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ّ
حضرت محمد (ص):
خدا وند متعال مرا هب هفت چیز سفارش فرمود:

• خالص کردن عبادات و اعمال ربای خدا رد پنهان و آش کارا
• دادگری و عدا لت رد حال خشم و غضب
• میاهنروی رد خرج کردن هب هن گام فقر و رثوتمندی
•عفو کردن کسی که هب من ستم کرده
• عطا کردن هب آن کس که مرا محروم کرده
• پیوند با رفیق و خویشاوندی که از من ربیده
خ
س
ن
ه
عب
ن
ا
•اینکه سکوتم اندیشه ،م یاد خد و گا م رت باشد.
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بازیهای رایانهای و کودکان ما
بچهها «تبلت» در دست مشغول
ّ
بازی رایانهای هستند و من با د ّقت به
قهرمان بازی-
بازیهایشان نگاه میکنم.
ِ
بچهها مسئول هدایتش هستند-
که ّ
باید بهسرعت حرکت کند و حواسش
به موانعی که هر لحظه با سرعت به او
نزدیک میشوند ،باشد .در این شرایط
بچهها چه اتّفاقی میافتد؟
در مغز ّ
دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی
 -1من انسان را «حیوان تئاتریکال»
شدت در نقشهایش فرو
ه
ب
که
حیوانی
تعریف میکنم ،یعنی
ّ
میرود و نقشها نه تنها عملکرد ارادی که حتّی عملکردهای
فیزیولوژیک اتونوم او را نیز تحت تأثیر قرار میدهند .در وضعیت
«انگار که» (- )as ifکه در صحنۀ نمایش هنگام تماشای فیلم و
در حین بازی پیش میآید -فیزیولوژی ما نمیتواند خطر واقعی را
از خطر مجازی تفکیک کند و چنان واکنش نشان میدهد که گویا
واقعاً در میدان جنگ یا در شرایط بحرانی و اورژانسی دیگر قرار
دارد .بنابراین در هنگام این قبیل بازیهای رایانهای ،مقدار زیادی
بچهها و مقدار زیادی نوراپینفرین در
اپینفرین در جریان خون ّ
شکاف سیناپسهای مغز آنها آزاد میشود.

روضه بحار

 -2از دیدگاه شناختی ،این حیوانات کوچک تئاتریکال ،در
وضعیت آمادهباش قرار دارند ،چون قرار است هر لحظه با خطری
مواجه شوند و به آن واکنش نشان دهند .این وضعیت «آمادهباش»
«ترصد
را از نظر عملکرد مغزی  Hyper Vigilanceمینامیم که
ّ
توجه
مفرط» ترجمه شده است .مغز در حالت آمادهباشی دچار ّ
«توجه میدانی» مغز به جای تمرکز بر
میدانی میشود .در شرایط
ّ
مدت و عمق
یک نقطه ،بر نقاط زیادی تمرکز میکند و در عوضّ ،
توجهش به هر نقطه کاهش مییابد ،یعنی به همه جا زمان کمی
ّ
درازمدت این وضعیت
توجه میکند ،سپس آن را رها میکند .تکرار
ّ
ّ
که به علّت اعتیاد به بازیهای رایانهای رخ میدهد( -در بند بعدتوضیح میدهم) باعث میشود که مغز این وضعیت خطر را دائمی
ارزیابی کند و وضعیت معمول خود را با این حالت تطبیق دهد.
این وضعیت شبیه همان حالتی است که در مغز کودکان دچار
توجه) رخ
( Attention Defecit Disorderبیشف ّعال /کم ّ
مدت
توجه میدانی است .آنها ّ
میدهد .مغز کودکان  ADDدچار ّ
محرک تمرکز میکنند و بهسرعت به نقطۀ دیگر
کوتاهی روی یک ّ
توجه تعریف میکنيم ،این
میپرند .از آنجا که تمرکز را توانایی حفظ ّ
کودکان را فاقد توانایی تمرکز میدانیم .توانایی نشستن در کالس
توجه طوالنی به درس دادن معلّم ،همچنین توانایی تمرکز
درسّ ،
طوالنی روی انجام تکالیف درسی برای این کودکان ممکن نیست.
درازمدت این قبیل بازیهای رایانهای باعث
از دیدگاه نظری ،انجام
ّ
میشود که مغز این کودکان شبیه به مغز کودکان  ADDشود.
 -3تنش روانی زیاد موقع انجام این قبیل بازیهای رایانهای
و پایان ناگهانی تنش هنگام پایان هر مرحله از بازی ،مغز را در
وضعیت  Tension-Relaxقرار میدهد و رفع آنی تنش منجر
به آزاد شدن مقدار زیادی دوپامین در «هستۀ آکومبنس» مغز

میشود که مرکز پاداش مغز و در ضمن «کانون اعتیاد مغز» است .با این
سازوکار ،این قبیل بازیهای رایانهای اعتیادآورند.
بنابراین مالحظه میکنید که این قبیل بازیهای رایانهای در نهایت
چه از نظر تغییرات شناختیای که در مغز ایجاد میکنند و چه از نظر
ّ
مخل ف ّعالیت درسی و
اعتیادزایی و وقتی که صرف خود میکنند،
تحصیلی کودکان است .اگر استفاده از این نوع بازیها محدود نشود،
محصل را باید با تشخیص «بیشف ّعالی/کمبود
جم ّعیت زیادی از کودکان
ّ
توجه» تحت درمان قرار دهیم.
ّ
در پایان ذکر این نکته ضروری است که همۀ بازیهای رایانهای
دارای این ویژگیها نیستند ،حتّی بهتازگی نرمافزارهای درمانگری تولید
شدهاند که میتوانند در درمان کودکان  ADDکمککننده باشند.
فهرست و کارکرد این نوع بازیها را روانشناسان و روانپزشکانی که در
معرفی خواهند کرد.
قلمرو درمانهای تکنولوژیک کار میکنند ،به شما ّ
دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی
روانپزشک

www.drsargolzaei.com
https://telegram.me/drsargolzaei
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گفتوگو با دکتر محسن مردانی

وقتی کودک میلنگد!
بچه که بودیم بیشتر ساعات ما به بازی در کوچه و حیاط میگذشت؛ از
ّ
قدیم هم گفتهاند« :بازی اشکنک داره ،سر شکستنک داره» .ما هم کم
پر و بالمان به این طرف و آن طرف نمیخورد.
تقریب ًا هر کودکی در زندگی خود حداقل یکبار دچار لنگیدن میشود.
خیلی وقتها این لنگش کودک به دلیل صدماتی است که در حین بازی
مدت زمان لنگش طوالنی میشود ،باید به فکر دالیل
میبیند .ا ّما وقتی ّ
دیگری بود .در همین مورد نزد دکتر محسن مردانی کیوی رفتیم .دکتر
مردانی ج ّراح ارتوپدی ،دانشیار گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی
گیالن ،فلوشیپ آرتروسکوپی زانو ،شانه و صدمات ورزشی از دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و عضو انجمن ج ّراحان ارتوپدی
طب ورزشی ایران ،همچنین عضو انجمن
ایران ،انجمن ج ّراحان زانو و ّ
ج ّراحان شانۀ ایران است .وی از سال  1390ریاست بخش ارتوپدی
بیمارستان پورسینای رشت را نیز بر عهده دارد .شرح گفتوگو را در
ادامه میخوانید.
گفتوگو :ناهید آهنگری

لنگیدن در کودکان یعنی چه و در چه سنّی آغاز
میشود؟ آیا ابتال به عفونت هم میتواند باعث
لنگیدن کودک شود؟

لنگیدن یکی از شایعترین علل مراجعه به پزشکان
متخصص ارتوپدی در سنین کودکی است .این لنگش
ّ
ممکن است در سنین مختلف کودکی خود را نشان دهد و
مهم لنگیدن
دالیل مختلفی هم میتواند داشته باشد .از علل ّ
بچهها میتوان به عفونتهای گذرای مفصل زانو و هیپ،
در ّ
عفونتهای عمقی ،شکستگیها و دررفتگیها ،همچنین
سیاهشدگی استخوان لگن اشاره کرد که تشخیص هر
کدام نیاز به معاینه و بررسی دقیق دارد .ضربه و کشیدگی
عضالت ،التهاب تاندونها ،اختالالت عصبی یا عضالنی،
ضربه به اندامها و وجود میخچۀ پا نیز میتواند از علل لنگش
کودکان باشد.
آیا لنگش را قبل از یک سالگی میتوان تشخیص
داد؟

بچه راه نمیرود ،بنابراین
تا قبل از یک سالگی معموالً ّ
لنگش وجود ندارد و اگر مشکلی در مفاصل یا اندام بیمار
باشد ،معموالً ناشی از عدم قرینگی در هر دو اندام یا بدشکلی
در اندامهاست که باعث میشود پدر و مادر فرزند خود را به
متخصص ارجاع دهند.
پزشک
ّ
ّ
مشخص میشود و خانواده
لنگیدن با چه عالئمی
متوجه این مشکل شوند؟
با دیدن چه عالئمی باید
ّ

هرگونه راه رفتن غیرطبیعی از نظر پدر و مادر نیاز به
متخصص دارد .در بیشتر اوقات
بررسی و ارجاع به پزشک
ّ

عکس :امیر ابراهیمی

طی ورزش و بازی است که معموالً در
لنگش به علّت ضربات خفیف به لگن ّ
عرض چند روز خوب میشود ،ا ّما لنگش بیش از یک هفته نیاز به بررسی
تورم پا ،تب یا سایر عالئم
و علّتیابی دارد و در صورت مشاهدۀ درد شدیدّ ،
عفونت بهتر است که حتماً به پزشک مراجعه کنند.
بچهها چیست؟
شایعترین ع ّلت لنگیدن در ّ

بچهها عفونتهای گذرا و ویروسی در
یکی از شایعترین دالیل لنگیدن ّ
بچهها بهجز لنگیدن ،هیچگونه عالئم دیگری
مفصل لگن و زانوهاست .این ّ
ندارند .معموالً درد ندارند یا حداکثر درد مختصری دارند؛ حال عمومی کودک
خوب است و تب ندارد و همۀ عالئم آزمایشگاهی او طبیعی است .گاهی دو
هفته پس از سرماخوردگی ،کودک با همان ویروس مولّد سرماخوردگی دچار
عفونتهای ویروسی مفاصل هیپ و زانو میشود؛ در این موارد نیاز به اقدام
طی دو تا سه هفته بهخودیخود بهبود مییابد.
ّ
خاصی نیست و ّ
بچهها هم میتواند باعث مشکالتی مثل درد
آیا قد کشیدن ّ
اندامها و لنگیدن شود؟ آیا همیشه ع ّلت لنگش کودک به پاها و
کمرش ربط دارد؟

بچه نمیشود.
این احتمال وجود دارد ،ا ّما معموالً درد گذراست و باعث لنگش ّ
درد در موارد نادری ممکن است به دالیل عصبی از ناحیۀ ستون فقرات ایجاد
شود که این مسئله در اطفال نادر بوده و بیشتر در بزرگساالن شایع است .گاهی
نیز درد مبهم داخل شکم یا لگن ،کودک را وادار به لنگش میکند.
لنگیدن چه عوارضی دارد؟

از مهمترین عوارض لنگیدن پیدایش مشکالت ظاهری است که میتواند
ضربههای روحی -روانی به کودک بیمار وارد کند؛ بهخصوص زمانی که کودک
سنوساالن یا همکالسیهایش مقایسه میکند ،این مسائل
سالمت خود را با هم ّ
توجه است .اختالالت عملکردی و همینطور احتمال ناهنجاری در ستون
قابل ّ
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فقرات نیز از سایر عوارض لنگیدن بهشمار میآید .بنابراین برای
کاهش این مشکالت باید درمان مناسب لنگش صورت گیرد.
راههای درمانی لنگش کودکان چیست؟

بسته به علّت لنگش در اطفال باید درمان مناسب انتخاب
توجه داشته باشیم که بسیاری از علل ایجادکنندۀ
شود .باید ّ
لنگش با درمان دارویی مناسب و فیزیوتراپی قابل اصالح
جراحی نیست ،ا ّما در مواردی مثل مشاهدۀ
است و نیاز به ّ
عفونتهای عمقی ،دفورمیتی یا سیاهشدگی مفاصل ،اقدامات
جراحی کمککننده خواهد بود.
ّ
دکتر محسن مردانی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ ،آرتروسکوپی شانه و زانو و
ّ
صدمات ورزشی
نشانی :پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ اول
www.dr-mardani.ir
تلفن33125776 :

کودکان مادران سیگاری
دچار مشکل کلیوی میشوند!

موبایل و تبلت میتوانند
س شوند!
باعث پیری زودر 

خبرگزاری مهر :از آنجا که سیگار کشیدن یک عامل خطرناک برای
نارسایی کلیه در بزرگساالن شناخته شده است ،گروهی به رهبری
دکتر کوجیکاواکامی ،دکتر مکی شینزاوا و دکتر موتوکو یاناگیتا از
دانشگاه کیوتوی ژاپن این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که آیا
سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری ممکن است بر سالمت کلیۀ
کودک تأثیر بگذارد؟
پژوهشگران وجود «پروتئینوری» ،یعنی وجود میزان باالی
پروتئین در ادرار را -که نشانهای از کاهش عملکرد کلیه است -در
ادرار  ۴۴,۵۹۵کودک بررسی کردند .در جمعیت مورد بررسی ۴.۴
درصد از زنان تنها قبل از بارداری سیگار میکشیدند و  ۱۶.۷درصد
در دوران بارداری سیگار کشیدن را ادامه دادند.
میزان پروتئینوری در سه سالگی ،در کودک مادرانی که در دوران
بارداری به سیگار کشیدن ادامه داده بودند ۱.۷ ،درصد ،در کودک
مادرانی که در دوران بارداری سیگار کشیدن را متو ّقف کرده بودند
 ۱.۶درصد و در کودک مادران غیرسیگاری  ۱.۳درصد بود .بدین
ترتیب پژوهشگران دریافتند که سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری
باعث افزایش  ۱.۲۴برابر خطر ابتال به پروتئینوری کودک میشود.
سیگار کشیدن مادران در دوران بارداری باعث تولّد زودرس،
وزن کم کودک هنگام تولّد و خفگی نوزادان میشود .یافتههای
این پژوهش عوارض جانبی سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری
را نشان میدهد.
مهمی است ،زیرا پروتئین
مسئلۀ
کودک
پروتئینوری
پیشگیری از
ّ
باال در ادرار کودک میتواند منجر به ابتالی بیماری مزمن کلیه در
بزرگسالی شود .این یافتهها -که در مجلّۀ بالینی انجمن امریکایی
نفرولوژی منتشر شده است -این مورد را نیز به فهرست عوارض
منفی سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری اضافه میکند.

آفتابنیوز :کارشناسان بهداشت هشدار دادهاند که استفادۀ بیش از
حد از ابزارهای الکترونیکی سبب بروز زودهنگام نشانههای پیری در
افراد میشود.
یک پژوهش جدید نشان داده است که استفادۀ بیش از حد از
ابزارهای الکترونیکی مانند تبلت و تلفن همراه عوارضی مانند افتادگی
پوست ،آویزانشدن غبغب و چین در باالی ترقوه ،همچنین ایجاد
خطوط اخم در صورت ،پف زیر چشم و خطوط افقی روی گردن با
برجستگیهای چربی را به همراه خواهد داشت.
این پژوهش نشان میدهد که احتمال بروز چینوچروک در افرادی
که بهطور مداوم و برای ساعتهای طوالنی از دستگاه الکترونیکی
دستی ،مانند گوشیهای هوشمند ،تبلت یا رایانه استفاده میکنند،
بسیار بیشتر است .خمکردن سر به هنگام ارسال پیام سبب بروز درد
در نواحی گردن ،پشت و شانه میشود .همچنین مشکالتی مانند
حسی ،سوزنسوزنشدن اندام فوقانی و درد دست ،بازو،
سردرد ،بی ّ
آرنج و مچ دست را به همراه خواهد داشت.
استفاده از تلفن همراه و اینترنت تلفن همراه همچنان رو به افزایش
است و میزان کاربران آن در ماه ژوئن سال  2016به  371میلیون
نفر رسیده است .الزم به ذکر است که چهل درصد از این کاربران را
جوانان بین گروه س ّنی نوزده تا سی سال تشکیل میدهند.
مکرر به جلو باعث تغییراتی در ستون
به گفتۀ کارشناسان خمشدن ّ
فقرات گردنی ،کمر ،رباطها ،تاندونها ،عضالت و بخشهای استخوانی
میشود .همچنین استفادۀ بیش از حد از گوشیهای هوشمند باعث
کوتاهشدن عضالت گردن میشود .این پژوهشگران تأکید کردهاند که
بهغیر از کوتاهشدن عضالت گردن ،چینوچروک و خطوط روی صورت
نیز بیشتر میشود و در نهایت پیری زودرس را برای افرادی که در
استفاده از لوازم الکترونیکی افراط میکنند ،به دنبال خواهد داشت.
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چرا بعضی از کودکان دزدی میکنند؟
قبل از اینکه هر تصمیمی دربارۀ برخورد با کودکی
که دزدی کرده بگیرید ،بهتر است اول بدانید
بچهها دزدی میکنند؛ این به شما کمک
که چرا ّ
میکند که بهترین راه را برای برخورد با وی پیدا
کنید.
دکتر مرسده رفیعی

اقتضای هر سن!
ظاهر ماجرا این است كه کودکی وسیله یا چیزی را -که مال خودش نیست-
بچهها در سنین مختلف به
برداشته و با خود به خانه آورده ،ا ّما واقعیت این است که ّ
دالیل مختلف ممکن است به وسایل دیگران دستبرد بزنند .این دالیل آنقدر با هم
فرق دارند که دیگر اسم همۀ این کارهای بهظاهر مشابه را نمیتوان دزدی گذاشت.
تا قبل از پنج سالگی!
برای کودکان سه تا پنج ساله برداشتن وسایل دیگران عملی عا ّدی و معمولی
است ،چراکه هنوز مفهوم مالکیت و حریم خصوصی را درک نمیکنند .آنها بهسختی
میفهمند نباید چیزی را -که متعلّق به آنها نیست -بدون اجازه بردارند ،زیرا که در
مرحلۀ خودمحوری از رشد خود قرار دارند و تص ّور میکنند که همه چیز در اختیار
آنهاست و هر کار بخواهند میتوانند انجام دهند .بنابراین بهتر است والدین آنها را
بهدلیل این رفتار (برداشتن بدون اجازۀ اشیای دیگران) تنبیه و سرزنش نکنند .در
عوض فرصت خوبی برای آنهاست که دربارۀ موضوع مالکیت و اشتباه بودن عمل
بچههای خیلی کوچک گاهی اشیائی را که دوست دارند،
کودک با او صحبت کنندّ .
برمیدارند ،بدون اینکه بدانند برای برداشتن آنها باید پول داد؛ آنها نمیدانند که
برداشتن چیزها بدون پرداخت پول کار نادرستی است .آنها هنوز مفهومی به نام
«دزدی» را نیاموختهاند.
کودکان هفت تا دوازده سال!
کودکان از حدود شش سالگی به بعد ،نهتنها مفهوم مالکیت را درک میکنند ،بلکه
بهتدریج قادرند به اشتباه بودن عملشان نیز پی ببرند .زمانی که آنها شروع به درک
حد و مرزهای مالکیت و رفتارهایی را که به
اینگونه مفاهیم میکنند ،والدین باید ّ
آنها دزدی گفته میشود ،برای آنها روشن کنند.
دوازده تا نوزده سالگی!
دزدیکردن در نوجوانان میتواند علل گوناگون داشته باشد .آنها مسلّماً میدانند
هیجان این کار دست به دزدی بزنند،
که نباید دزدی کنند ،ا ّما ممکن است به دلیل
ِ
یا چون دوستان آنها دزدی میکنند ،آنها هم این کار را بکنند .بعضی نوجوانان
متوجه کار آنها نشود یا بتوانند از زیر تنبیه
فکر میکنند که ممکن است کسی
ّ
دزدی در بروند .در نهایت ،دزدی برای برخی از نوجوانان راهی برای یاغیگری و
اعتراض به وضع موجود است .البته دالیل پیچیدهتری هم برای دزدی کودکان و
نوجوانان وجود دارد؛ این کار میتواند نشانهای از این باشد که آنها در شرایط

پُراسترسی قرار دارند که ممکن است در خانه ،مدرسه یا در
گروه دوستان باشد .گاهی آنها برای نشان دادن عصبانیت یا
بچهها فریاد
توجه این کار را میکنند .دزدی برخی از ّ
برای جلب ّ
کمکخواهی برای رهایی از آزارهای روحی و جسمی محیط خانه
بچهها دزدی نشانهای است که ما را به طرف
است .در این نوع ّ
مشکل اصلی هدایت میکند.
چرا كودكان دزدی میكنند؟

علل ما ّدی!
علل ما ّدی شامل نیازهای ما ّدی است .برخی از كودكان كه
زندگی فقیرانهای دارند ،یا این برداشت را از گذران زندگی خود
حد مطلوبی ارضا نمیشود ،دست
دارند و نیازهای اولیۀ آنان در ّ
به دزدی میزنند .در این حالتارضانشدن نیازهای ما ّدی از قبیل
تغذیۀ ناكافی ،لباس نامناسب ،نداشتن پولتوجیبی و اسباببازی
موجب میشود كه خردسال این نیازها را از طریق دزدی جبران
كند .پدر و مادرانی كه بهطور دائم از وضع اقتصادی خود شكایت
میكنند ،فرزند را غیرمستقیم به دزدی تشویق میكنند؛ در این
حالت ،انگیزۀ تم ّلك ،كودكان را به دزدی مجبور میكند.
علل روانی!
توجهی قرارگرفتن در خانواده
ی
ب
و
مهری
ی
ب
مورد
ناكامیها و
ّ
موجب میشود كه كودك به نوعی به واكنش در برابر این كمبودها
دست بزند .این موقعیت در فرزندان میانی و خانوادههایی كه
فرزندان زیادی دارند و مجال كافی برای ابراز عالقه نداشتهاند و به
نوعی آن كودك دیده نمیشود و نوازش كافی دریافت نمیكند،
بیشتر به چشم میخورد .وقتی سرقت با لجبازی و دروغگویی
همراه باشد ،واكنشی نسبت به ناسازگاری كودك با محیط
خانواده و انتقامجویی از والدین محسوب میشود .گرسنگی
عاطفی به گرسنگی فیزیولوژیك دامن میزند .او با دزدی و
خوردن خوراكیهای متن ّوع یا پوشیدن لباسها و استفاده از
وسایل مختلف این گرسنگی عاطفی را پوشش میدهد.
محبت موجب اضطراب میشود .جبران احساس
محرومیت از ّ
ناامنی حاصل از رفتار خشونتآمیز والدین در
حسادت ،احساس
ِ
منزل ،وجود ناپدری و نامادری ،انتقال از پدر یا مادر به دیگری،
آرزوی به دستآوردن اشیای پرزرقوبرق كه جز از طریق دزدی،
رسیدن به آنها ناممكن است ،صدمهزدن به دیگران به منظور
تخلیۀ عقدههای روانی و محدودیت قائل شدن و سختگیریهای
والدین همگی در این مقوله معنا مییابد.
علل اجتماعی!
كودك دزدی را یاد میگیرد و والدین نخستین سرمشق كودك
هستند .چنانچه آنان مرتكب این عمل شوند ،یا حتّی به شوخی
از انجام آن سخن بگویند ،طفل آن را میآموزد .همچنین آنان
سرقت را از دوستان ،همبازیها و همسایگان خود یاد میگیرند.
ضعف مذهبی ،سقوط ارزشهای اخالقی ،محیط اجتماعی
نابسامان،كنترل نکردن رفتار كودك ،قحطی ،بحرانهای حاصل
از جنگ ،زلزله و آتشفشان ،زندگی در محلهای جرمزا ،مهاجرت،
اعتیاد والدین ،میل بهخودنمایی و جدایی از پدر و مادر گرایش
كودك را به دزدی تشدید میكند.
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چه بايد کرد؟

بچه چيزي را برداشته
قدم اول :زماني که والدين پي بردند که ّ
است ،اص ً
ال نبايد واکنش شديدی نشان دهند؛ در آن لحظه بايد رفتاري
سنجيده داشته باشند؛ بايد بکوشند آرامش خود را حفظ کنند و روشي
منطقي اتّخاذ کنند؛ در غير اينصورت باعث احساس گناه و دلخوري در
خود والدين ميشود و از سویی ديگر ع ّزت نفس کودک را نيز به خطر
مياندازد .اعتراف خواستن از کودک و تهمتزدن به او در نزد ديگران
عملي بسيار غيرعاقالنه و نادرست است ،زيرا با اينگونه روشها بهندرت
ميتوان به ريشۀ اصلي و علّت بنيادي مشکل پي برد .اين عمل اغلب به
دروغگويي کودک يا ريختن آبروي او براي عملي که ممکن است هرگز
توجه کنیم وقتي پاسخ سؤالي را
تکرار نشود ،منجر میشود .پس بايد ّ
ميدانيم ،نبايد با فشار از کودک پاسخ مثبت بگيريم .اين کار مشکل
درو غ گفتن را بر مشکل قبلي ميافزايد.
قدم دوم :همان موقع بايد رفتارش را بهدرستي نامگذاري کنيد؛
براي مثال نبايد برداشتن بياجازۀ چيزي را که متعلّق به او نيست،
بچههايي که مفهوم مالکيت را درک
امانتگرفتن بناميد .بنابراين به ّ
ميکنند ،بگوييد که برداشتن بياجازۀ متعلّقات ديگران کاري خالف
قانون است.

قدم سوم :بالفاصله رفتارش را اصالح کنيد (اصالحکردن يعني
ايجاد نوعي جبران) ،براي مثال کودکي که از مغازه کيک برداشته ،بايد
به آنجا برگردد و کيک را در جايي که برداشته ،بگذارد (البته اگر دست
نخورده است) يا اگر مغازهدار آن را پس نگيرد ،پول آن را پرداخت کند.
در اينگونه موارد از بزرگترهايي که کودک از آنها چيزي برداشته
است ،بخواهيد از طرف کودک قول ندهند ،عذرخواهي نکنند و نگويند
بچهها طبيعي است.
که اين کار براي ّ
بچه پولي براي پرداخت آنچه برداشته است ،نداشت ،والدين
اگر ّ
ميتوانند به او قرض دهند و بعدا ً از پول ماهانۀ او کم کنند ،يا بايد
کاري را در خانه (مثل شستن ظروف براي دو روز) انجام دهد تا پولي
براي پرداخت آن به دست آورد .همچنين از فردي که از او چيزي
اهميت دارد که کودک مسئوليت
دزديده ،عذرخواهي کند .اين نکته ّ
رفتار نادرستش را برعهده بگيرد.

