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امام حسن (ع):

ّ
ي
بدا نيد كه خدا وند شما را بيهوده نيافريده و سر خود راه نكرده ،بلکه ّمدت عمر شما را مع ن و روزي شما را
ّ
م
س
ميانتانقسمتكردهاتهرخردمندياندا زۀ خود را بدا ند وبفهمدكههرچه ربايش مقدر ا ت،هباو يرسد
و هرچه از او نيست  ،هب او نخواهد رسيد .خدا وند خرج دنياي شما را كفايت كرده ،شما را رباي رپستش
فراغت بخشيده و هب شكر گزاري تشويق كرده ،ذكر و نماز را رب شما واجب ،تقوي را هب شما سفارش و آن
ّ
ک
س
را نهايت رضايتمندي خود مقرر رده ا ت.
تحفالعقول

بامـدا دی که تفـاوت نکند لیل و نهـار
بلبالن وقت گل آمد که بنالند از شوق
بـاد گیسوی ردختان چمن شاهن کنـد
باد بوی سمن آورد و گل و رنگس و بید
ات قیامت سخن اندر کرم و رحمت او
آن که باشـد که نبندد کمر طـاعت او
این همه رپده که رب کرده ما میپوشی
فعل اهیی که ز ما دیدی و نپسندیدی
سعـدیا راست روان گوی سعادت ربدند

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
هن کم از بلبل مستی تو ،بنال ای هشیار
بوی نسرین و قرنفل بـدمد رد اقطار
ّ
رد دکـان هب چه رونق بگشاید ّعطـار؟
همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار
بگ اّ
جای آن است که کافر شـاید زنر
گر هب تقصیر بگیری نگذ اری دیار
ّ
هب خـدا وندی خود رپده بپوش ای ستار
راستی کن که هب منزل رنود کج رفتار

ن
س
ا
م
ل
و
ب
ا
ر
ك
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ن هاشمیان
گفتوگو با دکتر هوما 

4

5

زمستان و عفونت گوش
در کودکان

بچه که بودیم -بهخصوص در فصلهای سرد -همیشه یا سرما خورده بودیم،
ّ
یا دستبهگوش ناله میکردیم .این اتّفاق در فصلهای گرم هم کمابیش رخ
میداد ،بهویژه زمانی که از استخر برمیگشتیم .سرماخوردگی و رفتن آب
در گوش اولین دلیلی بود که به ذهن ما و والدینمان میرسید ،ا ّما عوامل
مختلفی دستبهدست هم میدهند تا گوش کودک دچار عفونت و دردهای
شدید شود.
متخصصان ،عفونتهای گوش پس از سرماخوردگی ،شایعترین
به گفتۀ
ّ
بیماری دوران کودکیاند .اغلب کودکان تا سه سالگی دست کم یکبار
عفونت گوش را تجربه میکنند .در این بین عفونت گوش میانی از اه ّمیت
خاصی برخوردار است .در همین زمینه گفتوگویی ترتیب دادهایم با دکتر
ّ
تخصص بیماریهای عفونی
فوق
و
کودکان
ص
متخص
هاشمیان،
هومان
ّ
ّ
کودکان و نوجوانان ،و به مهمترین علل ابتالی کودکان به عفونت گوش و
راههای درمان آن پرداختهایم.
گفتوگو :ناهید آهنگری

برای درک بهتر این موضوع ابتدا مختصری در مورد
ساختمان و عملکرد گوش انسان صحبت میکنیم .گوش
انسان وظیفۀ شنوایی و تعادل را برعهده دارد و از سه قسمت
گوش خارجی (الله و مجرای گوش) ،میانی (پردۀ صماخ و
استخوانهای شنوایی) و داخلی (حلزون و مجاری نیمدایره
یا همان البیرنتها) تشکیل شده است (شکل .)1
صدا یا همان امواج صوتی -که لرزش هواست -پس از
رسیدن به اللۀ گوش از راه مجرای گوش به گوش میانی
میرسد و سبب ایجاد لرزش پردۀ صماخ میشود که با
استخوانهای شنوایی تقویت شده و به گوش میانی منتقل
میشود.

در گوش داخلی لرزشها به سیگنالهای الکتریکی تبدیل شده و از راه
عصب شنوایی به مغز ارسال میشوند و در آنجاست که این ّ
اطالعات به عنوان
صدا تفسیر میشوند و ما قادر به درک آنها میشویم.
برای نتیجۀ بهتر و انتقال مناسب صوت باید فشار گوش میانی مساوی با
گوش خارجی یعنی هوای آزاد باشد که این کار تنها از طریق مجرا یا شیپور
اُستاش انجام میپذیرد که گوش میانی را به باال و عقب حلق در پشت بینی
مرتبط میکند (شکل  .)1جالب است بدانیم صدای پوپ مانندی که هنگام
خمیازه یا بلع به گوش میرسد ،در واقع ناشی از انتقال هوا از این مجرا و برابر
شدن فشار هوای گوش میانی با هوای آزاد است .همچنین مجرای اُستاش
اجازۀ تخلیۀ ترشّ حات مخاطی یا موکوس را از گوش میانی به حلق میدهد.
گاهی ممکن است عملکرد شیپور اُستاش مختل شود ،مث ً
ال در زمان
تورم یا ترشّ حات مخاطی ،این مجرا مسدود
سرماخوردگی یا در آلرژی به دلیل ّ
میشود و بهتدریج به جای هوا ،داخل گوش میانی با ترشّ حات مذکور پُر
میشود (شکل  .)2ویروسها و باکتریهایی که از راه شیپور اُستاش خود را
به گوش میانی رساندهاند ،حال در این محیط پُر از مایع و موا ّد ّ
مغذی گیر
میافتند و به تکثیر و ایجاد عفونت میپردازند.

گوش میانی

پردۀ صماخ

شکل  -1ساختمان گوش انسان

مایع تشکیل شده

شکل  -2ایجاد مایع در گوش میانی

لطف ًا در آغاز دربارۀ عفونت گوش و عوامل به
وجود آمدن آن در کودکان توضیحی دهید.

مجلة پزشکی

التهاب گوش میانی چگونه و با چه عالئمی ایجاد میشود؟

التهاب گوش میانی به عنوان اوتیت میانی خوانده میشود که وقتی منظور از
آن عفونت گوش باشد ،پزشکان به آن اوتیت میانی حاد میگویند و این با اوتیت
خارجی معروف به گوش شناگران (همان عفونت مجرای گوش خارجی) متفاوت
تجمع مایع معموالً چرکی در گوش میانی رخ میدهد
است .در اوتیت میانی حاد ّ
که به درد گوش ،قرمزی پردۀ صماخ و گاهی تب منجر میشود.
انواع دیگری از اوتیت نیز داریم ،مث ً
تجمع مو ّقت مایع در
ال اوتیت میانی با ّ
گوش میانی (معروف به اوتیت میانی با افیوژن) که لزوماً عفونی نمیشود.
تجمع مایع در گوش
همچنین گاهی اوتیت مدیا مزمن میشود که به معنی ّ
مدت شش هفته یا بیشتر است .پزشکان سعی در جدا کردن انواع
میانی به ّ
اوتیت دارند ،چراکه در انتخاب نوع درمان مهم است ،همۀ انواع اوتیت نیاز به
درمان با آنتیبیوتیک ندارند.
عفونت گوش میانی چه علل یا عوامل مستعدکنندهای در کودکان
دارد؟

مستعد عفونت
متعدد در دو تا چهار سال اول عمر خود
کودکان به دالیل
ّ
ّ
گوش هستند .این دالیل عبارتاند از:
 .1شیپور اُستاش کودکان کوتاهتر و افقیتر از بزرگساالن است که این مسئله
سبب میشود باکتریها و ویروسها آسانتر به گوش میانی برسند.
ن با
بچهها باریکتر است ،از این رو احتمال انسداد آ 
 .2مجرای گوش خارجی ّ
جرم یا موم گوش یا همان سرومن بیشتر است.
غدهمانندی هستند و در عقب و باالی
 .3لوزۀ سوم یا آدنوئید -که ساختارهای ّ
حلق نزدیک لولههای اُستاش قرار دارند -در کودکان بزرگ است و میتواند سبب
انسداد شیپور اُستاش شود.
 .4عوامل دیگری نیز در ابتالی بیشتر کودکان به عفونتهای گوش مؤثّرند،
مث ً
ال در معرض دود سیگار بودن ،تغذیه با بطری شیر و رفتن به مهد کودک (به
دلیل ابتالی بیشتر به سرماخوردگی).
 .5پسرها بیش از دختران به عفونتهای گوش مبتال میشوند ،همچنین
بچههایی که سابقۀ فامیلی مثبت با عفونتهای گوش دارند.
ّ
 .6عفونت گوش میانی در زمستان بیشتر رخ میدهد که به دلیل ابتالی بیشتر
ی است.
به عفونتهای ویروسی دستگاه تن ّفسی فوقانی معروف به سرماخوردگ 
عالئم عفونت گوش میانی یا اوتیت میانی حاد چیست و چه
عوارضی را ممکن است برای کودکان ایجاد کند؟

متغیر
عالئم عفونت گوش میانی یا اوتیت میانی حاد از موارد خفیف تا شدید ّ
است .مایع موجود در گوش میانی به پردۀ صماخ فشار میآورد و ایجاد درد
بچههای
بچههای بزرگتر ممکن است از درد گوش شکایت کنند ،ا ّما ّ
میکندّ .
کوچکتر و شیرخواران فقط گوش را با بیقراری و بهصورت غیرعا ّدی مالش
حد معمول دارند.
میدهند ،یا میکشند ،یا تنها بیقرار میشوند و گریۀ بیش از ّ
دراز کشیدن ،جویدن و مکیدن تغییرات دردناک فشاری در گوش میانی ایجاد
میکند ،بنابراین کودک ممکن است کمتر غذا بخورد یا مشکل خواب پیدا کند.
اگر فشار ناشی از مایع خیلی باال برود ،ممکن است پردۀ صماخ را پاره کند و
سبب خروج مایع یا چرک (گاهی خونی) از گوش شود که به کاهش فشار در
پشت پردۀ صماخ منجر میشود و از این رو درد و بیقراری کاهش مییابد
(شکل .)3
یکسری عالئم مربوط به مشکل شنوایی نیز وجود دارد که به دلیل انسداد
انتقال صدا ،ناشی از مایع پشت پردۀ گوش است ،مانند پاسخندادن به صداهای
توجهی
آرام ،بلند کردن صدای تلویزیون یا رادیو ،بلند صحبت کردن ،یا بروز بی ّ
در مدرسه .عالئم دیگر اوتیت میانی حاد شامل تب ،ته ّوع ،استفراغ و سرگیجه
است.
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شکل  -3خروج چرک از گوش به دنبال پارگی پرده در عفونت گوش میانی

سالمت کودکان

سالمت کودکان

پسرها بیش از دخترها به عفونتهای گوش
مبتال میشوند ،همچنین کودکانی که سابقۀ
فامیلی مثبت با عفونتهای گوش دارند.
همچنین عفونت گوش میانی در زمستان
بیشتر رخ میدهد که به دلیل ابتالی بیشتر
به عفونتهای ویروسی دستگاه تن ّفسی
فوقانی به سرماخوردگیها معروفاند.
تجمع مایع بدون
اوتیت میانی یا افیوژن یا همان
ّ
عفونت اغلب عالئمی ندارد ،ولی در برخی از کودکان
ممکن است مانند اوتیت میانی حاد احساس پُری یا
صداهای پوپمانند در گوش ایجاد کند .مایع پشت پردۀ
صماخ ممکن است سبب انسداد انتقال صدا شود و از
این رو باعث کاهش شنوایی مو ّقت شود که اغلب چندان
جدی نیست .از آنجا که عفونتهای گوش میانی معموالً
ّ
به دنبال عفونتهای ویروسی دستگاه تن ّفسی فوقانی
(سرماخوردگی) ایجاد میشوند ،عفونتهای گوش ممکن
است با عالئمی مانند آبریزش یا گرفتگی بینی یا سرفه
همراه شوند.
آیا عفونت گوش میانی مسری است و به
سایر کودکان یا بزرگساالن منتقل میشود؟

عفونتهای گوش مسری نیست ،بنابراین از کودک یا
فرد بیمار به دیگران منتقل نمیشود .ا ّما سرماخوردگی
به عنوان یک عامل مستعدکننده کام ً
ال مسری است و
از طریق عطسه ،سرفه ،دستدادن ،روبوسی یا وسایل
مشترک از فردی به فردی دیگر منتقل میشود.
برای روشهای درمانی و مراقبتی در زمان
عفونت گوش چه توصیههایی دارید؟

اگر کودک مشکوک به عفونت گوش است ،حتماً باید

سالمت کودکان

مجلة پزشکی
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به پزشک مراجعه شود ،چراکه تشخیص قطعی بر مبنای شرح حال
و معاینه برعهدۀ پزشک است .پزشکان برای معاینۀ گوش از دستگاه
مخصوص معاینۀ گوش یعنی اتوسکوپ استفاده میکنند که وسیلهای
کوچکی شبیه به چراغق ّوه است و میتوانند به کمک آن داخل گوش
و پردۀ صماخ را ببینند (شکل  4و .)5
شکل  -4نمونهای از یک اتوسکوپ و شیوۀ معاینۀ پردۀ گوش

6

7

آنتیبیوتیک تجویز شود و چه نشود.
تجویز داروهایی از قبیل استامینوفن یا ایبوبروفن برای کاهش
درد و تب ضروری است .پزشک ممکن است قطرهای برای کاهش
درد تجویز کند ،به شرطی که پردۀ گوش پاره نشده باشد.
تجمع مزمن مایع در پشت پردۀ
بعضی از کودکان -که به دلیل ّ
گوش مبتال به کاهش شنوایی دائم یا اختالل صحبت شده باشند-
جراحی
ممکن است به کارگذاری لوله داخل پردۀ گوش به شیوۀ ّ
جراح گوش و حلق و بینی لولهها را -که به نام
نیازمند شوند .یک ّ
لولههای تیمپانوستومی است -در پردههای صماخ وارد میکند؛ این
لولهها به مایع اجازه میدهند تا از گوش خارج شود و فشار دو طرف
پردۀ گوش -که به دلیل اختالل در عملکرد شیپور اُستاش مختل
شده بود -مساوی شود (شکل .)6
شکل  -6نحوۀ کار گذاشتن لولۀ تیمپانوستومی

شکل  -5تصویر پردۀ صماخ به ترتیب از راست به چپ :طبیعی،
اوتیت میانی حاد ،پارهشده با ّ
ترشح چرکی

در حالی که سیستم ایمنی بدن در حال مبارزه با عفونت است،
شما میتوانید با انجام کارهای ساده بهبودی کودک را تسریع بخشید.
عالوه بر استفاده از داروهای تجویزشدۀ پزشک در ساعت مشخّ ص،
کمپرس گرم ،نخاراندن گوش با گوشپاککن و جلوگیری از رفتن
آب در گوش ،در موارد پارگی پردۀ گوش میتواند کمک زیادی به
تسریع مراحل درمان و بهبود عفونت کند .باید دانست که در خیلی از
طی دو تا سه
موارد ،عفونت گوش میانی حتّی بدون هیچگونه درمانی ّ
روز فروکش میکند .اگر پزشک تصمیم به تجویز آنتیبیوتیک بگیرد،
معموالً یک دورۀ ده روزه را توصیه میکند .حتّی برای کودکان شش
متوسط دورۀ کوتاهتری از
ساله یا بزرگتر با عفونت گوش خفیف تا
ّ
آنتیبیوتیک حدود پنج تا هفت روز نیز کافی است .توصیه میشود که
جدا ً از مصرف بیرویّۀ آنتیبیوتیکها بدون تجویز پزشک خودداری
ّ
شود .از طرفی آنتیبیوتیکها در زمان صحیح در زمرۀ داروهای مهم و
حیاتبخشاند که در درمان و پیشگیری عفونتها بسیار ارزشمندند.
بنابراین پزشکان در موارد ضروری ،صحیح و علمی به تجویز آنها
میپردازند که شامل عفونت گوش میانی در کودکان کوچک و تمام
موارد شدید آن است .پس از درمان آنتیبیوتیکی ممکن است مقداری
از مایع در گوش میانی تا چند ماه پایدار بماند ،بنابراین پیگیری
بهبودی زیر نظر پزشک معالج ضروری است .کودکانی که بیش از سه
ماه مایع پایدار در گوش میانی داشته باشند ،باید هر سه ماه پزشک
آنان را ویزیت کند تا زمانی که بهبودی کامل به دست آید ،چه

پژوهشها نشان داده است که داروهای مؤثّر
بر سرماخوردگی یا آلرژی مثل آنتیهیستامینها
ضد احتقانها شامل شربت سرماخوردگی،
و
ّ
دیفنهیدرامین ،سودوافدرین و قطرههایی مثل
فنیلافرین کمکی به پیشگیری از عفونتهای
گوش نمیکنند.
چه اقداماتی برای پیشگیری از بروز عفونت گوش میانی
میتوان انجام داد؟

برخی از عوامل مستعدکننده قابل تغییر نیستند ،مث ً
ال تاریخچۀ
مکرر گوش ،ا ّما برخی اصالحات در شیوۀ زندگی
فامیلی عفونتهای ّ
میتواند برای کودکان بسیار کمککننده باشد که شامل موارد زیر
است:
 .1تغذیه با شیر مادر ،دست کم در شش ماه اول از ایجاد موارد
زودرس عفونتهای گوش جلوگیری میکند.
 .2اگر کودکی با بطری شیر تغذیه میشود ،بهتر است در وضعیت
نیمهنشسته تغذیه شود تا در وضعیت خوابیده یا درازکش.
 .3دور نگهداشتن کودک از دود سیگار نیز بسیار مهم است،
شدت عفونتهای
چراکه دود سیگار میتواند سبب افزایش موارد و ّ
گوش شود.
 .4هرچند همیشه مقدور نیست ،ا ّما کاهش حضور کودک در
مناطقی که تعداد افراد زیاد است (مانند مهدکودکها) ،طفل را

