد گردش خون مناسب ،درجۀ حرارت آن را تنظیم
میکند.
امواج الکترومغناطیس تلفن همراه خاصیت گرمازایی
دارند و هنگامیکه با بافتهای بدن برخورد میکنند ،جذب
بافت شده و باعث افزایش دمای آن میشوند .مردان بیشتر
اوقات گوشیهای تلفن همراه خود را در جیب شلوار قرار
میدهند که نزدیک اندامهای باروری آنهاست .انرژیای
که از طریق امواج الکترومغناطیس تلفن همراه منتقل
میشود ،باعث افزایش دمای بیضه در مردان میشود ،در
نتیجه این افزایش دما منجر به اختالل در تولید اسپرم
خواهد شد .مسئلة دیگر ،تولید رادیکالهای آزاد امواج
الکترومغناطیس تلفن همراه است که باعث آسیب به
ساختار پروتئینها و  DNAاسپرم میشود.

مدت زمان استفاده از تلفن همراه است و
کاهش کیفیت اسپرم ،وابسته به ّ
در افرادی که بیشتر از چهار ساعت در روز از تلفن همراه استفاده میکنند ،این
آسیب بیشتر است.
مردانی که خود را برای پدر شدن آماده میکنند ،بهخصوص آنهایی که دچار
مشکل ناباروری هم هستند ،بهتر است که گوشیهای تلفن همراه خود را به
مدت طوالنی در جیب شلوار خود قرار ندهند؛ در صورتی که چارهای جز این
ّ
کار ندارید ،بیدرنگ پس از رسیدن به منزل یا ّ
محل کار یا سوار شدن به خودرو،
آن را از جیب خود خارج کنید و در فاصلهای کمی دورتر از خود قرار دهید.
تخصصی بیولوژی تولید مثل
* دانشجوی دکترای
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