قدم چهارم :براي اصالح رفتار او ميتوان از پيامدهاي طبيعي
استفاده کرد ،مث ً
طي دورۀ بيماري سرماخوردگي بدون
ال به کودکي که ّ
اجازه شکالت برداشته ،اجازه ندهيد دو روز شيريني بخورد .والدين
بچههايشان در چه وضعی هستند ،ا ّما نبايد به صورت
بايد بدانند که ّ
مداوم کيف و وسايل شخصي کودک جستجو شود؛ اين کار احساس
عدم اعتماد را در کودکان ايجاد ميکند .اگر ميخواهيم کودکمان
براي دستزدن به کيف ما از ما اجازه بگيرد ،در ابتدا بايد براي بررسي
کيف کودک از او اجازه بگيريم .با اين کار ميتوان احساس مثبت
داشتن حريم شخصي را به کودک انتقال داد .پس داشتن الگوي
مناسب رفتاري ميتواند موجب ايجاد رفتارهاي مثبت در کودک شود.
بچههايي که تحت نظارت نزديک والدين نیستند ،به احتمال بيشتري
ّ
به سوي دزدي و ديگر مشکالت رفتاري کشيده ميشوند.
قدم پنجم :از خودتان بپرسيد چرا؟ علّت انجام اين کار را نبايد از
کودک سؤال کرد ،چون به احتمال زياد پاسخي را که والدين به آن نياز
دارند ،به دست نميآورند .گاه برخورد نامناسب اوليه با چنين رفتاري
در کودکان خردسال موجب تداوم و حتّي تشديد رفتار آنان ميشود.
کودکان به داليل گوناگون وسايل ديگران را برميدارند ،به همين دليل
تعيين علّت اين رفتار مهم است.
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* به کودک بیاموزید که خواستهاش را با
شما در میان بگذارد .اگر کودک اسباببازی،
خوراکی یا وسیلهای را میخواهد ،به او یاد
دهید که خواستهاش را با شما در میان بگذارد
تا راه صحیح رسیدن به آن را یاد بگیرد .برای
مثال اگر کودک از عروسک دوستش خوشش
آمده است و میخواهد یک شب آن را از
دوستش قرض بگیرد ،این موضوع را صادقانه
با او یا با شما در میان بگذارد تا شما چارهای
برای او بیندیشید.
* رابطۀ ش ّفاف و صمیمانه با کودکانتان برقرار
کنید .والدین باید نهایت تالششان را بکنند تا
ارتباطی مؤثّر و ف ّعال با کودکان خود داشته
باشند .کودکانی که از بودن با پدر و مادرشان
احساس صمیمیت و نزدیکی میکنند ،نسبت
به کودکانی که این احساس را ندارند ،تمایل
بیشتری برای هماهنگکردن خود با ارزشها
و باورهای والدینشان دارند.
* رفتارهای صادقانۀ کودک را تحسین و
تشویق کنید .پدر و مادر باید از رفتارهای
شایسته ،مناسب و صادقانۀ کودک حمایت و
قدردانی کنند .اگر آنها اینگونه رفتارها را
بهموقع مورد تحسین خود قرار دهند ،موجب
تقویت و تکرار آنها در فرزندشان میشوند.
کمکهای والدین و مربّیان
هنگامیکه پدر و مادر یا مربّیان کودک
متوجه عمل دزدی کودکشان میشوند،
ّ
میتوانند از روشهای زیر برای رویارویی با
مشکل کودک استفاده کنند:

* آرام باشید!
متوجه رفتار
در صورتیکه پدر ،مادر یا مربّی
ّ
ناشایست کودک میشوند ،مهمتر از هر چیز آن
است که رفتارهای هیجانی و تندی از خود نشان
ندهند .آنها باید به یاد داشته باشند که همۀ
کودکان گاهی وسایلی را برمیدارند که مال
خودشان نیست .پدر و مادرهایی که در اینگونه
شرایط بینهایت ناراحت و دلخور میشوند،
ممکن است دچار افسردگی و احساس گناه شوند
ت نفس کودک تأثیری
و این حالت آنها بر ع ّز 
منفی میگذارد .آنها باید بکوشند که آرامش
خود را حفظ کنند و روشی منطقی و سنجیده
برای مواجهه با این رفتار کودک برگزینند.

* عکسالعملی مناسب و زود انجام دهید!
عالوه بر اینکه والدین نباید رفتاری هیجانی
و تند از خود نشان دهند ،باید در آن لحظه
رفتاری مناسب و سنجیده داشته باشند .برای
مثال از کودک بخواهند که آن شیء را پس
دهد و عذرخواهی کند ،یا برگردد و آن را سر
جایش بگذارد ،یا . ...
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* پیامدهای رفتاری کودک را برایش توضیح دهید!
پدر و مادر باید پیامدهای رفتاری کودک را برایش واضح شرح دهند ،مث ً
ال اگر کودک
بدون اجازه از فروشگاه شکالت برداشته ،از او بخواهند که برگردد و شکالت را پس دهد و از
فروشنده عذرخواهی کند .گاهی عذرخواهیکردن برای کودک کاری سخت و دشوار است،
ا ّما بهتر است او را مجبور به این کار کنید تا دوباره دست به انجام این کار نزند.
* تفاوت «قرضگرفتن» و «دزدیدن» را برای کودک شرح دهید!
قرضگرفتن با برداشتن بدون اجازۀ وسایل دیگران (دزدیدن آن) خیلی فرق دارد .سعی
کنید تفاوت این رفتارها را برای کودک روشن کنید.

* بر رفتارهای کودک نظارت بیشتری داشته باشید!
والدینی که رابطۀ نزدیک و صمیمانهای با کودکانشان دارند ،نسبت به والدینی که رابطۀ
متوجه مشکالت رفتاری فرزندشان میشوند.
دور و خشکی با کودکانشان دارند ،خیلی زودتر
ّ

* ع ّلت دزدی کودک را پیدا کنید!
کودکان مختلف به دالیل گوناگون دست به دزدی میزنند .به همین دلیل بسیار مهم
است که والدین علّت دزدی فرزندشان را بفهمند .اگر پدر و مادر از کودکی -که چیزی را
دزدیده است -مستقیماً بپرسند که چرا این کار را انجام داده ،شاید پاسخی را که نیاز به
شنیدن آن دارند ،از زبان کودک نشوند ،برای همین بهتر است آنها خود به بررسی رفتارها
و موقعیتهایی که در طول روز کودک در آن قرار میگیرد ،مانند اینکه با چه کسانی دوست
است ،چه نیازهایی دارد ،کجا میرود و  ...بپردازند .اگر والدین بتوانند علّت اصلی دزدی کودک
را پیدا کنند ،قادر خواهند بود که این رفتار کودک را اصالح کنند .برای مثال میتوانند برای
مقرر کنند ،یا برای انجام کارهای خانگی دشوار (مثل کوتاهکردن
کودک مقداری پول توجیبی ّ
چمنهای باغچه ،چیدن علفهای هرز ،مرتّب کردن انبار و  )...به او مزد دهند.
* کودک را وادار به قسمخوردن نکنید و ب ه دلیل اشتباهش او را شرمنده نکنید!
والدین نباید با رفتارشان کودک را به سمت انکار واقعیت سوق دهند .اگر کودک با اصرار
سعی دارد به شما بفهماند که او دزدی نکرده ،شما هم نباید با لجاجت زیاد او را وادار به
راستگویی کنید .در عوض به او بگویید« :امیدوارم اینطور باشد که تو میگویی» و اجازه
دهید کودک اعتماد شما را نسبت به خودش درک و احساس کند.
* به کودک کمک کنید که راههای پول درآوردن صحیح را پیدا کند!
معینی پول برای خرجکردنهای
والدین باید اطمینان حاصل کنند که فرزندشان مقدار ّ
شخصی خود در اختیار دارد .اگر کودکان آن قدر پول داشته باشند که بتوانند نیازهای
کوچک روزانهشان را برطرف کنند ،هیچگاه دست به ربودن اشیای دیگران نمیزنند.

دزدی از جیب پدر و مادر!
اگر فرزندتان از شما پول میدزدد ،برای بازگرداندن آن راههایی را پیش پایش بگذارید،
مث ً
ال به او بگویید که در عوض آن پول ،یکی از کارهای خانه را انجام دهد (شما میتوانستید
در ازای کمک او در کاری مثل عوضکردن واشر شیرهای آب به او پول بدهید ،ولی حاال او
بدون دریافت مزد این کار را میکند) ،ا ّما هرگز نباید برای مچگیری از او حین برداشتن پول
برایش دام پهن کنید ،مث ً
ال پولهایتان را روی میز هال رها کنید تا ببینید او به آن دست
میزند یا نه! این کار اعتماد او به شما را از بین میبرد.
بچهها به دزدی ادامه دادند ،چه کنیم؟
اگر ّ
اگر فرزندتان بیش از یکبار دزدی کرده است ،میتوانید از کارشناسان کمک بگیرید و
مشورت بخواهید .تکرار دزدی میتواند نشانهای از یک مشکل بزرگتر باشد .والدین نباید با
مکرر کودک ،او را دچار احساس گناه کنند .آنها همچنین نباید لقبها و
سرزنشکردنهای ّ
برچسبهای ناروا به کودکشان بزنند .برخی از این روشها شدیدا ً موجب کاهش ع ّزتنفس
کودک میشود .در عوض والدین میتوانند با رفتارهای خود به کودک نشان دهند که از کار
او ناراحت شدهاند .آنها میتوانند پیامدهای رفتار اشتباهش را برای او توضیح دهند.
دکتر مرسده رفیعی
دکترای روانشناسی ،مد ّرس دانشگاه علمی -کاربردی
نشانی :خیابان پرستار ،ادارۀ ّ
کل بهزیستی گیالن ،دفتر آموزش و پژوهش
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مشکالت روحی و شبادراری
باورهای نادرستی در مورد ارتباط بیاختیاری و روان کودکان وجود دارد .هدف از

این نوشتار اصالح باورهای غلط و حقیقتیابی است.
آیا کودکان به دلیل مشکالت روحی
بستر یا لباس خود را خیس میکنند؟
در گذشته این باور وجود داشت که
کودکان به دلیل مشکالت روحی ،خود
را خیس میکنند یا دچار بیاختیاری
میشوند .امروزه اغلب پزشکان میدانند که
این باور نادرست است .این کودکان بهعمد
خود را خیس نمیکنند و والدین آنها هم
دکتر حمیدرضا بادلی حمایتگرند ،از این رو ارتباطی بین خیس
کردن و تجربیات بد روحی وجود ندارد؛ رواندرمانی و درمانهای مشابه
نیز در آن تأثیری ندارد .این برداشت غلط میتواند برای والدین و فرزند
احساس گناه ایجاد کند.
البته باید بدانیم که همیشه بین تن و روان ارتباط محکمی وجود
دارد .تن و روان با هم پیوند ناگسستنی دارند و هر کدام از آنها
میتوانند بر دیگری تأثیری قوی بگذارد .بسیاری از خانوادهها میدانند
که عواملی مانند تولّد فرزند جدید میتواند باعث تشدید بیاختیاری
بچهها در مهمانیهایی که با ماندن بیش از 24
شود .حتّی بسیاری از ّ
ساعت همراه باشد ،بیاختیاری نخواهند داشت.
بچههای بیشف ّعال
مشکالت مثانۀ ّ
بچههای دیگر
نسبت
به
بیشتری
ای
ه
مثان
مشکالت
بچهها
ّ
این ّ
دارند؛ اینکه چرا این اتّفاق میافتد ،هنوز بهدرستی روشن نشده ،ا ّما
توجه کمی دارد و در آن تمرکز
کودکی که به جهان اطراف خود ّ
توجهیای را نسبت به اعضای داخلی
کمتری میکند ،قطعاً چنین بی ّ
بدن خود هم خواهد داشت .البته این قضیه در درمان کودک تأثیری
ندارد و همان روش درمانیای که برای بقیۀ کودکان استفاده میشود،
بچهها نیز بهکار میرود.
برای این ّ

عواقب روحی بیاختیاریها!
بیاختیاری میتواند تأثیر بسیار شدیدی بر افکار کودک بگذارد.
این کودکان همیشه نگران بیاختیاری خود در انظار عمومی هستند
بچهها جرئت حضور در مهمانی شبانه و اردوهای
و بسیاری از این ّ
بچههای دیگر را ندارند.
شبانهروزی همراه با ّ
این کودکان فکر میکنند که نهادی متفاوت از دیگران دارند؛ آنها
فکر میکنند با دیگر کودکان تفاوت دارند و حتّی گاهی از دیگران
میشنوند که هنوز بالغ نشدهاند و تکامل کافی نیافتهاند .بسیاری از
این کودکان بر این باورند که تنها خودشان این مشکل را دارند و حتّی
از طرح مسئله با دوستان صمیمی خود هراس دارند .عجیب نخواهد
بود که این مسئله تأثیر روانی بر کودک نگذارد ،ا ّما این بیاختیاری
است که برای او مشکل روانی ایجاد کرده است.
چگونه باید این مشکل را مدیریت کرد؟
کودکانی که مشکالتی مانند شبادراری و عدم کنترل ادرار در
روز دارند ،باید حتماً برای خشک ماندن درمان شوند .بسیاری از
این مشکالت روحی رفع میشوند و بهوضوح خواهید دید که چگونه
اعتماد به نفس آنها ارتقا مییابد ،ا ّما تا زمان بهبودی ،والدین باید
همراه کودک باشند و به او تأکید کنند که این خطا و اشکال او نیست
و برای این مشکل درمان وجود دارد .اگر کودک اجازه دهد ،بهتر است
که این مشکل را با بهترین دوست خود در میان بگذارد (البته نباید
بچهها زندگی کند و
اجبار کرد) .باید به او تأکید کرد که مانند بقیۀ ّ
نگذارد که مثانه به او دستور دهد چه کاری انجام دهد ،یا انجام ندهد.
دکتر حمیدرضا بادلی
تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان
فوق
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،ساختمان سهیل تلفن33110940 :

www.drhame.com
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دوست خیالی کودکان
متخصصان کودک معموالً در مورد نقشی که دوستان خیالی در زندگی کودکان بازی میکنند ،نگراناند؛ با
والدین و
ّ
تخیلی کودکان
این حال تحقیقات نشان میدهد که ِ
خلق یک دوست خیالی پدیدهای رایج و سالم از انواع بازیهای ّ
است .گونههای مختلفی از دوستان خیالی وجود دارند که شامل انواع گوناگون اشیا و دوستان نامرئی میشوند .معموالً
کودکان ،بسیاری از دوستان خیالی خود را مهربان و مطیع توصیف میکنند ،ا ّما بعضی از این دوستان ،مزاحم و سرکش
مدعی
شدت نسبت به دوستان خیالی خود ابراز احساسات میکنند ،یا ّ
به تصویر کشیده شدهاند .زمانیکه کودکان به ّ
میشوند که کنترل آنها سخت است ،ممکن است در مرز بین خیال و واقعیت سردرگم به نظر برسند .با وجود این
بیشتر کودکان از اینکه دوستان خیالیشان واقعی نیستند ،درک روشنی دارند.
مهناز مرامی

انسانها در عشق ورزیدن ،به اشتراک
گذاشتن زندگی و حتّی فاش کردن
درونیترین رازها و احساسات خود برای
افراد خیالی ،قابلیت ویژهای دارند .افراد
خیالی میتوانند اشکال گوناگونی به
تخیلی
خود بگیرند ،ازجمله نسخههای
ّ
از انسانهای واقعی ،شخصیتهای
افسانهای کتابها و خلق انسانها یا
لباسهای حیواننما که برای پاسخگویی
به نیاز خالقشان ساخته شدهاند .بیشتر
دوستان خیالی ،یعنی شخصیتهایی که
میسازیم و با آنها مراوده داریم و بهطور
معمول با آنها صحبت میکنیم ،نامرئی
متحرک،
هستند .گاهی اوقات نقّاشیهای
ّ
اسباببازیها یا سایر وسایل نیز جان
میگیرند.

با این حال ظرفیت خلق و وابسته شدن به یک دیگریِ خیالی نیازی به داشتن سابقۀ
طوالنی در روابط اجتماعی یا تجربۀ وسیع در تعامالت بین انسانها ندارد .کودکان دو سه
ساله با اسباببازیهای حیوانی خود صحبت میکنند و به چیزهایی که آنها میگویند،
گوش میدهند .زمانی که کودک به یک اسباببازی شخصیت میدهد ،یا دوستی نامرئی
را به عنوان دوستی ویژه اختراع میکند ،درگیر نیازهای پایهای انسانی شده است؛ این
شخصیتهای ساختگی را «دوست خیالی» مینامیم ،واژهای که فکر میکنیم از کلمۀ
«همبازی خیالی» -که گاه دیگران به کار میبرند -مناسبتر باشد.
تخیلیای است که در دوران
اگرچه ِ
خلق دوست خیالی تنها یکی از اشکال مختلف ابداعات ّ
اهمیت ویژهای برخوردار باشد .هریس در کتاب
از
تواند
ی
م
کار
این
دهد،
ی
م
روی
پیشدبستانی
ّ
تخیالت» بیان میکند که چگونه خیالپردازی دربارۀ افکار ،رفتارها و احساسات شخص یا
«تأثیر ّ
موجودی دیگر زمینهای را فراهم میکند که در آن کودکان با دیدگاههای مختلف روبهرو میشوند
و مهارت کسب میکنند .این مسئله تمرینی برای شبیهسازی دیدگاه سایر افراد در زندگی واقعی
خواهد بود .تریسی گلیسون و لیزا هومان معتقدند که کودکان در بازی با دوست خیالیشان،
امکان تعامل اجتماعی را کشف میکنند ،بهطوری که در پرورش مفهوم دوستی به آنها کمک
میکند .در سالهای اخیر موج عظیم عالقه به مطالعه در مورد دوستان خیالی کودکان و آنچه
آنها میتوانند در مورد رشد شناختی و اجتماعی کودکان آشکار کنند ،به راه افتاده است.

دوستان خیالی پدیدههایی سالم و رایج هستند!
متخصصان نسبت به تمایل کودکان به فرد خیالی
در گذشته والدین ،روانشناسان و سایر
ّ
تخیالت سالماند یا
دیدگاه مبهمی داشتند؛ بهطور مشخّ ص والدین – که مطمئن نبودند اینگونه ّ
نه -همیشه از دوستان خیالی استقبال نمیکردند .آنها نگران بودند که داشتن دوستی خیالی
میتواند چه مفهومی برای یک کودک داشته باشد و این سؤال برایشان مطرح بود که والد باید چه
تخیالت ایفا کند ،ازجمله اینکه آیا باید کودک را از داشتن دوست خیالی
نقشی در راهبری اینگونه ّ
بازدارند یا نه .آیا درگیر بودن با یک دوست خیالی به این معنی است که کودک در دوستیابی
مشکل دارد؟ آیا به این معنی است که او نمیتواند بین رؤیا و واقعیت تفاوت قائل شود؟ یا از این
هم وخیمتر ،آیا به این معناست که کودکشان ممکن است در خطر ناهنجاریهای روانی باشد؟
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کودکان در بازی با دوست خیالیشان
امکان تعامل اجتماعی را کشف میکنند،
بهطوری که در پرورش مفهوم دوستی به
آنها کمک میکند .تصویر کلیشهای در
مورد کودکی که دوست خیالی دارد ،کودکی
خجالتی ،گوشهگیر و دچار مشکالت عاطفی
است که نیاز دارد دوستانی واقعی برای
خود داشته باشد .این تصویر منفی احتماالً
مستلزم این واقعیت است که کودکان درواقع
گاهی از دوستان خیالی بهره میگیرند تا از
عهدۀ مشکالت خود برآیند .به هر حال ق ّوۀ
تخیل منبع قدرتمندی برای آنها در ّ
حل
ّ
مشکالت است .کودکان میتوانند با اعتماد
به نفس از کنار یک سگ ترسناک بگذرند.
وقتی که یک ببر نامرئی در کنار آنهاست،
آنها میتوانند با همراه خیالی خود در مورد
وقایع ناراحتکنندهای که اعضای خانواده
را درگیرکرده ،صحبت کنند و بدانند که
راز آنها محفوظ باقی میماند .به هر روی
تظاهر به داشتن یک همراه خیالی بیشتر
به این دلیل اتّفاق میافتد که سرگرمکننده
است تا اینکه تص ّور کنیم کودک دچار
پریشانی عاطفی است.
در پژوهشی ساختارشکنانه -که در کتاب
تخیالت» مطرح شده است -دروثی
«خانۀ ّ
سینگر و جروم سینگر نشان دادند :کودکانی
که دوستانی خیالی برای خود میسازند،
اجتماعیتر ظاهر میشوند و از روابط خود
با دیگران بیشتر ّ
لذت میبرند.
داشتن دوست خیالی نه تنها سالم ،بلکه
تخیلی است.
تقریباً شکل رایجی از بازی ّ
اینکه این مسئله چقدر بین کودکان متداول
است ،به این بستگی دارد که ما به چه چیزی
همراه خیالی میگوییم؟ (آیا این دوستان
فقط منحصر به دوستان نامرئی میشوند یا
حیوانات اسباببازی هم میتوانند باشند؟) و
اینکه ّ
اطالعات ما در مورد آنان از چه منبعی
بهدست میآید؟ (آیا منبع ما والدین هستند،
یا کودکان یا بزرگساالنی که دوستان خیالی
دوران کودکی خود را به یاد میآورند؟)
اگر ما همۀ مواردی را در نظر بگیریم که
در آنها این دوستان خیالی تا هفت سالگی
کودکان ساخته شدهاند ،حدود  ۶۵درصد
کودکان دوست خیالی داشتهاند .اگر فقط
دوستان نامرئی را در نظر بگیریم و آن دسته
از دوستانی را که بر اساس اسباببازیها
ساخته شدهاند ،مستثنا کنیم ،این آمار به
 ۳۷درصد کاهش پیدا میکند .در هر حال
بازی با دوست خیالی عملی است که بین
بچههای کوچک رواج دارد.
ّ
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دوستان خیالی چه شکلی هستند؟
داشتن دوستی خیالی با ویژگیهای مثبتی چون درک اجتماعی قوی ،کمتر خجالتی بودن
و به نسبت سایر کودکان برونگراتر بودن در ارتباط است.
حیوانات و افرادی که در رؤیاپردازی کودکان جای دارند ،از لحاظ میزان زنده بودن
حد و حدود وجودشان در دنیای واقعی متفاوتاند .بعضی
تصاویرشان ،رشد شخصیتشان و ّ
دوستان خیالی پایدارند ،عمر طوالنی دارند و کودکان بهطور مرتّب با آنها بازی میکنند،
از
ِ
در حالیکه بعضی بیشتر حضوری مو ّقتی دارند ،از زندگی فانتزی کودک منفک شدهاند یا
به آن وارد میشوند.
گاهی اوقات کودکان از وسایل یا ابزارهای دنیای واقعی به عنوان دوست خیالی استفاده
میکنند .کودکانی هستند که از عروسکها ،طیف گستردهای از انواع مختلف حیوانات
اسباببازی (خرسها ،خرگوشها ،قورباغهها ،سگها ،میمونها ،حیواناتِ عروسک
خیمهشببازی ،کانگروها ،دایناسورها ،جوجهتیغیها ،گاوها ،ببرها ،اسبها ،دلفینها ،گربهها،
خرها ،سنجابها و موشها) ،انعکاس آینه ،انگشتهایشان و برگهای روی درخت ،دوستان
خیالی ویژهای ساختهاند .با این حال دوستان خیالی اغلب نامرئیاند .برخی از این دوستان
پسران معمولیای هستند که به عنوان همبازی خوب ،کاربرد دارند .به نظر
نامرئی ،دختران و
ِ
میرسد که کودکان از اینکه این دوستان چه شکلی هستند و چگونه رفتار میکنند ،تصویر
ذهنی واضحی دارند .آنها هیچ مشکلی در نقّاشی کردن آنها و توصیف شخصیتشان ندارند،
مث ً
ال ممکن است جزئیاتی مانند بام ّزه بودن دوست خیالی را -که باعث خندۀ آنها میشود
و اینکه یک همراه خوب است -بیان کنند (برای مثال« :ما همیشه میدانیم که آن دیگری
چه میخواهد بگوید») .بعضی از دوستان خیالی ویژگیهایی دارند که آنها را از حیطۀ
چیزهایی که در دنیای واقعی میتوان از یک همبازی انتظار داشت ،خارج میکند ،مث ٌ
ال برخی
تواناییهای ویژهای مانند پرواز کردن ،جنگیدن با کروکدیلها یا شعبدهبازی و جادوگری.
بعضی دیگر ویژگیهای غیرمعمول فیزیکی دارند ،مث ً
ال خیلی کوچکاند .اگرچه بسیاری از
تخیل میکند ،برخی از آنها نوزادند
دوستان خیالی تقریباً هم ّ
سن کودکی هستند که آنها را ّ
و باید مورد مراقبت قرار گیرند و برخی از آنها نیز بسیار پیر هستند.
بسیاری از دوستان خیالی حیواناتیاند که از خصوصیات انسانی،
مانند توانایی صحبت کردن برخوردارند .برخی از دوستان حیوانی
دارای قدرتهای جادوییاند (گربهای که پرواز
میکند) یا ویژگیهای منحصر بهفردی دارند،
مث ً
ال هوش خارقالعاده .برای مثال ،یک دختر
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پنج ساله دوستش را دلفین پرندهای توصیف میکند
که در یک ستاره زندگی میکند و هرگز نمیخوابد
و «خیلی خیلی خیلی خیلی سریع است» .او تقریباً
«اندازۀ یک دلفین معمولی است ،ا ّما با ستارهها و همۀ
چیزهای درخشان پوشیده شده است».
وقتی بزرگساالن به جاذبۀ یک دوست خیالی فکر
میکنند ،بیشتر تمایل دارند به ّ
لذتِ داشتن دوستی
بیندیشند که همیشه حامی و یاریرسان است و
دوست داشتنش تداوم دارد ،کسی که با آنچه تو
میگویی موافقت میکند ،کاری را که تو میخواهی،
انجام میدهد ،رازهایت را نگه میدارد و همنشین خوبی
ِ
دوست ساختگی دچار
است .منطقی به نظر میرسد که
بدخلقی ،لجاجت و سایر معایب دوستان واقعی نباشد.
با این حال توصیفات کودکان از دوستان خیالی اغلب
شامل دوستانی ساختگی است که سرکش ،رئیسمآب،
مجادلهگر و غیرقابلپیشبینیاند؛ آنها نه بر اساس
خواست کودک ،بلکه بیشتر وقتی میآیند و میروند
که خودشان بخواهند ،معموالً هم نمیخواهند بازی
مورد تمایل کودک را انجام دهند؛ آنها بسیار بلند
حرف میزنند ،در هیچ چیز سهیم نمیشوند ،یا کاری
را آنطور که به آنها گفته شده است ،انجام نمیدهند.،
همچنین میتوانند واقعاً مایۀ رنجش باشند.
آیا کودکان فکر میکنند که دوستان
خیالیشان واقعی هستند؟
شکایتهای کودکان در مورد دوستان خیالیشان
سؤاالت جالبی پیش میکشد ،برای مثال مشکالت
کودکان برای کنترل دوستان خیالی به همراه احساسات
شدیدی که آنها را به این دوستان وابسته میکند،
میتواند این طور تعبیر شود که کودکان در تشخیص
مرزهای رؤیا و واقعیت سردرگم هستند .با وجود این،
پژوهشها نشان میدهد که درواقع کودکان کام ً
ال در
تفکیک بین اینکه چه چیز واقعی است و چه چیز واقعی
نیست ،ماهرند .اگرچه آنها اغلب به لحاظ احساسی
درگیر بازیهای خیالی خود هستند ،این مسئله شبیه
تمایل بزرگساالن در واکنش عاطفی نشان دادن به
فیلم ،کتاب و دیگر چیزهای فانتزی است.
کودکان بهخوبی آگاهاند که دوستان خیالیشان
غیرواقعیاند ،بهطور مثال وقتی از آنها پرسیده
میشود که دوستشان کجا زندگی میکند ،به سرشان
اشاره میکنند یا میگویند در خیالم .برخی کودکان
تأکید میکنند که ویژگیهای این دوست را خود ابداع
کردهاند ،برای مثال« :من میتوانم وانمود کنم که او هر
چیزی باشد که من میخواهم».
مهناز مرامی
تخصصی روانشناسی
دانشجوی دکترای
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،برج کاوه ،ورودی دوم ،طبقة
سوم ،مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی پاسارگاد
تلفن33129076 :

telegram.me/MahnazMarami
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تأثیر مصرف استامینوفن در
دوران بارداری بر بروز اوتیسم!
خبرگزاری ایسنا :پژوهش محقّقان اسپانیایی نشان میدهد که بین
استامینوفن و عالئم طیف اوتیسم در پسرها ،همچنین عالئم بیشف ّعالی و
توجه در هر دو جنس پسر و دختر رابطهای قوی وجود دارد.
مشکالت ّ
به گزارش دانشگاه آکسفورد ،پژوهشگران اسپانیایی دادههای مربوط به
دو هزار و  644مادر و فرزند را از دورۀ بارداری مورد بررسی قرار دادند88 .
درصد از کودکان زمانی که یکساله بودند و  79.9درصد از آنان نیز دوباره
زمانی که پنجساله بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند .از مادران در مورد مصرف
استامینوفن در دوران بارداری و میزان تناوب مصرف آن سؤال شد .یافتهها
نشان میداد :کودکانی که مواجهۀ بیشتری با استامینوفن داشتند ،در معرض
خطر باالتری برای بیشف ّعالی یا عالئم تکانشی قرار میگرفتند؛ عالوه بر این،
توجه و سرعت پردازش بصری
عملکرد ضعیفی را در آزمایشهای اندازهگیری ّ
از خود نشان دادند.
در این بین پسرها عالئم بیشتری از طیف اوتیسم را نشان دادند که
پژوهشگران علّت آن را اینگونه توصیف کردند :مغز پسرها در اوایل زندگی
نسبت به تأثیرات منفی آسیبپذیرتر است .تفاوتهای جنسیتی منجر به
اختالل غدد درونریز آندروژنی شده است که به موجب آن مغز مردان
حساسیت بیشتری داشته باشد .هرچند پژوهشگران خاطرنشان
میتواند ّ
کردند که باید تحقیقات بیشتری با اندازهگیریهای دقیقتر و ریزتری در این
زمینه صورت گیرد .نتایج این پژوهش در مجلّۀ بینالمللی Epidemiology
منتشر شده است.