کودکانی که بیش از سه ماه مایع پایدار
در گوش میانی داشته باشند ،باید هر
سه ماه پزشک آنان را ویزیت کند تا
زمانی که بهبودی کامل به دست آید،
چه آنتیبیوتیک تجویز شود و چه نشود.
مکرر به عفونتهای ویروسی دستگاه تن ّفسی
از ابتالی ّ
فوقانی یا همان سرماخوردگیها دور میکند .از آنجا که
کودکان کوچک در حدود چهل درصد موارد به دنبال
سرماخوردگی مبتال به عفونت گوش میانی میشوند ،از
این رو این اقدام بسیار کمککننده خواهد بود.
مکرر
و
خوب
 .5والدین و کودکان باید دستان خود را
ّ
بشویند .این یکی از مهمترین راههایی است که به کاهش
انتشار باکتریها و ویروسها و پیشگیری از سرماخوردگیها
(و به دنبال آن عفونتهای گوش) کمک میکند.
 .6ایمنسازی یا همان واکسیناسیون صحیح کودکان
نیز بسیار مهم است ،چراکه واکسنهایی همچون واکسن
پنوموکوک ،هموفیلوس آنفلوانزا و ویروس آنفلوانزا
میتوانند در پیشگیری از عفونتهای گوش مؤثّر باشند .به
یاد داشته باشیم پژوهشها نشان دادهاند که داروهای مؤثّر
ضد
بر سرماخوردگی یا آلرژی مثل آنتیهیستامینها و ّ
احتقانها شامل شربت سرماخوردگی ،دیفنهیدرامین،
سودوافدرین و قطرههایی مثل فنیلافرین کمکی به
پیشگیری از عفونتهای گوش نمیکنند.
چه زمانی مراجعه به پزشک برای بیمار الزامی
است؟

هرچند خیلی نادر است ،ولی عفونتهای گوش -که
بهبودی نیابند -یا عفونتهای گوش میانی شدید و
تکرارشونده ممکن است سبب عوارضی شوند ،مثل
مشکالت مزمن شنوایی ،گفتاری و انتشار عفونت به
استخوانهای اطراف (ماستوئیدیت) یا مننژیت .بنابراین
کودکان مبتال به درد گوش یا دارای احساس ُپری در
طی
گوش باید به پزشک مراجعه کنند ،بهویژه اگر عالئم ّ
دو روز رو به بهتر شدن نرود ،یا عالئم درد و بیقراری
شدید یا همراه با تب واضح باشد .باید در نظر داشت
ش وجود دارد ،مثل دندان
علل دیگری نیز برای درد گو 
درآوردن -که درد آن به گوش تیر میکشد -یا جسم
تجمع زیاد و سفتشدن جرم گوش،
خارجی در گوش یا ّ
بنابراین اگر کودک دچار ناراحتی در گوش است ،مراجعه
به پزشک برای تعیین دقیق علّت درد و ناراحتی گوش و
درمان مناسب ضروری است.
دکتر هومان هاشمیان
تخصص بیماریهای عفونی
متخصص کودکان و فوق
ّ
ّ
کودکان و نوجوانان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :چهارراه گلسار ،نرسیده به پل بوسار ،مجتمع
پزشکان دانا ،طبقة  ،7واحد 71
تلفن33123329 -33123328 :
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کمبود ویتامین دی و احتمال
افزایش سردردهای مزمن!
ایران ارتوپد :در یک پژوهش جدید -که محقّقان فنالندی انجام
دادهاند -نشان داده است که کمبود ویتامین دی میتواند احتمال بروز
سردردهای مزمن را افزایش دهد .پژوهشگران با بررسی  2600مرد 42
تا  60سال سطح خونی ویتامین دی و میزان بروز سردرد در آنان را
بررسی کردند.
این بررسی نشان داد در گروهی که کمترین میزان ویتامین دی را در
خون خود داشتند ،شیوع سردرد مزمن دو برابر آنانی بود که بیشترین
میزان ویتامین را داشتند .منبع اصلی ویتامین دی در بدن ساختهشدن
آن در پوست بر اثر تابش نور آفتاب است و در کشورهای با آب و هوای
ابری -که تابش آفتاب کمتر است -کمبود ویتامین دی زیاد دیده
میشود .البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که حتّی در
کشورهای آفتابی هم بسیاری از مردم شهرنشین در طول روز از تابش
نور آفتاب به دور هستند .نتایج این پژوهش در مجلّۀ Scientific
 Reportsمنتشر شده است.

تأثیر فشار خون مادر بر جنس نوزاد!
ایران ارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده است که شش ماه قبل
از اینکه یک زن باردار شود ،فشار خون او میتواند بر جنسیت جنین
او تأثیر داشته باشد .یک تیم از محقّقان کانادایی و چینی در پژوهش
خود دریافتند که هرچه فشار خون مادر قبل از بارداری باالتر باشد،
احتمال اینکه فرزند او پسر باشد ،بیشتر است و برعکس ،فشار خون
پایین احتمال به وجود آمدن جنین دختر را افزایش میدهد.
اینکه علّت این پدیده چیست ،بهدرستی مشخّ ص نیست ،ولی
پژوهشگران حدس میزنند که وقتی فشار خون مادر باالست ،تعداد
بیشتری از جنینهای مؤن ّث تشکیلشده از بین میروند و سقط
میشوند که نتیجۀ آن آمار باالتر ماندگاری جنینهای ّ
مذکر است و
برعکس آن هم به همین روش اتّفاق میافتد.
پژوهشهای قبلی نشان داده بود که تغییرات بزرگ اجتماعی هم
مانند حوادث طبیعی یا رکودهای بزرگ اقتصادی موجب تغییر در نسبت
جنسیتی در نوزادان متولّدشده میشوند .نتایج این پژوهش در شمارۀ
ژانویۀ  2017مجلّۀAmerican Journal of Hypertension
منتشر شده است.
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بیشتر آشنا شوید!

متخصص کودک خود مشاوره کنیم؟
با چه عالئمی مشکوک به اوتیسم شویم و با
ّ
محور اصلی مشکالت این کودکان ناتوانی در برقراری ارتباط کالمی و غیرکالمی است .آنان تمایل به تنهایی دارند؛ انگار در دنیای خود سیر
توجهاند .هنگامی که والدینشان از منزل خارج میشوند ،یا بعد از غیبتی چندساعته وارد منزل میشوند ،این
میکنند و به محیط اطراف بی ّ
کودکان واکنشی نشان نمیدهند؛ حتّی ارتباط چشمی نیز با دیگران برقرار نمیکنند .اسباببازی مورد عالقهاشان را به همساالن یا والدینشان
توجه نمیکنند؛ حرفزدن در آنان یا با تأخیر است ،یا
نشان نمیدهند؛ بهندرت لبخند معنیدار بر لبانشان ظاهر میشود؛ هیچ تالشی برای جلب ّ
هرگز اتّفاق نمیافتد (بهجز آسپرگر) .اگر کودکان دیگر برای بازی سراغشان بیایند ،آنان را نادیده میگیرند .با اسباببازیهایشان بهطرز عجیبی
بازی میکنند؛ به عنوان مثال به جای بازی با ماشین ،با یک چرخ ماشین بازی میکنند و از چرخاندن آن ّ
لذت میبرند .سعی در ردیفگذاشتن
اسباببازیها یا دیگر وسایل روی یک خط دارند .تمایل به خاموش و روشنکردن کلید دارند .گاهی دور خود میچرخند ،یا ساعتها به چرخش
ماشین لباسشویی خیره میشوند .از انگشتان دست یا پای خود به عنوان یک وسیله استفاده میکنند و با آنها بازی میکنند .حرکات کلیشهای
و تکراری در سر ،دست ،شانه و  ...انجام میدهند.
تحمل میشود و
غیرقابل
برایشان
خارجی
صداهای
دارند؛
ی
حد
از
بیش
اسیت
حس
خارجی
محرکهای
بعضی از این کودکان نسبت به
ّ
ّ
ّ
ّ
واکنشهای مختلف و گاهی پرخاشگرانه نشان میدهند؛ به خود آسیب میزنند ،دستهایشان را گاز میگیرند ،سرشان را به دیوار میکوبند ،به
صورتشان سیلی میزنند و . ...
متخصص کودکشان
البته توضیح در مورد همۀ عالئم اوتیسم در این نوشتار نمیگنجد .والدین باید در صورت مشاهدۀ عالئم مشکوک با پزشک
ّ
مشاوره کنند و این وظیفۀ پزشک است که نشانهها را کنار هم بگذارد و تشخیص دهد .بنابراین از مارکزدن به کودک اجتناب کنید.

به مناسبت روز جهانی اوتیسم

دکتر روشنک کدیور

صدای ضربههای محکم سرش به در و دیوار مرکز خرید با پچپچها و زمزمهها مخلوط شده بود:
«بچه رو که لوس
بچۀ من بود ،میدونستم چطوری ادبش کنم»« ،بیچاره مادره چی میکشه!»ّ ،
بچۀ لجبازی! اگه ّ
«چه ّ
کنی ،بهتر از این نمیشه».
بچه  ...و شیون مادر  ...بام ،بام  ...دیگه شنیده نمیشد ،ولی پچپچها ادامه داشت . ...
بام ،بام  ...و بیهوش شدن ّ
این سناریو فقط دقایقی از زندگی یک کودک مبتال به اوتیسم و خانوادهاش بود .بیاییم همه با هم پچپچها را تبدیل به
یاری کنیم؛ چگونه؟!
روز جهانی آگاهی اوتیسم ،دوم اپریل هر سال ،چراغ آبی روشن کنیم .چراغ یعنی آگاهی؛ به قول فروغ فرخزاد« :آخ...
چقدر روشنی خوب است .»...
یاری کنیم این کودکان و خانوادههایشان را با هر چه میتوانیم ،اهدا کنیم (وقت ،دانش ،هزینه و .)...

اولینبار روز جهانی اوتیسم در سال  ۲۰۰۸میالدی برگزار شد .دانشمندان ،پژوهشگران ،مسئوالن و خ ّیران گرد هم آمدند تا میزان آگاهی جامعه
را در مورد این بیماری باال ببرند و زندگی اجتماعی را برای این افراد و خانوادههایشان تسهیل کنند .آیا میدانید حتّی با خواندن این چند صفحه
میتوانید دستی را به یاری بفشارید؟ روشنی چقدر خوب است!

در دنیای مدرن امروز ،هر روز اسم
جدیدی از بیماریها را در جامعه میشنویم
و معموالً ذهن کنجکاو ما میخواهد
دربارۀ این بیماریها چیزهایی بداند ،ولی
متأسفانه در بسیاری از مواقع ،اظهار نظرها
ّ
و قضاوتهای افرادی که ّ
اطالعات کافی در
مورد این بیماریها ندارند ،دهنبهدهن
میچرخد و مثل یک غلط مصطلح میشود.
در این میان ،وظیفۀ پزشکان چیست؟ فقط
تشخیص ،درمان ،بازتوانی و ...؟ خیر.
ارتقای آگاهی و دانش یک جامعه
در مورد بهداشت و بیماریها از موارد
راهمیت پیشگیری اولیه است .بیایید
پُ ّ
اینبار بیشتر در مورد عالئم اوتیسم بدانیم.
اوتو به معنی «خود» به زبان یونانی است
شدت
و طیف وسیعی از تظاهرات با ّ
متفاوت را در این اختالل خواهیم دید.
این اختالل یک اختالل مادامالعمر است
و نسبت پسران به دختران در این بیماری
متأسفانه تا کنون دلیل
چهار به یک است.
ّ

شناختهشدهای برای این اختالل مشخّ ص
نشده است؛ اگرچه احتمال میرود که
ژنتیک و محیط در آن نقش داشته باشند.
عالج دائمی نیز برای این اختالل تاکنون
مطرح نشده است.
اوتیسم چیست؟
اوتیسم اختالل در سه زمینۀ عملکردی
است:
 .1ارتباط
 .2وابستگیها و ارتباط اجتماعی
 .3حرکات رفتاری تکراری.
اگر ما قادر به عالج قطعی این بیماری
نیستیم ،پس تشخیص چه کمکی میکند؟!
ما با تشخیص بهموقع و زود میتوانیم
روی پیشرفت عالئم بیماری تأثیر بگذاریم
و با روشهای جدید درمانی زندگی را برای
بیمار و خانوادهاش تسهیل کنیم.
در گذشته پنج اختالل را به عنوان

اختالالت تح ّولی فراگیر
 )Developmental Disorderمیشناختیم
که شامل موارد زیر است:
 .1اوتیسم
 .2آسپرگر
 PDD-NOS .3یا pervasive developmental
(Pervasive

disorder - not otherwise specified

(مشخّ صنشده از انواع دیگر)
 .4اختالل ازهمگسیختگی کودکی(Childhood

)Disintegrative Disorder
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سالمت کودکان

 .5اختالل رت ( Rett’s Disorderالبته امروزه
اختالل رت در این مجموعه نمیگنجد).
بر اساس پژوهشهای مرکز کنترل و
پیشگیری بیماریهای کانادا امروزه یک
در  68مورد اوتیسم گزارش شده که شیوع
توجه به
آن در دنیا مشابه است .بنابراین با ّ
شیوع تقریباً باال در جامعه بهتر است که
آگاهی بیشتری نسبت به عالئم این بیماری
داشته باشیم.

عالئم زیر به عنوان هشدار مراجعه
به پزشک ذکر شده است:
 .1عدم ایجاد صدا و کلمات نامفهوم تا یازده
ماهگی
 .2نداشتن یک وضعیت و ژست تا دوازدهماهگی
 .3بهکار نبردن حتّی یک کلمه تا شانزده ماهگی
 .4بهکار نبردن یک عبارت دو کلمهای تا 24
ماهگی
 .5نداشتن عکسالعمل و واکنش به صدا زدن
اسم کودک
 .6از دستدادن توانایی سخنگفتن یا دیگر
توانمندیها در هر س ّنی
 .7رفتار عجیب و حرکات تکراری انگشتان یا
دستها
حساسیت بیش از حد به نور ،صدا و
ّ .8
محرکهای محیطی
ّ
 .9عالئق عجیب و غریب
 .10ترسهای بیمورد
 .11بازیهای غیرمعمول با اسباببازیها
 .12عدم برقراری تماس چشمی
 .13نشانندادن وسایل مورد عالقۀ خود به
دیگران
 .14عالقه به خیرهشدن به اشیا بهجای صورت
اشخاص
 .15عالقه به تنهایی بازیکردن
توجه
 .16عالقهنداشتن به جلب ّ
 .17پاسخندادن به والدین برای بازی با کودک
 .18نادیده انگاشتن سایر کودکان در
محیطهایی مثل پارک ،مهد کودک و اجتناب از
بازی با آنها.

مقدمهای بر شناخت نسبی اوتیسم است.
مطالب گفتهشده ّ
امید است که بتوانیم با باال بردن سطح آگاهی در جامعه ،زندگی
و فردایی بهتر برای این کودکان و خانوادههایشان فراهم کنیم.

دکتر روشنک کدیور
تخصصی کودکان و نوزادان و دانشجوی رشتۀ
* دارای بورد
ّ
اوتیسم و علوم رفتاری کودکان در کانادا
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی ،طبقة دوم
تلفن33731306 :

زپشكي و سالمت
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شکالت تلخ
مصرف این شکالتِ نهچندان خوشمزه چند بار در هفته بیگمان
برای قلب مفید است و آنچه برای قلب مفید باشد ،برای سایر
بخشهای بدن نیز مفید است .شکالت تلخ ممل ّو از موا ّدی گیاهی است
که فالوانول نامیده میشوند .این مواد جریان خون را زیاد میکنند و
فشار خون را کاهش میدهند .همچنین ممکن است به بافتهای
بدن کمک کنند تا ما ّدهای به نام نیتریک اکساید را بیشتر بسازند.
نیتریک اکساید برای ایجاد نعوظ الزم بوده و هدف بسیاری از داروهای
شیمیایی درمان اختالالت نعوظ ،افزایش این ما ّده در بافت آلت است.

میوههای مغزدار یا تنقّالت
مغز گردو حاوی مقدار زیادی آرژنین است و این اسید آمینه برای
ساختن نیتریک اکساید در بدن استفاده میشود .همچنین مغز گردو
حاوی ویتامین  ،Eاسیدفولیک و فیبر غذایی است .همۀ این مواد برای
بدن مفیدند ،ا ّما یادتان باشد که روزانه بیش از چند گرم مغز گردو
استفاده نکنید ،چون کالری باالیی دارد و شما را چاق میکند .در
ضمن این نکات در مورد سایر میوههای مغزدار مثل فندق ،پسته و
بادام درختی نیز صادق است.

آیا میدانید که؟
برای برقراری ارتباط جنسی طبیعی از
جانب آقایان ،داشتن نعوظ کامل و پایدار
تجمع
الزامی است و اساس چنین نعوظی ّ
خونی در آلت تناسلی مرد است .پس از
محرک جنسی مناسب،
مواجهشدن مرد با ّ
جریان خون به آلت تناسلی افزایش
مییابد و در قسمتهایی از آن -که اجسام
غاری نامیده میشوند -وارد میشود و
تجمع مییابد و با سازوکارهایی از خروج
دکتر رحیم تو ّکلنیا
ّ
تجمع خون و کشیدهشدن
زودهنگام خون جلوگیری میشود .این ّ
بافت اجسام غاری باعث سفتشدن آلت تناسلی میشود .پس از
محرک جنسی ورود خون به اجسام
برقراری ارتباط جنسی یا رفع ّ
غاری کاهش مییابد و خروج خون تسهیل میشود و با کاهش حجم
خون در آن ،نعوظ از بین میرود .البته برای برقراری نعوظ نه تنها
باید شریانهای خونرسان به آلت و بافت اجسام غاری سالم باشند،
بلکه ما ّدهای به نام نیتریک اکساید باید در سلولهای اجسام غاری
افزایش یابد .اشکال در هر کدام از این بخشها منجر به اشکال در
نعوظ خواهد شد.

آبمیوههای قرمز
همانطوری که هر گردی گردو نیست ،هر آبمیوۀ قرمزی نیز
مفید نیست .آبمیوههای طبیعی از میوههای قرمز مثل آب انگور
قرمز ،آب انار و آب اخته حاوی موا ّدیاند که به عنوان آنتیاکسیدان
برای بدن مفیدند؛ بهعالوه منجر به افزایش نیتریک اکساید در بدن
نیز میشوند.
حال آیا میدانید که بعضی از موادّ غذایی
میتوانند در کاهش اختالالت نعوذ و رفع ناتوانی
جنسی مؤثّر باشند؟!