چگونه قویشدن عضالت،
مغز را هم قوی میکند!
یک پژوهش جدید -که محقّقان دانشگاه سیدنی استرالیا انجا م
دادند -نشان میدهد که قویشدن قدرت عضالت بدن میتواند قوای عقلی
سن  55تا 68
و ذهنی را هم قوی کند .این پژوهش روی تعدادی از افراد با ّ
سال -که دچار اندکی کاهش در قوای ذهنی بودند -صورت گرفته و نتایج آن
در مجلّۀ  Journal of American Geriatricsمنتشر شده است.
در تعدادی از یکصد فرد مورد آزمایش -که تمرینهای ورزشی با وزنه
انجام داده بودند -مشخّ ص شد که هر اندازه که عضالت آنها قویتر شده بود،
قوای ذهنی و حافظۀ این افراد هم به همان نسبت بهبود یافته بود .بررسیهای
قبلی هم ارتباط میزان ف ّعالیتهای بدنی و کارکرد قوای ذهنی را نشان داده،
ولی در این آزمایش تأثیر تقویت عضالت بدن بر قدرت ذهن دقیقتر مورد
مدت شش
بررسی قرارگرفته است .در این آزمایش افراد دوبار در هفته و به ّ
ماه وزنههایی را بلند کردند که هشتاد درصد حداکثر تواناییشان بود.
بررسیهای قبلی نشان داده بود که با کوچکشدن قسمتی از مغز به
نام هیپوکامپ تواناییهای کارکردی مغز در سنین باال کاهش مییابد و
ورزشهای هوازی میتوانند اندازۀ هیپوکامپ را افزایش دهند.
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زپشكي و سالمت

علـل گـرفتگی بینـی
یکی از شایعترین شکایتهایی که بیماران به دلیل
متخصصان
آن به پزشکان عمومی و بهخصوص
ّ
گوش و حلق و بینی مراجعه میکنند ،احساس
توجه به نقش کلیدی
گرفتگی بینی است که با ّ
بینی به عنوان ورودی سیستم تن ّفسی فوقانی و
تحتانی ،تشخیص و درمان این مشکل عالوه بر
بهبود کیفیت زندگی افراد ،در سالمت قلبی -ریوی
آنان نیز سهم بسزایی دارد.
دکتر س ّیدحمیدرضا باقری در ابتدا یادآوری این نکته ضروری است که همانند
سایر حیطههای علم طب ،آنچه به تشخیص کمک میکند ،دو اصطالح «شرح
حال دقیق» و «معاینۀ بالینی کامل» است که چنانچه بهصورت صحیح و با صرف
وقت از جانب پزشک صورت گیرد ،در بسیاری موارد نیاز به انجام بررسیهای
هزینهبردار تصویربرداری (مانند سیتیاسکن و امآرآی) را رفع میکند.
شاید به عنوان قدم اول در تشخیص علّت گرفتگی بینی بهتر باشد که آن
را به دو دستۀ کلّی گرفتگی یکطرفه و گرفتگی دوطرفۀ بینی تقسیم کنیم،
چراکه علل این دو تا حدودی با یکدیگر متفاوتاند.
گرفتگی یکطرفۀ بینی
مهمی که همیشه از بیماران با شکایت بینی یکطرفه باید پرسید،
سؤال ّ
خاص بینی است یا جابهجا
این است که آیا گرفتگی همیشه در یک سمت
ّ
میشود؟ مث ً
ال آیا همیشه بینی سمت راست شما گرفته است؟ بیمارانی که
شکایتشان از گرفتگی یکطرفه بهصورت متناوب است ،یعنی گاهی بینی
راست و گاهی بینی چپ دچار گرفتگی میشود ،درواقع عملکرد طبیعی
بینی خود را به عنوان گرفتگی بیان میکنند .به عبارتی این گروه از افراد
دچار بیماری گرفتگی بینی نیستند و آنچه عنوان میکنند بخشی از چرخۀ
فیزیولوژیک طبیعی بینی است که در اکثر افراد جامعه وجود دارد .آنچه
در این گروه مهم است ،اول این است که از این موضوع اطمینان یابند که
خاصی وجود ندارد؛ دوم برخی اختالالت
بینی سالم 
ی دارند و نیاز به اقدام ّ
توجه پزشک باشد.
روانپزشکی مثل وسواس نیز در این افراد باید مورد ّ
شایعترین علل انسدادهای یکطرفۀ بینی عبارتاند از :انحراف تیغۀ میانی
بینی ،تودههای بینی (خوشخیم یا بدخیم) ،پولیپهای یکطرفۀ بینی،
انسداد مادرزادی دریچۀ پشتی بینی ،سنگ بینی ،اجسام خارجی بینی (در
گروه اطفال).
گرفتگی دوطرفۀ بینی
معموالً علل گرفتگی دوطرفۀ بینی با علل یکطرفه متفاوت است.
شایعترین عللی که بیماران با گرفتگی دوطرفه مراجعه میکنند ،عبارتاند از:
آلرژی (فصلی یا دائمی) ،سینوزیت مزمن ،پولیپهای دوطرفۀ بینی ،رینیت
(التهابهای بینی) غیرآلرژیک ،مصرف برخی داروها ،برخی بیماریهای
سیستمیک ،آالیندههای محیطی (مثل دود سیگار) ،مصرف موا ّد آرایشی و
عطرهای خاص ،تغییرات دما ،شرایط خاص (بارداری ،یائسگی ،بلوغ و .)...
در اینجا هم شرح حال و معاینه (شامل آندوسکوپی بینی) کمک بسزایی
در رسیدن به تشخیص میکند.گاه هم یافتن علّت دقیق آن با وجود معاینۀ
کامل ناشناخته میماند که در این شرایط پزشک ممکن است تصمیم به انجام
آزمایشهای خون یا بررسیهای تصویربرداری بگیرد .نکتۀ قابل ذکر در اینجا
گرفتگی بینی کودکان است که معموالً شایعترین علّت آن بزرگی لوزهها/
لوزۀ سوم ،همچنین مسائل آلرژیک است .از این رو ممکن است پزشک بعد

جراحی لوزهها
از معاینه و درمانهای کافی تصمیم به انجام ّ
بگیرد ،مسئلهای که معموالً در بزرگساالن دیده نمیشود.
سؤاالت مه ّمی که به پزشک در تشخیص بیماری
کمک میکند ،عبارتاند از:
سن و شغل بیمار
• ّ
• سابقۀ مصرف داروهای خاص
• همراهی سایر عالئم مثل آبریزش بینی ،خارش و
عطسه (به نفع آلرژی)
• وجود اختالل بویایی یا ترشّ حات چرکی پشت حلق (به
نفع سینوزیت مزمن)
• سابقۀ خانوادگی آسم و آلرژی و پولیپ (به نفع پولیپ
منتشر بینی)
برخی بیماریهای سیستمیک مثل کمکاری تیروئید یا
بیماری وگنر یا سارکوئیدوز ،همچنین مصرف برخی داروها
مانند تامسیلوسین (برای بزرگی پروستات) یا پروپرانولول
مدت ،قرصهای جلوگیری از بارداری و مصرف
در طوالنی ّ
مدت قطرۀ فنیلافرین ،همگی میتوانند با گرفتگی
طوالنی ّ
دوطرفۀ بینی همراه باشند.
دکتر س ّیدحمیدرضا باقری
متخصص گوش و حلق و بینی ،ج ّراح سر و گردن
ّ
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خـالهـای مـادرزادی را رهـا نکنیـد!

دکتر مح ّمدعلی نیلفروشزاده

خالها انواع مختلفی دارند و بعضی از آنها احتمال بیشتری برای سرطانیشدن دارند .مالنوم -که خطرناکترین سرطان
پوستی است -میتواند روی بعضی از انواع خالها ایجاد شود .خالهای مادرزادی با قطر بیش از بیست سانتیمتر بیشتر
احتمال دارد که بدخیم شوند .احتمال تبدیل خالهای غیرعا ّدی و بدشکل به مالنوم هم زیاد است .ابتال به این نوع
خال میتواند زمینۀ ارثی داشته باشد و در افرادی که سابقۀ فامیلی ابتال به مالنوم در آنان وجود دارد ،احتمال ابتال به
مالنوم نیز زیاد است.
خاصی به اندازه ،شکل ،لبهها و رنگ
برای تشخیص خال خوشخیم از خال سرطانی ،باید آن را خوب نگاه کرد و ّ
توجه ّ
آن داشت .تشخیص زودرس مالنوم احتمال درمان کامل آن را بسیار باال میبرد ،در غیر این صورت درمان نمیتواند
جلوی پیشامدهای بد سرطان را بگیرد.

معیارهایی که به تشخیص مالنوم از خال معمولی کمک میکنند،
عبارتاند از:
• نامتقارن بودن خالها
خالهای معمولی اغلب مد ّور و قرینهاند ،ولی ضایعات مالنوم
معموالً شکلی نامتقارن دارند ،به این ترتیب که اگر بخواهیم ّ
خطی
فرضی از وسط ضایعه رسم کنیم ،قادر به تقسیم و قرینهسازی ضایعه
به دو قسمت نخواهیم بود.

• لبهدار بودن خالها
ً
لبههای ضایعات خوشخیم معموال یکنواختاند ،ولی لبههای
ّ
نامنظم و دندانهدارند.
ضایعات بدخیم (مالنوم) اغلب
• چندرنگبودن خالها
ضایعات خوشخیم معموالً یکنواختاند و رنگ قهوهای روشن یا
تیره یا سیاه دارند ،ا ّما در ضایعات بدخیم مالنوم ،اغلب طیفی از
رنگهای مختلف وجود دارد (قهوهای روشن یا تیره ،سیاه و حتّی
آبی یا قرمز).

• بزرگبودن خالها
خالهای معمولی معموالً کمتر از شش میلیمتر قطر دارند ،ا ّما
مالنوم از نظر اندازه بزرگتر است و اغلب بیش از شش میلیمتر است.
ی خال نیستند!
همۀ ل ّكههای قهوها 
متوجه خال
اگر به صورت یا پوست بدن خود نگاهی بیندازید،
ّ
توجه کنید که هر تغییر
یا خالهای
ّ
متعددی خواهید شد .باید ّ

رنگی -که قهوهای یا سیاه باشد -لزوماً خال نیست .به عنوان مثال
ک کراتوز ازجمله ضایعاتی هستند که
ککومک ،لنتیگوها و سبورئی 
غیرمتخصص ممکن است آنها را به عنوان خال تشخیص دهند.
افراد
ّ
طی بیستسال اول زندگی ظاهر میشوند ،گرچه بعضی
بیشتر خالها ّ
از خالها ممکن است تا سنین باالتر نیز ظاهر نشوند .بعد از 35
سالگی پیدایش خال جدید نادر است.
خالها هم تغییر میكنند!
خالها معموالً ابتدا سطح صاف و رنگ قهوهای یا سیاهی دارند

و با گذشت زمان معموالً بهکندی بزرگ و برجسته و رنگشان کمی
مالیمتر میشود .در سنین باالتر خالها به رنگ پوست در میآیند.
متوسط این تغییرات حدود پنجاه سال است .بعد از تماس با
دورۀ
ّ
نور خورشید در سنین نوجوانی و جوانی ،هنگام بارداری یا به دنبال
مصرف برخی داروها یا هورمونها ،خالها میتوانند بزرگتر و تیرهتر
شوند یا خالهای جدیدی ظاهر شوند.
چه خالی را برداریم؟
بیشتر خالها خوشخیم و غیرسرطانیاند ،فقط آنهایی نیاز به
اقدامهای درمانی دارند که به نحوی غیرعا ّدی باشند ،یا بیمار از لحاظ
زیبایی بخواهد آنها را بردارد .هر ل ّکه یا خالی که بهطور ناگهانی
دچار تغییر در اندازه ،شکل یا رنگ شود ،یا دچار خونریزی ،خارش،
درد یا زخم شود ،به بررسی بیشتری نیاز دارد .همچنین باید مراقب
خالهایی که بعد از بیستسالگی ظاهر میشوند نیز باشیم.
متوجه شود که آیا یک
متخصص پوست است که میتواند
فقط
ّ
ّ
متخصص پوست
خال خطرناک است یا نه و به همین دلیل فقط
ّ
غیرجراحی خالها را داشته باشد .اگر
مجرب میتواند مج ّوز درمان
ّ
ّ
متخصص پوست شک کند که یک خال ممکن است غیرمعمول باشد،
ّ
برای اطمینان تمام یا قسمتی از آن را برمیدارد و برای آزمایش به
آزمایشگاه آسیبشناسی میفرستد .اگر فقط قسمتی از خال برداشته
شده باشد و جواب آسیبشناسی ،سرطان خال باشد ،باید ّ
کل ضایعه
همراه با قسمتی از پوست سالم اطراف آن برداشته شود ،البته
نمونهبرداری از یک خال هرگز به سرطانیشدن آن منجر نمیشود.

بهترین راه برداشتن خال!
جراحی و خارجکردن
ها
ل
خا
برداشتن
بهترین و علمیترین راه برای
ّ
ّ
کل خال تا چربی زیرجلدی ،سپس دوختن پوست با بخیه است.
جراح پالستیک) ماهر باشد ،این
جراح
ّ
(متخصص پوست یا ّ
اگر ّ
كار به زیبایی صدمه نمیزند .روش دیگر ،تراشیدن ضایعه با تیغ
جراحی است و قسمت تراشیدهشده نیز بهتر است که برای آزمایش
ّ
آسیبشناسی فرستاده شود .البته این روش احتمال عود دارد که در
متخصص پوست برای درمان تکمیلی مراجعه کرد،
این صورت باید به
ّ
ا ّما امروزه از لیزرها نیز برای برداشتن خالها استفاده میشود.
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خال با چه روشهای دیگری برداشته میشود؟
غیرجراحی مثل سوزاندن با
برای برداشتن خال از روشهای
ّ
دستگاه کوتر یا رادیوفركوئنسی یا برخی اسیدها هم استفاده میشود،
غیرمتخصص پوست انجام
ا ّما هیچكدام از این كارها را نباید افراد
ّ
متخصصان پوست میتوانند از ابتدا تشخیص دهند
دهند ،زیرا فقط
ّ
که خال کام ً
ال خوشخیم است یا نه .چون در صورت شک به هرگونه
غیرجراحی مثل لیزر اص ً
ال درست
های
ش
رو
از
استفاده
بدخیمیای،
ّ
نیست.
لیزر خال صالح نیست!
متخصص پوست تشخیص داد که خال از نظر بالینی کام ً
ال
اگر
ّ
خوشخیم است ،با احتیاط فراوان میتواند از لیزرهای الیهبردار برای
برداشتن آن استفاده کند .نقص بزرگ این روش این است که نمونهای
برای فرستادن به آزمایشگاه آسیبشناسی باقی نمیماند؛ در حالی که
به عنوان یک قانون ،هر بافتی از بدن ،بهخصوص خال که برداشته
میشود ،باید برای آسیبشناسی به آزمایشگاه فرستاده شود.
استفاده از لیزری كه برای پاککردن خالکوبیها بهكار میرود،
در مورد خالها به هیچوجه صالح نیست ،زیرا فقط رنگ ف ّعال از
بین میرود و هنوز سلولهای خال باقی میمانند .بنابراین اگر روزی
سرطانی شوند ،تشخیص آن بسیار مشکل و دیررس خواهد بود .به هر
توجه کنید که اغلب مجامع علمی دنیا ،برداشتن خال با لیزر را
حال ّ
تأیید نمیكنند ،زیرا تأثیر اش ّعۀ لیزر روی سلولهای رنگدانهساز خال
درازمدت هنوز کام ً
ال مشخّ ص نیست.
در
ّ

جراحی شود!
خال مادرزادی حتم ًا باید ّ
جراحی
برای خالهای مادرزادی -که اغلب نیز مودارند -بهترین راه ّ
و برداشتن کامل آنهاست ،زیرا خطر سرطانیشدن این خالها در
صورت باقیماندن از سایر خالها بیشتر است .هرچه اندازۀ خال
مادرزادی بزرگتر باشد ،خطر تبدیل آن به مالنوم نیز بیشتر میشود.
دکتر مح ّمدعلی نیلفروشزاده
متخصص پوست و مو
ّ

www.drnilforoushzadeh.ir
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مشکالت چشمی ناشی از کار با رایانه

دکتر رضا قنبرپور مقدم

امروزه به دلیل استفادۀ گسترده از رایانه ،پژوهشهای زیادی با هدف ایمنسازی برای کاربران انجام میشود که بخش
عمدۀ آن در مورد میزان پرتوتابی مونیتورهاست؛ چراکه از سطح این نمایشگرها پرتوهای مختلفی ازجمله اش ّعۀ ،X
پرتوهای رادیویی و پرتوهایی با فرکانسهای خیلی پایین آزاد میشود .از این رو شایعترین مشکل بهداشتی برای کاربران
شدت این عوارض ،اصطالح پزشکی جدیدی به نام
اهمیت و ّ
رایانه مشکالت چشمی است ،بهطوری که با ّ
توجه به شیوعّ ،
سندرم بینایی رایانه ( )Computer Vision Syndromeیا  CVSبه دنیای چشم پزشکی اضافه شد.
مدت طوالنی هم میتواند این عالئم را ایجاد کند .در
الزم است ذکر شود که مشاهدۀ تلویزیون از فاصلۀ نزدیک و به ّ
بررسیهایی که در ایران انجام شده است ،بیش از  75درصد از کاربران رایانه -که روزانه بیش از یک ساعت با آن کار
متوسط تا شدید  CVSبودهاند که شایعترین عالئم آن عبارتاند از:
میکنند -دچار عالئم
ّ

عوارض بینایی ناشی از رایانه
• آستنوپی یا خستگی چشم شامل مجموعۀعالئم ناشی از عوامل
مرتبط با وضعیت چشم و بینایی ،عوامل وضعیتی ،شخصیتی و مرتبط
با محیط کار (شامل دما ،رطوبت ،جریان هوای داخل اتاق و نور
محیط) و بیماریهای سیستمیک است .عیوب انکساری تصحیح
نشده ،بهویژه آستیگماتیسم ،پیرچشمی و دوبینی -که بهطور کامل
تصحیح نشده -از علل خستگی چشم است.
عواملی مانند خستگی عمومی ،استفاده از داروهای مختلف ،استعداد
و زمینۀ میگرن ،فوتوفوبی (هراس یا گریز از نور) ،علل سایکولوژیک
مانند استرس و اضطراب ،همچنین وضعیت نامناسب نشستن باعث
خستگی چشم میشود .از این رو باید گردن خود را راست نگه دارید و

شانه را عقب بکشید .کام ً
ال به پشتی صندلی بچسبید و قوز نکنید .ارتفاع
صندلی را طوری تنظیم کنید که زانوی شما در زاویۀ نود درجه قرار
بگیرد و کف پاها روی زمین باشد .در ضمن باید آرنج شما زاویۀ منفرجه
داشته باشد ،به عبارت دیگر موس و کیبرد باید پایینتر از آرنج باشد.
•  سندرم خشکی چشم :اش ّعۀ تابیدهشده از سطح نمایشگر با
کمیت اشک باعث ایجاد یکسری عالئم
ایجاد اختالل در کیفیت و ّ
میشود که سندرم خشکی چشم نامیده میشود .افرادی که دچار این
مشکل میشوند ،با سوزش و خارش چشمها ،اشکریزش کاذب (که به
صورت جبرانی ایجاد میشود) ،قرمزی چشمها ،احساس جسم خارجی
و شنریزه در چشم ،همچنین پلکزدن زیاد و غیرارادی مراجعه
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میکنند که تمام این عالئم به دلیل خشکی چشم ایجاد میشوند.
• احساس فشار در چشم :این عالمت شایعترین عالمت سندرم
بینایی رایانه است .اگرچه علّت دقیق آن هنوز مشخّ ص نیست ،گفته
مدت از رایانه با ایجاد اختالل در تطابق
میشود که استفادۀ طوالنی ّ
چشم منجر به این عارضه میشود .به عبارت سادهتر این عارضه هنگامی
رخ میدهد که نیازهای بینایی فرد بیش از ظرفیت بینایی او باشد .از
این رو بیمار با درد مبهم چشمها -که اغلب در پشت پلک احساس
میشود -مراجعه میکند .این احساس میتواند در یک یا هر دو چشم
باشد .همچنین میتواند تا جلوی پیشانی انتشار یابد .ممکن است در
مراحل اولیة این عارضه ،بیمار با عنوان «سنگینی چشم» از آن یاد کند.
• سردرد :کاربرد رایانه هم میتواند منجر به سردرد شود و هم
میتواند باعث تشدید سردردهای زمینهای بیمار شود .این سردرد
معموالً در جلوی سر است که میتواند یکطرفه یا دوطرفه باشد.
• کدورت بینایی :این عارضه هنگامی جزو عالئم سندرم رایانه
محسوب میشود که در زمان شروع کار با رایانه ،بینایی طبیعی باشد
و با گذشت زمان (از چند دقیقه تا چند ساعت) کدورت بینایی ایجاد
شود که فرد به دالیل مختلف ازجمله بروز خشکی چشم و کاهش
قدرت تطابق ،نمیتواند بهدرستی روی هدف متمرکز شود ،بهطوری
که گاهی حروف و اشکال رایانهای در هم میرود و گاهی دور حروف
هاله مشاهده میشود و در نهایت ممکن است حتّی پرش حروف نیز
مجددا ً تأکید میکنم که زمانی این عالئم را ناشی از
بروز کند .البته ّ
رایانه میدانیم که اوالً فرد ،بیماری چشمی ازجمله بیماری زمینهساز
سندرم خشکی چشم و عیب انکساری نداشته باشد و دیگر اینکه از
عینک مناسب و دقیق استفاده کند.
• دوبینی :بعضی از افراد که دچار اختالل تطابق نهفته و یا انحراف
مخفی چشم (فوریا) هستند ،در حالت عا ّدی بدون عالمتاند ،ا ّما
در اثر کار طوالنی با رایانه دچار دوبینی ،انحراف مو ّقتی چشمها و
مشاهدۀ هاله به دور حروف و اشکال رایانهای میشوند .این عارضه
معموالً در اثر استراحت برطرف میشود.

نکته :کاربرانی که مدام نگاه خود را بین رایانه و نقطه و هدف
دیگری تغییر میدهند (مثل تایپیستها) ،بیشتر در معرض بروز این
ل قرار دارند.
اختال 
• درد گردن و پشت :این سندرم شامل عالئم غیرچشمی مانند درد
گردن و پشت است که یکی از علل اصلی آن زاویۀ دید نامناسب کاربر با
صفحۀ نمایشگر است که منجر به وضعیت قرارگیری نامناسب فرد میشود.
ی است که با
• بیحوصلگی و پریشانی :این عالمت جزو موارد 
وجود بروز آن در تعداد زیادی از کاربران رایانه ،هیچگونه ّ
اطالعی از
علّت بروز آن در دسترس نیست.

نکته :در تمام افرادی که روزانه بیش از دو ساعت از رایانه استفاده
میکنند ،احتمال بروز این سندرم وجود دارد ،ا ّما افرادی که بیش از
پنچ ساعت در روز از رایانه استفاده میکنند ،حتماً دچار یک یا چند
مورد از عالئم  CVSخواهند شد.

علل اصلی در بروز عوارض چشمی ناشی از رایانه
•  صفحۀ نمایشگر رایانه
بهطور کلّی مطالعه چه از صفحۀ یک کتاب و چه از صفحۀ نمایشگر،
باعث خستگی چشم میشود ،ا ّما بنا به علل زیر بروز عالئم چشمی از
طریق نگاهکردن به رایانه بسیار شدیدتر از صفحۀ کتاب است:
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 صفحۀ مونیتور برای اینکه قابل مشاهده باشد ،از خود نور
شدیدی ساطع میکند که در فاصلۀ مرسوم بین چشم و صفحۀ
نمایشگر میتواند باعث عارضۀ چشمی شود.
 تصاویر در مونیتور از تعداد زیادی پیکسل تشکیل شده که باعث
ایجاد نقاطی نورانی میشوند که این نقاط در لبههای خود روشنایی
کمتری دارند ،بنابراین تمرکز به آنها سختتر ،به عبارت دیگر وضوح
حروف در لبهها کمتر است ،درحالی که وضوح حروف یک کتاب در
تمام نقاط آن یکنواخت است.
 بازتابهای نوری از مونیتور -که ناشی از سایر منابع نوری موجود
در محیط است و روشنایی خیرهکننده خوانده میشود -موجب کاهش
وضوح تصاویر و دشواری در مشاهدۀ آنها میشود ،از این رو شخص
به همان میزان باید تقلاّ ی بینایی بیشتری انجام دهد.
 در زمان مشاهدۀ صفحۀ مونیتور ،چشم بسیار بازتر از زمانی
است که به صفحۀ کتاب نگاه میکنیم ،به همین دلیل مشاهدۀ
نمایشگر رایانه باعث ایجاد خشکی چشم و سایر عوارض ناشی از این
سندرم میشود.