هندوانه
این میوۀ شب یلدا حاوی ترکیباتی است که میتواند
مشابه داروهای درمان اختالالت نعوظ روی عروق خونی تأثیر
بگذارد .پژوهشها نشان میدهد که این میوه ممکن است
انگیزۀ جنسی را افزایش دهد و بهعالوه حاوی لیکوپن است
که خود آنتیاکسیدانی است که برای قلب ،پوست و پروستات
مفید است.
قهوه
محرک
یک فنجان قهوۀ صبحگاهی بیگمان بیش از یک ّ
ساده برای پُرانرژی بودن در طول روز مفید است و ممکن
محرک برای زندگی عشقی شما نیز باشد .یک
است یک
ّ
بررسی نشان داده است که نوشیدن دو تا سه فنجان قهوه
در طول روز احتمال بروز اختالالت نعوظ را در مردان کاهش
میدهد که علّت آن اثر کافئین روی عروق و جریان خون
است .کافئین در چای ،نوشابههای گازدار ،بهویژه نوشابههای
قهوهای و نوشابههای ورزشی انرژیزا نیز وجود دارد.

ماهی
این غذای لذیذ شمالیها اگر از دست آلودگی محیط و آب در امان
بماند ،حاوی منابع غنیای از اسیدهای چرب امگا 3-است و این ما ّده
نیز در بدن باعث افزایش تولید نیتریک اکساید میشود .بهعالوه امگا3-
باعث کاهش فشار خون و کاهش احتمال ایجاد لخته در عروق و حمالت
قلبی میشود .مصرف هفتهای  250گرم ماهی مثل سالمون ،قزلآال،
ساردین و ماهی سفید میتواند به تأمین امگا 3-بدن کمک کند.
سیر
تحمل است ،بیشتر
قابل
اطرافیانتان
برای
سیر
نامطبوع
بوی
اگر
ّ
از آن استفاده کنید .با افزایش سن رسوب کلسترول در جدار عروق
(آترواسکلروز) منجر به کاهش جریان خون میشود .جالب است
بدانیم ،اولین عروقی که در بدن با این پالکهای رسوبی تنگ
میشوند ،عروق خونرسان به قلب (کرونر) و عروق خونرسان به آلت
تناسلی (هیپوگاستریک) هستند؛ به همین دلیل اولین عالمت تنگی
عروق کرونر قلب ممکن است اختالالت نعوظ باشد .سیر در رژیم
غذایی ممکن است با کاهش تشکیل این پالکهای رسوبی به حفظ
سن باال کمک کند و در نتیجه مانع از
سالمت و پاکماندن عروق در ّ
بروز اختالالت قلبی و ناتوانی جنسی شود.
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ساختمان داخلی آلت تناسلی

اجسام غاری

اجسام غاری

(بافت اسفنجی عامل اصلی نعوظ)

عروق آلت
جسم اسفنجی

مجرای ادرار

سبزیجات
همۀ سبزیجات منابع غنیای از ویتامینها ،موا ّد معدنی ،امگا3-
و فیبرهای غذاییاند و مصرف آنها به روشهای مختلف برای حفظ
سالمت بدن و سالمت جنسی مفید است .بنابراین سبزیجات را جزو
ثابت غذاهایتان کنید و بامیه را هم فراموش نکنید.
فلفل
محرک جنسی مفید
از قدیم گفته میشد که فلفل به عنوان
ّ
است؛ این طعمدهندۀ خوشمزه و سوزاننده حاوی ما ّدهای است به
نام كاپسايسين که با کاهش فشار خون و افزایش جریان خون قلب
و سایر ارگانها ،کاهش کلسترول و بهبود متابولیسم و جلوگیری از
لختهشدن خون در عروق ،برای شما مفید خواهد بود.
روغن زیتون
رودباریهای گیالن روغنی تولید میکنند که ممکن است به
ساختهشدن بیشتر تستوسترون کمک کند .بهعالوه این روغن حاوی
حجم باالی چربی غیراشباع است که میتواند به خالصشدن بدن از
دست کلسترول بد نیز کمک کند .سعی کنید از روغن زیتون طبیعی
استفاده کنید؛ روغنی که برای خارج کردن آن از دانههای زیتون فقط
از فشار مکانیکی استفاده شده باشد ،نه از گرما و موا ّد شیمیایی .زیرا
آنتیاکسیدانها در روغن زیتونی که فقط با فشار مکانیکی به دست
میآید ،بهتر حفظ میشود.
طی
در
شده
ه
استفاد
مایع
نباتی
های
ن
روغ
بد نیست بدانید که
ّ
یکسال در رودبار دو برابر ّ
کل مصرف روغنهای نباتی مایع در
استانهای گیالن و مازندران در سال است؛ بنابراین در انتخاب روغن
زیتون د ّقت کنید.
صدفهای خوراکی
صدف غذایی است که معموالً ما ایرانیها آن را نمیخوریم ،ا ّما این
غذا ممکن است در افزایش تستوسترون بدن مفید باشد.
دکتر رحیم تو ّکلنیا
مؤسسة
متخصص اورولوژي و عضو كادر درماني -پژوهشي
*
ّ
ّ
فنّاوريهاي نوين پزشكي مهر
نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب ،ساختمان حکیم
تلفن33115046 :

زپشكي و سالمت
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باورهای نادرست دربارۀ عوارض بیهوشی
امروزه تقریباً در تمام شهرهای ایران
و جهان بیمارستان وجود دارد و از
بخشهای پایه و اساسی در هر بیمارستان
اتاق عمل است .اتاق عمل پایگاه نخست
متخصصان بیهوشی در بیمارستان است.
ّ
متخصصان
عالوه بر اتاق عمل ،این
ّ
در اورژانس ،آیسییو ،بخشهای
آندوسکوپی و پرتونگاری حضور پُررنگی
دکتر کاوه ماهوتی زرعی دارند و در بخشهای دیگر بیمارستان هم
تخصص آنان بهدرستی استفاده میشود.
از ّ
جراحی از بیهوشی استفاده شد،
از زمانی که در عملهای ّ
گفتوگوهای علمی و غیرعلمی زیادی دربارۀ عوارض آن هم مطرح
شده است .گروهی از عوارض کام ً
جدیت
مهماند که باید با ّ
ال ّ
جدی و ّ
و تالش کافی از آنها دوری کرد ،ولی امروزه -که زیبایی پوست،
اهمیت پیدا کرده -عوارضی مانند
صورت و مو بیشتر برای مردم ّ
ریزش مو ،جوشهای صورت و ضعف دندانها نیز به بیهوشی نسبت
داده میشود.
با افزایش سن و به دنبال آن افزایش تعداد بیهوشی در افراد مسن
بسیاری از اختالالت حافظۀ ناشی از سن نیز به بیهوشی نسبت داده
میشود .همچنین از بین رفتن قوام دندان و ریشۀ آن هم بهتازگی به
بیهوشی نسبت داده شده است .حتّی مشکالت در ژنتیک نیز اخیرا ً در

چند مورد برای فرد بیهوششده مورد پرسش واقع شده است.
در مورد تأثیر بیهوشی بر جنین و اشکاالت مادرزادی به دنبال آن
باید گفت که مبحث بیهوشی در زنان باردار یک مبحث کامل است
و بهطور کلّی از بیهوشکردن زن باردار به علّت اثر داروهای بیهوشی
روی جنین و اثر تغییرات همودینامیک روی خونرسانی جفت و جنین
که سیستم تنظیمکنندۀ خونرسانی خودکار ندارد -باید خودداریکرد و جز در مواقع ضروری از بیهوشکردن مادران باردار باید
جلوگیری کرد .البته با پیشرفت پزشکی و داروهای بیهوشی ،امروزه
آثار بیهوشی روی جنین بسیار کمتر شده و باید گفت بیهوشی روی
ژنتیک خود فرد بیهوششده تأثیری ندارد.
در مورد مشکالت پوستی ،آکنه و جوش نیز باید گفت که خود
جراحی و
بیهوشی ایجاد مشکل نمیکند ،ولی استرس ناشی از ّ
بیهوشی ممکن است متابولیسم پوست را درگیر کند و زمینه را برای
جوش صورت فراهم کند .از طرف دیگر رسیدگی به بهداشت پوست
و صورت فرد بستری در بیمارستان کمتر میشود و شستوشوی
مرتّب پوست و صورت کاهش مییابد که خود برای پوست زیانبار
است .همچنین از آنتیبیوتیکهایی در بیمارستان استفاده میشود که
ممکن است با فلور میکروبی پوست صورت بیمار تداخل داشته باشد.
این عوامل زمینهساز بروز جوش و آکنه در پوست صورت و بدن بیمار
میشود .بنابراین بیهوشی بهطور مستقیم روی آکنۀ پوست اثر ندارد.
دربارۀ اختالل حافظه باید بگوییم که از اصول پایۀ یک بیهوشی
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خوب ایجاد آمنزی یا فراموشی خوب است تا بیمار روند و حوادث
بیهوشی و اتاق عمل را به یاد نداشته باشد و آن را به عنوان یک تجربۀ
تلخ در سرتاسر عمر به دوش نکشد .این فراموشی باید اتاق عمل و
ریکاوری را پوشش دهد.
مخدرهای اتاق
باربیتوراتها ،بنزودیازپینها ،گازهای استنشاقی و
ّ
عمل این فراموشی را فراهم میکنند ،ولی این فراموشی گذراست و
جراحی و ترخیص از بیمارستان
پایان مییابد و پس از تمامشدن زمان ّ
اثری از آن نمیماند.
گاهی بیماران دچار اختالل شناختی پس از عمل در بخش مشکل
پیدا میکنند که این مشکل ناشی از کمبود اکسیژن خون مغز یا
به اصطالح هایپوکسی نیست؛ احتماالً پاسخ التهابی بدن به استرس
جراحی و بیهوشی در آن دخیل است.
ّ
جراحی ،بزرگی و وسعت
و
بیهوشی
مدت
با افزایش سن ،طول ّ
ّ
جراحیهای مغز و اعصاب مرکزی،
جراحی بهویژه ّ
جراحی ،نوع ّ
ّ
جراحی مانند  Prone Positionیا همان دمر
حین
بیمار
موقعیت
ّ
که برای عملهای ستون فقرات استفاده میشود -وضعیت نشستهجراحی ،سابقۀ
برای بعضی عملهای مغز ،بروز عفونت پس از عمل ّ
دیابت یا فشار خون کنترلنشده ،اختالل عملکرد ذهنی مانند آلزایمر
و دمانس و سابقۀ سکتۀ مغزی احتمال این اختالل شناختی را بیشتر
میکنند .نکتۀ جالب این است که با افزایش میزان تحصیالت احتمال
بروز این عارضه کمتر میشود.
با استفادۀ مناسب و بهموقع از مس ّکن و آرامبخش و استفاده از
ضد التهاب مناسب ،جلوگیری از هایپوترمی و هایپرترمی یعنی
داروی ّ
جراحی ،جلوگیری
پایین و باال رفتن دمای بدن بیمار حین و پس از ّ
از بروز عفونت پس از عمل ،این اختالالت شناختی پس از عمل را
میتوانیم کاهش دهیم.
افرادی که در بیمارستان بستری میشوند ،باید خواب خوب و
جراحی و بیهوشی ،چه پس از آن تا
راحتی داشته باشند ،چه پیش از ّ
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اثر زیانآور روی حافظه و شناخت به حداقل برسد .رسیدگی به بیمار
از طریق گفتوگوی پزشک و پرستار و مهربانی با بیمار و استفادۀ
مناسب از داروی آرامبخش بسیار کمککننده است.
جراحیهای بزرگ پس از عمل در اثر تروما ،افزایش آدرنالین،
در ّ
التهاب شدید ،عفونت یا بیماریهای مزمن ،بیماریهای کبدی
و کلیوی ،تغییرات هورمونی مث ً
ال در حاملگی و مشکالت تیروئید،
تغییرات رژیم غذایی به دلیل حضور در بیمارستان ،همچنین داروهای
حدی ریزش مو ایجاد
مصرفی ممکن است ریشۀ موها ضعیف شود و تا ّ
شود؛ این ریزش مو بهاشتباه به بیهوشی نسبت داده میشود.
در مورد آسیبهای دندانی باید گفت که در بیهوشی عمومی حین
لولهگذاری راه هوایی و الرنگوسکوپی ممکن است به دندان ،دهان و
متخصص بیهوشی
لثه آسیب وارد شود که با احتیاط بیشتر و مهارت
ّ
این عارضه کمتر میشود .لیکن ضعیف شدن بنیه و ریشۀ دندانها
که به بیهوشی نسبت داده میشود -مبنای پزشکی ندارد .از اینجراحی ضروری است ،نباید به دلیل ترس از
رو در مواردی که عمل ّ
جراحی را به تعویق انداخت.
مو
ریزش
یا
پوست
کاهش حافظه ،آکنۀ
ّ
نکتۀ آخر
جراح -که بیشتر با بیماران ارتباط دارند-
محترم
همکاران
از
ّ
خواهشمندیم که همۀ عوارض پس از عمل را به بیهوشی نسبت
ندهند ،زیرا این ذهنیت بد در جامعه منتشر میشود .بلکه الزم است
با توضیحات مناسب و علمی برای بیمار و اطرافیانش این آمادگی را
جراحی
در بیمار ایجاد کنند تا بیمار در صورت نیاز با اطمینان برای ّ
مراجعه کند.
دکتر کاوه ماهوتی زرعی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
*
ّ
نشانی :بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
تلفن33565011-19 :

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 ( )09211399641ارسال 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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یبوست و درمان آن
هر روز در درمانگاه یا مطب با بیمارانی مواجه میشویم که به دلیل اختالل اجابت مزاج و یبوست مراجعه میکنند.
گاهی بیماران با حالت اورژانس به دلیل چند روز عدم اجابت مزاج ،احساس نفخ شدید شکم و حالت انفجار مراجعه
میکنند و دست به دامن کادر درمانی میشوند تا از این مشکل نجات پیدا کنند .گاه در این موارد درمان دارویی
اثر نمیکند و به تخلیۀ مدفوع با بیهوشی نیاز میشود.
تغییر اجابت مزاج به نوع غذای بیمار ،ف ّعالیت فیزیکی ،داروهای مصرفی ،بیماریهای روانی و اختالالت دستگاه
گوارش بستگی دارد .غذا از معده در عرض سه تا چهار ساعت و از رودۀ باریک نیز تقریباً در حدود چهار ساعت
تخلیه میشود .قسمت عمدۀ آب موا ّد غذایی -که وارد روده میشود -در رودۀ بزرگ جذب میشود .تقریباً روزانه
یکونیم لیتر آب در رودۀ بزرگ جذب میشود .در حالت طبیعی مدفوع حاوی هفتاد درصد آب است و در صورتی که
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده زمان عبور مواد از رودۀ بزرگ طوالنیتر شود ،آب بیشتری جذب میشود و قوام مدفوع بیشتر شده و یبوست ایجاد
میشود؛ اگر این زمان کاهش یابد (عبور سریع موا ّد غذایی) ،آب کمتری از مدفوع جذب شده و اسهال ایجاد میشود .اجابت مزاج از سه بار
در روز تا هر سه روز یکبار را طبیعی فرض میکنند .این دفعات ارتباط نزدیکی با میزان فیبر مصرفی ،نوع رژیم غذایی و آب مصرفی دارد .در
کشورهای غربی میزان فیبر مصرفی حدود بیست گرم و وزن مدفوع روزانه بین صد تا دویست گرم است .در کشور ما مردم غذاهای پُرحجم و
پر فیبر بیشتر مصرف میکنند و وزن مدفوع روزانه از این مقدار بیشتر است .برای تشخیص علّت یبوست ،گرفتن شرح حال و تاریخچۀ بیماری
بسیار مهم است .در صورتی که این مشکل از نوزادی شروع شود ،باید به فکر علل مادرزادی ،مثل بیماری هیرشپرونگ بود.

انواع یبوست
یبوست ممکن است به دو صورت حاد و مزمن دیده شود .در یبوست حاد و ناگهانی و عدم دفع گاز
باید به فکر انسداد رودۀ کوچک یا بزرگ باشیم که در این حالت بیمار با درد شدید شکم ،اتّساع شکم،
ته ّوع و استفراغ مراجعه میکند که باید بیمار بستری شود و تحت درمان اورژانس قرار گیرد.
علل یبوست مزمن
یبوست مزمن علل مختلفی دارد که میتوان به علل متابولیک ،هورمونی ،عصبی و
داروها اشاره کرد که در زیر به موارد یادشده میپردازیم:
	• از علل متابولیک میتوان به باال بودن کلسیم خون و پایین بودن پتاسیم خون اشاره کرد.
	• از علل هورمونی به دوران حاملگی میتوان اشاره کرد که به دلیل تغییر سطح
هورمونهای زنانه (استروژن و پروژسترون) یبوست ایجاد میشود .البته در این دوران
تحرک کمتر و فشار رحم حامله بر روده نیز باعث تشدید یبوست میشود .کمکاری
ّ
غدۀ هیپوفیز هم باعث یبوست میشوند.
تیروئید و ّ
	• از علل عصبی باید به بیماریهایی از قبیل بیماری
پارکینسون ،سکتۀ مغزی ،فلج اندامها ،ناراحتیهای
روحی و بیماریهای روانی (افسردگی و مصرف داروهای
ضد افسردگی) و بیاشتهایی عصبی اشاره کرد.
ّ
ّ
	• یک علت شایع یبوست مصرف داروهاست ،بهخصوص
در سنهای باالتر و در سالمندان بیشتر با این مورد
مواجه میشویم .البته در این گروه س ّنی چندین عامل
ت به دست هم میدهند و باعث یبوست میشوند.
دس 
تحرک و ف ّعالیت فیزیکی کمتر است و
در این گروه س ّنی ّ
در ضمن این افراد فیبر (سبزیها و میوه) و آب کمتری
استفاده میکنند .این اشخاص به دلیل مسائل روحی،
بیماریهای قلبی ،فشار خون و  ...داروهای زیادی مصرف
میکنند که این داروها نیز باعث یبوست میشوند.

از داروهایی که در ایجاد یبوست نقش دارند،
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• آنتیاسیدهای حاوی آلومینبم نه منیزیم (منیزیم هیدروکسید
باعث اسهال میشود)
مخدرها ،ازجمله استامینوفنکدئین ،سوکرالفیت ،هیوسین
•
ّ
ضد افسردگی ،نیفیدیپین (آداالت) ،مدرها
• داروهای ّ
ضد فشار خون و آهن که در درمان کمخونی ناشی از
• داروهای ّ
فقر آهن استفاده میشود.

سموم موجود در
بستهبندیهای
فستفود!

ایران ارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که بسیاری از
پوششهایی که از آنها برای بستهبندی فستفودها استفاده
مضری هستند که میتوانند به
میشود ،حاوی موا ّد شیمیایی ّ
غذایی که در آنهاست منتقل شوند .پژوهشگران با بررسی
تهیهشده از رستورانهای فستفود ایاالت
چهارصد نمونۀ ّ
متّحده دریافتند که در تقریباً نیمی از لفافههای کاغذی
که در اطراف ساندویچها ،نان یا انواع دسرها استفادهمیشوند -و در یکپنجم مقواهایی که بهصورت جعبه در
اطراف فستفودها قرار میگیرند ،ما ّدۀ فلورین وجود دارد.
بررسیهای قبلی ارتباط این ما ّده با سرطانهای کلیه،
بیضه ،تولّد نوزادان با وزن کم ،بیماریهای تیروئید ،کاهش
کیفیت اسپرمها ،فشار خون موقع بارداری و مشکالت
بچهها را نشان داده بود .استفاده از موا ّد
سیستم ایمنی در ّ
شیمیایی حاوی فلورین مانند perfluorooctanoic
 acidو  perfluorooctanesulfonic acidاز سال
 2011در ایاالت متّحده کنار گذاشته شده است ،ولی
در بسیاری از کشورها از این مواد بهطور وسیعی استفاده
میشود .یکی از جاهایی که این موا ّد شیمیایی مضر وجود
دارد ،بستهبندیهای اطراف فستفودهاست.
متأسفانه هیچوقت نمیتوان با نگا ه به این پوششها
ّ
مضری در آنها وجود دارد.
ّ
متوجه شد که چه موا ّد شیمیایی ّ
محقّقان میگویند چربی و گرمای موجود در غذا موجب
میشود تا این موا ّد سمی راحتتر به موا ّد غذایی درون آنها
منتقل شوند .پژوهشگران این موا ّد شیمیایی فلوئورینه را
حتّی در خون بند ناف نوزادان هم پیدا کردهاند .نتایج
این پژوهش در شمارۀ فوریۀ  2017مجلّۀ
Environmental Science
 & Technologyمنتشر
شده است.
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درمان یبوست
برای درمان یبوست باید بیمار از نظر علل زمینهای بررسی کامل
شود و ابتدا اینگونه علل را درمان کرد ،مث ً
ال با درمان کمکاری تیروئید
میتوان یبوست ناشی از آن را درمان کرد .به کسانی که از این مشکل
رنج میبرند ،توصیه میشود که ف ّعالیت فیزیکی خود را افزایش دهند،
حداقل روزانه دو لیتر آب بنوشند و فیبر رژیم غذایی (سبزیها،
میوههای ملین و حبوبات) را در غذای روزانۀ خود افزایش دهند.
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده
تخصصی ج ّراحی
* بورد
ّ
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی تلفن33731305 :

افزایش طول عمر با کمتر
غذا خوردن!
ایران ارتوپد :تأثیر کاهش کالری غذا بر طول عمر نکتۀ جدیدی نیست و
محقّقان در پژوهشهای قبلی روی پستانداران کوچک مانند موشها این را
نشان دادهاند ،ولی یک پژوهش جدید روی میمونها این مسئله را تأیید کرده
است .این بررسی نشان داده که محدودیت غذایی موجب میشود طول عمر
بیشتر شود و فرد سالمتر بماند .با این حال پژوهشگران میگویند سن ،جنس
فرد و نوع موا ّد غذایی مصرفشده میتواند در این زمینه مهم باشد.
این پژوهش نشان داد که محدودیت کالری در افزایش طول عمر ،بهخصوص
مضر
در سنین باال بسیار تأثیرگذارتر است .همچنین مشخّ ص شد که تأثیر
ّ
چربی بر پستانداران مؤن ّث کمتر از جنس ّ
مذکر است .پژوهشگران عقیده
دارند همین تأثیرگذاری در مورد انسان هم صادق است .البته آنان عقیده
دارند که این مسئله به بررسی بیشتری نیاز دارد .نتایج پژوهش یادشده در
شمارۀ ژانویۀ  2017مجلّۀ  Nature Communicationsمنتشر شده
است.
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جدی بگیریم!
زگیل تناسلی را ّ
ویروس پاپیلومای انسان ،عامل ایجادکنندۀ زگیل تناسلی یک بیماری منتقلشده از راه تماس جنسی
است که در ناحیۀ تناسلی خانمها و آقایان ایجاد بیماری میکند .عفونت طولکشیده با برخی از انواع
این ویروس عامل ایجادکنندۀ همۀ موارد سرطان دهانۀ رحم است .همچنین این ویروسها عامل
ایجادکنندۀ برخی موارد کانسر رکتوم (راستروده) ،سرطان ناحیۀ حلق و سایر قسمتهای دستگاه
تناسلی مردان و زنان است .سرطان دهانۀ رحم سومین بدخیمی شایع در خانمهاست و صد درصد
موارد به ع ّلت این ویروس است.
دکتر لیدا محفوظی

زگیل تناسلی!
پژوهشهای انجامشده در
افراد با ف ّعالیت جنسی نشان
داده است که شیوع آلودگی
با زگیل تناسلی بسیار باالست.
از یک درصد در کشور امریکا
تا ده درصد در کشورهای
اسکاندیناوی -که این میزان
در کشورهای کمتر پیشرفته
بیشتر است -بیشترین شیوع
زگیل تناسلی در  17تا 33
سالگی است.

واکسنهای در دسترس!
سه نوع واکسن برای ویروس زگیل تناسلی موجود است که تفاوت آنها در تعداد ویروسهای
موجود در واکسن است .سه نوع واکسن حاوی چهار ،دو و ن ُه نوع ویروساند .همۀ این واکسنها،
واکسنهای پیشگیرانهاند ،یعنی برای جلوگیری از ابتال به ویروسهای زگیل تناسلی و در نتیجه
پیشگیری از عواقب ابتال یعنی سرطانهای مرتبط با آنها هستند .این واکسنها هیچ نقشی در
درمان زگیل تناسلی و سرطانهای مرتبط با آن ندارند .در بررسیهای انجامشده ثابت شده که
این واکسنها در پیشگیری از ابتال به عفونت با این ویروسها و پیشگیری از سرطانهای مرتبط
کام ً
ال مؤثّر بودهاند.
توصیههای جهانی برای استفاده از واکسن!
سازمان جهانی بهداشت توصیه میکند که دختران ُنه تا سیزده سال باید به عنوان جمعیت هدف اولیه
برای واکسیناسیون ویروس زگیل تناسلی مورد نظر قرار گیرند .همچنین این سازمان توصیه میکند که
واکسیناسیون خانمها در سنین باالتر باید بر اساس توصیههای برنامههای بهداشت عمومی کشورها و بر
اساس مصالح آن جامعه و در نظر گرفتن اثربخشی آن تعیین شود.

سرطان دهانۀ رحم!
سالیانه  500000مورد سرطان تهاجمی
دهانۀ رحم گزارش میشود .تا سال1990
سرطان دهانۀ رحم شایعترین سرطان در
خانمها در کشورهای در حال توسعه بود.

عوامل خطر برای ابتال به ویروس
زگیل تناسلی!
این ویروس از سطح پوست به سطح پوست
فرد دیگر بهطور مستقیم منتقل میشود و
تماس جنسی مهمترین عامل انتقال انواع
ویروس زگیل تناسلی شناختهشده است.

زمان ایمنسازی!
بررسیها نشان دادهاند که بیشترین اثر پیشگیرانۀ واکسن
زمانی است که فرد هنوز به این ویروس مبتال نشده است.
بنابراین بهترین زمان برای واکسیناسیون قبل از شروع
ف ّعالیت جنسی افراد است .واکسیناسیون بعد از ابتال به
ویروس هیچگونه اثری در بهبود عفونت قبلی یا تسریع در
روند درمان بیماری زگیل تناسلی یا سرطانهای ناشی از
آن نخواهد داشت .ا ّما توصیه میشود که خانمهای ن ُه تا
سیزده سال -که ف ّعالیت جنسی خود را آغاز کردهاند -نیز
واکسن دریافت کنند؛ هرچند واکسن در افرادی که قب ً
ال
به ویروس مبتال شدهاند ،فایدۀ کمتری دارد .سابقۀ ابتال به
زگیل تناسلی و عفونت بدون عالمت با این ویروس و تست
پاپاسمیر غیرطبیعی منعی برای واکسیناسیون نیست.

واکسیناسیون در موارد خاص!
واکسن زگیل تناسلی یک واکسن زنده نیست ،ا ّما در خانمهای
باردار توصیه نمیشود .در خانمهای شیرده استفاده از این واکسن
منعی ندارد .تجویز واکسن در افراد با ضعف سیستم ایمنی نیز منعی
ندارد.
برنامۀ واکسیناسیون!
سازمانهای جهانی در سال  2016دو نوبت واکسن به فاصلۀ شش ماه
برای دختران زیر پانزده سال و سه نوبت واکسن برای افراد باالتر از پانزده
سال را در یک دورۀ  24هفتهای توصیه میکنند.
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واکسیناسیون در ایران!
واکسن زگیل تناسلی در ایران موجود است ،ا ّما متولّیان
بهداشت عمومی ،برنامۀ سراسری واکسیناسیون گروه هدف
یعنی خانمهای ن ُه تا سیزده سال را در ایران تدوین نکردهاند.
متخصص زنان یا عفونی ممکن است در موارد
اگرچه پزشکان
ّ
خاص بنابر صالحدید خود واکسن را برای برخی بیماران خود
توصیه کنند که منعی در این رابطه وجود ندارد.

دکتر لیدا محفوظی
متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه
*
ّ
علوم پزشکی گیالن
تخصصی بیمارستان
نشانی :خیابان سردار جنگل ،کلینیک فوق
ّ
رازی
تلفن5541001-2 :

مدیریت بحران در دیابت وابسته به انسولین
پدران و مادران گرامی -که فرزند
مبتال به دیابت دارند -با چالشهای
بسیاری در مورد کنترل قند خون
فرزند خود در هنگام بیماریها،
بهخصوص ناخوشیهای تبدار
مواجه میشوند .در اینجا خالصهای
از آنچه والدین باید در برخورد با
نوسانات قند خون در موارد خاص
احیاء زریدوست
بدانند ،آورده شده است.
قبل از هر چیز باید گفت که بیماری دیابت بهخودیخود
احتمال خطر بیماریهای تبدار و عفونی را در مبتالیان آن
نسبت به سایر افراد افزایش نمیدهد ،ولی ابتال به عفونت
میتواند سبب اختالل چشمگیری در کنترل قند خون شود.
بنابراین الزم است که مبتالیان و همۀ کسانی که به نحوی
در امور مراقبت از بیمار دیابتی نقشی دارند ،نکاتی را رعایت
کنند که در ادامه به توضیح آنها میپردازیم.
ابتال به عفونتهای ویروسی ،باکتریایی و تبدار در
مبتالیان به دیابت -که منجر به کاهش اشتها یا غذا نخوردن
میشود -بیماران و مراقبان آنان را در شرایط پیچیده و
سختی قرار میدهد که در زیر به آنها اشاره شده است:
به هنگام بیماریها،
	• یکی از مشکالت
به کتواسیدوز
افزایش خطر ابتال
افزایش شدید
دیابتی است.

قند خون بهتنهایی میتواند بیمار را به سمت کتواسیدوز دیابتی پیش ببرد.
	• از سویی دیگر با باالرفتن قند خون ،بیمار دچار افزایش نوبتهای دفع
ادرار و در نتیجه کاهش مایعات بدن میشود که مشکل را دوچندان میکند.
مستعد کاهش
	• گاهی نیز بیماران دیابتی در بحرانهای فوق به چند علّت
ّ
سطح قند خون میشوند ،مانند دریافت ناکافی انرژی به دلیل کمشدن اشتها،
ته ّوع و استفراغ .همچنین در کتواسیدوز دیابتی درد شدید شکم ،بیمار را از
دریافت میزان مناسب انرژی منع میکند.
عالوه بر سایر عللی که میتواند گریبانگیر هر انسانی شود و او را به سوی
ناخوشی و تخت بیمارستان بکشاند ،عزیزان دیابتی شناختهشده -که از پیش
تحت درمان بودهاند -احتمال بیشتری برای بستریشدن در بیمارستانها
دارند .شایعترین دلیل این معضل ،کمآبی و گاهی نیز کتواسیدوز دیابتی است
که سبب میشود بیمار در اورژانس و بسته به شرایط در بخشهای مراقبت
ویژه بستری شود.
مهمی که باید به یاد سپرد ،این است که برخالف باور عمومی
نکتۀ بسیار ّ
که این بیماران را در شرایط ناخوشیهای تبدار از خوردن و آشامیدنمایعات شیرین منع کرده و انسولین زیر جلدی را (به بهانۀ کمشدن اشتها)
قطع میکنند -امروزه پافشاری بر نوشیدن مایعات فراوان ،بهخصوص شیرین
و همزمان با ادامۀ تزریق انسولین است ،چه بسا با فاصلۀ کمتر و دفعات بیشتر.
بیماران دیابتی و هر کسی که در مراقبت از آنان دستی دارد ،باید بیاموزند
که چگونه کتون ادرار را چک کرده و بر اساس آن و میزان قند خون ،میزان
انسولین خویش یا بیمار خود را در فاصلۀ مناسب تنظیم کنند.
ناگفته پیداست که اقدامات فوق به شرطی عملی خواهد بود که بیمار
مشکلی با خوردن و آشامیدن نداشته باشد ،یعنی دچار حالت ته ّوع ،استفراغ
یا بیاشتهایی نباشد .اگر فرد دیابتی قادر به خوردن و آشامیدن نیست و این
شرایط بیش از زمان تزریق یک مرحلۀ انسولین به درازا بکشد ،حتماً با پزشک
خود تماس بگیرید .در این موارد به هیچ قیمتی نباید در مراجعه به پزشک
یا مراکز درمانی تعلّل کرد .به یاد داشته باشیم که کاهش قند خون همانند
افزایش آن ،در هنگام بیماریها بهویژه بیماریهای همراه با تب یا اختالل
خوردن و آشامیدن زنگ خطر محسوب میشود.
احیاء زریدوست
متخصص کودکان و نوزادان
تخصص غدد و متابولیسم،
* فوق
ّ
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،انتهای خیابان  ،87ساختمان سینا
تلفن 33131697- 33131665 :
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چه کنیم که سرطان نگیریم؟
توجه به افزایش شیوع
با ّ
سرطان در جوامع مختلف
و در نتیجه ایجاد اضطراب
عمومی ناشی از آن ،بارها
افراد مختلف از اینجانب
پرسیدهاند :چه کنیم که
سرطان نگیریم؟ واقعیت
این است که اگرچه
دکتر فرزین دهسرا
ابتال به سرطان در اصل
تصادفی است ،ا ّما ثابت شده که با رعایت بهداشت
جسم و روان مانند مصرفنکردن دخانیات ،پرهیز از
استرس و داشتن آرامش روانی و عاطفی در زندگی،
پرداختن به ورزش و ف ّعالیتهای مناسب جسمانی،
تنندادن به زندگی ماشینی ،پرهیز از قرارگیری
طوالنی و بدون محافظت مقابل نور خورشید یا
تشعشع ،مصرفنکردن خودسرانه و بیرویۀ داروهای
مختلف و پرهیز از مصرف غذاهایی که به روش
تهیه نمیشوند ،میتوان تا میزان زیادی
بهداشتی ّ
از بروز سرطان در جوامع انسانی کاست .همچنین
مصرف مرتّب میوهها و سبزیهای تمیز و سالم -که
حاوی فیبر و آنتیاکسیدان هستند -و مصرف کافی
ویتامینهای  C، Eو کلسیم نیز در پیشگیری و
مبارزه با سرطان مؤثّرند.

تشخیص زودرس سرطانها و غربالگری
اهمیت دارد که سرطان در مراحل اولیه تشخیص
در مورد اغلب سرطانها بسیار ّ
ً
داده شود ،زیرا اغلب ،درمان سرطان در مراحل اولیه با نتایج کامال بهتر (حتّی در
بسیاری از موارد با درمان قطعی تا پایان عمر) و صرف هزینههای بسیار کمتر همراه
است.
توصیۀ اکید پزشکان بر این است که هر فردی در صورت داشتن عالئم و
شکایتهای غیرطبیعی و مشکوک از قبیل داشتن تودۀ غیرطبیعی در بدن ،خونریزی
ادرار ،مدفوع و واژن ،سوء هاضمه ،تب ،درد ،تعریق شبانه یا کاهش وزن بدون علّت
و  ...در اسرع وقت به پزشک حاذق مراجعه کند و روند تشخیصی و درمانی خود را
تا رسیدن به نتیجه بهطور کامل پیگیری کند .شکایتهای مشکوک و عوامل خطر
یاد شده (مصرف دخانیات ،سابقۀ خانوادگی سرطان و  ) ...ضرورت بیشتری را برای
مراجعه به پزشک ایجاد میکند.
یکی از کارهای اساسی برای رسیدن به هدف تشخیص سرطان در مراحل اولیه،
متاسفأنه بسیاری از
افزایش آگاهی و دانش افراد جامعه نسبت به سرطان است.
ّ
افراد جامعه تص ّور اشتباهی در مورد سرطان دارند؛ سرطان را پایان مسیر زندگی
میپندارند و درمان آن را بیفایده و صرفاً تسکینی میدانند .برخی از بیمارانی که
بهتازگی در بررسیهای پزشکی بهعملآمده سرطان آنان تشخیص داده شده ،بهعلّت
خاصی که برای آنها به وجود میآید ،حتّی از
آگاهینداشتن و شرایط روحی و روانی ّ
متخصص و زبده در ابتدای تشخیص خودداری
پیگیری روند درمانی خود نزد پزشک
ّ
غیرمتخصص اکتفا کرده و حتّی
میکنند و به مشورت و رایزنی با اطرافیان و آشنایان
ّ
در مواردی تنها به پنهانکردن و انکار بیماری خود بسنده میکنند.
برنامههای آموزشی -بهداشتی وسیع در سطح جامعه با چاپ پوسترها ،همایشهای
علمی و تبلیغات علمی با هدف آموزش همگانی و از بینبردن تص ّورات نادرست در