مضر یونیزان از قبیل
نکته :صفحات نمایشگر هیچکدام از پرتوهای ّ
گاما ،بتا و آلفا را آزاد نمیکنند و مقدار اندک پرتو  Xساطع شده ،با
فیلترهای صفحۀ مونیتور جذب میشود ،بنابراین بر خالف تص ّور رایج،
مضری بر بینایی
در مورد اش ّعهای که از مونیتورها خارج میشود ،تأثیر ّ
به اثبات نرسیده است.
•  اتاق کار با رایانه
ّ
روشنایی مناسب محل کار باعث تسهیل در مشاهدۀ صفحۀ
نمایشگر میشود .در حالی که روشنایی شدید (شامل المپهای
پرنور ،المپهای فلورسنت ،پنجرههای بزرگ رو به نمایشگر ،چراغهای
مطالعه و  )...باعث بازتاب نور از نمایشگر و ایجاد روشنایی خیرهکننده
میشود که خود باعث بروز عالئم ناشی از سندرم بینایی رایانه میشود.
•  چشم
برای دیدن اشیای نزدیکتر از شش متر ،چشم باید تطابق کند که
این کار در اثر ف ّعالیت عضالت مژگانی انجام میشود و هر چه این فاصله
کمتر باشد ،به تطابق بیشتری نیاز است .تغییر نگاه از نمایشگر به یک
نقطۀ دیگر مثل صفحهکلید یا صفحۀ کاغذ نیز باعث تغییر مداوم تطابق
و خستگی مضاعف چشم میشود .در ضمن تالش برای دیدن تصاویر یا
حروف رنگی نسبت به تصاویر سیاه و سفید نیاز به تطابق بیشتری دارد.
نظریۀ دیگری که در توجیه خستگی چشم در نگاه به نمایشگر رایانه
مکرر است .بر اساس این نظریه اگرچه
مطرح شده است ،پدیدۀ تطابق ّ
متغیر بودن عمق
دلیل
به
شوند،
ی
م
چشمها به صفحۀ مونیتور متمرکز
ّ
مجدد باید
کاراکترها ،تمرکز کاربر از دست میرود و چشم برای تمرکز ّ
تطابق کند که این کار هزاران بار اتّفاق میافتد.
میزان پلکزدن بهطور عا ّدی حدود پانزده بار در دقیقه است که این
مقدار در هنگام کار با رایانه به پنج تا شش بار کاهش مییابد .بنابراین
تبخیر اشک از سطح چشم از یکسو و عدم گسترش اشک بر قرنیه از
سوی دیگر ،باعث کاهش عملکرد اپتیک قرنیه و منجر به تاری چشم
میشود که در پی آن چشم بهصورت جبرانی تطابق بیشتری میکند
که خود باعث خستگی چشم میشود .این عارضه در کاربرانی که دچار
سندرم خشکی چشمها هستند ،نظیر بیماران روماتیسمی ،آلرژیهای
چشمی ،التهاب پلکها ،مصرف بعضی از داروها نظیر داروهای خوراکی
ضد فشار خون ،آنتیهیستامینها و  ...شایعتر است.
ضد بارداری ،داروهای ّ
ّ
نکته :خشکی چشم در زنان اندکی شایعتر است که در سنین
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یائسگی تشدید میشود ،بنابراین بروز سندرم بینایی در این افراد بیشتر است.
پیشگیری و درمان
فاصلۀ کاربر از صفحۀ نمایشگر :حداقل فاصلۀ چشم تا صفحۀ نمایشگر باید
پنجاه سانتیمتر باشد .البته در برخی پژوهشها این فاصله تا نود سانتیمتر هم
توصیه شده است .توصیۀ نگارنده این است که طول دست (از نوک انگشت تا
شانه) مناسبترین فاصله است ،چراکه در این فاصله وضوح تصویر آنقدر کم
نمیشود که نیاز به تقلاّ ی تطابقی بیش از حد باشد.
عوامل مربوط به صفحۀ نمایشگر :لبۀ باالی نمایشگر باید زیر سطح افقی
بینایی باشد ،بهطوری که وسط صفحۀ نمایشگر حدود ده تا پانزده سانتیمتر
پایینتر از سطح چشمها باشد .این حالت باعث میشود که سطح کمتری از
چشم باز باشد ،بنابراین خشکی چشم نیز کمتر میشود.
• صفحۀ نمایشگر باید درست مقابل کاربر باشد و نیاز به خمشدن به چپ
و راست نباشد.
• یکی از دالیلی که باعث میشود کاربران فاصلۀ مناسب را از نمایشگر
رعایت نکنند ،اندازۀ نامناسب حروف است که باعث میشود کاربر برای بهتر
دیدن به مونیتور نزدیک یا از آن دور شود .توصیه میشود که اندازۀ حروف
حداقل سه برابر اندازۀ آستانۀ تشخیص آن (یعنی کوچکترین حرف قابل
تشخیص) باشد ،به عبارت بهتر اگر یک متن را از سه برابر فاصلۀ معمولی نگاه
کنیم ،باید قابل خواندن باشد.
• بهتر است کاراکترهای تاریک در زمینۀ روشن صفحۀ نمایشگر باشد نه
برعکس.
• رنگهای طیف آبی کمرنگ برای کاراکترها مناسب نیست.
• بهترین کنتراست کمترین کنتراست قابل مشاهدۀ مطلوب است.
در سیستم عامل ویندوز  XPو  VISTAبرنامۀ  clear typeبرای بهبود
کنتراست وجود دارد .ضمن اینکه قابلیت تنظیم  Refresh rateرا نیز دارد.
الزم به یاد آوری است که  Refresh rateباید بیش از  75هرتز باشد.
طول زمان کار با رایانه :کار با رایانه بدون استراحت باعث تسریع در بروز
مکرر و دورهای میتواند
عالئم این سندرم میشود ،در نتیجه استراحتهای ّ
باعث بازیابی توان تطابق چشمها شود و از خستگی آنها کم کند .نگاه به نقطۀ
دور باعث استراحت چشم میشود ،بنابراین توصیه میشود که به ازای هر
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سی دقیقه کار با رایانه ،یک دقیقه به فاصلۀ شش متری خیره
شوید ،یا اینکه قانون  20-20-20را اجرا کنید؛ به این صورت
که به ازای هر بیست دقیقه کار ،بیست ثانیه به نقطهای در
بیست فوتی (شش متری) نگاه کنید .البته هر چقدر عالئم
مدت زمان استراحت زیادتر شود.
چشمی شدیدتر باشد ،باید ّ
روشنایی اتاق :هرگونه منبع نوری که روبهروی نمایشگر
است ،باید حذف شود .به عبارت دیگر هیچ تصویری از سایر
منابع نوری نباید از صفحۀ نمایشگر منعکس شود.
* نمایشگر نباید درست زیر یک چراغ سقفی قرار گیرد و
باید پشت به آن باشد.
* نور پنجرهها باید با پرده کنترل شود.
* المپهای فلورسنت به دلیل دارا بودن نورهای با
طول موج کوتاه ،برای اتاق رایانه مناسب نیست؛ المپهای
رشتهای و زرد مناسبترین نوع روشنایی است.
* بهترین نورپردازی برای اتاق رایانه استفاده از نور مخفی
و غیرمستقیم است ،بنابراین هرگز نباید از چراغ مطالعه در
کنار مونیتور استفاده کرد.
* به عنوان راه ّ
حل عملی ،برای حذف بازتاب نورهای
مزاحم محیطی از صفحۀ نمایشگر توصیه میشود که
نمایشگر را خاموش کنید و تصاویر منابع نوری موجود در
اتاق اعم از پنجره یا المپ را بر صفحۀ مونیتور مشاهده کنید
و پس از حذف این تصاویر نمایشگر را روشن کنید.
* زاویۀ مناسب برای صفحۀ مونیتور وضعیتی است که
کمترین بازتاب نور خیرهکننده از آن را مشاهده کنید که
معموالً بین هشتاد تا صد درجه نسبت به سطح افقی است.
* بررسیهای انجامشده نشان میدهد که استفاده از
ضد انعکاس در نیمی از کاربران باعث کاهش
فیلترهای ّ
عالئم سندرم بینایی رایانه شده است.

دکتر رضا قنبرپور مقدم
متخصص چشم و لیزر ،عضو انجمن ج ّراحان چشم امریکا
ّ
نشانی :خیابان سعدی ،جنب کلینیک پاستور ،ساختمان

پزشکان فارابی ،طبقۀ دوم تلفن33125051 :
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شنیدن رنگها!
نیل هاربیسون دچار نوعی مشکل چشمی نادر به نام
آکروماتوپسی است ،به این معنی که او هیچ رنگی را
تشخیص نمیدهد .جهان او سیاه و سفید و خاکستری
است .آسمان و گلها در دنیای او خاکستریاند و او اص ً
ال
نمیداند که رنگ به چه معنی است ،ا ّما او از  21سالگی
به کمک دو دانشمند با نصب یک چشم الکترونیک -که
رنگها را تبدیل به یک فرکانس صوتی خاص میکند-
قادر به شنیدن رنگها شده است .به این معنی که این
ترجمه و گردآوری:
چشم الکترونیک برای طول موج هر رنگ یک فرکانس
عليرضا رفعتيفرد
صوتی معادل ایجاد میکند و این صوت از طریق یک
تراشۀ رایانهای به استخوان جمجمه منتقل شده ،سپس شنیده میشود .پس از
گذشت چندین سال این حالت برای وی کام ً
ال عا ّدی شده است .او در ابتدا باید ارتباط
هر صوت و نام هر رنگ را به یاد میسپرد ،ا ّما اکنون نیازی به فکر کردن در این باره
ندارد .حاال ادراک او به یک حس تبدیل شده است.
تلفیق چشم الکترونیک ،نرمافزار و مغز او رؤیای شیرین صدای رنگها را برای او به
تخیلی حاصل تلفیق رایانه،
ارمغان آورده است .او اکنون به یک سایبورگ (موجودی ّ
ماشین و انسان) تبدیل شده و دستگاه متّصل به او جزئی از وجودش شده و آن را
بخش گسترشیافتۀ سیستم عصبی خود میداند.

نکته :برای کاهش عالئم این سندرم ،هرگونه عیب
انکساری اعم از نزدیکبینی ،دوربینی ،آستیگماتیسم و
پیرچشمی باید اصالح شود و بهتر است که برای اصالح آن
از عینک استفاده شود نه لنز تماسی .عینکهای آنتیرفلکس
تا اندازهای در کاهش این عالئم مؤثّر است.

مدت پنج دقیقه و
نکته :گرمکردن پلکها با حولۀ گرم به ّ
ماساژ آنها به سمت مژهها ،سپس شستوشوی آنها با شامپو
بچۀ رقیقشده میتواند با تحریک غدد مرتبط با کیفیت اشک،
ّ
از بروز خشکی چشم جلوگیری کند ،ا ّما برای کاربری که دچار
خشکی چشم است ،استفاده از قطرههای اشک مصنوعی نظیر
 Sno-tearsو Artelacمیتواند مؤثّر باشد.
توجه به اینکه علّت اصلی مشکالت چشمی در CVS
با ّ
ناشی از خشکی چشم است ،برطرف کردن خشکی چشم
یکی از درمانهای اصلی  CVSاست .در این زمینه
عادتکردن به پلکزدنهای مداوم ارادی کمک مؤثّری به
پخش فیلم اشکی روی قرنیه میکند.
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تص ّور کنید که او در یک گالری نقّاشی میتواند آثار پیکاسو را بشنود؛ گویی به
یک سمفونی گوش فرامیدهد .تجربۀ راهرفتن در سوپرمارکت و شنیدن محیطی با
رنگهای متن ّوع -بهخصوص قسمت موا ّد شوینده -برای او مانند رفتن به یک کلوپ
موسیقی است .حاال او طوری لباس میپوشد که خوشآهنگ باشد و غذایی با ریتم
موسیقی مورد عالقهاش را میخورد .او حتّی میتواند آهنگ دلخواهش را در ظرف
ساالدش بسازد.
زیبایی در دنیای او معنی دیگری به خود گرفته است؛ صورتهایی که بدآهنگاند،
یا برعکس خوشآهنگهایی که بدریخت به نظر میرسند .او برای کشیدن چهرۀ
آدمها به صورتشان نگاه میکند و بعد نتهای موسیقی مختلفی را که میشنود،
یادداشت میکند و به این ترتیب پرترۀ موسیقایی فرد را میکشد.
موضوع از آنجا پیچیدهتر و جالبتر میشود که او بهتدریج اصوات معمولی محیط

اطراف را به شکل رؤیت رنگها در مغز خود پردازش
میکند .صدای زنگ تلفن منزل مانند دیدن رنگ
سبز و گوشکردن به سمفونی موتزارت تجربهای
شبیه دیدن رنگ زرد برایش ایجاد میکند .حاال او
صدای افراد و آوای موسیقی را به شکل تابلوهای
نقّاشی ترسیم میکند .جالبترین ترجمۀ رنگی او
از سخنرانی افراد مشهور است.
به دو تابلوی رنگی زیر نگاه کنید:

یکی از آنها متعلّق به مارتین لوترکینگ و
دیگری مربوط به هیتلر است .شما کدام تابلو را
ترجیح میدهید؟
شاید شما هم اگر بفهمید که تابلوی سمت چپ
مربوط به سخنان هیتلر است ،نظرتان را تغییر دهید.
اکنون «نیل» مانند یک انسان سالم  360رنگ
متفاوت را ادراک میکند .جاهطلبی او از وقتی
شروع شد که توانایی دیدن امواجی مانند مادون
قرمز و ماورای بنفش را به قابلیتهای ادراکی
خود افزوده است؛ بخشهایی از امواج که به دید
چشم انسان نمیآید ،ا ّما با چشم الکترونیک ثبت
میشود.
مؤسسهای را به نام «سایبورگ» بنا
روزها
این
او
ّ
حواس خود را با
تا
کند
ی
م
کمک
مردم
به
که
نهاده
ّ
استفاده از ادوات پیشرفتۀ رایانهای گسترش دهند.
از نظر او بنیان دانش ما بر آنچه از محیط خود ادراک
میکنیم ،بنا نهاده میشود و اگر ادراک خود را از
طریق تقویت حواس بپرورانیم ،پیامدی جز افزایش
دانستههای ما از جهان در پی نخواهد داشت.
دنیا چقدر هیجانانگیز خواهد بود اگر به جای
ابداع اپلیکیشنهای گوشیهای هوشمند ،برای
بدن و سیستم عصبی انسان اپلیکیشنهای جدید
تولید و ارائه شود .نیل هاربیسون از شما دعوت
میکند که به یک سایبورگ تبدیل شوید.
عليرضا رفعتيفرد
اپتومتريست
نشاني :رشت ،خيابان شهيد مط ّهري ،ساختمان
پزشكان خ ّيام ،واحد 5
تلفن3333۲۳۳۶ :

Email: monoptic@yahoo.com
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مؤسسة مهر:
گزارشی کوتاه از صدوهفدهمین کنفرانس ماهانة
ّ

خالصهای از مطالب ارائهشده در پانل فوق به شرح زیر است:
در این کنفرانس -که در مورد یکی از مهمترین و پُراسترسترین مشکالت زنان ،یعنی تودههای پستانی بحث و تبادل نظر شد -استادان
ّ
اهمیت تودههای پستانی گفت« :کشف تودۀ پستان میتواند از مهمترین و
اطالعات کاربردی و مفیدی را مطرح کردند .دکتر نیکپوری در مورد ّ
ناراحتکنندهترین اتّفاقات زندگی یک خانم باشد که باعث اضطراب و نگرانی شدید میشود ،چراکه خانمها از هیچ سرطانی به اندازۀ سرطان پستان
نمیترسند که البته حق هم دارند ،چراکه سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان و دومین عامل مرگ ناشی از سرطان در بین زنان است.
سن ابتال به این سرطان در ایران ده سال کمتر از کشورهای غربی است و زنان جوانتر را مبتال میکند».
ّ

توجه به اینکه ابتال به این سرطان در ایران و جهان در حال افزایش است ،تنها راه
دکتر نیکپوری تأکید کرد که با ّ
مبارزۀ قطعی با این سرطان آگاهی عمومی در مورد عالئم زودرس این سرطان است تا با تشخیص زودرس و بهموقع،
سرطان را بهطور مو ّفق درمان کرد و بیمار را به زندگی و عمر طبیعی برگرداند .برای انجام این کار الزم است که تمام
دختران و بانوان باالی بیست سال خودآزمایی پستان را آموزش ببینند و ّ
اطالعات صحیحی در این مورد داشته باشند.

دکتر زهرا نیکپوری

جراحی کلینیک پستان بیمارستان بینالمللی قائم (عج) بیان کرد که به
دکتر سهیال علیزادهصفت ،مدیر گروه ّ
محض تشخیص تودههای پستانی باید در کوتاهترین زمان ممکن با پزشک پستان مشورت کرد .البته بیشتر این تودهها
ممکن است خوشخیم باشند ،ولی احتمال خطر را نباید فراموش کرد .معاینۀ بهموقع و مراجعه به کلینیکهای پستان
جراحان و پزشکان رادیولوژیست بهطور تیمی در کنار هم همکاری میکنند -امکان معاینۀ دقیق و تشخیص
که ّزودرس را افزایش میدهد و در کنار روشهای جدید درمانی به بهبود سریع و مناسب بیمار کمک میکند .همچنین
بیمار با مراجعۀ بهموقع در صورت خوشخیم بودن توده از اضطراب و استرس بیهوده نجات خواهد یافت و در صورت
مشکوک بودن با انجام روشهای نمونهبرداری آسان میتوان به تشخیص سریع و صحیح دست یافت.
دکتر سهیال علیزادهصفت

دکتر علی باباییجندقی

متخصص رادیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن -که از همکاران رادیولوژیست
علی باباییجندقی،
ّ
کلینیک پستان بیمارستان بینالمللی قائم (عج) هستند -در مورد روشهای تصویربرداری از تودههای پستان توضیحاتی
دادند و تأکید کردند که در بسیاری از موارد ماموگرافی بهتنهایی ممکن است در تأیید و تشخیص تودههای پستانی
کافی نباشد و الزم است سونوگرافی پستان نیز انجام شود ،بهخصوص سونوگرافی پستان در تفکیک تودههای کیستیک
از تودههای توپر پستان بسیار کمککننده است .ایشان تأکید کردند که بانوان از نمونهبرداری پستان تحت هدایت
سونوگرافی نترسند و در صورت صالحدید پزشک ،بررسی پاتولوژی دقیق ضایعه و توده را با نمونهبرداری انجام دهند.
خاصی انجام میشود و هرگز باعث پخششدن
حسی موضعی و بدون عارضۀ نگران کننده ّ
این نمونهبرداری سرپایی با بی ّ
ضایعه یا مشکالت نگرانکننده مشابه نخواهد شد.
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متخصص رادیولوژی ،سونوگرافی و فلوشیپ پستان در مورد روش دقيق نمونه برداري
در ادامه دکتر فاطمه نظیفی،
ّ
ضايعات و تودههای غیرقابل لمس پستان با دستگاه استریوتاکسی پستان با گاید ماموگرافی توضیحات کاملی دادند و
متوجه ضایعات آنها در
دربارۀ چند مورد از بیمارانی که همکاران کلینیک پستان در حین غربالگری و معاینات پستان
ّ
ماموگرافی شده بودند و با روش جدید بدون درد و بهطور سرپایی تحت نمونهبرداری قرار گرفته و بهبود یافته بودند،
با ذکر تصاویر سونوگرافی و ماموگرافی توضیح دادند .همچنین تأکید کردند که به دلیل د ّقت زیاد ماموگرافی دیجیتال
نسبت به ماموگرافی با روش قدیمی آنالوگ و میزان اش ّعۀ کمتر آن بهتر است که بهویژه خانمهای جوانتر برای انجام
ماموگرافی به مراکزی که ماموگرافی دیجیتال دارند ،مراجعه کنند.

نحوۀ برخورد با تودههای خوشخیم و بدخیم پستان
مؤسسة ف ّناوریهای نوین پزشکی مهر با عنوان «نحوۀ برخورد با تودههای
صدوهفدهمین کنفرانس علمی ماهانة مرکز تحقیقات ناباروری و ّ
مؤسسة مهر برگزار شد .در این کنفرانس -که بهصورت پانل و با امتیاز
اجتماعات
خوشخیم و بدخیم پستان» ظهر پنجشنبه  4آذر  ۱۳۹5در تاالر
ّ
(متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ،فلوشیپ پستان)
نظیفی
فاطمه
دکتر
عمومی)،
جراح
بازآموزی ارائه شد -دکتر سهیال علیزادهصفت
ّ
ّ
(متخصص ّ
(متخصص رادیولوژی ،دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن) ب ه عنوان اعضای پانل حضور داشتند.
و دکتر علی باباییجندقی
ّ
تخصصی بیمارستان بینالمللی قائم (عج) و دارای گواهینامه
و
ص
(متخص
پوری
همچنین دکتر زهرا نیک
جراح زنان و زایمان ،مسئول کلینیک فوق ّ
ّ
ّ
از مرکز بینالمللی بیماریهای پستان پاریس) به عنوان گردانندۀ پانل حضور داشتند.
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دکتر فاطمه نظیفی

اهمیت خودآزمایی سینه اشاره کردند ،چراکه هنوز هفتاد درصد موارد سرطان پستان را بیماران با معاینه با دست کشف
در پایان دکتر نیکپوری به ّ
توجه بیشتر مسئوالن به این مسئلۀ مهم کالسهای
میکنند .به دلیل اینکه در ایران سیستم غربالگری برای کشف تودههای پستانی وجود ندارد ،برای ّ
آموزشی رایگان در ّ
محل کلینیک برگزار میشود.
عالقهمندان برای ثبت نام رایگان کالسهای آموزشی میتوانند با شمارۀ  33564488تماس بگیرند .چراکه سرطان پستان اگر بهموقع تشخیص
داده شود ،قابل درمان است.

بارداری ساختار مغز مادر را برای مراقبت از نوزاد تغییر میدهد!
ایرنا :نتایج یک پژوهش نشان میدهد که بارداری تغییرات
مدتی در مغز زنانی که برای اولینبار مادر میشوند ،ایجاد
طوالنی ّ
میکند؛ این تغییرات به آنان در مراقبت از نوزاد تازه متولّد شدۀ
خود کمک میکند.
به گزارش پایگاه اینترنتی ساینسالرت ،در این پژوهش
اسکنهای ام.آر.آی گرفتهشده از مغز زنانی که برای اولین بار مادر
شده بودند ،تغییراتی را در حجم ما ّدۀ خاکستری این زنان نشان
داد که به آنان در مراقبت از نوزادان تازه متولّد شدۀ خود کمک
میکند .پژوهشگران در این پژوهش دائماً کاهشی را در حجم ما ّدۀ
خاکستری مغز این زنان مشاهده کردند که میتواند به این معنی
باشد که مغز آنان در حال بهینهسازی خود برای کمک به تأمین
نیازهای نوزادشان است و این اثر برای دست کم دو سال ادامه
مییابد.
السالین هوکزما ،روانشناسی که این تحقیق را در دانشگاه
بارسلونا در اسپانیا انجام داده است ،میگوید :این تغییرات دست
کم تاحدودی سازوکاری از کاهش سیناپسی است که در آن
سیناپسهای ضعیف حذف میشوند و جای خود را به شبکههای
عصبی مؤثّرتر و خاصتر میدهند.
پژوهشگران در این تحقیق -که در یک دورۀ زمانی بیش از پنج
سال انجام شد -اسکنهای مغزی  25زن را -که برای اولینبار مادر
شده بودند -قبل و بعد از بارداری بررسی کردند .آنان همچنین
اسکنهای مغزی  19نفر از همسران این زنان را نیز تجزیه و تحلیل
کردند .از سوی دیگر پژوهشگران از مغز  20زن دیگر که باردار
نبودند و هرگز باردار نشده بودند و  17تن از همسران آنان به عنوان
گروه کنترل اسکن گرفتند.
نتایج این بررسی تمایز واضحی را میان ساختار مغزی زنانی
که برای اولینبار مادر شده بودند و سایر افراد شرکتکنندۀ این
پژوهش -ازجمله مردانی که تازه پدر شده بودند -نشان داد .این
نتایج کاهشی را در حجم ما ّدۀ خاکستری مادران در بخشهای

قشر جلویی پیشانی و خلفی ،قشر جلویی و تمپورال نشان داد .به
گفتۀ پژوهشگران ،این مناطق مغزی تماماً در فعالیتهای اجتماعی
مانند احساس همدردی و توانایی درک دیگران دخیل هستند.
در حالی که کاهش حجم ما ّدۀ خاکستری ممکن است ناسالم به
نظر برسد ،ا ّما محقّقان تص ّور میکنند که این کاهش برخالف مسئلهای
که منفی به نظر میرسد ،میتواند موردی از خودتنظیمیمغز باشد .از
سوی دیگر تغییراتی در حافظه یا سایر عملکردهای شناختی هیچیک
از مادران مورد بررسی در این پژوهش مشاهده نشد که این خود
تأکیدی است بر منفینبودن کاهش حجم ما ّدۀ خاکستری مغز بر
اثر بارداری.
پژوهشگران میگویند :کاهش ما ّدۀ خاکستری مغز لزوماً مسئلۀ
بدی نیست؛ این موضوع میتواند یک رویۀ مثبت از بلوغ باشد ،ا ّما
این موضوع تنها در مورد زنانی رخ میدهد که برای اولینبار مادر
میشوند .بنابراین پژوهشگران گمان میکنند که این تغییر میتواند
یک سازوکار تح ّولی در واکنش به نیازهای احساسی یک کودک تازه
متولّدشده باشد.

تقویم سالمت دی و بهمن 95
مناسبت

روز

ماه

روز ملی ایمنی در برابر زلزله

5

دی

روز هواي پاك

29

‘‘

روز كمك به جزاميان و آغاز هفته سرطان

8

بهمن

روز جهاني سرطان

15

‘‘

ط ّب سالمندا ن

مجلة پزشکی

دی -بهمن 95

22

کهولت در سیستم اعصاب
در بین دگرگونیهای مربوط به کهولت ،تغییرات در سیستم اعصاب و ستون فقرات جایگاه
ویژهای دارند .هنرپیشهها افراد پیر را رنجور ،ناتوان و ساکت با قامت خمیده -که در راهرفتن
قدمهای کوتاه برمیدارند و دستهای لرزان و صدای ضعیف و مرتعش دارند -نشان میدهند.
درواقع آنها برخی تغییرات سن را در افراد انتخاب کردهاند .از بین این تغییرات ما به دو بیماری
مهم و شایع دوران کهولت ،یعنی پارکینسون و آرتروز اشارهای کوتاه خواهیم داشت.
دکتر حسامالدّین اصغرنیا

مروری کوتاه بر پارکینسون
لرزش دست و پا در حالت استراحت از عالئم مهم در پارکینسون
است .این بیماری بر اساس چهار عالمت مخصوص آن مشخّ ص
میشود که عبارتاند از:
• لرزش دست و پا در حالت استراحت
• کند شدن عمومی حرکات بدن
• سفتی و سختی اندامها در حرکت
• نداشتن تعادل.
اگر دو یا بیشتر از این عالئم در بیمار دیده شود ،تشخیص
پارکینسون داده میشود ،بهخصوص وقتی که این عالئم در دست و
مدتی در اندامهای طرف دیگر هم مشاهده
پای یک طرف و پس از ّ
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شود .بیمار ممکن است اوایل بیماری را با لرزش دست و پا ،یا با کند
حد
شدن حرکات احساس کند و دریابد که انجام هر کاری بیشتر از ّ
معمول طول میکشد ،یا اینکه سختی و خشکشدن حرکات دست
و عدم تعادل را تجربه میکند .اولین نشانهها معموالً با لرزش شروع
میشود .تغییر در حالت صورت (مات و بدون احساس بودن چهره)،
حالت خیرگی در چشمها (کاهش پلکزدن) ،سفتی و خشکی در
شانهها ،یا لنگیدن پا در سمت مبتال از عالئم دیگر این بیماری است.
ظهور این عالئم در افراد ممکن است به افزایش سن نسبت داده شود.
از هر صد نفر باالی شصت سال یک نفر به پارکینسون مبتال
میشود .این بیماری معموالً از حدود شصت سالگی آغاز میشود ،ولی
در افراد جوانتر هم دیده شده است (پنج تا ده درصد).