مورد سرطان از اقدامات انجامشدۀ مسئوالن
بهداشتی و درمانی در کشورهای پیشرفته
درازمدت در افزایش
است که فایدۀ آن در
ّ
سطح سالمت جامعه اثبات شده است.
همچنین از مهمترین وظایف تالشگران
رشتۀ سرطانشناسی برطرفکردن
دیدگاه اشتباه بیماران و اطرافیانشان در
مورد سرطان و اطمینانبخشی مناسب
از روند درمانی آینده است .این اقدام را
باید پزشک مربوط با صرف وقت و انرژی
مناسب در جلسات اولیۀ ویزیت و معاینۀ
بیمار انجام دهد.
از برنامههای کاربردی دیگر برای
تشخیص سرطان در مراحل اولیه،
غربالگری سرطان است که امروزه در
جوامع صنعتی در سطح کالن در مورد
برخی سرطانها انجام میشود.
غربالگری سرطان برنامهای کشوری از
سوی دولت و وزارت بهداشت است که در
بسیاری از کشورهای پیشرفت ۀ دنیا با هدف
تشخیص برخی سرطانها در مراحل اولیۀ
بیماری در مورد همۀ افراد جامعه -که
ظاهرا ً سالم هستند و شکایت و عالئمی
ندارند -انجام میشود .از آنجا که غربالگری
ّ
کل جامعه هزینۀ زیادی بر دولت تحمیل
میکند ،بنابراین در مورد سرطانهایی
توصیه میشود که تشخیص سریع آنها
کمک شایانی به درمان و بقای بیمار میکند
و روش ساده ،کمهزینه و در دسترسی
برای تشخیص زودرس این سرطانها در
کشور داشته باشیم .امروزه در بسیاری از
جوامع پیشرفتۀ دنیا برای سرطان پستان،
رودۀ بزرگ (کولون) و راستروده (رکتوم)
و گردن رحم (سرویکس) ،غربالگری
متأسفانه هنوز در کشور
انجام میشود.
ّ
عزیزمان غربالگری سرطان آنگونه که در
برنامههای بهداشتی -درمانی بینالمللی
توصیه میشود ،انجام نمیشود و هزینۀ آن
نیز اغلب بر عهدۀ بیمار گذاشته میشود.
به همین دلیل در بسیاری موارد بیماران
با مراحل پیشرفتۀ سرطان نزد پزشک
مراجعه میکنند.
در مورد غربالگری سرطان پستان از
روش تصویربرداری ماموگرافی استفاده
میشود .میزان اش ّعهای که هر فرد هنگام
ماموگرافی دریافت میکند ،اندک است و
برای فرد مشکلی ایجاد نمیکند .توصیه
میشود همۀ خانمها حداقل در  35سالگی
یک ماموگرافی پایه انجام دهند و در صورت
طبیعیبودن آن ،از چهل سالگی به بعد سالی
یکبار ماموگرافی تکرار شود .در صورت

در کل کمتر از ده درصد بروز سرطانها ع ّلت مستقیم وراثتی دارد.
ابتالی دو یا چند نفر از اعضای یک خانواده حتم ًا به معنای وراثتیبودن آن
سرطان در آن خانواده نیست؛ زیرا میدانیم که سرطان شیوع باالیی
دارد و ع ّلت ایجاد آن میتواند کام ً
ال تصادفی باشد و چند نفر از اعضای
یک خانواده را گرفتار کند.

وجود یافتۀ غیرطبیعی در ماموگرافی ممکن
است نیاز به نمونهگیری (بیوپسی) از ضایعه
و فرستادن نمونه برای پاتولوژی باشد.
در غربالگری سرطانهای رودۀ بزرگ
و راستروده (کولورکتال) ،در مورد افراد
ظاهرا ً طبیعی از پنجاه سالگی توصیه
میشود به آزمایش ساالنۀ مدفوع بهصورت
بررسی میکروسکوپی وجود خون مخفی در
مدفوع در آزمایشگاه یا کولونوسکوپی کامل
(مشاهدۀ فضای داخل رودۀ بزرگ از طریق
وارد کردن یک لولۀ دارای دوربین از طریق
متخصص داخلی یا فوق
مقعد که پزشک
ّ
تخصص گوارش آن را انجام میدهد و هر
ّ
ده سال یکبار توصیه میشود) .در صورت
وجود سابقۀ خانوادگی مثبت ،سابقۀ پولیپ
روده ،سابقۀ بیماریهای التهابی روده ،یا
خاص ژنتیکی در فرد،
وجود سندرمهای
ّ
سن شروع اولین کولونوسکوپی و فاصلۀ
ّ
زمانی غربالگری کمتر خواهد بود.
همچنین روش غربالگری توصیهشده از
طرف انجمنهای پزشکی معتبر دنیا در
مورد سرطان گردن رحم یا همان کنسر
سرویکس ،پاپاسمیر است .در این روش
متخصص زنان و مامایی
ابتدا ماما یا پزشک
ّ
وسیلهای به نام اسپکولوم را داخل مهبل
قرار میدهد -که دهان ۀ رحم بهخوبی باز
و رؤیت شود -سپس با یک چوب کوچک
به نام اسپاچوال بر دهانۀ رحم میکشند تا
از سلولهای دهانۀ رحم نمونهگیری شود
و نمونه را برای پاتولوژی میفرستند تا در
زیر میکروسکوپ بررسی شود .این روش
در مورد خانمهای ف ّعال از نظر جنسی
(بین  20تا  65سالگی) هر سه تا پنج سال
یکبار توصیه میشود و میتواند مرگومیر
ناشی از سرطان دهانۀ رحم را بهطور قابل
توجهی کاهش دهد.
ّ
غربالگری در کنار مزایایی که دارد،
مشکالتی نیز میتواند ایجاد کند ،زیرا غیر از

تحمیل هزینه به جامعه و افراد ،گاهی منجر
به تشخیص سرطان در مراحل بسیار اولیۀ آن
میشود که اگر تشخیص هم داده نمیشد،
خاصی برای فرد به وجود نمیآورد.
مشکل ّ
این تشخیص زودرس منجر به ایجاد نگرانی
در فرد ،تحمیل هزینههای غیرضروری و
درمان غیرضروری میشود .به همین دلیل
امروزه در مورد سرطان پروستات -که در
خاصی
مراحل بسیار ابتدایی نیاز به درمان ّ
ندارد -غربالگری توصیه نمیشود.
نقش وراثت در سرطان
در کل کمتر از ده درصد بروز سرطانها
علّت مستقیم وراثتی دارد .ابتالی دو
یا چند نفر از اعضای یک خانواده حتماً
به معنای وراثتیبودن آن سرطان در آن
خانواده نیست؛ زیرا میدانیم که سرطان
شیوع باالیی دارد و علّت ایجاد آن میتواند
کام ً
ال تصادفی باشد و چند نفر از اعضای
یک خانواده را گرفتار کند .گاهی نیز
بروز سرطان در چند نفر از اعضای یک
خانواده ممکن است به علّت مشترکبودن
روش زندگی و رفتارها باشد ،مث ً
ال سیگار
کشیدن ،نوع شخصیت پُر استرسداشتن،
تحرکنداشتن ،چاقی و  . ...ا ّما در صورت
ّ
بروز سرطان در چند تن از اعضای یک
سن پایین،
خانواده و بروز سرطان در ّ
متعدد بودن تعداد
دوطرفه بودن سرطان و
ّ
تومورهای افراد مبتال احتمال ژنتیکی
بودن این سرطانها افزایش مییابد و لزوم
بررسی ژنتیکی را مطرح میکند.
دکتر فرزین دهسرا
متخصص پرتودرمانی انکولوژی
*
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،کوچۀ عسگری،
ساختمان فاطیما ،طبقۀ دوم
تلفن33132788 :

dehsaraaf@yahoo.com
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درمان کمردرد
با

در عضالت سفتشده نقاط ماشهای ایجاد میشود که نقاطی بسیار
تحریکپذیرند و با فشار دردناک میشوند و درد به نقاط دورتر انتشار مییابد.
تحرک شایعتر است .فیزیوتراپیست برای درمان
ایجاد این نقاط در افراد کم ّ
ّ
نقاط ماشهاي ،از روشهای مختلفی میتواند استفاده کند که مؤثرترین آنها
روش  Dry needlingیا سوزن خشک است .پس از این درمان طول عضله
به حالت عا ّدی خود برمیگردد و پس از آن به بیمار آموزش داده میشود تا
ستون فقرات خود را در وضع درست قرار دهد و تمرینات الزم را برای پیشگیری
درازمدت انجام دهد .به عنوان مثال نقاط ماشهای در
از ایجاد این نقاط در
ّ
عضالت فیلهای کمر (مولتیفیدوس) -که مهمترین عامل تثبیتکنندۀ ستون
فقراتاند -بسیار شایع است و اختالل عملکرد این عضالت در ناحیۀ کمر نقش
مهمی در بروز کمردرد خواهد داشت .سوزن خشک چرخۀ درد و اسپاسم را
ّ
متو ّقف میکند و با ایجاد پاسخ پرش عضالنی منجر به ریلکسیشن و آزادسازی
عضلۀ کوتاه و کاهش ف ّعالیت الکتریکی همزمان آن میشود.

فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست
مریم مینو

پیشرفت علوم در حوزههای مختلف باعث بهبود کیفیت
زندگی و افزایش طول عمر جوامع انسانی شده است .امروزه
تابلوی بیماریها و اختالالتی که جوامع بشری را تهدید میکند،
از بیماریهای عفونی به غیرعفونی تغییر یافته و این پدیده نیاز
به خدمات توانبخشی را بهطور اعم و خدمات فیزیوتراپی را بهطور
تحرکی ،استفادۀ
اخص افزایش داده است .تغییر سبک زندگی ،کم ّ
نامناسب از تکنولوژی و  ...باعث افزایش تعداد افراد مبتال به
سن ابتال شده و مجموع
مشکالت ستون فقرات و کاهش ّ
این عوامل عالوه بر کاهش کیفیت زندگی و عملکرد،
باعث تحمیل هزینههای فراوانی بر فرد ،خانواده و

جامعه شده است.
کمردرد یکی از علل عمدۀ ناتوانی و یکی از پرهزینهترین بیماریها
و بیشترین دلیل غیبت از کار در سراسر دنیاست .پس از عفونتهای
مطب پزشکان کمردرد
دستگاه تن ّفسی فوقانی دومین علّت مراجعه به
ّ
است .بیشترین علل کمردرد مکانیکی است و هشتاد درصد افراد
بهنوعی آن را تجربه میکنند .اگرچه گفته میشود که کمردرد در نود
درصد موارد بهخودیخود برطرف میشود ،پژوهشهای اخیر نشان
داده است که بیش از نیمی از افراد مبتال به کمردرد پس از گذشت
یکسال از شروع آن هنوز درد دارند.
با این حال داروهای موجود برای تسکین کمردرد قادر به رفع کامل
درد نیستند و عوارض بسياری نیز دارند .در عین حال این داروها فقط
درد را مدیریت میکنند و هرگز درمان کاملی نیستند .بررسی عوامل
احتمالی ایجاد کمردرد ،عوامل تأثیرگذار بر مزمنشدن آن و ارائۀ بهترین
راهکارها برای جلوگیری از بروز ،کنترل و درمان این عارضه از مباحث
تحقیقاتی و علمی مهم است.
فیزیوتراپی محدود به درمان یا توانبخشی نیست ،بلکه در حیطۀ پیشگیری
اهمیت ویژهای یافته است .فیزیوتراپیست باید بتواند عوامل محیطی را ارزیابی
نیز ّ
کند تا با اعمال مدیریت از میزان مشکالت استخوانی -عضالنی ،بهخصوص در
ناحیۀ ستون فقرات برای تمامی قشرهای سالم یا معلول در محیط زندگی ،محیط کار و
محیطهای عمومی بکاهد.

علل کمردرد

قرار گرفتن بدن در وضع نادرست (در هنگام کار با رایانه و رانندگی طوالنی و ) ...

یکی از علل کمردرد تغییر وضع بدن است که باعث تغییر فشارها بر بافتهای مختلف کمر و اعمال فشارهای غیرعا ّدی روی کمر میشود؛ این
مسئله باعث میشود که برخی از عضالت کمر بیش از حد کار کنند و دوکهای عضالنی کوتاه شوند و عضله دچار اسپاسم و درد شود؛ از سوی
دیگر گروه دیگری از عضالت دچار ضعف میشوند و عدم تعادل بین عضالت خود عامل افزایش درد است.
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ضعف عضالت تن ّفسی

شود.

در برخی از بیماریها -که عضالت تن ّفسی تحت فشار قرار میگیرند -سیگنالهای ارسالی
از کمر عامل تعدیل نیروها میشود و در نتیجه تعادل عضالت در ناحیۀ کمر به هم میخورد.
مهمی در ایجاد ارتباط بین کنترل وضعیت بدن در ستون فقرات ایفا میکند و وضعیت
دیافراگم نقش ّ
غیرطبیعی دیافراگم خود میتواند عامل کمردرد باشد؛ در این موارد فیزیوتراپیست عالوه بر درمان
کمردرد ،باید دیافراگم را ارزیابی کند و در صورت وجود ضعف ،آن را تقویت کند .همچنین در صورت وجود
اسپاسم و نقاط ماشهای از تکنیکهای مختلف مانند آزادسازی عضله استفاده کند تا درمان بهصورت علّتی انجام

انحراف مفصل زانو

مهمی در حمایت بدن و انتقال وزن ايفا
زانو نقش ّ
میکند؛ تغییر شکل اسکلتی زانو بهصورت ژنوواروم (پای
پرانتزی) و یا ژنووالگوم (انحراف به داخل) است .این تغییر
شکلها باعث بر هم خوردن بیومکانیک بدن میشوند و
فرد مجبور به تغییر در راستا و قوسهای ستون فقرات
برای حفظ تعادل در وضعیت بدنی خود میشود که اين
موضوع میتواند باعث ایجاد دردهای ستون فقرات شود.
فیزیوتراپیست عالوه بر درمان دردهای ستون فقرات،
استفاده از کفی و زانوبند مناسب را به بیمار توصیه میکند
تا از فشار وارد شده بر ستون فقرات بکاهد .در غیر این
صورت كمردرد به دلیل وجود فشارهای وارد شده از زانوها
مجددا ً برگشت خواهد کرد.
ّ
بیرونزدگی دیسک کمر

هرنیاسیون (بیرونزدگی) دیسک کمری با اینکه در اکثر
جراحی در
جراحی ندارد ،ولی شایعترین دلیل ّ
موارد نیاز به ّ
ستون فقرات کمری را شامل میشود .وظیفۀ فیزیوتراپیست
در درمان بیمارانی که به این علّت ارجاع داده میشوند،
کاهش و از بین بردن التهاب در ریشههای اعصاب و كاهش
دردهای ارجاعی به اندامها و تقویت عضالت اطراف مهرهها،
همچنین از بین بردن اسپاسم عضالت و از همه مهمتر
آموزشهای الزم برای پیشگیری و درمان است.

حس عمقی در ناحیۀ کمر
از بین رفتن ّ

حس عمقی -که عامل ارتباط بین وضعیت عضالت
در کمردردهای مزمن ّ
و مغز است -کاهش مییابد و این مسئله باعث میشود که عضالت در ناحیۀ
کمر بهموقع وارد عمل نشوند و اختالل در نیروهای وارد شده بر ستون فقرات
حس عمقی ،همچنین تمرینات آرامشبخش و
ایجاد شود .استفاده از تمرینات ّ
آموزش آنها سطح کیفیت زندگی بیماران کمردرد مزمن را بسيار باال میبرد.
استفاده از کفش نامناسب

ارتفاع پاشنه روی زاویۀ جلو آمدن سر تأثیر بسزایی دارد .آمارها نشان میدهد
که حدود شصت درصد از خانم¬ها حداقل سه بار در هفته کفش پاشنهبلند
میپوشند .کفش پاشنهبلند موجب تغییر در راستای وضعیت بدن و آسیبهای
مفصلی میشود .این مسئله باعث تغییر در مرکز ثقل بدن ،افزایش فشار و
كوتاهي برخی از عضالت و در مقابل ،ضعف عضالت دیگر نیز میشود .همچنین
بر هم خوردن تعادل عضالنی در کمر باعث درد میشود.

عوامل روانی

تأثیر عوامل روانی در ایجاد و تشدید کمردرد در پژوهشهای بسیاری نشان
داده شده است .ارزیابی و تشخیص بهموقع این عوامل به عنوان عوامل خطر
کیفیت درمان را باال میبرد و از بسیاری مشکالت بعدی شامل مزمنشدن
کمردرد ،محدودیتهای عملکردی و کاهش ف ّعالیتهای اجتماعی در فرد مبتال
جلوگیری میکند.
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بارداری

بارداری تأثیر عمیقی روی بدن خانمها بهخصوص بر
سیستم عضالنی -اسکلتی آنان دارد .در دوران بارداری
تغییرات هورمونی موجب شلی لیگامانهای مفصلی ،افزایش
وزن ،جابجایی مرکز ثقل و در نتیجۀ آن افزایش قوس کمر و
چرخش قدامیلگن میشود .بهعالوه تغییرات عروقی اتّفاق
میافتد که موجب به خطر افتادن تغذیۀ متابولیکی ناحیۀ
تحتانی کمر میشود.
معمولترین شکایتهای عضالنی -اسکلتی در دوران
بارداری درد کمر و زنجیرۀ لگن است که این دو مشکل از
طریق گرفتن تاریخچه از بیمار ،انجام تستهای تشخیصی،
معاینههای کلینیکی و عکسبرداری قابل تشخیص و تمایزند.
بیش از دو سوم زنان باردار تجربۀ کمردرد و تقریباً یک
پنجم آنان تجربۀ درد لگن را دارند .این دو عارضه میتواند
بهصورت جدا از هم یا همراه با هم اتّفاق بیفتد و در صورت
بروز با پیشرفت بارداری این مشکالت شدیدتر میشود و در
روزمره و خواب فرد مشکل ایجاد میکند.
کار و ف ّعالیتهای
ّ
فیزیوتراپیست میتواند با آموزش تمرینات ویژۀ بارداری،
تجویز کمربند حمایتکننده ،همچنین آموزش روشهای
ماساژ و ریلکسیشن در کاهش درد بیماران مؤثّر باشد.
بلند کردن بار با سرعت زیاد
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کمردرد در برابر کلیهدرد

یکی از شایعترین مشکالت -که میتواند دردی شبیه به کمردرد داشته
باشد -کلیهدرد است .فیزیوتراپیست باید با الگوهای درد ارجاعی احشا آشنا
باشد تا تصمیم درست در درمان گرفته شود .کمردرد میتواند در هر منطقهای
از کمر ،باسن ،پشت پا ،ساق و ران باشد .درد کلیه در بخش بین دنده و پهلو،
بخش تحتانی شکم یا قسمت داخلی ران انتشار پیدا میکند .در کمردرد ،درد
از زمانی به زمان دیگر تغییر میکند و مداوم نیست ،ولی درد در ناحیۀ کلیه
بهصورت مداوم است و ماهیت درد میتواند تیز یا گنگ و خستهکننده باشد.
حساسیت به لمس در بیماران کمردردی دیده میشود؛ در صورتی
همچنین ّ
که در بیماران با مشکل کلیوی جز در مناطق نزدیک به کلیه این موضوع
تکرر ادرار همراه است.
دیده نمیشود و معموالً با اسهال و استفراغ ،تب و ّ
امروزه در تمام کشورهای دنیا از فیزیوتراپی در درمان کمردرد به عنوان
مؤثّرترین و بیخطرترین روش درمان استفاده میکنند که بهطور خالصه
شامل آموزش وضع صحیح بدن در هنگام نشستن و ایستادن ،کشش،
سرمادرمانی ،گرمادرمانی ،سوزن خشک ،تحریکات الکتریکی پوستی عصب،
جریان صوتی ،مگنت ،توصیه به استفاده از کرستها و بریسها در صورت لزوم
و تمریندرمانی و بیوفیدبک است.
مریم مینو
فیزیوتراپیست و عضو انجمن فیزیوتراپی ایران
نشانی :خیابان ن ّواب ،مجتمع پزشکی دکتر بنیادی ،مرکز فیزیوتراپی کوشیار
تلفن۳۳۱۲۴۱۰۱ :

بلند کردن بار با سرعت زیاد میتواند به عنوان یک
احتمال خطر عاملی برای کمردرد در نظر گرفته شود.
آموزشهای الزم بهویژه به کارگرانی که وظیفۀ حمل دستی
دارند ،در پیشگیری از بروز کمردرد بسیار مؤثّر است.

مهم دارویی در ا ّیام نوروز
توصیههای ّ
پیش رو فرصتی است غنیمت برای افرادی که عقیده دارند« :بسیار
به پایان سال نزدیک میشویم و تعطیالت نوروزی ِ
طی سفر باعث میشود که از سفر خود ّ
لذت نبرید .همچنین این
سفر باید ،تا پخته شود خامی» .بیگمان بیمار شدن در ّ
سؤال برایتان ایجاد میشود که چه داروهایی در سفر با خود داشته باشید؛ یا اگر بیماری مزمنی دارید ،بسیاری اوقات
خاص تزریقی را مصرف میکنید،
قبل از سفر سؤاالتی در مورد داروهایتان ایجاد میشود .به عنوان مثال اگر یک داروی
ّ
طی سفر باید آن را در چه دما و چه شرایطی نگهداری کنید.
در ّ
طی سفر و برخی نکات دارویی اشاره میشود که میتواند قبل از شروع سفر
در زیر به برخی بیماریهای شایع در ّ
برای شما کمککننده باشد:

چسبندگیهای بافت فاشیا متعاقب عملهای
جراحی شکمی
ّ

بعد از عملهای سزارین ،هیسترکتومی شکمی (برداشتن
جراحیهای بیماریهای تخمدان
رحم از راه شکم) و ّ
احتمال چسبندگیهایی برای زنان وجود دارد .عوارض
ّ
نامنظم رودهای،
چسبندگیهای لگنی ،نفخ شکم ،حرکات
درد مزمن شکم ،مشکالت گوارشی و انسداد رودهای ،درد
ناحیۀ کمر و لگن و در برخی افراد اختالل در راه رفتن
است .این بیماران به علّت اختالل در حرکات فیزیولوژیک
لگن و دیافراگم در انجام وظیفۀ طبیعی خود دچار اختالل
در تن ّفس ،همچنين كمردرد میشوند .یکی از درمانها،
ّ
محل چسبندگی
تکنیکهای دستی است؛ در این تکنیک
با معاینۀ دقیق فیزیوتراپیست شناسایی شده و با اعمال آن
تكنيكها در ناحیه باعث رفع چسبندگیهای ایجادشده در
فیبرهای کالژن فاشیا میشود .بهطور کلّی بهكارگيري اين
روشها باعث کاهش درد ،افزایش حرکات بافت نرم ،اصالح
وضع نادرست بدن و کاهش درد کمر و لگن بدون استفاده
جراحی میشود.
از دارو و تکنیک تهاجمی ّ
تغذیۀ نادرست و مصرف سيگار

رژیم غذایی پُرکالری و افزایش وزن ،مصرف نکردن
کلسیم کافی و کمبود ویتامین  ،Dهمچنین مصرف سيگار
از عوامل ديگر ايجاد كمردرد هستند.
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دکتر عاطفه جعفری

یکی از شایعترین مشکالت -که میتواند دردی شبیه به
کمردرد داشته باشد -کلیهدرد است .فیزیوتراپیست باید با
الگوهای درد ارجاعی احشا آشنا باشد تا تصمیم درست در
درمان گرفته شود.

بلند کردن بار با سرعت زیاد میتواند به عنوان یک احتمال
خطر عاملی برای کمردرد در نظر گرفته شود .آموزشهای
الزم بهویژه به کارگرانی که وظیفۀ حمل دستی دارند ،در
پیشگیری از بروز کمردرد بسیار مؤثّر است.

اسهال مسافرتی!
ً
طی ده روز
طی سفر یا در ّ
اسهال مسافرتی یکی از بیماریهایی است که معموال در ّ
شدت بروز به سه دسته
اول بعد از برگشتن از سفر اتّفاق میافتد .این بیماری از نظر ّ
تقسیم میشود:
طی  24ساعت دفع
	• موارد کالسیک که معموالً بیمار بیشتر از سه بار یا سه بار در ّ
مدفوع با قوام شل دارد که همراه با حداقل یکی از عالئم ته ّوع ،استفراغ ،درد شکمی،
تب و خون در مدفوع است .نکتۀ مهم این است که در صورت بروز این نوع اسهال
ّ
محل سفر خود مراجعه کنید و
حتماً باید به پزشک یا نزدیکترین مرکز درمانی در
ضد اسهال در این نوع اسهال خودداری کنید؛
جدا ً از هرگونه خوددرمانی با داروهای ّ
ّ
چرا که این نوع اسهال خطرناک است و اغلب اسهال باکتریایی است که نیازمند درمان
ضد اسهال در این موارد
آنتیبیوتیکی است و اگر شما خوددرمانی با داروهایی از قبیل ّ
انجام دهید ،تنها باعث وخیمتر شدن وضعیت بیماریتان میشوید.
طی  24ساعت دفع
شدت
	• موارد با ّ
ّ
متوسط که معموالً بیمار یک یا دو بار در ّ
مدفوع با قوام شل دارد که همراه حداقل یکی از عالئم ته ّوع ،استفراغ ،درد شکمی ،تب
طی  24ساعت دفع مدفوع با
و خون در مدفوع است .یا اینکه بیمار بیش از دو بار در ّ
قوام شل بدون هیچ عالمت دیگری دارد.

طی
	• موارد خفیف که بیمار در یک یا دو بار در ّ
 24ساعت دفع مدفوع با قوام شل بدون هیچ عالمت
دیگری را ذکر میکند.
در موارد اسهال خفیف که بیمار عالئم گفتهشده
خاصی
را به همراه ندارد ،معموالً به مشاورۀ پزشکی ّ
نیاز نمیشود ،مگر اینکه عالئم اسهال بیمار طول
کشیده شود و بیمار ده تا چهارده روز مداوم عالئم
اسهال را داشته باشد که در این صورت حتماً باید با
پزشک برای معاینهها و آزمایشهای بیشتر مشاوره
شود.
یکی از اقدامهای اصلی در درمان همۀ انواع اسهال
مسافرتی ،جبران مایعات از دسترفته است .در موارد
اسهال خفیف معموالً توصیه میشود که این مایعات
از دسترفته از طریق مصرف بیشتر سوپ و غذاهای
مایع و آبمیوه جبران شود .ا ّما در موارد شدیدتر باید
این جبران مایع با مایع استاندارد خوراکی -که به
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تهیه کنید.
نام  ORSمعروف است -انجام گیرد .پودر  ORSرا میتوانید از داروخانه ّ
هر یک ساشه از آن باید در یک لیتر آب جوشیدۀ سرد شده ،حل شود .از اضافهکردن
شیر ،آبمیوه یا سایر محلولهای حاوی الکترولیت به آن باید خودداری شود.
اگر در شرایط و مکانی قرار دارید که به پودر  ORSدسترسی ندارید ،میتوانید این
طی اسهال بسازید.
محلول را بهصورت دستساز برای جبران مایعات از دسترفته در ّ
بدین منظور باید نصف قاشق چایخوری نمک به همراه نصف قاشق چایخوری جوش
شیرین و چهار قاشق غذاخوری شکر در یک لیتر آب جوشیدۀ سرد شده حل کنید.
به منظور پیشگیری از بروز اسهال مسافرتی مصرف پیشگیرانۀ آنتیبیوتیک در
افراد سالم توصیه نمیشود ،بلکه بهترین اقدام برای پیشگیری د ّقت در مصرف آب و
طی سفر ،رعایت بهداشت فردی و شستوشوی دستهاست .از مصرف
غذای سالم در ّ
میوه و سبزیهای خام و نشسته ،همچنین گوشت نیمپز شده و غذاهای دریایی خام
بپرهیزید.
ضد اسهال از قبیل لوپرامید و دیفنوکسیالت باید با احتیاط و همراه
داروهای ّ
آنتیبیوتیک مصرف شود و همانگونه که گفته شد ،اگر فرد عالئمی از قبیل تب یا
اسهال خونی دارد ،در صورت استفادۀ سرخود ،بهتنهایی میتواند باعث بدتر شدن
ضد
وضعیت فرد شود .اگر درد شکمی یا عالئم دیگر بیمار در صورت تجویز عوامل ّ
ضد اسهال تا  48ساعت طول
اسهال بدتر شد ،یا اسهال بیمار با وجود دریافت داروی ّ
ضد اسهال قطع شود و پیگیریهای بیشتر پزشکی انجام شود .در
کشید ،باید عامل ّ
متوسط -که نیاز به آنتیبیوتیک نداشتهاند -تجویز داروی
بیماران با اسهال خفیف تا
ّ
ضد اسهال هم ضرورتی ندارد.
ّ
مقدار تجویز لوپرامید -که به شکل قرصهای دو میلیگرمی در کشور موجود است-
برای اسهال مسافرتی دو قرص در بار اول ،سپس به ازای هر بار دفع مدفوع شل یک قرص
طی  24ساعت است.
است .حداکثر میزان مجاز روزانه برای این دارو هشت قرص در ّ
بیماری حرکت!
طی سفرهای
بیماری حرکت یکی دیگر از بیماریهایی است که بسیاری از افراد در ّ
جا ّدهای ،هوایی یا دریایی با آن مواجه میشوند و عالئم سرگیجه ،ته ّوع ،افزایش ترشّ ح
حس ناخوشی را تجربه میکنند .این بیماری اغلب در فرد مسافر ایجاد
بزاق و تعریق و ّ
طی رانندگی این وضعیت را تجربه کند.
میشود و فرد راننده بهندرت ممکن است ّ
مکرر در وضعیتهای ایجادکنندۀ
این بیماری معموالً در گذر زمان و با قرار گرفتن ّ
این عالئم بهبود مییابد .عالوه بر اقدامات غیردارویی ،داروی دسترس در کشور ما
دیمنهیدرینات به شکل قرصهای  50میلیگرمی است .توصیه میشود یک تا
دو قرص ،نیم تا یک ساعت قبل از شروع سفر بهصورت خوراکی
مدت مسیر فرد بیش
مصرف شود و در صورتی که طول ّ
از چهار ساعت است ،هر چهار ساعت یک یا دو
توجه شود که حداکثر میزان
قرص تکرار شودّ .
مجاز روزانه برای این دارو  400میلیگرم
یا هشت قرص است .فرآوردۀ دارویی گیاه
زنجبیل ( )Gingerبا نام زینتوما 250
میلیگرمی (یک کپسول نیم تا یک ساعت
قبل از حرکت و در صورت طوالنیبودن
مسیر هر شش ساعت) نیز میتواند در این
زمینه کمککننده باشد.
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توصیههای دارویی در مسافرت!
• چنانچه خودتان یا وابستگان به علّت بیماری
خاصی مصرف میکنید و نباید دارو
مزمن داروی ّ
ً
حد
یکباره قطع شود ،حتما داروهای خود را تا ّ
نیاز و به مقدار کافی تا پایان سفر همراه داشته
باشید؛ چون ممکن است در بخشهایی از سفر
به داروخانه دسترسی نداشته باشید ،ازجملۀ این
ضد تش ّنج ،داروهای
داروها میتوان به داروهای ّ
ضد
بیماریهای قلبی و فشار خون ،داروهای ّ
ضد دیابت
افسردگی و اختالالت عصبی ،داروهای ّ
و چربی خون اشاره کرد .در مورد داروهایی که
در سفرهای خارجی استفاده میشوند ،نیازمند
ترجمۀ رسمی نسخه یا گواهی پزشک هستید.
لیست این داروها و داروهای غیرمجاز و ممنوع،
بهخصوص داروهای محتوی ترکیبات اپیوئیدی
از قبیل استامینوفن کدئین ،دیفنوکسیالت ،یا
داروهای آرامبخش و خوابآور مثل دیازپام،
اگزازپام ،لورازپام و داروی کلیدینیومسی و انواع
داروهای اعصاب را میتوانید از آژانس مسافرتی
خود یا سفارت کشور مربوط و در بخشنامههای
تهیه کنید.
مقررات بازرگانی مسافران ّ
مربوط به ّ
• در صورت سفر به کشورهای خارجی -که
مناطق ماالریاخیز هستند -حتماً ّ
اطالعات کافی
در این زمینه بگیرید تا در صورت نیاز داروهای
پیشگیری از ابتال به عفونت برای شما تجویز
شود .همچنین برای پیشگیری از گزش حشرات
در محیطهای گرم و مرطوب میتوانید پمادها یا
تهیه کنید.
اسپریهای دافع حشرات را از داروخانه ّ
• در مورد سفر به کشورهای خارجی سایت
 gten.travel/trhip/trhipمیتواند ّ
اطالعات
مفیدی در اختیار شما قرار دهد .با مراجعه به این
سایت و مشخّ صکردن کشور مقصد مورد نظرتان
طی سفر به
توصیههای دارویی و پزشکی الزم در ّ
آن کشور به شما داده میشود .برای مثال در سفر
به برخی از کشورهای آفریقایی ممکن است که
خاصی از قبیل واکسن مننژیت
نیاز باشد واکسن ّ
قبل از سفر تزریق شود.
ّ
طی سفر بهتر است
•
محل نگهداری داروها در ّ
در کیف دستی و همراهتان باشد .از نگهداری
داروهایتان در چمدان یا صندوق عقب یا داشبورد
ماشین ،زیر شیشۀ عقب یا جلو و در تماس با
آفتاب و هر جایی که میتواند دمای باالیی داشته
باشد ،خودداری کنید .در سفرهای خارجی داروها
را بیشتر از مقدار نیازتان در بار خود بگذارید.
طی سفر در
• داروهای یخچالی باید در ّ
ظروف خنککننده همراه یخ جامد حمل شوند.
داروهایتان ،بهخصوص داروهای تزریقی نیازمند

متخصص داروسازی
همکاران
ّ
بالینی در مرکز داروپزشکی 13
آبان با شماره تلفن 021 -82101
از ساعت هشت صبح تا هشت
شب در ایّام عادّ ی و تعطیالت
نوروزی یا مرکز ّ
اطالعرسانی
دارو و سموم با شمارۀ 1490
پاسخگوی سؤاالت شما هستند.
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نگهداری در دمای خاص است؛ معموالً بروشور دارو شرایط نگهداری را کامل و واضح
طی سفر شرایطی پیش میآید که یا به بروشور داور دسترسی
توضیح داد ه است ،ا ّما در ّ
متخصص داروسازی
همکاران
موارد
این
در
است؛
نشده
قید
موارد
ندارید ،یا در بروشور این
ّ
بالینی در مرکز داروپزشکی  13آبان با شماره تلفن  021 -82101از ساعت هشت صبح
تا هشت شب در ایّام عا ّدی و تعطیالت نوروزی یا مرکز ّ
اطالعرسانی دارو و سموم با شمارۀ
 1490پاسخگوی سؤاالت شما هستند.
• در مورد بیماران دیابتی ،همواره داروها و سرنگ و ویال انسولین و قلمهای انسولین
طی سفر در دسترس قرار دهید .همچنین دستگاه کنترل قند خون ،قند ،بیسکوییت
را در ّ
و آبمیوه و میانوعدههای مناسب را همواره همراه داشته باشید.
توجه داشت که شیر خشک در صورتی که در
• در مورد کودکان شیرخوار باید ّ
طی دو ساعت اول بعد از
آب حل شود ،باید بالفاصله مصرف شود ،در غیر این صورت ّ
حلکردن در آب باید به یخچال منتقل شود .بعد از آمادهسازی تا  24ساعت میتوان آن
را در یخچال نگهداری کرد.
طی سفر به همراه داشته باشید ،استامینوفن
• از دیگر داروهایی که توصیه میشود در ّ
حساسیت مثل لوراتادین یا ستریزین و جعبۀ
یا ایبوپروفن ،درجۀ تب ،یک داروی ّ
ضد ّ
کمکهای اولیه است.
در پایان آرزومند اوقات خوش و پُر از تجربه در سفر برای مخاطبان گرامی مجلّه هستم
و به قول شیخ اجل ،سعدی شیراز:
«سعدی به لب دریا ُدردانه کجا یابی /در کام نهنگان رو گر میطلبی کامی»
دکتر عاطفه جعفری
متخصص داروسازی بالینی
*
ّ
نشانی :دانشکدۀ داروسازی ،گروه داروسازی بالینی تلفن33486470 -74 :

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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به مناسبت روز سالمت مردان
دکتر مانی محیطیاصلی

همت
نخستین هفتۀ اسفند ماه ،هفتۀ م ّلی سالمت مردان نامگذاری شده است .مراسم این هفته به ّ
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با همکاری انجمن اورولوژی ایران ،انجمن پزشکان عمومی
ایران و سازمان نظام پزشکی برگزار میشود .هفتۀ ملّی سالمت مردان برای اولینبار در سال  1385به
پیشنهاد انجمن اورولوژی ایران نامگذاری شد و قرار شد که در اولین پنجشنبۀ اسفند ماه هر سال پزشکان
مطب خود بیمارانشان را بهصورت رایگان ویزیت کنند.
اورولوژیست داوطلب در
ّ