پیشرفت بیماری پارکینسون
بعد از بیماری آلزایمر ،پارکینسون
مخرب اعصاب به
معمولیترین بیماری
ّ
حساب میآید .پارکینسون یک بیماری
مزمن و همیشه در حال پیشرفت است .این
بیماری نتیجۀ از بینرفتن یا ضعیفشدن و
آسیبدیدن سلولهای عصبی در هستههای
قاعدهای مغز است .عالئم پارکینسون در
مراحل اولیۀ بیماری مالیم است و بیشتر
اوقات از یک سمت بدن شروع میشود
و بهتدریج به سمت دیگر بدن گسترش
مییابد .لرزش بیشتر از هر عالمت دیگری
در بیمار اثر روحی منفی دارد .به مرور زمان
عالئم اولیه بدتر و وخیمتر میشوند؛ یک
رعشۀ مالیم تبدیل به یک لرزش مزاحم و
ملموس میشود؛ در این حال غذا خوردن و
استفاده از دست لرزان به مرور زمان سخت
میشود .کندی حرکات بدن میتواند مانع
روزمره شود؛ لباس
انجام کارهای عا ّدی
ّ
حمامکردن
و
صورت
پوشیدن ،اصالح
ّ
ممکن است وقت بسیار زیادی را در روز
بگیرند .حرکاتی مانند نشستن و برخاستن
یا غلتیدن در رختخواب و راهرفتن آهستهتر
میشود؛ بیمار حالت قوز پیدا میکند
(وضعیت خمیده) و سر و شانه به سمت جلو
تمایل پیدا میکنند؛ صدا یکنواخت میشود
و دچار عدم تعادل میشود و افتادنهای
مکرر دیده میشود.
ّ
دستخط نیز ریزتر و ناخواناتر میشود.
حرکات غیرارادی مانند حرکت دست
در حین پیادهروی کم میشود .پیشرفت
بیماری پارکینسون تدریجی است ،به
نحوی که در وضعیت پیشرفتۀ بیماری
راهرفتن بهسختی صورت میپذیرد و گامها
کوتاه و چسبیده به زمین است .هدف از
درمان در این بیماران از بین بردن کامل
عالئم نیست ،بلکه کنترل کردن عوارض آن
است .این بیماری با درمان بهطور کامل از
بین نخواهد رفت ،ولی کنترل عوارض آن
حد زیادی جلوی ناتوانی و از
میتواند تا ّ
کارافتادگی را بگیرد.
آرتروز
آرتروز یا استئوآرتریت شایعترین بیماری
از دستۀ التهاب مفاصل است .در این
بیماری غضروف مفاصل صدمه میبیند و
کمکم از بین میرود .آرتروز ممکن است هر
مفصلی را درگیر کند ،ا ّما مفاصل بزرگ -که
تحمل میکنند مانند مفاصل
وزن بدن را ّ
زانو ،ران و ستون فقرات -بیشتر در معرض
آرتروز و ورم مفاصل قرار دارند.
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عوامل آرتروز
افزایش سن مهمترین عامل این بیماری است .با افزایش سن ساختمان غضروف دچار تغییر
و تح ّول میشود ،بهطوری که آب زیادتری داخل غضروف میرود و در نتیجه تقریباً تمامیافراد
متوجه آرتروز و ورم در مفاصلشان میشوند .عامل دیگر آرتروز ارث است ،بهخصوص
مسن
ّ
ً
آرتروزهایی که در خانمها دیده میشود مخصوصا آرتروز بند انگشتان زمینۀ ژنتیک دارد .عامل
بعدی چاقی است؛ آرتروز در مفاصل ،لگن ،زانو و بند انگشتان دست با چاقی نسبت دارد؛ مسلّماً
با چاقشدن فشار روی مفاصل زانو و لگن زیادتر میشود و امروزه ثابت شده که هر پنج کیلوگرم
افزایش وزن بیش از حد میتواند ده تا بیست درصد عمر زانوها را کاهش دهد.
آرتروز شغلی در آقایان بیشتر دیده میشود ،ا ّما آرتروزهای اولیه در خانمها بیشتر است.
آرتروز شغلی بیشتر در ناحیۀ بند انگشتان و در ناحیۀ لگن دیده میشود و بهخصوص در
مهم به وجود آورندۀ آرتروز ،آسیبهای مفصلی
آقایان بیشتر ظهور میکند .یکی از عوامل ّ
جدی نگیرند،
است .افرادی که به دنبال ضربۀ فوتبال ،مچ پایشان
متورم میشود ،اگر آن را ّ
ّ
ممکن است بهتدریج دچار آسیبهای مفصلی شوند .در ناحیۀ زانو دو بیماری داریم که افراد را
متأسفانه بدون عالمت است؛ این دو بیماری پای پرانتزی و پای
شدت
ّ
به ّ
مستعد آرتروز میکند و ّ
ضربدری است .وقتی دو مچ پا در حالت ایستاده به هم چسبیده میشوند ،زانوها هم باید به هم
بچسبند .اگر فاصلهای بین دو زانو باشد ،فرد دچار بیماری پای پرانتزی است و اگر این فاصله
مهم آرتروز وزن باال و
بیش از سه انگشت باشد ،نیاز است که به پزشک مراجعه شود .از عوامل ّ
عدم استفادۀ صحیح از مفاصل و تحلیل عضالت است.
مفاصل درگیر در آرتروز
آرتروز اولیه فقط در مفاصل دیده میشود ،به عنوان مثال آرتروز اندام فوقانی بند انتهایی و
میانی انگشتان دست و قاعدۀ شست را درگیر میکند .در اندام تحتانی ،زانو ،لگن و شست پا
دچار آرتروز میشوند .ستون مهرهها ،ناحیۀ گردن و ناحیۀ کمری هم میتوانند دچار آرتروز شوند.
عالئم آرتروز
درد مهمترین عالمت است .درد آرتروز در ابتدا حالت مکانیکی دارد ،یعنی با راهرفتن و
استفاده از مفصل این درد بدتر میشود و با خوابیدن و استراحت بهتر میشود .این درد برخالف
دردهای رماتیسمی است؛ دردهای رماتیسمی با استراحت بدتر میشوند و با راهرفتن آرامآرام
مدتی
التیام مییابند .ا ّما گاهی اوقات در آتروز ،حالت ژلهای در مفصل بهوجود میآید که بعد از ّ
تحرکی ،فرد باید راه برود تا دردش آرام شود؛ این حالت را با سفتی صبحگاهی که مشخّ صۀ
بی ّ
بیماریهای رماتیسمی است ،نباید اشتباه گرفت .سفتی صبحگاهی معموالً بیش از یک ساعت
طول میکشد ،در حالی که ژلهایشدن با برداشتن چند قدم برطرف میشود .گاهی اوقات آرتروز
بهصورت برجستگیهایی بدون درد در استخوانها جلوه میکند ،مث ً
ال در انگشتان دست ،در زنان
بعد از یائسگی در بندهای میانی یا انتهایی انگشتان دیده میشود که بدون دردند .گاهی اوقات
نیز آرتروز خودش را با صداهای غیرمعمول و خرتخرت در مفاصل نشان میدهد که در افراد
مسن این عالمت بیشتر است.
توصیههای درمانی در آرتروز
• چهارزانو یا دوزانو ننشینید.
مکرر زانو میشود ،پرهیز کنید.
شدن
ت
راس
و
• از حرکاتی که منجر به خم
ّ
• از سرباالیی و سرپایینی کمتر باال و پایین بروید ،بهخصوص سرازیری
• فرم نماز خواندن را تغییر دهید و از خمکردن زانو پرهیز کنید.
• از توالتفرنگی استفاده کنید.
• از خم نگهداشتن گردن در حین کار پرهیز کنید.
ش هنگام کار
• انجام نرم 
مدت
• عدم رانندگی طوالنی ّ
• انجام کارهای رایانهای با میزهای مخصوص ،طوری که گردن خم نشود.
• تماشای تلویزیون از روبهرو و نه از پهلو.
الدین اصغرنیا
دکتر حسام ّ
تخصصی مغز و اعصاب و ستون فقرات
بورد
ّ
نشانی :گلسار ،روبهروی پمپ بنزین ،جنب داروخانة دکتر ّ
فخار تلفن33119254 :
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سالمندی؛ فصلی از زندگی
برای برخیها پیری کمتر نگرانکننده است ،زیرا قادر به درک سالمندی نیستند؛ در حالی که برای دیگران پیری رویدادی
غمانگیز است .اجازه دهید دو واقعیت را صریح بیان کنم:
• شما هم پیر خواهید شد.
ً
• پیری و سالخوردگی الزاما غمانگیز نیست!

اکرم پژاوند

ظاهرا ً ما از پیری و سالمندی میترسیم و فکر میکنیم که بسیار بدتر از آن است که ما میپنداریم .در حالی که
بررسیها حاکی از آن است که افراد مسن دید مثبتتری به زندگی خود دارند .برداشتهای منفی و ترسهایی که بسیاری
از ما دربارۀ پیری داریم ،میتواند به یک پیشگویی خودکامبخش منفی منجر شود .اگر تص ّور شما این است که پیری با
کندی ،فراموشکاری و ناتوانی همراه است ،به احتمال زیاد وقتی پیر شدید ،همینطور خواهد شد.
دورۀ پیری و سالمندی را به تجربۀ خودکامبخش
مثبت تبدیل کنید!

مشاهدۀ بازی کودکان تجربهای فرحبخش و خوشایند
بچهها دوست دارند که برای پی بردن به طرز کار
استّ .
اشیا ،آنها را بررسی کنند .آنها همواره کنجکاوند و اگر
برای اولینبار در ساختن چیزی مو ّفق نشوند ،به این سادگی
دستبردار نیستند .مشاهدۀ تعامل کودکان با دنیای اطرافشان
نمونۀ بارز چیزی است که رابرتوایت آن را انگیزۀ با کفایت
بودن مینامد و آن را میل ذاتی افراد برای اثر گذاشتن بر
محیط خود ،خلق اشیا و دست یافتن به ّ
لذت عامل بودن
توصیفمیکند .بسیاری از تکالیف و مهارتهایی که افراد در
دورۀ کودکی یاد میگیرند و به کار میبندند ،در بزرگسالی
به صورت خودکار در میآید .به عنوان مثال وقتی کودک
دوچرخهسواری ،لباس پوشیدن و غذا خوردن را بهتنهایی یاد
گرفت،میتواند در آینده آنها را بدون فکر کردن انجام دهد.
روزمرۀ خود را با کمترین
ما بسیاری از کارهای معمول و
ّ
تالش ذهنی انجام میدهیم ،درست برعکس دورۀ کودکی
توجهمیکردیم.
که برای انجام هر کاریباید آگاهانه به آن ّ
برای بزرگساالنی که در دنیایی پیچیده زندگی میکنند،
روزمره ،یک امتیاز واقعی است ،زیرا این
انجام خودکار کارهای
ّ
کار انرژی مغز را برای غلبه بر مسائل جدید زندگی محفوظ
نگهمیدارد .انجام خودکار بسیاری از کارها فرصتی برای تسلّط
یافتن بر چالشهای جدید است که نیاز ما به احساس کفایت را
ارضا میکند و احساس خودکارآمدی ما را تقویت میکند .در
دوران جوانی و میانسالی بیشتر افراد قادرند که از طریق کار،
خانواده ،تفریحات و ف ّعالیتهای اجتماعی میزان رضایتبخشی
از اثرگذاری بر زندگی و دنیای اطرافشان را تجربه کنند .وقتی
افراد پا به سن میگذارند و بازنشسته میشوند ،مسائلی برای
آنها پیشمیآید که امکان نشان دادن شایستگی و کفایت آنان
را کاهشمیدهد .مسئلۀ ا ّول ،داغ ننگ پیری است؛ در جامعۀ
امریکا این تف ّکر قالبی حاکم است که افراد پیر فراموشکارند
و قدرت انجام دادن کارها را ندارند .مسئلۀ دوم ،بازنشستگی
است که موجبمیشود افراد از روشهایی که برای رسیدن به
احساس کفایت در تمام زندگی خود به کار میبردند ،محروم
شوند .عالوه بر این ،افراد سالمند احساس رضایتی را که زمانی

از رئیس خانواده بودن تجربهمیکردند ،از دستمیدهند.
افراد سالمند باید تالش کنند تا روابط شخصی خود را -که درونداد
ارزشمندی است -حفظ کنند ،در غیر این صورت ممکن است
خاصی روی آورند که عجیب
منزوی شوند و به سبکهای ارتباطی ّ
یا غیرعا ّدی به نظر میرسند .عامل سومی که احساس کفایت افراد
سالمند را تضعیف میکند ،افت و کاهشی است که بهطور عا ّدی در
توانایی جسمی ،بینایی و شنوایی سالمندان رخ میدهد .غالباً افراد
سالمند به علّت داغ پیری ،تص ّورات قالبی ،بازنشستگی اجباری و
افت جسمی از مبارزه و تالش برای رسیدن به احساس کفایت و
خودکارآمدی محروم میشوند .در بسیاری از موارد زندگی آدمهای
سالخورده حول ف ّعالیتهای خودکار و تکراری -که سالها قبل بر
آنها تسلّط یافتهاند -میچرخد .در حالی که ممکن است انجام این
سن
ف ّعالیتهای تکراری در گذشته هدف مفیدی بوده باشد ،ولی در ّ
سالمندی زیانبخش است ،زیرا نوعی احساس بیکفایتی کاذب را القا
روزمره میشود ،دیگر
میکند .وقتی زندگی فردی متش ّکل از امور
ّ
زندگی زیاد ّ
لذتبخش نخواهد بود.
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اهمیت تداوم و استمرار زندگی را درک کنید!
ّ

وقتی شخص جوانی چیز سادهای را فراموش میکند ،ما چگونه
آن را تبیین میکنیم؟ اغلب فرض را بر این میگیریم که حواسش
توجه نکرده است ،ا ّما اگر یک فرد سالمند همان اشتباه
پرت بوده یا ّ
را مرتکب شود چطور؟ ما به احتمال زیاد آن را به پیری و کهولت او
نسبت میدهیم .افراد سالمند به علّت ارتکاب اشتباهاتی که همۀ ما
روزمره آنها را مرتکب میشویم ،مورد سرزنش بیمورد قرار
بهطور
ّ
میگیرند ،زیرا داغ پیری بر آنها نهاده شده است.
یک نتیجهگیری منصفانه از تحقیقاتی که در زمینۀ توانایی حافظه و
ّ
حل مسئله انجام شده ،این است که افراد جوان در حفظ کردن و پیدا
کردن سریع پاسخها بهتر از سالمندان عمل میکنند .وقتی به افراد
سالمند فرصت داده شود تا از دانشی که در طول زندگیشان کسب
کردهاند استفاده کنند ،عملکرد آنها افت کمتری را نشانمیدهد.
حفظ اتّکا به نفس در پیری

ارزش اتّکا به خود به عنوان یک رویکرد مقابلهای مثبت از کودکی
شروع میشود و در سرتاسر دورۀ پیری ادامه مییابد .حفظ نگرش
از طریق به کار بستن توانمندیهایتان شأن و غرور خود
مقابلهای نسبت به زندگی همیشه آسان نیست و هر کس گاهی با
را حفظ کنید!
موقعیتهایی مواجهمیشود که احساس تسلیم شدن
یک مسئلۀ چالشبرانگیز -که با دوران سالمندی در ارتباط
میکند .وقتی با مانعی مواجه میشوید ،سعی نکنید زیاد به خود
است -استفاده از پیری به عنوان استعارهای برای ضعف کلّی و
سخت بگیرید ،خونسردی خود را حفظ کنید و دوباره از مهارتهای
نداشتن سالمتی است؛ وقتی افراد چنین نگرشی به پیری داشته
مقابلهای خود استفاده کنید
مستعد پیشگویی خودکامبخش منفی میشوند .اگر برداشت
باشند،
ّ
پیری برای افراد سالمندی که از ناراحتیهای جسمی زیادی -که
شما این باشد که هر چه مسنتر میشوید ،زندگیتان بیشتر رو به
میزان کنترل آنها را بر زندگیشان محدود میکند -رنج میبرند،
زوال میرود ،ممکن است این باور شما
چالش ویژهای محسوب میشود .مسلّماً
بهخوبی واقعیت پیدا کند .ممکن است یکی از روشهای خوب حفظ تداوم و پیوستگی در
افراد سالمندی که زندگیشان در نتیجۀ
سراسر زندگی ،مرور زندگی است .همۀ ما اغلب
ذهنتان چنان با درد و رنج مشغول شود عکس ،دفترچۀ خاطرات و یادگارهای دیگری سکته ،آرتروز ،دیابت و سایر بیماریها
که هر روز صبح با اضطراب و تنش از گذشته داریم که زندگی را برای ما معنیدار دچار مشکل شده است ،احساس
دربارۀ این واقعیت -که دیگر زندگیتان میکنند .مرور زندگی به مفهوم یکپارچه ساختن خودکارآمدی و سالمت خود را از
ارزشمند نیست -از خواب بیدار شوید .تجارب زندگی برای رسیدن به تصویر منسجمی دست میدهند و اغلب از ناراحتیهای
اطرافیان این پیام شما را میگیرند و از خود است .این مسئله بهخصوص در دورۀ پیری روانشناختی شدید رنج میبرند .این
با شما طوری رفتار میکنند که انگار بسیار مهم است
مسئله برای افراد سالمند بسیار مهم و
چیزی برای عرضه کردن ندارید .عالوه
حیاتی است که حتّی وقتی دچار مشکل
توجه به
بر مقاومت در برابر استعارۀ «پیری مساوی است با افت» ّ
و اختالفاند ،راهی برای تمرین اتّکا به نفس بیابند.
یت
اهم
اینکه ما چگونه افراد مسن را مورد خطاب قرارمیدهیم ،حائز ّ
سیستمهای حمایت اجتماعی میتواند بسیار مهم باشد .بعد از
است.
تجربۀ یک فقدان یا اختالل ،افراد حمایتکننده میتوانند با ابراز
محبت و حمایت و عمل کردن به عنوان تکیهگاه مطمئن ،به افراد
ّ
تکالیف زندگی خود را بهطور کامل انجام دهید!
مدتی ،افراد حمایتکنندهمیتوانند
سالمند کمک کنند .بعد از گذشت ّ
اکنون باید دریافته باشید که پیری زمان گوشهگیری یا عقب کشیدن
با تشویق ،استقالل ،خوداتّکایی و خودکارآمدی بیشتر مفید و مؤثّر
خود از سبک زندگیای که به آن خو گرفته بودید ،نیست .سعی کنید
ّ
روزمره برای
بخش
ت
لذ
کارهای
به
پرداختن
ضمن،
در
شوند؛
واقع
ّ
اوقات ف ّعالیت ،اوقات آرامش و اوقات تنهایی خود را در سطح مطلوب
افرادی که با اختاللی در حال مقابله هستند ،بسیار مفید است؛ لزومی
نگه دارید .اگر احساس مثبتی نسبت به خودتان داشته باشید ،پیری
ندارد که این ّ
لذتها و خوشیها زیاد باشد ،آنچه ارزشمند است ،آن
برای شما ضربۀ روانی بزرگی محسوب نمیشود .یکی از روشهای
است که با تجارب مثبت کوچک هر روز خود را معنیدار کنید.
خوب حفظ تداوم و پیوستگی در سراسر زندگی ،مرور زندگی است.
همچنین شرکت در کالسها و گروههای آموزشی برای آموختن
همۀ ما اغلب عکس ،دفترچۀ خاطرات و یادگارهای دیگری از گذشته
مهارتهای اتّکا به نفس نیزمیتواند بسیار مفید باشد.
داریم که زندگی را برای ما معنیدار میکنند .مرور زندگی به مفهوم
اکرم پژاوند
یکپارچه ساختن تجارب زندگی برای رسیدن به تصویر منسجمی از
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،کارشناسی ارشد روانشناسی
خود است .این مسئله بهخصوص در دورۀ پیری بسیار مهم است که
بالینی
هویّت خود را به عنوان شخصی منحصر بهفرد با ارزشها ،نگرشها و
نشانی :فلکه گاز ،بعد از پل به سمت توشیبا ،کوچه بهار ،کلینیک
تجاربی که در طول زندگیمان شکل گرفته است ،باز شناسیم.
مشاوره بهار تلفن33472099 :
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دیاکسید تیتانیوم

مادۀ سرطانزا را بشناسید!
این ّ
حدود نود سال است که تیتانیوم در
ذرات ریز نانو دیاکسید
صنعت بهصورت ّ
تیتانیوم مورد استفاده قرار میگیرد که
نانوذرات
آثار زیانآوری بر سالمت دارد.
ّ
ابعادی در حدود یک تا صد نانومتر دارند و
بهآسانی میتوانند از منفذهای ریز پوست
سمیتزایی و ایجاد
عبور کنند و باعث ّ
اختالل در اندامهای مختلف بدن شوند،
مهدیس غالمی
در حالی که تیتانیوم در اندازههای بزرگتر
نانوذرات در تخریب موا ّد بیولوژیکی مانند باکتریها و
بیاثر است.
ّ
ویروسها کاربرد دارند.
مصرف ساالنۀ عنصر تیتانیوم و ترکیبهای آن  105تا  106تن
است .این عنصر در محدودۀ وسیعی از کاالهای صنعتی و مصرفی
ازجمله رنگها و پوششهای سطحی ،چسبها ،کاغذ ،مقوا،
پالستیک ،الستیک ،جوهرهای چاپ ،پارچههای پوشش داده شده و
منسوجات ،سرامیکسازی ،پوششها ،موا ّد سقفسازی ،موا ّد آرایشی،
ضد آفتابها ،خمیردندانها ،پمادها ،رنگهای خوراکی ،عوامل تصفیۀ
ّ
آب و زیورآالت تزئینی به کار میرود.
دیاکسید تیتانیوم برای التیام سوزشهای پوستی مورد استفاده
قرار میگیرد و منعکسکنندۀ اش ّعۀ ماورای بنفش خورشید است

ضد
ضد آفتاب (یا ّ
و به این دلیل در ساخت کرمها و لوسیونهای ّ
ضد آفتابهای بسیاری شامل این نانو
سوختگی) استفاده میشودّ .
ذراتاند که بهخوبی سطح را میپوشانند و اش ّعۀ ماورای بنفش را
ّ
ذرات بزرگتر پراکنده و منعکس میکنند .همچنین از
از
استفاده
با
ّ
پودر دیاکسید تیتانیوم در ساخت قاب کپسولهای دارویی و پوشش
قرصها استفاده میشود.
آژانس بینالمللی سرطان (IARC) دیاکسید تیتانیوم را به عنوان
ما ّدۀ سرطانزای احتمالی برای انسان (بر اساس بررسیهایی که در
معرفی کرد .استنشاق دیاکسید تیتانیوم در
موشها انجام شد) ّ
موشها میتواند منجر به اثراتی بر ریه و ایجاد تومورهای ریوی شود.
به هر حال بهطور عمومی هنوز این مسئله در گونههای دیگر و در
انسان بهطور قطعی اثبات نشده است .عالوه بر این در آزمایشهای
دیگری که روی موشهای باردار انجام دادند ،دیده شد که این نانوما ّده
میتواند از جفت عبور کند و به جنین برسد و آثاری روی اندامهای
در حال رشد و نم ّو جنینی ازجمله ریه ،مغز و سیستم عصبی بگذارد.
همچنین تن ّفس غبار تیتانیوم دیاکسید باعث گرفتگی و درد قفسۀ
سینه ،سرفه و مشکالت تن ّفسی میشود .اگر تیتانیوم با پوست و
چشم تماس پیدا کند ،باعث تحریک و واکنش التهابی در این نواحی
میشود.
تن ّفس ،تماس پوستی ،تماس چشمی ،خوردن و تزریق راههای ورود

تیتانیوم به بدن است که میتواند سبب بروز ضایعاتی در کبد ،کلیه،
افزایش چینوچروک در پوست ،کاهش تولید روزانۀ اسپرم ،آسیب
سیستم همئوستازی خون و کاهش سیستم ایمنی شود .مشخّ ص شده
نانوذرات تیتانیوم دیاکسید وابسته به میزان مصرف و
سمیت
که ّ
ّ
اندازۀ آن است که هرچه اندازه کوچکتر و میزان مصرفی آن بیشتر
سمیت زیادتری ایجاد میکند.
باشدّ ،
نانوذره باعث پاسخ التهابی و ایمنی میشود که منجر
این
استنشاق
ّ
نانوذرات قادرند
به بروز بیمارهای انسدادی و مزمن ریوی میشود .این
ّ
از ریهها به داخل جریان خون وارد شوند و در سایر اندامهای بدن
طی تحقیقاتی نشان دادند که تجویز
منتشر شوند .دانشمندان در ّ
نانوذره از طریق ریه باعث ضخیمشدن بافت ریوی و
تدریجی این
ّ
نانوذره میتواند به غشای گلبول
این
شود.
ی
م
ریوی
فیبروز
پیشرفت
ّ
قرمز متّصل شود و باعث افزایش آگلوتیناسیون و همولیز گلبولهای
قرمز شود.
نانوذرات و ورود آن به
بررسیهای انجامشده در مورد کاربرد
ّ
نانوذراتی که در بدن وارد میشوند ،تجزیه
بدن نشان داده است که
ّ
درازمدت آثار پاتولوژیکی
در
و
کم
ی
سم
اثر
ت
مد
ّ
نمیشوند و در کوتاه ّ
ّ
تورم و التهاب
مانند سرطان یا ناراحتیهای خونی ایجاد میکنندّ .
نانوذرات دیاکسید تیتانیوم
رودهای یکی از بیماریهایی است که
ّ
مدت داشته باشند،
ی
طوالن
کاربرد
ایجاد میکنند .بهخصوص اگر
ّ
بیماری التهاب روده میتواند منجر به سرطان روده شود.
در پژوهشهای اخیر به بررسی نفوذ تیتانیوم در پوست بدون موی
ذرات ریز
بدن در
ّ
درازمدت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ّ
تیتانیوم میتواند از میان الیۀ شاخی پوست عبور کند و در الیۀ عمیق
اپیدرمیس مستقر شود و آثار زیانباری ایجاد کند.
نانوذرات دیاکسید تیتانیوم در جوامع
توجه به کاربرد گستردۀ
با ّ
ّ
امروزی و آثار زیانبار آن بر سالمتی ،محقّقان تحقیقات گستردهای
مخرب آن بر مادر باردار و جنین موش انجام دادند و
مبنی بر آثار ّ
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نانوذره یا ورود آن از طریق
به این نتیجه رسیدند که استنشاق این
ّ
منافذ پوست به بدن باعث کمشدن وزن و کاهش جنینها میشود.
سمی
این کاهش وزن و کمشدن تعداد جنینها میتواند به دلیل اثر ّ
نانو دیاکسید تیتانیوم در دوران حاملگی باشد ،ولی اثری از سقط
جنین مشاهده نشد.
وقتی مادر باردار در معرض تیتانیوم قرار گیرد (چه بهصورت
استنشاقی یا درونپوستی) ،این ما ّده میتواند از جفت عبور کند و به
جنین برسد و بر سلولهای سرتولی و لیدیگ و اسپرماتیدهای جنین
در حال رشد اثر بگذارد و باعث کاهش تولید روزانۀ اسپرم در زادههای
نانوذرات دیاکسید تیتانیوم میتواند جذب سلولهای
بالغ شود.
ّ
لیدیگ شود و تکثیر آنها را مختل کند .از این رو میگوییم نانو
سمیتزایی در جنین در حال رشد میشود.
دیاکسید تیتانیوم باعث ّ
درازمدت
همچنین اثبات شده که استنشاق نانو دیاکسید تیتانیوم در
ّ
در مادر باردار در گونهای از موشها باعث التهاب تن ّفسی در جنینهای
خاصی را
در حال تکوین میشود و زادههای آنها تغییرات رفتاری ّ
نشان میدهند.
ذرات نانو دیاکسید تیتانیوم
اگرچه
که
گفت
توان
ی
در پایان م
ّ
کاربرد زیادی دارند ،دارای خطرهای احتمالی نیز هستند .بنابراین
باید مسائل مرتبط با ایمنی و خطرهای احتمالی همراه با آنها را
ذرات نانو ممکن است سرعت جهش باکتریها را
نیز در نظر گرفتّ .
افزایش دهد و تهدیدی برای محیط زیست و سالمت انسان باشند.
حساسیتزای معمولی نیز
ذرات از گردههای گل گیاهان و موا ّد ّ
این ّ
حساسیتی شوند .از این
های
ش
واکن
سبب
توانند
ی
م
و
ترند
ک
کوچ
ّ
حد ممکن از تماس با صنایع
رو توصیه میشود که مادران باردار تا ّ
نانوذرات تیتانیوم دوری کنند.
ّ
مهدیس غالمی

مؤسسة
کارشناسارشد بیولوژی تکوین و عضو کادر درمانی
ّ
فنّاوریهای نوین پزشکی مهر

همزمان با سراسری شدن مج ّلۀ هدیۀ مهر ،از همکاران پزشک ،دندانپزشک ،پیراپزشک
و پژوهشگران محترم دعوت می-شود که مقاالت علمی خود ،اعم از تألیف یا ترجمه را به
مؤسسۀ ناباروری مهر ( )9641 139 921ارسال کنند
زبان ساده و بهصورت خالصه به تلگرام ّ
تا پس از طرح و تأیید در شورای سیاستگذاری انتشار یابد.
همچنین برای تبلیغ محصوالت بهداشتی و خدمات پزشکی و دارویی میتوانید با شمارۀ
 013 -33764260تماس بگیرید.
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در پیشگیری و درمان انواع سرطان

ثابت شده است که بیش از هشتاد درصد ع ّلت سرطانها به عوامل محیطی بستگی دارد .در زندگی
معمولی ،افراد در معرض یکسری عوامل سرطانزای طبیعی مانند اش ّعۀ ماورای بنفش ،رنگها ،موا ّد
شیمیایی ،سیگار و سایر دخانیات (حتّی اگر دیگران مصرف کنند) ،نیتروزآمینها ،ویروسها و قارچها
قرار دارند .تغذیه از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر ابتال یا عدم ابتال به سرطان است .تغذیۀ مناسب
م کند و تغذیۀ نادرست میتواند به پیشرفت آن شتاب
و درست میتواند سرعت پیشرفت سرطان را ک 
بیشتری بدهد .اگر فردی روزانه به اندازۀ کافی پروتئین مصرف نکند ،در پروتئینسازی و تجدید
پروتئینها در بدنش اشکال ایجاد میشود و این اختالل باعث توسعه و تکثیر سلولی میشود که منجر
به ایجاد سرطان میشود.

خطرات ناشی از افزایش وزن
افزایش وزن خطر ابتال به انواع سرطان ازجمله سرطانهای کلیه،
رحم ،رودۀ بزرگ ،کیسۀ صفرا ،پستان و پروستات را افزایش میدهد.
جراحی ،شیمیدرمانی و پرتودرمانی بر
در این بیماران عملهای ّ
وضعیت غذا خوردن تأثیر میگذارد و باعث ته ّوع ،استفراغ ،اسهال،
تغییر ذائقه و بیمیلی به غذا میشود .عمل شیمیدرمانی بیاشتهایی
را تشدید میکند .این بیماران نسبت به طعمهای تند و شیرین
حساس میشوند ،ولی لبنیات ،میوهها و سبزیها را بهتر میپذیرند.
ّ
همچنین غذاهای سرد و ولرم را ترجیح میدهند؛ در این صورت باید
غذاهای مورد عالقۀ آنها را در اختیارشان قرار داد .به این بیماران
متعدد و به مقدار کم غذا داده شود و از مصرف ادویه
باید در وعدههای
ّ
محرک خودداری شود .موا ّد غذایی بهویژه چربیهای غذاها
و غذاهای ّ
مهمی در توسعۀ سرطانهای مختلف ازجمله سرطان پستان،
نقش ّ
سرطان پروستات و سرطانهای گوارشی دارند .در این نوشتار سعی
شده است به علل و درمان تغذیهای سرطانهای شایع پرداخته شود.
سرطان دهان و مری
در ایجاد سرطان مری عالوه بر مصرف کم سبزی ،میوه و غلاّ ت
سبوسدار ،مصرف ترشی ،سوپ و نوشیدنیهای داغ نیز نقش دارند.
اگر فرد به سرطان دهان یا مری مبتال باشد ،یا در اثر تومور در لولۀ
گوارشی او انسدادی به وجود آمده باشد ،در جویدن ،بلعیدن ،ترشّ ح
حس چشایی دچار مشکل میشود .شیمیدرمانی خود باعث
بزاق و ّ
جراحی زمانی که شخص
ته ّوع و استفراغ و سوء تغذیه میشود .پس از ّ
توانست از راه دهان غذا بخورد ،غذا باید مایع باشد و میوه بهصورت
پوره ،یا آبمیوه مصرف شود ،از شربتها ،لبنیات و فرآوردههای آن
نیز استفاده شود .رژیم باید پُرپروتئین و پُرکالری باشد.
سرطان معده
در این سرطان مهمترین علّت ،عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری،
مصرف دخانیات و الکل ،چاقی ،غذاهای شور ،ترشیها ،غذاهای
کمفیبر و غذاهای فقیر از ویتامینها و موا ّد معدنی است .در سرطان
معده سوء جذب به وجود میآید که خود باعث کمخونی فقر آهن،
پوکی استخوان ،کمخونی ناشی از کمبود ویتامین  ،B12کمبود

ویتامینها و موا ّد معدنی میشود .این بیماران ابتدا باید از طریق لوله
تغذیه کنند ،سپس از رژیم مایع استفاده کنند .رژیم باید پُرپروتئین و
پُرکالری باشد .غذا به دفعات و به مقدار کم باید مصرف شود .همچنین
مایعات ،سبزی و میوه زیاد دریافت شود .در مورد علل این سرطان
مصرف کم ویتامینهای  Cو  Eو مصرف غذاهای نمکسود ،دودی،
کبابشده روی شعله ،غذاهای ترش و شور ،مصرف کم ماهی و مصرف
کم غلاّ ت سبوسدار را نیز ذکر کردهاند .برعکس ،مصرف سیر در
مقابل سرطان معده نقش محافظتی دارد.
سرطان رودۀ بزرگ
یکی از شایعترین سرطانهاست که در اثر بیماریهای التهابی روده
و پولیپهای روده بهوجود میآید .در این نوع سرطان سوء جذب
و سوء تغذیه بهوجود میآید ،بنابراین باید کالری و پروتئین کافی
دریافت شود .از لحاظ تغذیهای دریافت چربیهای حیوانی و اشباع،
مصرف زیاد گوشت قرمز و تخم مرغ ،مصرف گوشتهای فرآوریشده،
کمبود مصرف موا ّد غذایی دارای فیبر ،کمبود مصرف غلاّ ت
سبوسدار ،دریافت ناکافی آنتیاکسیدانها و مصرف کم اسیدفولیک و
ویتامین  Cو کاروتنوئیدها ،مصرف کم ماهی ،مصرف کم سیر و روغن
زیتون ،مصرف زیاد غذاهای سرخشده و شکر را ذکر کردهاند .داشتن
تحرکی و نداشتن ف ّعالیتهای فیزیکی از علل دیگر
اضافهوزن ،کم ّ
است .چنانچه گوشتها همراه با سبزیجات مصرف شوند ،اثر نامناسب
آنها خنثی میشود .احتمال خطر سرطان انتهای رودۀ بزرگ با باال
رفتن سن بهتدریج افزایش مییابد ،در این صورت با باال رفتن سن
بیشتر باید مراقب تغذیۀ خود باشید.
سرطان کبد
مصرف الکل ،اعتیاد ،قرار گرفتن در معرض موا ّد ترشّ حشده از
قارچها مانند افالتوکسین ،داشتن کبد چرب و برخی از انواع هپاتیت
باعث ابتال به سرطان کبد میشود .دریافت کم سبزی و میوه در ایجاد
سرطان کبد نقش دارد .رژیم درمانی باید پُرپروتئین و پُرکالری و
دارای ویتامینهای مختلف باشد .در صورت داشتن ورم باید نمک
دریافتی کاهش یابد.

سرطان کیسۀ صفرا و لوزالمعده
چاقی و سنگهای صفراوی مزمن باعث سرطان کیسۀ صفرا میشود.
تحرک نداشتن ،اضافهوزن ،مصرف زیاد گوشت قرمز و
کشیدن سیگارّ ،
ّ
موا ّد غذایی غنی از کلسترول ،دریافت کم حبوبات و مرکبات موجب
سرطان لوزالمعده میشود .رژیم درمانی باید پُرپروتئین و پُرکالری
باشد؛ چربی دریافتی کم و فیبر زیاد باشد؛ اسیدهای چرب ضروری
(اسید لینولئیک و لینولنیک) به اندازۀ کافی دریافت شوند .همچنین
غذا به مقدار کم و به دفعات به بیمار داده شود.
سرطان پستان
ن در زنان است .مصرف انواع سبزی ،میوه و انجام
شایعترین سرطا 
تحرک نقش محافظتی در مقابل این نوع سرطان
ورزش و داشتن ّ
دارد .مصرف زیاد گوشت ،چاقی و رشد سریع وزن در ابتدای زندگی
از عوامل ایجاد کنندۀ سرطان پستاناند .برای درمان کنترل وزن
و کنترل مقدار و نوع چربی (به حداقل رساندن چربیهای اشباع)،
کنترل مقدار کالری دریافتی و مصرف کافی سبزی ،میوه و غلاّ ت
الزم است.
سرطانهای رحم و تخمدان
دریافت کم سبزی ،میوه و دریافت فرآوردههای لبنی پُرچرب و
کشیدن سیگار را از عوامل ایجاد کنندۀ سرطان دهانۀ رحم میدانند.
چاقی ،مصرف کم سبزی و میوه و مصرف زیاد اسیدهای چرب اشباع
را -که در فرآوردههای حیوانی بیشتر یافت میشوند -نیز از عوامل
ایجاد کنندۀ سرطان دیوارۀ رحم ذکر میکنند .مصرف سبزیجات،
بهویژه سبزیهای دارای برگ سبز از عوامل محافظتکننده در مقابل
سرطان تخمدان است.

سرطان پروستات
تحرکی ،ازدیاد
شایعترین سرطانها در مردان است .چاقی ،کم ّ
مصرف چربی ،بهویژه اسیدهای چرب اشباع ،مصرف زیاد گوشت قرمز
و لبنیات پُرچرب ،مصرف کمسبزیها و میوهها از علل بهوجود آورندۀ
این سرطان بهشمار میرود .برای درمان آن کالری و پروتئین کافی،
غذاهای کمچرب ،پُرفیبر و غنی از اسیدهای چرب امگا ( 3موجود در
غذاهای دریایی) توصیه شده است.
سرطان ریه
کشیدن سیگار و سایر دخانیات ،مصرف کم سبزیها و میوهها،
استفاده از غذاهای سرخشده ،ازدیاد مصرف چربی و اسیدهای چرب
تحرکی از عوامل مساعدکنندۀ سرطان ریه هستند.
اشباع ،چاقی و کم ّ
برای درمان ،افزایش دریافت کالری ،پروتئینها ،موا ّد قندی و مایعات،
متعدد را
رژیم سرشار از موا ّد معدنی و ویتامینها در وعدههای کم و
ّ
توصیه کردهاند.
سرطان کلیه و دستگاههای ادراری
مصرف سیگار ،دریافت فرآوردههای لبنی پُرچرب ،مصرف زیاد
گوشت ،مصرف کم سبزیها و میوهها و زیاد شدن وزن را در ایجاد
سرطانهای کلیه ،مثانه و دستگاههای ادراری مؤثّر دانستهاند .برای
درمان در صورت پُرفشاری خون ،کنترل نمک ،دریافت مایعات کافی
(اگر به دالیل پزشکی محدودیت نداشته باشد) ،پروتئین و کالری
کافی ضروری است.
مراقبتهای خاص
متعددی
افراد مبتال به سرطان -که تحت درماناند -به عوارض
ّ

مناسبتاهي تقویمي
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مبتال میشوند و به مراقبتهای تغذیهای خاص نیاز دارند .بهطور کلّی
ضعف ،بیاشتهایی ،خستگی و کمخونی از عوارض درمان هستند.
در افراد مبتال ذخیرههای چربی و پروتئینی بدن کاهش مییابد و
سیستم ایمنی تحلیل میرود؛ بنابراین مراقبتهای تغذیهای آنها
باید دقیق باشد .پروتئین ،انرژی ،ویتامینها و موا ّد معدنی باید بیشتر
متخصص تغذیه تنظیم
دریافت شوند .رژیم غذایی آنان را باید یک
ّ
کند .اگر شیمیدرمانی و تاباندن اش ّعه در بیماران مشکالتی از قبیل
بیاشتهایی ،ته ّوع ،استفراغ ،ورم و خشکی دهان ایجاد کرده باشد ،باید
از طریق غیردهانی غذا دریافت کنند تا بهبودی حاصل کنند ،سپس
بتوانند از طریق دهان تغذیه کنند.
راههای مبارزه با سرطانها
بهتر است با مراقبتهای الزم به این بیماری مبتال نشویم و از
ابتال به آن پیشگیری کنیم؛ برای این منظور وزن خود را متعادل نگه
داریم ،بهطور مرتّب ورزشهای مناسب با شرایط خود انجام دهیم و
غذاهایی مصرف کنیم که بدن را در مقابل سرطان محافظت میکنند
و از مصرف غذاهای مضر و نامناسب پرهیز کنیم.
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غذاهای محافظ بدن در مقابل سرطان
غذاهای محافظتکننده غذاهایی هستند که دارای چربیهای امگا
( 3موجود در ماهیهای چرب ،غذاهای دریایی و گردو) ،ویتامینهای
 ،B6 B3, B2, A، ,E ,D ,C ,B1اسیدفولیک و موا ّد معدنی مانند
کلسیم ،روی ،بهویژه سلنیوم باشند .غذاهایی که تأمینکنندۀ این
موا ّدند ،عبارتاند از :غلاّ ت سبوسدار ،سیر ،پیاز ،پیازچه ،موسیر،
ترهفرنگی ،انواع کلم ،هویج ،اسفناج ،گوجهفرنگی ،فلفل قرمز،
کدوحلوایی ،جوانۀ گندم ،حبوبات ،مغزها ،انواع مرکبات ،سیب،
طالبی ،هندوانه ،انگور ،سویا و چای سبز .همچنین انواع ادویهها مانند
زنجبیل ،فلفل سیاه ،زردچوبه ،دارچین ،زیره و آویشن  -در صورتی
حد معقول مصرف شوند -میتوانند اثر مثبت و محافظتی
که در ّ
داشته باشند.
دکتر نسرین عاقلی
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی از دانشگاه پاریس
ّ
نشانی :خیابان بیستون ،مجتمع بیستون ،روبهروی بیمارستان فامیلی
تلفن33251937 :

خوابیدن با دهان
باز و خرابشدن
دندانها!

ارتباط درست نفسکشیدن با
تقویت حافظه و واکنش سریع!

ایرانارتوپد :پژوهشگران نیوزیلندی با بررسی
میزان اسیدیتۀ محیط دهان در افراد عا ّدی و
متوجه
آنان که شب با دهان باز میخوابند،
ّ
شدهاند که خوابیدن و تن ّفسکردن با دهان باز
میتواند احتمال پوسیدگی دندانها را افزایش
دهد.
پژوهشگران ده نفر را واداشتند تا شبها با
یک گیرۀ روی بینی بخوابند و بعد از آن میزان
پیاچ محیط دهان آنان را اندازهگیری کردند.
بررسیها نشان داد که پیاچ دهان در طول روز
حدود  7.3و در شب حدود  7است ،در حالی که
در آنهایی که شب با دهان باز میخوابند ،پیاچ
محیط دهان به حدود  6.6تقلیل پیدا میکند.
پژوهشگران میگویند :این محیط اسیدی با
تأثیر بر مینای دندان موجب افزایش خوردگی
و پوسیدگی در آن میشود .آنها دریافتند که
در ساعاتی از شب پیاچ دهان حتّی به زیر 3.6
حد
افت پیدا میکند که این بسیار پایینتر از ّ
 5.5است که در آن مینای دندان شروع به
خوردهشدن میکند .بررسیهای قبلی هم نشان
داده بود که مصرف موا ّد با قند باال هم موجب
خرابی زودرس مینای دندان و پوسیدگی آن
میشود .نتایج این پژوهش در مجلّۀ Journal
 of Oral Rehabilitationمنتشر شده است.

سالمتآنالین :در حالی که ممکن است برخی افراد ندانند نفسکشیدن هم روش
درست و غلط دارد ،دانشمندان در پژوهشی تازه دریافتهاند که یکی از راههای مؤثّر
برای تقویت حافظه و بهبود واکنشهای سریع ،احتماالً میتواند از تن ّفس بهصورت
درست آن ناشی شود .پژوهشگران معتقدند که تن ّفس صحیح میتواند تف ّکر ذهنی
را آسان کند و به بهبود و تقویت حافظه بینجامد؛ به گونهای که با نفسی عمیقتر و
طوالنیتر ،هوا از طریق بینی به درون بدن فرستاده و بازدم آن از طریق دهان خارج
شود.
یافتههای پژوهشگران دانشگاه نورثوسترن حاکی از آن است که استنشاق از طریق
بینی میتواند بر ف ّعالیتهای ذهنی اثر گذارد و بهویژه به یادآوری و تقویت حافظه
کمک کند .آنها از صد جوان شرکتکننده در این پژوهش خواستند که نظرشان را
سریع و بیدرنگ دربارۀ حاالت صورت و اشیائی بیان کنند که روی نمایشگری نشان
داده میشد .نتایج نشان داد :شرکتکنندگانی که از طریق بینی نفس میکشیدند ،همه
چیز را سریعتر و بهتر از زمانی تشخیص میدهند و به یاد میآورند که از طریق دهان
نفس میکشیدهاند.
بر اساس آنچه در مجلّۀ علوم اعصاب ()The Journal of Neuroscience
منتشر شده ،اولینبار است که نشان داده میشود ریتم تن ّفس میتواند در ف ّعالیت
الکتریکی مغز نقش داشته باشد .به گفتۀ کریستانا زالنو ،مجری اصلی این پژوهش،
یکی از مهمترین یافتههای پژوهش این است که استنشاق یا نفسکشیدن از راه بینی
میتواند سبب ایجاد «تفاوتی چشمگیر» در نواحی مربوط به پردازش عاطفی و حافظه
در مغز شود.
یافتهها همچنین نشان میدهد که با بهکارگیری شیوۀ تن ّفس آگاهانه عالوه بر تقویت
قوای شناختی مغز ،میتوان هنگام قرار گرفتن در محیطهای خطرناک و ترسآور با
نفس کشیدن عمیق از راه بینی و بازدم تن ّفس از راه دهان ،واکنش بهتر و سنجیدهتری
محرکها نشان داد.
در برابر ّ
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اصالح طـرح لبخنـد
طرح لبخند یک اصطالح کلّی است ،ا ّما
متأسفانه در سالهای اخیر از نام آن
ّ
استفادههای تجاری نابجایی شده است.
بهطور کلّی زمانی یک لبخند دارای طرح
است که زیبا و ّ
جذاب باشد و ویژگیهای
زیر را داشته باشد:
• دندانها مرتّب و ّ
منظم باشند.
• شیب دندانهای جلو طبیعی باشد.
دکتر س ّیدمصطفی س ّیدجوادین • شکل قوس دندانی گرد یا بیضی باشد.
خط وسط دندانی باال با ّ
• ّ
خط میانی صورت و لب باال تطابق
داشته و در یک راستا باشد.
• محور تاج و ریشۀ هر دندان درست باشد.
• لبۀ ب ُ ّرندۀ دندانهای جلویی (قدامی) باال دارای انحنایی به
موزات انحنای باالیی لب پایین باشد.
• ارتفاع کامل تاج دندانهای جلویی باال و حداکثر یک تا دو
میلیمتر از لثه دیده شود.
• سطوح خارجی دندانهای آسیایی کوچک باال و اولین دندان
آسیایی بزرگ باال دیده شود.
• فضای خالی جزئی بین سطوح خارجی دندانهای آسیا و سطح
داخلی گوشۀ دهان دیده شود .این فضا
کوریدور باکال نامیده میشود.
• ارتفاع لبۀ دو دندان وسط
باال همارتفاع دندانهای نیش
بوده و نیم تا یک میلیمتر
بلندتر از دندانهای کناری
باال باشد.
• دندانهای جلو از
لحاظ عرض هماهنگی
داشته باشند .معموالً
عرض هر دندان کناری
باال دو سوم پهنای هر
دندان ثنایای میانی
است.
• نسبت ارتفاع و
عرض هر دندان متناسب
باشد .طویل بودن یا کوتاه
بودن تاج زیبا نیست.
• شکل ظاهری دندانهای
جلو طبیعی باشد .خمرهایشکل
بودن یا ریز بودن دندانها عدم
تناسب و نازیبایی ایجاد میکند.
• رنگ دندانها مناسب باشد و
مینای دندانها فاقد خلل و فرج و

لک سفید یا ّ
ّ
لک قهوهای باشد.
راههای اصالح طرح لبخند!

درمان ارتودنسی

بهترین و مناسبترین روش برای اصالح طرح لبخند درمان
ارتودنسی است .با درمان ارتودنسی تمامی معیارهای یک طرح
لبخند ایدهآل و مناسب به دست میآید .البته درمان ارتودنسی
حداقل به یک تا دو سال زمان نیاز دارد .گاهی نیز به همراه درمان
ارتودنسی درمانهای جنبی ترمیمی و پروتز به منظور بازسازی اندازۀ
کوچک بعضی دندانها ،رفع پوسیدگی یا لکهای مینایی الزم است.
سفیدکردن دندانها نیز میتواند مفید باشد.
کامپوزیت ونیر

این کار با موا ّد همرنگ دندان انجام میشود .روی سطوح خارجی
دندانهای جلو حدود یک تا دو میلیمتر ما ّدۀ همرنگ یا روشن اضافه
میشود .ممکن است به برداشت جزئی ِ قسمتی از مینای بعضی از
دندانها هم نیاز باشد .البته در صورت درخواست بیمار هر زمان قابل
برداشتن است.
المینت ونیر

این کار با موا ّد سرامیکی بدون پوشش فلزی زیرین انجام میشود.
یک تا یکونیم میلیمتر از سطوح خارجی مینای دندانهای
جلو برداشته شده و قالبگیری انجام میشود .المینت
ونیرها در البراتوار روی کست گچی ساخته میشود
و دندانپزشک آن را روی سطوح دندانها می چسباند.
ّ
نامنظمی
درمان ارتودنسی و کامپوزیت ونیر
حد خفیف (مالیم) قابل اصالح
دندانها در ّ
است و این کار در زمان کوتاه (دو هفته)
انجام میشود.

دکتر س ّیدمصطفی س ّیدجوادین
تخصصی ارتودانتیکس
بورد
ّ
نشانی :گلسار ،نبش کوچة  ،84برج کاوه
تلفن33114371 :
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نکردند که البته به معنی عدم تأیید این محصوالت تا این لحظه است.
اثر این خمیردندانها در برداشت رنگدانهها نشان داده شده است (بیشتر در
تبلیغات تا پژوهشها) ،ولی معلوم نیست که این اثر از مواد و خمیردندانهای
سفیدکنندۀ عا ّدی بیشتر باشد.

زغالدرمانی در دندانپزشکی

دکتر علی مرسلی

این روزها تبلیغات زیادی در مورد استفاده از کربن ف ّعال یا زغال در خمیردندانها و موا ّد سفیدکنندۀ دندان وجود دارد.
مراجعهکنندگان ما مدام در مورد کارایی این مواد و زیانهای احتمالی آن میپرسند .در این نوشتار سعی شده است که
به سؤاالت شما در مورد خمیردندانهای به اصطالح زغالی و موا ّد سفیدکنندۀ حاوی کربن ف ّعالشده (زغال ف ّعالشده)
پاسخ داده شود.
ذرات کربنی دارای تخلخل زیادی هستند و کاربردهای بسیاری در صنعت و پزشکی دارند .در صنعت از این مواد برای
ّ
کاربردهای مختلف ازجمله ساخت فیلترهای قوی استفاده میشود .فیلترهای تصفیۀ آب ،مایعات ،هوا و ماسکها ازجمله
ذرات زیانآور
ذرات آلودگیها را جذب میکنند و میتوانند محیط را از ّ
محصوالت تولیدشده از این مواد هستند؛ این ّ
پاکسازی کنند .در پزشکی از این مواد برای سمزدایی استفاده میشود .در مسمومیتهای شدید نیز از این مواد میتوان
به عنوان آنتیدوت استفاده کرد.

روشهای سفیدکردن دندانها
بلیچینگ معروفترین روش سفیدکردن دندانهاست که از موا ّد
اکسیدان مانند هیدروژنپراکساید برای سفید کردن دندانها استفاده
میشود .اشکال روش اکسیداسیون این است که ممکن است تا
حساسیت دندانها شود ،ولی در عین حال روش بسیار
اندازهای باعث ّ
کارامدی است و انواع مختلفی هم دارد.
خمیردندانها سفیدکردن دندانها را به روش مکانیکی سایش
ذرات سایندۀ بیشتری
انجام میدهند .خمیردندانهای سفیدکننده ّ
دارند ،ا ّما استفادۀ نامناسب و مداوم از این خمیردندانها میتواند
سایش مینای طبیعی دندان را هم به دنبال داشته باشد.
ذرات کربنی به این صورت توضیح داده شده که
سازوکار اثر ّ
ذرات آنها را در
با استفاده از تبادل یون با سایر مواد ،میتوانند ّ
فضای متخلّل خود جذب کنند؛ در سفیدکردن دندانها هم از همین
سازوکار استفاده میشود ،یعنی رنگدانهها با تبادل یونی جذب فضای
ذرات
ذرات کربنی میشوند و از بین میروند؛ در عین حال ّ
متخلّل ّ
کربن اثر ساینده هم دارند و بهطور مستقیم روی مینا ،ترمیمها و لثه
اثر میکنند ،بهخصوص در پودرهای سفیدکننده این اثر بیشتر است.

ذرات کربن و جلوگیری از پوسیدگی!
ّ
ذرات کربن در خمیردندانها در مقیاس میکروسکوپی میتواند با
ّ
استفاده از جذب باکتریهای مضر ،تولیدات این باکتریها و تغییر
مجدد آنها به دندانها شود و از
یونی سطوح دندان مانع از اتّصال
ّ
پوسیدگی جلوگیری کند؛ البته همۀ این موارد سازوکارهای علمی
برآورد شده برای این موا ّد است و اینکه چقدر از نظر کلینیکی این
خمیردندانها از پوسیدگی جلوگیری میکنند ،در پژوهشها نشان
داده نشده است.
آثار سایشی این مواد از نظر مکانیکی در پاکسازی سطوح دندانی
ضد سرطانی
میتواند مؤثّر باشد و امروزه پژوهشهایی در مورد آثار ّ
این مواد هم صورت گرفته است که نتایج رضایتبخشی را در مراحل
ذرات در صورت
اولیه نشان داد ه است .همچنین گفته شده که این ّ
متوجه سالمت فرد نمیکنند ،ا ّما در
بلع زیانآور نیستند و خطری را
ّ
مورد اینکه زغال چقدر میتواند دندانها را سفید کند ،تردید وجود
دارد (مث ً
ال در وبالگ دندانه آثار استفاده از زغال در چند روز بررسی
شده و نتیجۀ مشخّ صی در سفیدکردن نشان داده نشده است) .انجمن
دندانپزشکان امریکا فع ً
ال در مورد این محصوالت نظر رسمیای ابالغ

مضرات سفیدکنندههای کربنی!
ّ
ذرات زغالی اثر سایندگی دارند؛
اصطالح
به
یا
کربنی
سفیدکنندۀ
موا ّد
ّ
این اثر میتواند حتّی شدیدتر از اثر خمیردندانها و موا ّد سفیدکننده باشد.
بهخصوص وقتی که توأم با سایش مکانیکی مانند استفاده از مسواکهای
زبر باشد ،ممکن است باعث سایش سمان (اليۀ نازك سطح خارجي ريشه)،
سایش مینا و تحلیل لثه شود .بنابراین باید با احتیاط استفاده شود ،بهویژه
در افراد دچار تحلیل لثه -که سمان روی ریشۀ دندانها در معرض این نوع
خمیردندانهاست -حتماً باید با مشاورۀ دندانپزشک از این مواد استفاده کرد.
از آنجایی که استفاده از کربن برای سفید کردن دندانها از گذشتههای خیلی
دور رواج داشته و امروزه هم در میان بعضی از اقوام رایج است ،پژوهشهایی
در میان افراد مصرفکننده صورت گرفته ،مث ً
ال یک پژوهش نشان داده که
دندانهای افرادی که در مالزی بهطور س ّنتی از نمک و زغال برای دندانهای
خود استفاده میکردند ،دچار سایش شد ه است.
همچنین مشخّ ص شده که انتخاب پودرها یا خمیردندانها تأثیری بر
سالمت و بهداشت دهان و دندانها ندارد ،بنابراین روش معمول استفاده از
خمیردندان برای یک برنامۀ بهداشت دهان و دندان ّ
منظم کافی است.
انجمن دندانپزشکی امریکا هم در حال حاضر در مورد تأیید این مواد با
خاصی برای این محصوالت نسبت به روشهای
احتیاط عمل کرده و برتری ّ
قبلی تا مشخّ ص شدن نتایج پژوهشها مطرح نکردهاست.
البته استفاده از این خمیردندانها و پودرها نباید مداوم باشد ،چراکه
اثر سایشی آنها ممکن است زیانآور باشد .نگرانی اصلی در مصرف این
خمیردندانها ،کنار گذاشتن خمیردندانها و محصوالت حاوی فلوراید است
ضد پوسیدگی آن مسلّم است .بالطبع استفاده از محصوالت فاقد
که اثر ّ
بلندمدت ممکن است زیانهایی را برای بهداشت دندان افراد در
فلوراید در
ّ
پی داشته باشد.
دندانپزشکی هولیستیک و زغالدرمانی!
شدت مخالف
ه
ب
بیولوژیک
عدهای با عنوان دندانپزشکی هولیستیک یا
ّ
ّ
استفاده از فلوراید هستند و آن را سرطانزا میدانند ،درحالیکه هیچ
مضری برای فلوراید در اندازهای که ما استفاده میکنیم،
بررسیای اثر
ّ
نشان نداده است .فلوراید یکی از اصلیترین پایههای پیشگیری از پوسیدگی
دندانها از نظر علمی است و در سالهای اخیر -اگرچه بحثهای مختلفی در
مورد میزان آثار آن بوده -هیچ خدشهای بر مفید بودن آن وارد نشده است.
تبلیغ جایگزینی کربن ف ّعالشده با فلوراید ،یک تبلیغ بدون اساس علمی
است و بیگمان این ما ّده نمیتواند جایگزین موا ّد حاوی فلوراید شود .اثر
سفیدکنندگیای که بهصورت معجزهآسا در ویدئوها در فضای آنالین در مورد
زغال ف ّعال به اشتراک گذاشته میشود ،بسیار اغراقآمیز است و بدون شک
یک تجارت بزرگ پشت این تبلیغهاست .بنابراین مشتریان این محصوالت با
مضرات و مزایای موا ّد جدید ،میتوانند انتخاب آگاهانهای در
آگاهی در مورد ّ
خرید آن محصوالت داشته باشند و پول خود را برای محصولی که شاید به
اندازۀ محصوالت معمول موجود در بازار مؤثّر هم نیست ،دور نریزند و سالمت
خود را به خطر نیندازند.
دکتر علی مرسلی
تخصصی اندودانتیکس
متخصص درمان ریشه ،بورد
دندانپزشک،
ّ
ّ

www.drmorsali.com
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چگونه مشکالت خانوادگی
موجب پوسیدگی دندان
میشود!
ایران ارتوپد :پژوهشها نشان دادهاند که در
خانوادههای مشکلدار -که هر روز خشونت و
درگیریهای لفظی وجود دارد -مشکالت دندانی مانند
بچهها
پوسیدگیهای دندان ،هم در والدین و هم در ّ
بیشتر است.
بچههایی
محقّقان دانشگاه نیویورک دریافتهاند که ّ
که بهداشت دهان و دندانی ناکافی داشتهاند ،اغلب
والدینی دارند که یا از نظر فیزیکی ،یا از نظر لفظی با
بچههایی که مادر آنها نسبت
آنان درگیری داشتهاند و ّ
به پدرشان پرخاشگر است هم ،یا دندانهای پوسیدۀ
زیادی دارند ،یا ممکن است اص ً
ال یک یا چند دندان
نداشته باشند.
نتایج پژوهشی که این محقّقان انجام دادهاند در
مجلّۀ Journal of the American Dental
 Associationمنتشر شده و نشان میدهد که رفتار
خشونتبار در خانوادهها مانند زدن ،توهین و تهدید
میتواند در خانواده یک ج ّو روانی بد را بهوجود آورد
که بهطور غیرمستقیم موجب کاهش مسواکزدن
و پرخوری ناشی از استرس و به همین علّت موجب
پوسیدگی دندانها میشود.
در این پژوهش محقّقان  135خانواده را -که
بچههای دبستانی داشتند -بررسی کردند .با استفاده از
ّ
پرسشنامههایی که به والدین داده شد ،خشونت بدنی و
روحی بین خود آنان ،همچنین بین والدین و فرزندان را
مورد سؤال قرار دادند و خود والدین مورد ارزیابیهای
روانی قرار گرفتند تا سطح خشونت در آنها مشخّ ص
شود .از طرف دیگر میزان رعایت بهداشت دهان و دندان
در والدین و فرزندان از طریق پرسشنامههایی از آنان
مورد سؤال قرار گرفت و با معاینۀ آنان تعداد دندانهای
پوسیده و پُر شده ،یا دنداننداشتن در اعضای خانواده
مشخّ ص شد .بررسی نشان داد که به ازای هر افزایش
در سطح خشونت والدین تعداد دندانهای پوسیده در
بچهها  1.9عدد بیشتر
زنان  3.5و در مردان  5.3و در ّ
بود.
نویسندۀ مقاله ،یعنی دکتر  Michael Lorberاز
کالج دندانپزشکی دانشگاه نیویورک میگوید :خشونت
زیاد در خانواده بهجز تأثیر در رعایت بهداشت دهان
و دندان افراد خانواده و بهجز تغییر در عادات غذایی
آنان (بهصورت مصرف بیشتر موا ّد قندی و حاوی
کربوهیدرات) میتواند بر سیستم ایمنی آنان هم مؤثّر
باشد و همۀ اینها میتواند موجب افزایش پوسیدگی
دندانها شود.
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ژنتیک ناباروری

مـردان

زایمان طبیعی؛ یک شانس یا یک معضل
اولین دغدغۀ یک زن
باردار ،چگونگی تولّد
فرزندش است .این
دغدغه بیش از آنکه
متوجه سالمت نوزاد
ّ
متوجه آسایش و
باشد،
ّ
راحتی مادر در هنگام
زایمان است .زنان باردار،
دکتر بیتا محبوب روشنکار بهخصوص در حاملگی
ا ّولشان با دلهره و نگرانی ،لحظۀ زایمان را انتظار
مصرانه
میکشند و این نگرانی باعث میشود که
ّ
از پزشک خود درخواست کنند که زایمان همراه با
بیهوشی (سزارین) داشته باشند .آنها میخواهند
وقتی که به هوش آمدند ،فرزندشان در کنارشان
خوابیده باشد .این موضوع در سالهای اخیر بسیار
شدت یافته و شرایط به گونهای شده است که عمل
ّ
سزارین -که زمانی خانمهای باردار از آن واهمه
داشتند و برای خود نقص میپنداشتند -به مرور
زمان به یک ارزش ،کار عا ّدی و پسندیده تبدیل شد
و اگر کسی خود تصمیم به زایمان طبیعی بگیرد،
تعجب دیگران قرار میگیرد.
مورد ّ
با تغییر شرایط فرهنگی در سالهای اخیر
سزارین مد شده است .وقتی به خانم بارداری در
بدو ورود به مراکز درمانی فرصت زایمان طبیعی
داده میشود ،میپندارد که مورد ظلم آشکار قرار
گرفته است .اشکال کار کجاست؟ چرا سزارین در
طول زمان تبدیل به ارزش شده است؟ چه کسانی
مقصر بودهاند؟
در ایجاد این معضل ّ
مقصر
بدیهی است که تنها یک گروه را نمیتوان ّ
مقصر بودهاند ،چون نتوانستند
دانست؛ مادران ما ّ
دختران خود را از نظر روحی آمادۀ زایمان طبیعی
کنند؛ مردان همسرانشان را به لحاظ روحی همراهی
مقصریم ،چون
نکردهاند و باالخره ما پزشکان نیز ّ
نتوانستیم در مقابل بیماران برای سزارین مقاومت
کنیم و درمان درست و راه صحیح را به آنها
پیشنهاد دهیم.