جراحی کلیه و مجاری ادراری ،بیماریابی
هدف از ویزیت پزشکان ّ
بیماریهای خاموش است که به مردان و پسران مربوط میشود ،مانند
بیماریهای مثانه ،پروستات ،تومورهای کلیه ،بیضۀ نزولنکرده در پسران،
مدت و موارد دیگر
ناتوانی جنسی ،بیاختیاری ادراری گهگاهی یا طوالنی ّ
متأسفانه آنگونه که در جامعه و در سالهای نهچندان
که خاموشاند ،ولی ّ
توجه
دور به بیماریهای قلبی و عروقی پرداخته شده ،به این بیماریها ّ
ویژه نشده است .معموالً مردان زمانی به پزشک مراجعه میکنند که فرصت
درمان از دست رفته یا دوران بهبود بسیار طوالنی شده است و این مشکل
در روستاها و شهرستانهای کوچک بیشتر به چشم میخورد.
چند بیماری شایع مهم که سالمت مردان را تهدید میکند ،عبارتاند از:
سرطان مثانه ،پروستات ،بیضۀ نزولنکرده و ناتوانی جنسی.
سرطان مثانه شایعترین بیماری در کشور ما و در بین مردان است که
متأسفانه ممکن است سالهای سال عالمت آن مخفی بماند .در حالی که
ّ
این بیماری در مراحل اولیه و زمانی که خونریزی بیمار هنوز شدید نشده،
با بررسی و انجام آزمایش ادرار و در صورت نیاز سونوگرافی و آندوسکوپی
از مثانه قابل تشخیص زودرس و درمان کامل است.
یکی از نشانههای زودرس سرطان مثانه -که در آزمایشها تشخیص
داده میشود -وجود خون به صورت ل ّکهای در آزمایش ادرار
معمولیای است که برای یک آقا انجام میشود که در صورت
مثبتبودن جواب آزمایش ادرار به بررسی بیشتر با سونوگرافی از
مجاری ادراری ،همچنین آندوسکوپی مثانه -که روش تشخیص
استاندارد تومورهاست -نیاز دارد.
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سرطان پروستات نیز در بعضی
موارد تقریباً هیچ عالمتی ندارد و فقط
با انجام آزمایش ،معاینه و در صورت
لزوم نمونهبرداری تشخیص داده میشود
و مردان باالی  40تا  45سال نیازمند
بررسی و در صورت لزوم پیگیری این
موضوع خواهند بود .مردان به دلیل
خصوصیات جنسی ،رفتاری و شغلی
بیش از زنان در معرض بیماریهای
واگیر و غیرواگیر قرار دارند.
بیضۀ نزولنکرده یکی از مشکالت
پسربچههاست که در بسیاری از موارد
ّ
این بیماری به صورت مادرزادی است
و هنگام تولّد تشخیص داده و به یک
اورولوژیست ارجاع داده میشود .ولی
در موارد زیادی نیز دیده شده که در
یک یا دوسالگی خود را بیشتر نشان
متوجه عدم حضور
میدهد و والدین
ّ
بیضه در کیسۀ مربوط به خود نمیشوند
و در نتیجه بیضه در شکم باقی میماند
که مشکالت دیگری را در صورت
درمان نکردن ایجاد میکند که از آن
جمله میتوان تومورها و سرطانهای
بیضه ،پیچش و پیچخوردگی بیضهها و
ناباروری را نام برد.
ناتوانی جنسی نیز یکی دیگر از موارد
توجه درخور و
مهم است که نیازمند ّ
شایسته است .این مشکل در بین حدود
توجه
سی درصد از آقایان شایع است و ّ
نکردن به آن موجب سردی روابط
خانوادگی ،کشمکش در خانواده و طالق
میشود ،در حالی که در بسیاری از موارد
با انجام آزمایشها و بررسیهای تکمیلی
تخصصیتر قابل درمان است.
ّ
ناتوانی جنسی غیر از ُبعد روانی و
فشار روحی -که به بیمار وارد میکند و
توجه است -باید از نظر جسمانی
نیازمند ّ
توجه قرار گیرد و بررسی کامل
نیز مورد ّ
شود؛ چرا که در بعضی موارد عالمت
و هشدار شروع یا همزمانی با بیماری
دیگری مثل پروستات یا بیماری قلبی
است که ممکن است قبل از شروع آن
بیماریها ظاهر شده باشد و در نتیجه
سن فرد ،موارد دیگر
توجه به ّ
باید با ّ
را نیز در نظر داشت که این مسئله را
متخصصان اورولوژی بررسی میکنند.
ّ
ا ّما برخی عالئم که مردان باید آن را
جدی بگیرند و به پزشک مراجعه کنند،
ّ
شامل موارد زیر است:
درد قفسۀ سینه ،احساس فشار روی

قلب یا تنگی نفس ،بزرگشدن بیدلیل
شکم و چاقی شکمی ،افزایش پیدرپی
سایز شکم و کمربند شلوار آقایان.
بیمیلی جنسی که میتواند ناشی از
اختالل در عروق و مشکل خونرسانی
آلت باشد؛ بسیاری از آقایان ابتدا از
قرصهایی مانند ویاگرا استفاده میکنند
که در صورت ابتال به بیماری دیگری
مثل بیماری قلبی و عروقی برایشان
تکرر ادرار -که
دردسرساز خواهد شدّ .
اغلب آقایان آن را ناشی از باال رفتن
سن میدانند -و ضعیفشدن جریان
و قطر ادرار ،اختالل در تخلیۀ ادرار
و شبادراری شدید از مواردی است
که معموالً در اثر بزرگی خوشخیم
پروستات به وجود میآیند ،یا ناشی از
التهاب پروستاتاند و در مراحل اولیه
قابل درماناند.
بهطور کلّی در زمینۀ عالئم بدنی،
خانمها بیشتر به عالئم بدن گوش
میکنند و مراجعۀ آنان به پزشکان
بیشتر است و در نتیجه بدنشان در
وضعیت سالمتری قرار دارد؛ در صورت
بیماری نیز معموالً بیماریهای زنان در
مراحل ابتدایی تشخیص داده میشود و
قابل درمان است .ا ّما اغلب آقایان بسیار
کمتر به پزشک مراجعه میکنند و اغلب
از عبارت «خودش خوب میشود»
و «چیزی نیست» استفاده میکنند
و تا زمانی که عالئم بیماری پیشرفت
نکند و آنها را تحت فشار نگذارد ،آن
را انکار میکنند و در بسیاری موارد
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دیرتر مراجعه صورت میگیرد که توصیه
میکنیم در صورت مشاهدۀ هرگونه
عالئم غیرطبیعی -که چند مورد آن
توضیح داده شد -با یک پزشک مربوط
مشاوره داشته باشند.
توصیۀ آخر -که به صورت یک توصیۀ
بهداشتی است و برای همۀ موارد و همۀ
سنین سودمند است -شامل اجتناب در
رفتارهای پرخطر است که برخی را ذکر
میکنیم:
• نکشیدن سیگار و فرآوردههای
تنباکو بهویژه قلیان و تریاک از هر نوع
• کاهش کلسترول خون
• داشتن وزن مناسب و جلوگیری از
چاقی شکمی
ّ
• ورزش منظم و هوازی
• رفتارهای جنسی سالم
• کاهش استرس شغلی
• استراحت مناسب و معاینات
پزشکی دورهای.
امید است که با رعایت اصول و قوانین
زندگی ،بیماری حا ّدی برای کسی ایجاد
نشود ،یا در صورت ابتال به آن در مراحل
اولیه و کام ً
ال قابل درمان باشد.
دکتر مانی محیطیاصلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،ابتدای خیابان
تختی ،جنب شهرداری منطقة سه ،کوچة
بنفشه ،ساختمان فاطیما
تلفن33114922 :

ناتوانی جنسی نیز یکی دیگر از موارد مهم
توجه درخور و شایسته
است که نیازمند
ّ
است .این مشکل در بین حدود سی درصد
توجه نکردن به آن
از آقایان شایع است و
ّ
موجب سردی روابط خانوادگی ،کشمکش
در خانواده و طالق میشود ،در حالی که
در بسیاری از موارد با انجام آزمایشها و
تخصصیتر قابل درمان
بررسیهای تکمیلی
ّ
است.
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مناسبتاهي تقویمي

تاهي تقویمي
مناسب 

بهدا شت باروري
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یائسگی چیست؟
یائسگی بخشی طبیعی از زندگی زنان
است .معموالً وقوع یائسگی هنگامی
تأیید میشود که یک خانم دوازده
ماه متوالی پریود نشده باشد .یائسگی
همانند بارداری و بلوغ ،مرحلهای
طبیعی ،جدید و فیزیولوژیک از
زندگی زنان را تشکیل میدهد که
به عنوان نقطۀ عطفی در زندگی یک
دکتر نسرین دادرس زن در نظر گرفته میشود .این مرحله
فرصتی برای شکوفا شدن ،بلوغ فکری ،جنسی و رسیدن به
اهمیت عادتهای سالم رفتاری در
آرامش در زنان است .گرچه ّ
سنین جوانی را نباید دست کم گرفت ،افراد در سنین میانسالی
با دیدی سرشار از باور ،درک و عالقه به زندگی نگاه میکنند.
همچنین پزشکانی که با زنان در دوران یائسگی سروکار دارند،
مهمی در ارائۀ خدمات
فرصت جالب ّ
توجه و در نتیجه مسئولیت ّ
پیشگیری و درمانی دارند.
طی چند
یائسگی مرحلهای تدریجی است که میتواند در ّ
سن یائسگی نزدیک  51سالگی
سال اتّفاق بیفتد .میانگین ّ
است ،ا ّما در هر زمانی بین  45تا  55سالگی نیز میتواند رخ
سن هنگام یائسگی بهصورت ژنتیکی تعیین میشود .در
دهدّ .
این زمان ساخت هورمون استروژن و پروژسترون در تخمدانها
کاهش مییابد؛ این هورمونها دوران قاعدگی را در زنان تنظیم
میکنند.

سن یائسگی را جلوتر بیندازد،
عواملی که میتواند
ّ
عبارتاند از:
سیگار

زنانی که سیگار میکشند ،زودتر دچار یائسگی میشوند ،زیرا نیکوتین
سیگار سبب کاهش ترشّ ح هورمونهای تخمدانها میشود و توازن
سن یائسگی را به
سوختوساز بدن را مختل میکند .سیگار کشیدن ّ
مدت یکونیم تا دو سال جلوتر میاندازد .میان تعداد سیگارهایی که فرد
ّ
مدت سیگاریبودن و جلو افتادن یائسگی رابطه وجود
کشیده است و طول ّ
دارد .حتّی در افرادی که سیگار را ترک کردهاند ،آثار سیگار کشیدن بر
سن یائسگی همچنان دیده میشود.
ّ
شیمیدرمانی یا پرتوتابی لگن

شیمیدرمانی یا پرتوتابی لگن -که از درمانهای بیماری سرطان
محرکی برای یائسگی باشد و باعث ظهور عالئمی نظیر
است -میتواند ّ
طی دورههای درمان یا برای سه تا شش ماه شود.
ُگرگرفتگی در ّ
برداشتن هر دو تخمدان یا رحم

در مواردی که نیاز به برداشتن تخمدانهاست ،یائسگی نیز سریعاً رخ
میدهد و تمامی عالئم آن نیز بروز میکند .برداشتن رحم بهتنهایی موجب
یائسگی نمیشود ،زیرا تخمدانها وظیفۀ ترشّ ح هورمونهای استروژن و
پروژسترون را برعهده دارند .به همین دلیل توصیه میشود که تخمدانها
بیدلیل برداشته نشوند.
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سایر موارد

زندگیکردن در ارتفاع باالتر با وقوع
یائسگی در سنین پایینتر همراه است.
زنان چپدست نیز در سنین پایینتر یائسه
میشوند.
عالئم و نشانههای یائسگی:

ُگرگرفتگی

ُگرگرفتگی آغاز ناگهانی قرمزشدن
پوست سر ،گردن و سینه است که با
افزایش تعداد ضربان قلب و احساس
گرمای شدید در بدن همراه است .گاهی
ُگرگرفتگی با تعریق شدید پایان مییابد.
مدت ُگرگرفتگی از چند ثانیه تا چند
ّ
متغیر است و بهندرت حتّی یک
دقیقه
ّ
ساعت طول میکشد .دفعات ُگرگرفتگی و
شدت آن در هنگام شب -که اغلب سبب
ّ
بیداری از خواب میشود -و در جریان
استرسها بیشتر است .در محیط خنک
در مقایسه با محیط گرم ،تعداد دفعات
شدت آن کمتر است و
ُگرگرفتگی و ّ
ن نیز کوتاهتر میشودُ .گرگرفتگی
مدت آ 
ّ
میتواند بر کیفیت زندگی زن تأثیر بگذارد،
یا با کار و ف ّعالیتهای تفریحی وی تداخل
کندُ .گرگرفتگی در سال اول بعد از آخرین
قاعدگی به حداکثر میرسد و در پنجاه
مدت چهار تا پنج سال
درصد زنان به ّ
پابرجا میماند.
اختالالت خلقوخو و مشکالت خواب

اکثر زنان (تقریباً  85درصد) بدون هیچ
نوع مشکل خُ لقی از دورۀ یائسگی گذر
میکنند .زنانی که اعتماد به نفس دارند،
همچنان سرزنده و پُرانرژی باقی میمانند و
سریعتر در شرایط جسمیجدید خود را به
آرامش میرسانند .بعضی از زنان در معرض
خطر بیشتری برای شروع جدید افسردگی
قرار دارند و این مسئله احتماالً در اثر
تغییرات هورمونی تشدید میشود .زنان
مستعد ،گروهی از زناناند که در دورۀ قبل
از یائسگی مشکالت روانی زمینهای دارند.
اختالل الگوهای خواب و ُگرگرفتگی ممکن
است سبب اختالل ثبات احساسی شود.
سرگیجه و نداشتن تعادل

سرگیجه و نداشتن تعادل ممکن است
با بسیاری از بیماریها مرتبط باشد .در
صورتی که فکر میکنید به یائسگی ارتباط
ندارد ،به پزشک مراجعه کنید.

سردرد

سردرد عوامل مختلفی دارد ،ا ّما در
مراحل اولیۀ یائسگی سردردها بیشتر
و شدیدتر است و علّت اصلی آن کاهش
استروژن است.
عالئم دستگاه تناسلی خارجی

از عالئم دستگاه تناسلی خارجی
تغییرات دستگاه تناسلی و ادراری ،همچنین
نازکشدن سطوح مخاطی واژن است که با
التهاب واژن ،خشکی واژن ،خارش در موقع
نزدیکی و تنگی واژن همراه است .گاهی به
دنبال نازکشدن مخاط پیشابراه و مثانه
تکرر
سوزش ادرار ،بیاختیاری فوریتی و ّ
ادرار ،همچنین عفونتهای راجعۀ مجاری
ادراری رخ میدهد .خشکی واژن مشکلی
شایع در طی و بعد از دوران یائسگی در
زنان است ،هرچند که کاهش رطوبت واژن
در هر س ّنی میتواند رخ دهد .خشکی
واژن عالمت واضح تحلیل واژن است.
تحلیل واژن عبارت است از نازکشدن و
التهاب دیوارۀ واژن در اثر کاهش هورمون
استروژن.
عالئم ادراری

بیاختیاری ادراری یا فقدان کنترل
شدت آن از
مثانه یک مشکل رایج استّ .
خروج گاهوبیگاه ادرار در هنگام سرفه یا
عطسه تا نیاز فوری به دفع ادرار است که
متغیر است ،طوری
بهصورت بسیار ناگهانی ّ
که نمیتوانید بهموقع به توالت برسید.
چنانچه بیاختیاری ادراری ف ّعالیتهای
روزانه را تحت تأثیر قرار میدهد ،بدون
تردید و تأ ّمل به پزشک مراجعه کنید .برای
اغلب افراد تغییرات ساده در شیوۀ زندگی
یا درمانهای پزشکی میتواند باعث تو ّقف
بیاختیاری ادراری شود.
مشکالت جنسی

مجلة پزشکی

فروردین -95اسفند 96

اختالل عملکرد جنسی شایع است که
چهل درصد زنان این مشکالت را گزارش
میکنند .علل آن شامل موارد زیر است:
افسردگی یا اضطراب ،معضالت ارتباطی،
استرس ،خستگی ،سابقۀ سوء استفادۀ
جنسی ،استفاده از داروها و مشکالت
فیزیکی که ف ّعالیت جنسی را ناراحتکننده
میکنند (مانند اندومتریوز و نازکشدن
واژن).
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طی گذر از یائسگی درد در هنگام
در ّ
نزدیکی جنسی افزایش مییابد و میل
جنسی کاهش مییابد ا ّما انگیزش جنسی،
دفعات نزدیکی جنسی و ّ
لذت جنسی
تغییری نمیکند.
کاهش عملکرد شناختی

آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است
که در آن بعد از گذشت چند سال از ابتالی
عالئمی نظیر از دستدادن حافظۀ مو ّقت،
بهتدریج با ازبینرفتن قدرت تشخیص
زمان ،افسردگی شدید و کاهش قدرت
طی
تکلّم به اوج خود میرسد و سرانجام ّ
پنج تا ده سال از بروز عالئم ،مرگ در اثر
مشکالت تن ّفسی را به دنبال خواهد داشت.
زنان حدود سه برابر بیشتر از مردان دچار
بیماری آلزایمر میشوند .استروژن میتواند
از عملکرد دستگاه عصبی حفاظت کند.
مدت
گزارش شده است که تجویز کوتاه ّ
استروژن به بیماران مبتال به آلزایمر
عملکرد شناختی آنان را بهبود میبخشد.
پوکی استخوان

پوکی استخوان با کاهش تودۀ استخوان
و آشفتگی ریزساختاری بافت استخوان
مشخّ ص میشود و در نتیجه شکنندگی
استخوان افزایش مییابد و خطر شکستگی
با ضربۀ اندک یا بدون ضربه افزایش پیدا
میکند .خطر شکستگی ناشی از پوکی
استخوان در زنان به تودۀ استخوان در
هنگام یائسگی و سرعت اتالف استخوان
به دنبال یائسگی بستگی دارد .اتالف
استخوان در زنان یائسه عمدتأ به دلیل
کمبود استروژن است .ناتوانیهای مربوط
به پوکی استخوان شامل موارد زیر میشود:
تحرک،
کمردرد ،کاهش قد و
ّ
شکستگیهای تنۀ مهرهها و استخوانهای
دیگر اندامها و افتادن دندانها.
عواملی که زنان را در معرض خطر باالی
شکستگی قرار میدهد ،عبارتاند از:

• باال بودن سن
• سابقۀ قبلی شکستگی ناشی از
شکنندگی استخوان
• سابقۀ خانوادگی شکستگی ناشی از
شکنندگی استخوان در بستگان نزدیک
• یائسگی زودرس
• استعمال دخانیات
• الغر و کوچکبودن جثه
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تقویم سالمت اسفند 95و فروردین 96
مناسبت
روز سالمت مردان

1
(اولین پنج شنبه اسفند)

اسفند

10
(آخرین روز فوریه هرسال)

‘‘

روز بهداشت محیط

11

‘‘

روز اخالق و بهورزی

13

‘‘

روزجهانی زنان

18
( 8مارس)

‘‘

روز جهانی کلیه

22
 12مارس

‘‘

روز جهانی شادی

30
 20مارس

‘‘

روز جهانی آب

2
( 22مارس)

بهمن

روز جهانی سل

4
( 24مارس)

‘‘

روز جهانی اوتیسم

13
( 2آوریل)

‘‘

روز جهانی بهداشت

18
( 7آوریل)

‘‘

23

‘‘

28
( 17آوریل)

‘‘

روز علوم آزمایشگاهی
(روز تولید حکیم سید اسماعیل جرجانی)

30

‘‘

سالروز انجام اولین پیوند قلب در جهان

30
( 1994میالدی)

‘‘

روز جهانی بیماری های نادر

طی
یائسگی مرحلهای تدریجی است که میتواند در ّ
سن یائسگی نزدیک 51
چند سال اتّفاق بیفتد .میانگین ّ
سالگی است ،ا ّما در هر زمانی بین  45تا  55سالگی
سن هنگام یائسگی بهصورت
نیز میتواند رخ دهد.
ّ
ژنتیکی تعیین میشود.