اگر برای دختران جوان خود موارد زیر را بیان کنیم ،هرگز با انجام زایمان
طبیعی مخالفت نمیکنند؛
• زایمان طبیعی یک فرصت و موهبت الهی است که تنها در اختیار بعضی از زنان
تقرب الهی میشود.
قرار میگیرد و موجب ّ
• زایمان طبیعی در راستای فیزیولوژی طبیعی بدن است ،در حالی که سزارین
یک عمل تحمیلی و غیرفیزیولوژی است.
• زایمان طبیعی از نظر روحی موجب افزایش اعتماد به نفس یک زن شده و نقطۀ
عطفی در زندگی وی محسوب میشود؛ این مسئله به خانمها کمک میکند تا بار
مشکالت زندگی را راحتتر به دوش بکشند و در نابسامانیها تصمیم درست بگیرند و
دچار سرخوردگی نشوند .بیشتر افراد نسل جوان روحیۀ بسیار شکننده و آسیبپذیری
دارند و با کوچکترین مشکلی ندای جدایی از همسر را سر میدهند.
جراحی سنگین به
• مهمترین نکته این است که در زایمان طبیعی عوارض یک ّ
توجه به این نکته ضروری
مادر تحمیل نمیشود و دورۀ نقاهت بسیار کوتاهی داردّ .
توجه به
است که مادران قوی فرزندانی قوی به جامعه تحویل میدهند .حال با ّ
بخشنامههای اخیر وزارت بهداشت مبنی بر ترویج زایمان طبیعی و ابالغ آن به
بیمارستانهای خصوصی و دولتی این سؤال مطرح میشود که برای پیشبرد این هدف
چه راهکارهایی در پیش داریم؟
توجه به این نکته
• توصیه به مادران برای شرکت در کالسهای آمادگی زایمان و ّ
که زایمان بیدرد یک روش نوین و منطقی و جایگزین سزارین اختیاری است .بانوان
باردار با مراجعه به این کالسها و باال بردن سطح آگاهی خود میتوانند بر ترس و
واهمۀ زایمان طبیعی غلبه کنند.
• اطمینان بیمار از اینکه پزشک در طول زایمان در کنارش است و در صورت
تحمل ،مرحلۀ بیدردی انجام میشود و این بیدردی قابل تکرار
درد شدید و غیرقابل ّ
است.
• جلسات مشاوره با متخّ صص بیهوشی در سه ماهۀ آخر بارداری برگزار میشود و
راههای زایمان بیدرد معرفی میشود.
بنابراین به نظر میرسد ،بیشترین اقدامی که برای ترویج فرهنگ زایمان طبیعی و
نزدیکشدن به استاندارد بهداشت جهانی و کاهش آمار سزارین ضروری است ،انجام
ف ّعالیتهای فرهنگی و آگاهی به مادران دربارۀ مزایای زایمان طبیعی و در صورت لزوم
و نیاز بیمار انجام زایمان بدون درد است.
دکتر بیتا محبوب روشنکار
متخصص زنان ،زايمان و نازايي و عضو کادر درمانی مرکز ناباروری مهر
ّ
نشانی :خیابان انقالب (حاجي آباد) ،ساختمان پزشكان گاندي
تلفن33220216 :

نسترن فرهادیان

آمارها نشان میدهد که حدود پانزده درصد از زوجها با مسئلۀ ناباروری مواجهاند.
بیشتر مردم بر این باورند که ناباروری مشکل خانمهاست ،در حالی که تحقیقات نشان
میدهد که حدود نیمی از ناباروریها مربوط به مشکالت ناباروری مردانه است .مشکالت
ناباروری مردانه ازجمله ناهنجاریهای ساختاری ،نقص در تولید اسپرم ،اختالالت
ایمونولوژیک و  ...نیز بسیار حائز اه ّمیت است .در این میان ناهنجاریهای ژنتیکی
مسئول پانزده تا سی درصد از ناباروریهای مرتبط با ناباروری مردانه است .درواقع
ژنتیک با تأثیر بر فرایندهای فیزیولوژیک مثل تولید اسپرم ،وضعیت هورمونها و
توجه به ژنتیک ناباروری در مدیریت
کیفیت اسپرم منجر به ناباروری میشود .بنابراین ّ
صحیح یک زوج نابارور ضروری به نظر میرسد.

ع ّلتهای ژنتیکی

ناهنجاریهای کروموزومی

ناهنجاریهای کروموزومی مسئول حدود پنج درصد از موارد
ناباروری مردان است که این عدد در مردان فاقد اسپرم (آزوسپرم) به
پانزده درصد میرسد .ناهنجاریهای کروموزوم  ،Yمانند ریزحذفها
علّت اصلی فقدان اسپرم (آزوسپرمی) ،همچنین تعداد کم اسپرم
در مایع منی (الیگوسپرمی) است .آنئوپلوییدی (یا تعداد نادرست
کروموزومها) شایعترین ناهنجاری کروموزومی در مردان نابارور است.
در مردانی که فاقد اسپرم در مایع منی هستند ،ا ّما با استفاده از اسپرم
موجود در بیضهها میتوانند صاحب فرزند شوند ،بهطور مشخّ ص درصد
باالیی از آنئوپلوییدیها ،بهخصوص آنئوپلوییدی در کروموزومهای
جنسی مشاهده میشود .یک اسپرم آنئوپلویید -که مقداری ما ّدۀ
ژنتیکی تغییریافته دارد -در پارهای از موارد میتواند یک تخمک را
بارور کرده و اختالل کروموزومی را به فرزند خود منتقل کند.
سندرم کالینفلتر ( XXYبه جای  XYطبیعی) -که رایجترین
ناهنجاری ژنتیکی ایجادشدۀ آنئوپلوییدی است -در پنج درصد از مردان
با الیگوسپرمی شدید و در ده درصد مردان آزوسپرم دیده میشود.
جابهجاییهای کروموزومی (ترانس لوکاسیونها) -که باعث
کمشدن ما ّدۀ ژنتیکی در نقاط شکست ژنها میشود و به این ترتیب
محتوای ژنتیکی را تغییر میدهد -منشأ دیگری برای آنئوپلوییدیها
بهشمار میآید؛ این تغییرات ،از یک اسپرمزایی طبیعی تا ناتوانی در
تولید سلولهای زایای اسپرم منجر به طیف وسیعی از تظاهرات در
تولید اسپرم میشود .جابهجایی در کروموزومهای غیرجنسی حدود
چهار تا ده برابر در مردان نابارور بیشتر از مردان طبیعی است.
کروموزوم Y

کروموزوم  Yگزینۀ جالبی برای بررسی ناباروریهای مردانه
بهشمار میرود ،زیرا ژنهای بسیاری را -که برای تولید اسپرم و رشد
غدد جنسی مرد در دوران جنینی ضروری است -دربرمیگیرد .تن ّوع

موجود روی کروموزوم  Yو حذفشدن قطعات بزرگ کروموزومی
که شامل چندین ژن است -تظاهرات مختلفی را بهوجود میآوردو در نتیجه تعیین علّت دقیق یک فنوتیپ نابارور را دشوار میکند.
عالوه بر این ،یک فنوتیپ جدید ممکن است با حذفها و جهشهای
متفاوتی بهوجود آید .ریزحذفهای این کروموزوم نیز یکی از علل
شایع در ناباروری مردان است .ریزحذف درواقع حذف بخش کوچکی
از کروموزوم است که چند ژن را دربرمیگیرد ،ا ّما به اندازهای بزرگ
نیست که با روشهای مرسوم سیتوژنتیک بتوان آن را شناسایی کرد.
بررسیها نشان داده که ریزحذفهای کروموزوم  Yدر مردان فاقد
اسپرم در مایع منی و مردانی که تعداد اسپرم آنان کم است ،بهمراتب
شایعتر از مردان طبیعی است (ده تا پانزده درصد در آزوسپرمها
توجه به این ریزحذفها در
و پنج تا ده درصد در الیگوسپرمها)ّ .
روشهای کمکباروری ضروری است ،زیرا این ریزحذفها همیشه از
طریق اسپرم مرد به جنین پسر منتقل میشود.
ریزحذفها اکثرا ً در بازوی بلند کروموزوم  Yرخ میدهند و
حذفهای این ناحیه بهطور اختصاصی با ناتوانی در تولید اسپرم در
ارتباطاند .ناحیۀ ( ،Azoospermia Factor Region) AZFروی
بازوی بلند کروموروم ، Yژنهای دخیل در رشد و گسترش اسپرم
توجه است .این ناحیه شامل سه
را دربرمیگیرد و از این رو جالب ّ
زیرناحیۀ  AZFa، AZFbو  AZFcاست که طیف گستردهای از
تظاهرات ناباروری را دربرمیگیرد .ریزحذفهای ناحیۀ  AZFدر
مردان آزواسپرم و الیگوسپرم -که کاریوتایپ طبیعی دارند -بهفراوانی
دیده میشود .از دیگر ژنهای واقع بر کروموزوم - Yکه در اسپرمزایی
دخیلاند -میتوان به ژن  CDYروی بازوی بلند این کروموزوم و ژن
 TSPYروی بازوی کوتاه آن اشاره کرد.
نسترن فرهادیان
مؤسسة فنّاوریهای نوین
کارشناس ارشد ژنتیک و عضو کادر درمانی ّ
پزشکی مهر
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مروری بر بارداری
قسمت ششم
در قسمتهای گذشته تغییرات جنین و مادر را هفته به هفته تا پایان سه ماهۀ دوم
بارداری مرور کردیم؛ در این قسمت وارد سه ماهۀ پایانی بارداری میشویم و تغییرات
شیرین جنین و مادر را بررسی میکنیم.
شهرزاد آقاجانی

سه ماهۀ سوم بارداری
مدت دورههای ّ
منظم ف ّعالیت و آرامش را تجربه میکند و معموالً
جنین در این ّ
برای پیدا کردن موقعیت مناسب در رحم روشی را که دراز میکشد ،لگد میزند و
حرکت میکند ،تغییر میدهد .مغز و سیستم عصبی جنین بهطور کامل شکل گرفته
است و ششها هنوز در حال رشد هستند .برای مادر باردار این دوره ممکن است
بسیار طوالنیتر از دو دورۀ قبل به نظر برسد؛ در این دوره حتّی انجام کارهای کوچک
و ساده هم میتواند خستهکننده باشد ،بهخصوص اگر مادر شاغل باشد ،یا فرزندان
دیگری نیز داشته باشد.
هفتۀ بیستوهشتم

برای جنین :جنین حدود  910گرم وزن و  37.6سانتیمتر طول دارد .او میتواند
چشمان خود را -كه اكنون مژه دارند -باز كند و سر خود را به سمت هر نور ممتد
و شدیدی -كه از بیرون رحم میتابد -برگرداند .الیههای چربی بدن او در حال
شكلگیریاند و او برای زندگی در خارج از رحم آماده میشود.

برای مادر :از این به بعد مادر هر دو هفته یكبار برای معاینه به ماما یا پزشك
خود مراجعه میکند .در صورتی كه آزمایش خون در سه ماهۀ اول نشان داده باشد
كه  RHخون مادر منفی است ،به او ایمونوگلوبولین  RHتزریق خواهد شد تا از
تولید پادتنهایی كه ممكن است به خون جنین حمله كنند ،جلوگیری شود.
هفتۀ بیستونهم

برای جنین :وزن حدود  1100گرم و اندازۀ او كمیبیشتر از  38سانتیمتر است.
ماهیچهها و ریۀ او به رشد خود ادامه میدهند و سر او بزرگتر میشود تا با مغز
تعجب كرد كه نیازهای
در حال رشد هماهنگ شود .با این سرعت باالی رشد نباید ّ
غذایی جنین در این سه ماهه به حداكثر مقدار خود میرسد و برای تأمین این
نیازهای غذایی به مقدار زیادی پروتئین ،ویتامین سی ،اسیدفولیك ،آهن و كلسیم
نیاز دارد .اسكلت جنین در حال محكمشدن است و به همین دلیل بدن او هر روز به
حدود  200میلیگرم كلسیم نیاز دارد.

برای مادر :ممكن است به برخی از عارضههای قدیمی مثل سوزش معده و
یبوست دوباره دچار شود .هورمون پروژسترون -كه در دوران حاملگی ترشّ ح
میشود -عضالت بدن مادر را سست و آزاد میكند كه شامل عضالت معده و روده
نیز میشود .شلشدن عضالت سرعت هضم غذا را كاهش میدهد ،بهخصوص بعد
از صرف یك وعده غذای سنگین ممكن است در معده و روده گاز یا نفخ تولید كند.
بواسیر (هموروئید) نیز مشكل دیگری است كه میتوان آن را ناشی از رشد رحم
متورم در ناحیۀ مقعدی
(همچنین یبوست) دانست .بواسیر -كه به رگهای خونی
ّ
گفته میشود -در دوران حاملگی بسیار شایع است و معموالً پس از زایمان بهسرعت
از بین میرود.

هفتۀ سیام

برای جنین :اندازۀ جنین كمی بیشتر از 39.3
سانتیمتر شده و وزن او حدود  1350گرم است .مایع
آمنیوتیك حدود  700گرم است ،ا ّما با گذشت زمان
جنین رشد میکند و حجم بیشتری از رحم را به خود
اختصاص میدهد و در نتیجه حجم مایع آمنیوتیك
اطراف او كاهش مییابد؛ چشمان باز و بسته میشوند
و جنین قادر است بین تاریكی و روشنایی تمایز قائل
شود و حتّی میتواند حركت یك منبع نور را به سمت
عقب و جلو دنبال كند.
برای مادر :ممكن است مادر این روزها كمی
خسته باشد ،بهخصوص اگر به مشكالت بدخوابی هم
دچار شود .همچنین ممكن است نتواند درست راه
برود یا اشیا را درست حمل كند .این حالت هم كام ً
ال
قابل درك است ،زیرا مادر به واسطۀ هورمونهای
دوران حاملگی هم سنگینتر شده ،هم تعادل خود
را از دست داده و هم مفاصلش سست و شل شدهاند.
هفتۀ سیویکم

برای جنین :در این هفته اندازۀ جنین به حدود
 40سانتیمتر رسیده است .وزن او كمی بیشتر از
 1360گرم است .او همچنین میتواند سرش را از
یك طرف به طرف دیگر بچرخاند .یك الیۀ چربی هم
در زیر پوست او در حال جمعشدن است تا او برای
زندگی در خارج رحم آماده شود ،در نتیجه بازوها ،سر
و بدن او نیز در حال بزرگترشدن هستند.

برای مادر :ممكن است مادر در این دوران شاهد
ترشّ ح آغوز یا پیششیر از پستانها باشد .برخی از
خانمهای حامله چنین مسئلهای را مشاهده میكنند
و برخی هم آن را تا پیش از تولّد نوزادشان تجربه
نخواهند كرد .در هر حال این مسئله طبیعی است.
بعضی از خانمهای حامله انقباضات ناگهانی را كه
انقباض براكستون -هیكس نامیده میشود ،در نیمۀ
دوم حاملگی و ماههای آخر بارداری خود تجربه
میكنند .این انقباضات -كه بین سی تا شصت ثانیه

ّ
نامنظم و بیقاعده هستند .البته فع ً
ال نباید مرتّب بروز كنند،
طول میكشند-
همچنین نباید دردناك باشند؛ هنگامی كه چند هفته به زایمان باقی مانده
باشد ،ممكن است این انقباضات بیشتر بروز كنند و شاید كمی دردناك شوند.
به این انقباضها «درد زایمان كاذب» میگویند ،زیرا گاهی اوقات ممكن است
تشخیص درد زایمان اصلی از این انقباضات ناگهانی بسیار سخت باشد .با این
حال تا پیش از هفتۀ سیوهفتم هنوز جنین نارس است ،پس اگر این انقباضها
بهطور مرتّب رخ میدهند ،حتّی اگر درد ندارند ،ممكن است نشانهای از زایمان
زودرس باشند .در صورت مشاهدۀ تغییر یا افزایش ترشّ حات واژن -كه آبكی،
لزج ،صورتی یا خونی باشد -همچنین در صورت مشاهدۀ درد در ناحیۀ شكم،
گرفتگی عضالنی مشابه با دوران قاعدگی ،بیشتر از چهار بار انقباض عضالنی در
ساعت ،افزایش فشار در ناحیۀ لگن ،یا كمردرد باید بالفاصله با پزشك یا ماما
تماس گرفته شود.
هفتۀ سیودوم

برای جنین :اكنون وزن جنین حدود  1800گرم و طول او هم حدود
 43.2سانتیمتر است و بیشتر فضای رحم را به خود اختصاص داده است.
ناخنهای انگشتان پاهای او درآمدهاند و ناخنهای انگشتان دستهای او هم
رشد كردهاند .برخی از كودكان در این مرحله موی واقعی هم درآوردهاند.

برای مادر :اینک حجم خون مادر (پالسمای خون و گلبولهای قرمز آن)
حدود چهل تا پنجاه درصد بیشتر از زمانی شده است كه حامله نبود .این تغییر
برای آن است كه نیازهای مادر و جنین تأمین شود .همچنین این خون اضافی،
خونریزی هنگام زایمان را هم جبران میکند .وزن مادر به میزان نیم كیلوگرم در
هفته در حال افزایش است كه نیمی از این افزایش وزن متعلّق به جنین است.
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هفتۀ سیوسوم

برای جنین :در این هفته وزن جنین كمی بیشتر از
 1810گرم و طول بدن او (از سر تا پاشنۀ پا) حدود 43.7
سانتیمتر میشود .چروكها و سرخی رنگ پوست او كمتر
میشود و اكثر استخوانهای او در حال سختشدن هستند.
جمجمۀ او هنوز نرم است و استخوانهای جمجمه كام ً
ال
به یكدیگر نچسبیدهاند .این مسئله به او كمك میكند تا
راحتتر از مجرای زایمان عبور كند و به دنیا بیاید.

برای مادر :مادر ممكن است درد ،یا حتّی كرختی در
انگشتها ،مچ و دستهای خود حس كند .بافتهای مچ
متورم شوند.
دست همانند بقیۀ بافتهای بدن ممكن است
ّ
در این صورت فشار در كانال مچ -كه یك مجرای استخوانی
در مچ دست است -افزایش مییابد .عصبهایی كه از
این مجرا عبور میكنند ،تحت فشار قرار میگیرند كه در
حسی ،خارش ،احساس سوزش،
نتیجه عوارضی همچون بی ّ
تیركشیدن یا درد مبهم بروز میكند .میتوان استفاده از
مچبند را امتحان كرد یا در هنگام خواب یك بالش زیر
دستهای خود قرار داد و آنها را باالتر از سطح بدن نگاه
داشت.

شهرزاد آقاجانی
دانشجوی دکتری بیولوژی سلولی مولکولی و عضو کادر
مؤسسة فنّاوریهای نوین پزشکی مهر
درمانی ّ

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 ساالنه را ( 300/000ریال

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

برای  6شماره) 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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اختالل خودزشتپنداری
در سالهای اخیر ،یکی از نگرانیهای افراد،
ظاهر و شکل بدن آنهاست که باعث
توجه بیشتری
میشود فرد به ظاهر خود ّ
بکند ،ا ّما در این میان افرادی هستند
که بهطور وسواسگونهای به ظاهر خود
میپردازند و وقت و هزینۀ زیادی را صرف
آن میکنند.
اختالل خودزشتپنداری بدن یک باور
سائره طاهرقاسمی
خیالی و نگرانی بیش از حد دربارۀ عیبی
کوچک در ظاهر بدن است که اشتغال ذهنی و رنج عذابآوری را
در فرد ایجاد میکند ،بهطوری که بیماران دچا ِر این اختالل هر روز
ساعتها از وقتشان را صرف تماشای وسواسی خود در آینه میکنند
و عیبشان را بررسی میکنند.

آثار کار زنان باردار بر روند بارداری
آیا زنان باردار میتوانند کار خود را در
محیط خارج از منزل و در طول بارداری
ادامه دهند؟ معموالً همۀ خانمهای باردار
طی اولین مراجعۀ خود به پزشک
در ّ
متخصص زنان در مورد نحوۀ ادامۀ کار در
ّ
محیط خارج از منزل از پزشک خود سؤال
توجه به
میکنند ،البته جواب این سؤال با ّ
وضع هر فرد و روند حاملگیاش متفاوت
دکتر مهری نصیری
و منحصر بهفرد است و پزشک با در نظر
گرفتن این مسائل در مورد وی تصمیمگیری خواهد کرد.
پژوهشهای زیادی در این مورد انجام شده است .بر اساس تحقیقات
مدت در
انجامشده ،ایستادن به صورت سرپایی و کار کردن طوالنی ّ
دوران بارداری بعضی از عوارض بارداری را افزایش میدهد ،بهطور
مدت طوالنی سر پا میایستند ،مانند پرستاران،
مثال مادرانی که ب ه ّ
متوسط cm1
معلّمان و کارگران دور سر نوزادان آنها بهطور
ّ
کوچکتر از افراد دیگر است.
اگر در طول بارداری مادر شغل بدون استرس و بهصورت
پشتمیزنشینی دارد ،کارش میتواند بدون خطر باشد ،ولی انجام
کارهای سنگین مانند بلند کردن اشیای سنگین ،تقلاّ ی بدنی شدید
مدت احتمال زایمان زودرس ،کمردرد ،پا درد،
و ایستادنهای طوالنی ّ
فشار خون باال و مسمومیت بارداری ،همچنین جنین کوچک نسبت
سن حاملگی را افزایش میدهد.
به ّ

رسیدگی به امور منزل معموالً مشکلی برای مادر باردار ایجاد
نمیکند .البته بعد از شش ماهگی به دلیل وزن سنگین جنین و
مدت پرهیز
کیسۀ آب بهتر است که مادر باردار از ایستادن طوالنی ّ
کند و کارهای طوالنی را در حالت نشسته انجام دهد.
خیاطی و غذا خوردن بهتر
برای انجام کارهایی مانند اتو کردنّ ،
است که روی صندلی بنشیند و به پشت تکیه کند و ستون فقرات را
صاف نگه دارد .بهتر است که یک چهارپایۀ کوچک زیر پاها گذاشته
شود ،طوری که زانوها کمی باالتر از ران قرار گیرد.
کارهایی که نیاز به خمکردن کمر دارند ،مانند برداشتن نایلونهای
خرید ،چیدن وسایل داخل کابینت و  ...بهتر است که بهصورتی انجام
شود که به شکم فشار وارد نشود ،یعنی ضمن صاف نگهداشتن ستون
فقرات ،به جای خمکردن کمر باید زانوها را خم کرد.
برای انجام کارهایی که نیاز به نشستن طوالنی دارد ،بهتر است که
روی یک زانو بنشینید و زانوی دیگر را خم کنید و باال بیاورید ،این
حالت سبب ایجاد تعادل میشود .هرگز وسایل خیلی سنگین را نباید
جابهجا کرد؛ هرگونه حرکتی که سبب فشار روی عضالت شکم شود،
میتواند سبب بروز انقباضات رحمیو زایمان زودرس شود.
دکتر مهری نصیری
متخصص زنان و زایمان
ج ّراح و
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،نرسیده به پل بوسار ،مجتمع پزشکی دانا،
طبقۀ دوم ،واحد  ٢٦و ٢٨
تلفن 33123008 :

برخی از این افراد هم از ترس پذیرفت ه نشدن مردم ،خانهنشین
میشوند تا عیب ذهنیشان را از دیگران مخفی کنند و اگر هم
در اجتماع وارد شوند ،از شیوههای بسیاری استفاده میکنند تا از
قرار گرفتن کامل ظاهر در دید عموم دوری کنند که البته اینگونه
بیماران ممکن است در معرض خطر خودکشی هم قرار داشته باشند.
جراحیهای پالستیک و
ّ
متأسفانه این افراد خود را به تیغ انواع ّ
زیبایی میسپارند ،یا آرایش مفرط میکنند ،ا ّما در نهایت باز هم
سرخورده و ناراضیاند و هیچوقت از وضع ظاهر خود رضایت ندارند.
شایعترین نگرانیها در مورد عیبهای صورت ،بهخصوص اجزای
خاص بدن مانند بینی است .زنان معموالً به پوست ،صورت و  ...و
توجه دارند .مث ً
ال برخی از مردانی که
مردان بیشتر به قد و عضالت ّ
به بدنسازی میروند ،صرفاً به بزرگکردن غیرطبیعی قسمتهایی
از بدن گرایش دارند و هدفشان ورزش نیست .همچنین در زنان

جراحیهای زیبایی شایع مانند بزرگکردن بیش از اندازۀ لبها،
ّ
گونهها و  ...نه تنها تأثیری بر زیبایی افراد ندارد ،بلکه چهرۀ آنها را
غیرطبیعی و زشت میکند .البته ممکن است که این افراد واقعاً در
بدنشان نقص داشته باشند ،ا ّما حقیقت این است که تص ّورشان نسبت
به این نقص خیلی بیشتر از چیزیست که واقعیت دارد .در نهایت این
نقصهای خیالی آنقدر در تص ّور شخص بزرگ جلوه میکند که همۀ
دغدغههای او تالش برای تغییر این نقص خیالی میشود.
زمان شروع این اختالل پانزده تا سی سالگی است که گفته میشود
عوامل اجتماعی و فرهنگی بیتردید در نحوۀ قضاوت اشخاص دربارۀ
ّ
جذاببودن یا نبودنشان نقش دارد و حتّی از نظر جنسیت نیز زنان
بیشتر از مردان در معرض این بیماری قرار دارند .البته برای اینکه
فردی -که دچار این اختالل است -تشخیص داده شود ،باید بررسی
شود که آیا نگرانیاش در این زمینه باعث ایجاد اختالل در زندگی
شخصی ،اجتماعی ،یا شغلی وی شده است یا خیر.
درمان بیماران دچار خودزشتپنداری بدن
از میان روشهای درمانی -که امروزه برای این اختالل به کار
میرود -میتوان به رواندرمانی و دارودرمانی اشاره کرد .در
رواندرمانی ،روانشناس روی ع ّزت نفس ،باورهای ناکارآمد و
طرحوارههایی که قب ً
ال در بیمار شکل گرفته ،کار میکند .در مواردی
دارودرمانی یک روانپزشک در کنار رواندرمانی به فرایند درمان
هم
ِ
کمک میکند.
سائره طاهرقاسمی
کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :خیابان بیستون ،کوچۀ بقراطی  ،2معاونت اجتماعی نیروی
انتظامی گیالن ،مرکز مشاورۀ آرامش تلفن33233969 :
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دغدغههای شهروندان را نشان میدهد .همچنین بیانگر سیر
پیشرفت یا زوال یک کشور هم میتواند باشد .حتّی آگهیهای
اهمیت یک روزنامه و مجلّۀ سه چهار دهۀ قبل نیز میتواند
بی ّ
نشاندهندۀ وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی آن برهه از تاریخ
باشد.
جمعآوری نوستالژیک!
حساسیت روحی بیشتری داریم-
کهدر این بین برخی از ما
ّ
اهمیت میدهیم .این مطلب میتواند
به نگهداری یادگارها خیلی ّ
همزمان نشاندهندۀ ذوق ،نظم ،آیندهنگری و روح ظریف ما باشد.
تص ّور کنید که ارزش موارد زیر بعد از دو دهه چقدر میتواند باشد:
اولین جوراب و کفش فرزند شما ،دفترهای انشا و امالی زمان
کودکیتان ،یک گوشی موبایل قدیمیتان ،برنامۀ کاری دو دهۀ
قبل شما ،فیش دریافت حقوق و کاردستی کودکیتان.
برخی از افرادی که در این دسته قرار میگیرند ،بعد از یک
آسیب و ترومای روحی و فقدان ،این رفتار در آنان ایجاد یا تقویت
میشود ،مث ً
ال بعد از فوت پدر یا مادر و هنگامی که میبینند
یادگارهای زیادی از آنها ندارند ،تصمیم میگیرند که یادگارهای
تهیه کنند.
زیادی از سایر نزدیکان ّ

عادت دور نینداختن اشیای قدیمی
و نگهداری از آنها
دکتر علیرضا مجیدی

عادت جمعکردن و دور نینداختن اشیای قدیمی عادتی است که میتواند در ِ
آن واحد یک نبوغ ،ذوق
هنری یا یک بیماری باشد .این عادت میتواند طیفهای مختلفی داشته باشد و نتایج آنها نیز خیلی
با هم متفاوتاست.

جمعآوری اشیای قدیمی؛ یک بیماری!
از نظر روانپزشکی ،یک اختالل روانپزشکی به نام hoarding
 disorderمستند شده است که در آن اشخاص بهسادگی از چیزهای
ّ
محل زندگیشان پُر از
کهنه و بهدرد نخور دل نمیکنند ،تا جایی که
این اشیا میشود .اگر آنان را مجبور به دور ریختن آنها کنیم ،نوعی
اضطراب در آنان آشکار میشود ،یعنی این عادت به نوعی بیماری
وسواسی -جبری نزدیک میشود .این مشکل میتواند تا جایی پیش
روزمره و حتّی اختالل در کار شخص
برود که باعث اختالل در زندگی
ّ
شود .خانهای را تص ّور کنید که به دلیل شلوغ بودنش جایی برای
زندگی خود فرد نداشته باشد و باعث شود که شخص راحتی الزم
را در آن نداشته باشد و نتواند جایی برای اشیای تازه باز کند؛ البته
این جمعآوری اشیای به درد نخور ،فقط دلنکندن از مبلمان بسیار
قدیمی ،تابلوها یا ظروف کهنۀ آشپزخانه نیست ،بلکه ممکن است فرد
کلیۀ بستهبندیها ،روزنامهها ،حتّی بطریها و ظروف پالستیکی موا ّد
غذایی مصرفشده را هم نگه دارد.

جمعآوری با هدف ایجاد یک مجموعه یا آرشیو!
این عادت یک طیف دیگر هم دارد؛ در این طیف ما با مجموعهدارهای
آماتوری روبهرو هستیم که بر اساس هدف از پیش تعیینشدهای
میخواهند یک مجموعۀ جالب درست کنند ،مث ً
ال جعبههای کبریت
مدت ممکن است که
را نگه میدارند و دور نمیاندازند .البته در کوتاه ّ
نزدیکان آنان را دست بیندازند ،ا ّما شاید بعد از دو سه دهه مجموعۀ
آنان ارزش بسیار زیاد ما ّدی و معنوی پیدا کند.
در همین دسته ما میتوانیم گروهی از پژوهشگران و روزنامهنگاران
را هم قرار دهیم که بریدههای روزنامه و مجلّه را جمعآوری میکنند.
مدت ما فکر میکنیم که بریدۀ یک روزنامۀ ورزشی
باز هم در کوتاه ّ
یا مجلّه و روزنامۀ سیاسی چه ارزشی میتواند داشته باشد ،ا ّما تص ّور
بچهها یا رشد
کنید که کسی همین االن به شما آرشیو مجلاّ ت کیهان ّ
دانشآموز دهۀ شصت را بدهد و شما را به روزهای دوران کودکیتان
ببرد .بهعالوه این مجموعههای فرهنگی قطعاً ارزش علمی و تاریخی
زیادی هم پیدا میکنند ،چراکه دگرگون شدن عادات و ارزشها و

جمعآوری محتکرانه!
حساسیت روحی واقعی ندارند ،بلکه با
بعضیها شخصاً هیچ ّ
مدت اقتصادی بهصورت آیندهنگرانه اجناسی
هدف سود طوالنی ّ
را نگهداری و احتکار میکنند و بعد از چند سال با مبلغ بسیار
زیادی میفروشند.
کلکسیونرهای دیجیتال!
ف ّناوری بسیاری از جنبههای گردآوری را تغییر داده است ،برای
مثال وجود نسخههای دیجیتال قابل دانلود بسیاری از کتابهای
قدیمی ،ارزش نسخههای قدیمی کتابها را از نظر ما ّدی خیلی
پایین آورده است .در بسیاری از موارد با استفاده از اسکنر دیگر
نیازی نداریم که نسخۀ اصلی یادداشتها ،عکسها ،کتابها و
مجلّهها را داشته باشیم .محیط اینترنت هم ابزار خوبی برای
آرشیو کردن است ،مث ً
ال آرشیو یک دهۀ پیش برخی از وبالگها
االن مجموعۀ ارزشمندی محسوب میشود.
جمعآوری دیجیتال مزایای زیادی دارد ،ازجمله :صرفهجویی
فوقالعاده در فضای فیزیکی ،پایین نیامدن کیفیت چیزها مانند
پوسیدهشدن کتابها یا کمشدن کیفیت عکسها .ا ّما مشکل
اینجاست که جمعآوری دیجیتال -که ظاهرا ً باید ماندگاری بسیار
زیادی داشته باشد -بهصورت متناقضی میتواند خیلی ناپایدار
ال ّ
باشد ،مث ً
اطالعات یک هارد دیسک میتواند بهسادگی «نیست»
شود ،یک  DVDمیتواند خش بیفتد یا اص ً
ال غیرقابل خواندن
شود .چه کسی میتواند تضمین کند که ده سال بعد هم سایت
اینستاگرام وجود داشته باشد؟ همانطور که سایتهای آپلود
عکس ده سال پیش یکییکی کارشان متو ّقف شد ،آثار بسیاری
از سرویسهای وبالگنویسی برای نگهداری مادامالعمر نیز قابل
اعتماد نیستند.
دکتر علیرضا مجیدی
پزشک عمومی

www.1pezeshk.com
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کشف دلیل علمی تکرار
یک آهنگ در ذهن!

ایسنا :تیمی از پژوهشگران انجمن روانشناسی امریکا با انجام یک
پژوهش در مقیاس بزرگ توانستهاند دلیل علمی تکرار بیاختیار یک
شعر یا آهنگ در ذهن را کشف کنند.
کرم گوش ،کرم مغزی ،خارش گوش و حتّی سندرم تکرارهای
غیراختیاری بعضی از اصطالحاتی هستند که در مورد این موضوع
بهکار میروند .اصطالح «کرم گوش» در حقیقت مشتق از یک کلمۀ
آلمانی با همین نام است.
در موسیقی آلمانی این اصطالح در مورد گونهای از آهنگها بهکار
میرود که ریتم تندی دارند و در آنها بعضی از جمالت موسیقی
بارها و بارها تکرار میشود؛ به گونهای که در عین ّ
جذابیت و زیبایی،
حالتی آزاردهنده به خود میگیرد .در اصطالح بینالمللی کرم گوش
به بخشهای معموالً کوتاهی از یک ترانه یا آهنگ گفته میشود که
بهصورت ناخودآگاه وارد ذهن شخص میشود و او احساس میکند که
در حال شنیدن آن موسیقی است ،ا ّما در حقیقت هیچ منبع صوتیای
در حال پخش آن نیست .در بسیاری از موارد افرادی که به این
مشکل دچار میشوند ،حتّی دلیل و خاطرهای از چگونگی ابتال به آن
ندارند؛ یعنی در خاطرشان نیست کجا ،چه وقت یا حتّی از چه منبعی
آن را شنیده و به قولی به آن مبتال شدهاند .محقّقان به مقایسۀ این
تکرارهای بیاختیار با سایر آهنگهایی پرداختند که در همان زمان
شهرت یافته بودند ،ا ّما در ذهن تکرار نمیشدند.
کلی جاکوبوفسکی ،پژوهشگر ارشد این تحقیق اظهار کرد :این
آهنگهای جذبکننده دارای چند ویژگی مشترکاند ،ازجمله اینکه
ضربآهنگ تندی دارند که با یک شکل ملودیک مشترک و فواصل
یا تکرارهای غیرمعمول همراه است؛ برای مثال برخی از آنها از یک
مکرر گام باال و پایین پیروی میکنند و برخی دیگر نتهای
الگوی ّ
بیشتری را تکرار میکنند که با فواصل غیرمنتظره همراهاند .همچنین
پژوهشگران با بررسی این تکرارهای آهنگین غیراختیاری توانستند
شیوۀ عملکرد شبکههای مغزی دخیل در احساسات ،حافظه و افکار
خودانگیخته را در افراد مختلف درک کنند.
محقّقان به عنوان راه حلهایی برای خالصی از این تکرارهای
ذهنی میگویند که بهتر است حواس خود را پرت کنید و اجازه
دهید تا بهطور طبیعی این حالت کمرنگ شود ،یا آهنگ مورد نظر
را تا انتها گوش دهید و شعر را تا انتها بخوانید تا دیگر گرفتار تکرار
آن نشوید .این یافتهها در مجلّۀ Psychology of Aesthetics,
 Creativity and the Artsمنتشر شده است.
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مکمل سالمتی
اسپیرولینا؛ ّ
اسپیرولینا ،جلبک سبز آبی میکروسکوپی آب شیرین است
که سرشار از پروتئین ،ویتامینها ،موا ّد معدنی ،کاروتنوئیدها
و آنتیاکسیدانهاست که از سلولهای آسیبدیده محافظت
میکند .این جلبک شامل موا ّد ّ
مغذی ،ازجمله ویتامین B
کمپلکس ،بتاکاروتن ،ویتامین  ،Eمنگنز ،روی ،مس ،آهن،
سلنیوم و اسید گامالینولئیک (اسید چرب ضروری) است.
پژوهشها نشان میدهد که اسپیرولینا سیستم ایمنی
ضد
بدن را تقویت میکند و دارای
ضد ویروسی و ّ
خواص ّ
ّ
معصومه علیپور
سرطانی است .اسپیرولینا یک راه طبیعی برای حفظ موهای
قوی و ّبراق است .یک منبع پروتئین کامل حاوی تمام اسیدهای آمینۀ ضروری است
و منبع خوبی از آهن است که میتواند به جلوگیری از ریزش موی ناشی از کمبود
آهن کمک کند .همچنین یک منبع عالی از اسید چرب ضروری اسید گامالینولئیک
( )GLAاست .اسپیرولینا به بهبود بافت مو کمک میکند و سبب جلوگیری از آسیب
به موهای خشک میشود .وجود ویتامین  Bکمپلکس ،ویتامین  Eو روی نیز سبب
افزایش موی سالم میشود .همچنین اسپیرولینا با محتوای زیاد کاروتنوئیدها ،آهن،
اسیدهای آمینه GLA ،و ویتامین Bسبب داشتن ناخنهای قوی میشود.
جلبک اسپیرولینا منبع کاملی از پروتئین با کیفیت باالست؛ پروتئین موجود در
آن 50تا  65درصد است و کلسیم موجود در آن  26برابر بیشتر از کلسیم شیر است.
همچنین دارای اسید آمینۀ ضروری و اسید چرب گامالینولنیک و حاوی امگا  ،3امگا
 6و امگا  9است که امگا  3بسیار زیادی دارد.
آنتیاکسیدانها موا ّدی قدرتمندند که سلولهای ما را از آسیب محافظت میکنند.
ضد
آنتیاکسیدان فیکوسیانین باعث
خواص منحصر بهفرد اسپیرولینا شده و یک ّ
ّ
التهاب بسیار قوی محسوب میشود .فیکوسیانین تنها در اسپیرولینا پیدا شده است.
فیکوسیانین نقش عمدهای در بازسازی سلولهای بنیادی بهویژه در سلولهای مغز
استخوان و خون دارد .برخی از تحقیقات نشان دادهاند که اسپیرولینا برای آلرژی و
واکنشهای آلرژیک مفید است ،بهطوری که سبب کاهش التهاب و گرفتگی بینی،
خارش و عطسه میشود.

اسپیرولینا بهصورت پودر و قرص
در دنیا وجود دارد و مورد استفاده
قرار میگیرد .در ایران گونۀ
خالص و بومیآن بهصورت پودر
موجود است ،ا ّما به ع ّلت عدم
شناخت کافی مصرفکنندگان،
بهصورت بستهبندی در بازار
وجود ندارد و بهصورت سفارشی
ّ
محل تولید ته ّیه شود.
باید از

فایده و آثار اسپیرولینا
 افزایش پاسخ طبیعی سیستم ایمنی بدن
 افزایش فلور بهینۀ دستگاه گوارش
 حمایت از هضم
 کمک به حفظ سطح فشار خون طبیعی
 کمک به حفظ سطح قند خون
 حمایت از سمزدایی فل ّزات سنگین
 ارتقای سالمت قلب و عروق
 مهار گرسنگی و افزایش انرژی.
اسپیرولینا بهصورت پودر و قرص در دنیا وجود
دارد و مورد استفاده قرار میگیرد .در ایران گونۀ
خالص و بومیآن بهصورت پودر موجود است ،ا ّما به
علّت عدم شناخت کافی مصرفکنندگان ،بهصورت
بستهبندی در بازار وجود ندارد و بهصورت سفارشی
باید از ّ
تهیه شود .پودر جلبک را میتوان
محل تولید ّ
همراه با آب ،ماست ،چای و تمام موا ّد غذایی مصرف
کرد .میزان مجاز برای افراد بالغ دو تا سه گرم است.
مکمل اسپیرولینا برخی از موا ّد
در هنگام انتخاب ّ
ّ
مغذی مانند کاروتنوئیدها ،فیکوسیانین ،لوتئین،
کلروفیل ،اسید گامالینولئیک مهم است که برای
حفظ سالمتی توصیه میشود.
معصومه علیپور
کارشناس ارشد اکولوژی دریا
نشانی :میدان انتظام ،مجتمع اداری پارک علم
و فنّاوری گیالن ،شرکت دانشبنیان ریزجلبکی
پارسیان
تلفن۳۳۶۹۶۳۹۱ :

http://www.rgpir.com
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عـوارض استفـاده از الک ناخـن
حس زیباییدوستی ،از الک ناخن برای زیبایی و یا پوشاندن نقصهای ناخنی
معموالً خانمها و
ّ
دختربچهها به دلیل ّ
استفاده میکنند.
موا ّد عمدۀ تشکیلدهندۀ الک ناخن شامل نیترو سلولز ،استون (حلاّ ل) ،آمیلاستات (حلاّ ل) ،بوتیلاستئارات
(پالستیسایزر) ،رزین ،عطر و رنگ است .مهمترین جزء تشکیلدهندۀ الک ناخن نیترو سلولز است .نیترو سلولز
ضد آب است -روی ناخن باقی میماند؛ این ما ّده از سلولز گیاهی مشتق
بهصورت الیهای نازک -که سخت ،درخشان و ّ
مضر اصلی موجود در الک ناخن فرمالدهید ،تولوئن و فتاالت است.
میشود و در حلاّ لهای آلی حل میشود .سه ما ّدۀ ّ
دکتر رعنا رفیعی

حساسیت
یکی از عوارض الک ناخن ،واکنش ّ
پوستی آلرژیک به دلیل وجود تولوئن و فرمالدئید
است که میتواند در نواحیای مانن د پلک ،گردن،
صورت و ناحیۀ تناسلی تظاهر یابد .در کودکانی که
سمی محسوب میشود .در
ناخن میجوند ،این مواد ّ
الکهای با میزان آلرژی پایین ،غلظت این مواد به
حداقل میرسد یا حذف میشود .تولوئن و فتاالت
حساسیت ریوی در افراد مستعد،
الکها منجر به ّ
بهویژه در کارکنان آرایشگاهها میشود ،بنابراین این
مکانها همواره نیازمند تهویۀ مناسب هستند.

مکرر از استون برای پاککردن الک باعث ماتشدن صفحۀ ناخن
استفادۀ ّ
میشود و روشهای پدیکور و مانیکور نیز باعث تخریب کوتیکول و جدا
شدن ناخن میشود .استفاده از چسب ناخن حاوی متاکریالت برای ناخنهای
مصنوعی نیز خود منجر به کدر شدن ناخنها ،شکاف و ترک آنها میشود ،به
همین دلیل ناخنهای مصنوعی باید هر سه ماه یكبار برداشته شوند تا اجازۀ
رشد طبیعی به آنها داده شود .به نظر میرسد که روشهای زیباسازی ناخن
با اینکه جلوۀ بصری به آنها میدهد ،ا ّما منجر به آسیبهای ثانویه میشود و
حد ممکن استفاده از آنها باید به حداقل برسد.
تا ّ

مدت با تولوئن میتواند منجر به
برخورد طوالنی ّ
متعددی
عالئم جسمی ،روانی و اختالالت رفتاری
ّ
مدت با فرمالین نیز میتواند
شود .تماس طوالنی ّ
منجر به سرطانهای بینی و گلو شود .فتاالت
موجود در الکها آثار بدی بر ریهها ،کبد ،کلیهها و
بیضهها دارد .فتاالت و ترکیبهای گوناگون آن اثری
شبیه به استروژن دارند ،بنابراین اگر زنان باردار در
معرض این ما ّدۀ مضر قرار گیرند ،فرزند پسرشان
با ناهنجاریهای مادرزادی در اندام تناسلی متولّد
خواهد شد.

مکرر و طوالنی از الکهای
ّ
متأسفانه گذشته از مسئلۀ زیبایی ،استفادۀ ّ
تیرهرنگ موجب تغییر رنگ و ل ّکهدار شدن ناخنها میشود ،زیرا موا ّد رنگی
موجود در الک به داخل صفحۀ ناخن نفوذ میکند و منجر به تغییر رنگ ناخن
میشود ،به عنوان مثال الکهای ناخن طیف رنگ قرمز معموالً در ناخن،
ل ّکههای زردرنگ ایجاد میکنند .خوشبختانه با رشد ناخن این مشکل حل
میشود ،ا ّما برای جلوگیری از آن میتوان با استفاده از الیۀ پوشانندۀ بیرنگ
قبل از استفاده از خود الک ،این مشکل را برطرف کرد.

دکتر رعنا رفیعی
تخصصی درموپاتولوژی
فلوشیپ
ّ
نشانی :خیابان سردار جنگل ،مرکز
آموزشی -درمانی رازی
تلفن33541001-2 :
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اعتیاد اینترنتی و عواقب آن
توجه به پیشرفت
امروزه با
ّ
تکنولوژی و اینترنت و گسترش
فضای مجازی ،عالوه بر دسترسی
به ّ
اطالعات ،بهبود وضعیت
ّ
اطالعرسانی ،دسترسی آسان به
مطالب و اخبار جدید با یکسری
مشکالت در این زمینه مواجهایم،
ازجمله :اعتیاد اینترنتی ،اعتیاد
نگین اسماعیلزاده
به دنیای مجازی و سریالهای
شبکههایخاص .اکثر افراد وقتی واژۀ «اعتیاد» را میشوند،
مخدر ،سیگار ،الکل و  ...در ذهنشان تداعی
ناخودآگاه موا ّد ّ
میشود ،در حالی که اعتیاد به هر چیزی ممکن است باشد.
اعتیاد به فضای مجازی نیز یکی از انواع اعتیادهاست؛ فرد
خود را به چککردن لحظهبهلحظۀ فضای مجازی در رایانه،
گوشی و  ...ملزم میداند؛ بهطوری که حتّی شغل ،تحصیل،
زندگی شخصی ،همسر و فرزندان و بهطور خالصه کلیۀ
ابعاد زندگی تحت تأثیر این اعتیاد قرار میگیرد و کیفیت
در کارها و روابط پایین میآید .همچنین بیقراری و تنش
در فرد ایجاد میشود .وقتی فرد بیشتر وقت خود را در
فضای مجازی میگذراند ،یا صرف سریالهایشبکههای
خاص ماهوارهای میکند ،عم ً
ال وقتی برای رسیدن به سایر
کارها و وظایف خود نخواهد داشت؛ این موضوع رفتهرفته
روی روابط بینفردی ،بهخصوص روابط با همسر و فرزندان
در افرادی که متأ ّهلاند -تأثیر میگذارد .باید متذ ّکرشویم که اغلب شروع این نوع اعتیاد به دلیل تنهایی افراد،
نداشتن رابطۀ رضایتبخش در دنیای واقعی و زندگی
زناشویی است ،یعنی افراد به جای حل کردن مشکلشان از
هم فاصله میگیرند و خود را سرگرم گروهها و کانالها در
فضای مجازی اینترنت و سریالها میکنند.
ّ
این کار در ابتدا حالت اعتیاد ندارد و برایشان جذاب
مدتی دیگر بخشی از
و رضایتبخش است ،ولی بعد از ّ
زندگیشان میشود و نمیتوانند آن را کنترل کنند ،مثل
مخدر که ابتدا فقط سوء مصرف دارد و
اعتیاد به موا ّد
ّ
معموالً در این مرحله میگویند :تفریحی مصرف میکنیم
و کنترل آن دست خودمان است ،ولی بهتدریج تبدیل به
اعتیاد میشود و فرد دیگر بدون ما ّدۀ مصرفی قادر به زندگی
نیست .اعتیاد به فضای مجازی نیز همین حالت را دارد؛
چه بسا پروندههایی که در هفته به دست ما میرسد که
گزارش باال رفتن آمار خیانت و کالهبرداریها در همین
متأسفانه روزبهروز در حال
فضای مجازی را اعالم میکنند و ّ
گسترش است .خانواده جامعۀ کوچکی است که اگر تکتک

این جوامع کوچک درگیر این اعتیاد شوند و رابطۀ زوجین تحت تأثیر این موضوع
قرار بگیرد ،از آنجا که ّ
کل جامعه را همین خانوادهها تشکیل میدهند ،اگر به این
ترتیب پیش برود ،رو به نابودی خواهد رفت .فرزندان طالق و خانوادههای از هم
پاشیده نمیتوانند از سالمت روانی برخوردار باشند .افرادی که با چنین مشکالتی
مراجعه میکنند ،معموالً با همه کشمکش و درگیری دارند و اعالم میکنند که
این راه ما را از تنهایی نجات میدهد و قادر به ترک و کنار گذاشتن آن نیستیم.
همچنین شاهد گزارشهایی هستیم مبنی بر اینکه دیگر وقت رسیدگی به خود،
همسر و فرزند را آنطور که باید ندارم و مشکالتی این چنینی. ...

راه حل این نیست!

وقتی به هر دلیل مشکالتی بین زوجین اتّفاق میافتد ،به جای فاصلهگرفتن
و اجتناب باید اصل مشکل را حل کنند ،نه اینکه مشکل دیگری را به مشکالت
اضافه کنند .درواقع در مورد متأ ّهالن باید روی رابطۀ زوجین و نحوۀ ّ
حل
مشکالت کار کرد .گاهی از دید خانوادهها مشکل اساسی است و قادر به حل
متخصصان این رشته میتوانند با
آن نیستند ،در حالی که با کمک گرفتن از
ّ
مو ّفقیت این بحرانها را پشت سر بگذارند .همانطور که ما وقتی جسممان
بیمار میشود ،به عنوان مثال برای مشکالت قلبی خوددرمانی نمیکنیم و به
متخصص قلب مراجعه میکنیم ،برای ّ
حل مشکالت مربوط به روح و روان نیز
ّ
خوددرمانی راه چاره نیست.
جدی نمیگیرند و اغلب سعی دارند
بعضی افراد مسائل مربوط به روح و روان را ّ
خوددرمانی کنند که البته در بیشتر موارد منجر به بدتر شدن حال خود و نابود
کردن زندگیشان خواهد شد .اعتیاد به دنیای مجازی نیز مانند انواع دیگر اعتیاد
نیاز به درمان دارد .اگر مواردی را که ذکر شد ،در خود میبینید ،سریعاً برای
متخصص مربوط در این زمینه (روانشناس) مراجعه کنید.
درمان اقدام کنید و به
ّ
مواردی که اعتیاد فرد را به دنیای مجازی نشان میدهد ،عبارتاند از:

• بیقراری و وابستگی به فضای مجازی ،اینترنت و سریالها
• ناتوانی در جداشدن از فضای مجازی
• مشکالت در تنظیم وقت و رسیدگی به سایر امور
• مشکلداشتن با همه و این تف ّکر که فضای مجازی تنها راه نجات من است.
• احساس نیاز به درد دل با افراد ناشناس در دنیای مجازی به جای ّ
حل
مشکالت و سایر موارد مشابه.
از پیشرفت علم و تکنولوژی باید در جهت بهبود روابط استفاده کرد ،ا ّما اگر
استفاده نادرست باشد ،مشکالتی ایجاد میشود که توضیح داده شد .پس بهتر
است ب ه جای اجتناب از ّ
حل مشکالت و کنارهگیری از دنیای واقعی ،برای درمان
اقدام کنیم .راه و رسم درست زندگیکردن را یاد بگیریم .هیچکس بیایراد نیست.
گاهی با آموزش صحیح میتوان ورق جدیدی از زندگی را دید و از زندگی ّلذت برد.
پذیرش اشتباهات ،آگاهی از باورهای غلط و اصالح آن و رویارویی با دنیای واقعی
راه ّ
حل مشکالت است .دنیای مجازی همانطور که از اسمش پیداست ،مجازیست
و نه تنها راه چاره نیست ،بلکه مشکلی جدید را به زندگی ما اضافه میکند.
نگین اسماعیلزاده
تخصصی روانشناسی
دانشجوی دکتری
ّ
نشانی :بلوار شهید بهشتی (فلکة گاز به سمت توشیبا) ،جنب بانک کشاورزی،
کوچة بهار ،روبهروی ساختمان بهار ،پالک  ،51مرکز مشاورة بهار
تلفن33472090 :