• کمبود مصرف کلسیم و ویتامین D
• استفاده از داروهای کاهشدهندۀ تراکم استخوان
حد الکل.
تحرک و مصرف بیش از ّ
• شیوۀ زندگی کم ّ
بنابراین برای بررسی مقدار اتالف استخوان در موارد یادشده،
سنجش تراکم استخوان باید انجام گیرد.
توصیه میشود زنان هر روز  1000تا  1500میلیگرم کلسیم و
 400تا  800واحد ویتامین  Dمصرف کنند .همچنین ترک سیگار
و ورزش ّ
منظم نیز در کاهش خطر پوکی استخوان مؤثّر است.
بیماری قلبی -عروقی

بیماری قلبی -عروقی علّت اصلی مرگ در زنان و مسئول تقریباً
 45درصد موارد مرگومیر آنان است .سن و سابقۀ خانوادگی جزء
عوامل خطر اصالحناپذیر محسوب میشوند .عوامل خطر اصالحپذیر
تحرک و استعمال دخانیات است.
شامل چاقی ،شیوۀ زندگی بی ّ
طبی مربوط به افزایش خطر بیماری قلبی ،دیابت ،فشار
عوامل
ّ
خون باال و چربی خون باال هستند .مشاوره با زنان برای تغییر
عوامل خطر اصالحپذیر و درمان کافی دیابت و فشار خون و چربی
مهم مراقبت جامع از زنان میانسال است.
از بخشهای ّ
سرطان پستان

یکی از نگرانیهای اصلی در زمینۀ سالمت زنان یائسه ،سرطان
پستان است که شایعترین سرطان در زنان و دومین علّت اصلی
مرگ ناشی از سرطان محسوب میشود.
عوامل خطر سرطان پستان عبارت است از :سن ،سابقۀ خانوادگی،
پریود زودرس ،یائسگی دیررس و سابقۀ بیماری پستان در خود فرد.

دکتر نسرین دادرس
متخصص زنان ،زایمان و فلوشیپ ناباروری
ّ
نشانی :پل بوسار ،جنب کلینیک ج ّراحی پاستور ،ساختمان پزشکان
فارابی ،طبقة سوم تلفن33128242 :

روز

ماه

روز دندانپزشک
روز جهانی هموفیلی

 30فروردین سالروز تولد زپکش انمدا ر اریان
حکیم جرجانی
و
روز علوم آزمایش گاهی مبارک باد

هفت ع ّلت شایع سقط جنین

ترجمه و گردآوری:
هدیه فاضل تولمی

سقط جنین در اوایل حاملگی چنان شایع است که برخی
متخصصین زنان آن را یک واقعۀ طبیعی در تولید مثل
از
ّ
افراد تلقّی میکنند .ا ّما این تلقّی ،پذیرفتن سقط را برای
زنان سادهتر نمیکند.
چند ماه بعد از تولّد اولین فرزندم تصمیم گرفتم که هر
چه زودتر دوباره باردار شوم .میخواستم فرزندانم از نظر
س ّنی به هم نزدیک باشند؛ هرچه نزدیکتر ،بهتر .زمانی
که پسرم سیزده ماهه بود ،به آرزویم رسیدم و فهمیدم
که باردارم؛ ا ّما قبل از اینکه شانس این را داشته باشم که
این خبر را به همسرم بدهم -که آن زمان خارج از کشور

بود -سقط کردم.
فقط پنج هفته از بارداریام گذشته بود؛ راستش را بخواهید ،اگر ما قصد
متوجه نمیشدم که قاعدگیام به تعویق افتاده؛ به
بچهدارشدن نداشتیم ،شاید من
ّ
ّ
متعجب شدم .پزشکم به من میگفت
کردم،
سقط
راحتی
این
به
وقتی
دلیل
همین
ّ
که امثال من کم نیستند و پانزده درصد از حاملگیهای تأییدشده با تست و بیش از
طی سه ماهۀ اول به سقط میانجامند .از طرفی او به من
نیمیاز همۀ حاملگیهاّ ،
اطمینان میداد که این سقط نتیجۀ خطای من نیست و تنها یک اتّفاق بوده؛ ا ّما همۀ
اینها باعث تسکین من نمیشد .فقط زمانی توانستم آرام شوم که فهمیدم طبق آمار
بیشتر مواقع سقط جنین فقط یکبار اتّفاق میافتد.
اگر شما سقط جنین را تجربه کردهاید ،احتماالً دلتان میخواهد دلیل این اتّفاق

مجدد آن را بدانید.
و راههای جلوگیری از وقوع
ّ
برای شروع ،آرامش خود را حفظ کنید .چون
در حاملگی یا حاملگیهای بعدی به احتمال
هشتاد درصد فرزند سالمی خواهید داشت .در
گام بعدی ،بپذیرید که شاید شما هرگز دلیل
سقط را نفهمید .بیشتر مواقع سقط یک اتّفاق
تصادفی و بدون دلیل مشخّ ص است.
زمانی که دو یا سه یا تعداد بیشتری سقط
مکرر) داشتهاید ،ممکن است سرانجام
(سقط ّ
طبی
مشکل
یک
پای
که
برسید
نتیجه
به این
ّ
در میان است؛ مشکلی که منجر به پایانیافتن
خودبهخودی بارداریهایتان میشود .ا ّما گاهی
مکرر دلیل
در بعضی موارد برای سقطهای
ّ
شناختهشدهای وجود ندارد .مثل بسیاری از
زنانی که حاملگی نامو ّفق داشتهاند؛ من هرگز
نخواهم دانست که چرا سقط جنین کردهام .ا ّما
مجددا ً باردار شدم .فرزند دومم
من دو ماه بعد
ّ
دو هفته بعد از جشن تولّد دوسالگی برادرش
متولّد شد .همانطور که دلم میخواست آنها
به اندازۀ کافی از نظر س ّنی به هم نزدیکاند.
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مکرر
شایعترین علل سقط و سقطهای
ّ

 1.1ناهنجاریهای کروموزومی

حداقل شصت درصد سقطها در اوایل حاملگی به دلیل ناهنجاریهای
شمارشی کروموزومها اتّفاق میافتد .کروموزومها ساختارهای ظریفی در
سلولها هستند که حاوی ژنها می¬باشند .هر کدام از ما  23جفت از آنها را
داریم ،یک ست  23تایی از مادر و یک ست از پدر.
گاهی به دلیل نقص در اسپرم و یا تخمک در زمان لقاح ،کروموزومها
نمیتوانند چیدمان درستی داشته باشند .بنابراین جنین ایجادشده دارای
اختالل کروموزومی است و این نوع حاملگی اغلب به سقط میانجامد .زوجهایی
که دو یا تعداد بیشتری سقط جنین بهصورت متوالی داشتهاند ،گاهی با انجام
متوجه میشوند که حامل اختالالت کروموزومیاند که اگرچه
تستهای ژنتیک
ّ
خودشان را تحت تأثیر قرار نداده ،اما مانع از تداوم حاملگی در آنها میشود.
آنچه میتوانید انجام دهید:

اگر یک سقط جنین داشتهاید ،صبور باشید .احتماالت به نفع شماست .به
احتمال زیاد در حاملگی بعدی فرزند سالمی به دنیا خواهید آورد .اگر دوباره
سقط کردید ،محصول سقط را در صورت امکان در محلول نرمالسالین یا آب
استریل نگه دارید و آن را برای انجام تست کروموزومی به پزشکتان تحویل
دهید .اگر معلوم شود که از لحاظ کروموزومی طبیعی است ،باید فورا به دنبال
سایر علل باشیم که میتواند قابل درمان نیز باشد.
 2.2اختالالت رحمی و سرویکس ناکارآمد

اگر شما رحمی با شکل یا تقسیمبندی ناهنجار دارید -به اصطالح سپتوم
رحمی -جنین نمیتواند بهدرستی جایگزین شود؛ یا حتّی اگر جایگزینی اتّفاق
بیفتد ،جنین نمیتواند موا ّد ّ
مغذی الزم را به اندازۀ کافی برای ادامۀ حیات در
اختیار داشته باشد؛ بنابراین سقط اتّفاق میافتد .حدود ده درصد از سقطها به
دلیل مشکالت رحمی است .یک سرویکس ضعیف یا ناکارآمد میتواند دلیل
دیگری برای سقط جنین باشد؛ زیرا در پایان
حدی است که
سه ماهۀ اول ،رشد جنین به ّ
دهانۀ رحم شروع به قیفیشدن میکند ،اگر
سرویکس ضعیف باشد ،نمیتواند جنین را
در داخل رحم حفظ کند.
آنچه میتوانید انجام دهید:

احتمال دارد تا زمانی که سقطهای
مکرر نداشته باشید ،پزشک شما به این
ّ
توجه نکند .خبر خوب این است
مشکل ّ
جراحی سرپایی
که سپتوم رحمی با عمل ّ
هیستروسکوپی قابل درمان است .پزشک
شما میتواند با انجام سرکالژ (بخیهزدن
دهانۀ رحم) آن را بسته نگاه دارد .احتمال
دارد که شما برای بخشی از دوران
حاملگیتان نیاز به استراحت بیشتر یا
بستریشدن در بیمارستان داشته باشید.
 3.3اختالالت ایمونولوژیک

اگر در نظر بگیرید که بدن یک زن اسپرم
را به عنوان یک شیء خارجی تلقّی میکند،
بدون شک هیچگاه بارداری اتّفاق نمیافتد.
ا ّما در بیشتر مواقع تخمک لقاحیافته این
پیام را به بدن زن میفرستد :با من مثل
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یک میکروب برخورد نکن! بنابراین حاملگی بدون هیچ
مشکلی ادامه پیدا میکند .در بعضی موارد جنین از طرف
بدن زن پذیرفته نمیشود .آنتیبادیهای آنتیفسفولیپید
یا آنتیبادیهایی که به بافتهای خودی ازجمله جنین
حمله میکنند ،دلیل بسیاری از سقطهایی است که شاید
در نگاه اول در دید پزشک جزء سقطهای غیرقابل توضیح
باشد.
آنچه میتوانید انجام دهید:

هنوز تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده ،ا ّما در
بسیاری از افراد ،درمان با هپارین و آسپرین یا برخی از
استروئیدهای خاص با مو ّفقیت همراه بوده است.
 4.4بیماریهای درماننشده مثل مشکالت تیروئید
(کمکاری و پُرکاری) و دیابت کنترلنشده

مشکالت تیروئیدی و دیابت کنترلنشده ،هر دو سبب
ایجاد شرایط نامطلوب رحمی میشوند .این شرایط بقای
جنین در رحم مادر را سخت و گاهی غیرممکن میکند.
آنچه شما میتوانید انجام دهید:

طبق توصیۀ پزشکان شیوۀ زندگیتان را تغییر دهید؛
رژیمهای توصیهشده را پیگیری کنید تا دیابتتان تحت
کنترل قرار بگیرد .اختالالت تیروئید اغلب با مصرف داروها
بهبود مییابند.
 5.5سندرم تخمدان پلیکیستیک ()PCOS

مهم سقط،
بهتازگی مشخّ ص شده که یکی از دالیل ّ
سندرم تخمدان پلیکیستیک است .زنان
 PCOSدارای سطح باالیی از هورمون
تستوسترون -که هورمونی مردانه است-
هستند که باعث ایجاد بینظمی در روند
تخمکگذاری و قاعدگی آنان میشود.
 PCOSحتّی در زنان غیرمبتال به
دیابت ،باعث مقاومت به انسولین میشود
زمانی که دو یا سه یا
که موجب عدم تکامل دیوارۀ آندومتر
تعداد بیشتری سقط
میشود .تخمین زده شده که بین پنج تا
مکرر) داشتهاید،
(سقط
ّ
سن تولید مثل مبتال
ده درصد از زنان در ّ
به  PCOSهستند.
ممکن است سرانجام به
آنچه شما میتوانید انجام دهید:
این نتیجه برسید که پای
مشاهده شده که درمان با متفورمین
یک مشکل ط ّبی در میان
(گلوکوفاژ) در کاهش میزان سقط در
است؛ مشکلی که منجر به
زنان  PCOSمؤثّر بوده است.
پایانیافتن خودبهخودی
بارداریهایتان میشود.
6.6عفونتهای باکتریایی
ا ّما گاهی در بعضی موارد
بسیاری از میکروارگانیسمها بدون هیچ
مکرر
برای سقطهای
ضرری ،حتّی به شکل مفید در دستگاه
ّ
تناسلی زن و مرد زندگی میکنند .ا ّما
دلیل شناختهشدهای
برخی از باکتریهای خاص میتوانند
وجود ندارد.
مشکالتی از قبیل افزایش احتمال سقط
ایجاد کنند .ازجمله این باکتریها

مایکوپالسماهومینیس( )Mycoplasma hominisو اوره
آپالسما اوره آلیتیکم()Ureplasma Urealyticum
هستند .عفونت با این باکتریها در زنان میتواند سبب التهاب
آندومتر (پوشش درونی رحم) و در نتیجه مانع رشد جنین شود.
خاصی وجود ندارد ،تنها راه ممکن برای اینکه بفهمید
البته عالئم ّ
شما یا همسرتان ناقل این باکتری هستید ،آزمایش خون است.
آنچه شما میتوانید انجام دهید:

این عفونتها اغلب بهآسانی با آنتیبیوتیکها از بین
میروند.
مخدر،
ّ
7.7شیوۀ زندگی (مصرف سیگار ،الکل ،موادّ
داروها و سموم محیطی)

نیکوتین از جفت عبور میکند و در ترکیب خونی و رشد
جنین تأثیر میگذارد .میزان سقط جنین در سیگاریها تقریباً
دو برابر افراد غیرسیگاری است .همچنین نوشیدن بیش از
سه تا پنج فنجان قهوه در روز ،با وقوع سقط در ارتباط است.
مخدرها و الکل (حتّی بهصورت تفریحی) در زمانی که
مصرف ّ
شما قصد بارداری دارید (یا در طول دوران حاملگی) ،احمقانه
است .احتمال سقط جنین در زنان با مشاغل خاص مانند کار
در مزرعه ،اتاق عمل ،دندانپزشکی و آزمایشگاهها به دالیل
نامشخّ ص بیشتر از سایر زنان است.
آنچه شما میتوانید انجام دهید:

مضر خود را کنار
قبل از اقدام به حاملگی تمام عادتهای
ّ
ّ
بگذارید و احتمال ّ
لذتبردن از یک حاملگی موفق را افزایش
دهید .اگر در مورد محیط کارتان نگرانید ،با پزشکتان راجع
به آن صحبت کنید ،یا به وبسایت سازمان حفاظت محیط
زیست  www.epa.govمراجعه نمایید.
عالئم سقط
ّ
در اوایل حاملگی لکهبینی میتواند بیخطر باشد .ا ّما اگر
دردهای کرامپی عضالنی شبیه قاعدگی یا درد شکمی شدید
به همراه خونریزی را تجربه کردید ،ممکن است تهدید به سقط
باشید و باید با پزشک خود تماس بگیرید .احتماالً پزشک
دهانۀ رحم را معاینه میکند که در صورت اتّساع ،احتمال
سقط وجود دارد .اگر شما یک سقط خودبهخودی زودرس
داشتهاید ،شاید دیگر نیاز به اقدام پزشکی نباشد .ا ّما در بعضی
مواقع پزشک مجبور است برایتان ساکشن کورتاژ انجام دهد تا
باقیماندۀ بافت جنینی -جفتی از رحمتان خارج شود.
هدیه فاضل تولمی
مؤسسة
درمانی
کادر
عضو
و
ژنتیک
کارشناس ارشد
ّ
فنّاوریهای نوین پزشکی مهر
• By Trisha Thompson-http://www.parenting.com
• Henry Lerner, MD, clinical professor of obstetrics
and gynecology at Harvard Medical School and
author of Miscarriage: Why it Happens and How Best
to Reduce Your Risks (Perseus Book Group, 2003).
• Jonathan Scher, MD a fertility specialist in

Manhattan and co-author of Preventing Miscarriage:
The Good News
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تأثیر منفی لوازم آرایشی بر
غریزۀ مادری!
ایرنا :پژوهشگران به زنان باردار هشدار میدهند که از مصرف لوازم
ضد تعریق (دئودرانت)
آرایشی و بهداشتی از قبیل رژ لب ،عطر و ّ
بپرهیزند .به گزارش روزنامۀ دیلیمیل ،محقّقان دانشگاه ماساچوست در
متوجه شدند که یک ما ّدۀ شیمیایی رایج در
جریان یک پژوهش جدید
ّ
دئودرانت ،رژ لب و عطر بر مراقبتهای مادرانه تأثیر میگذارد.
این پژوهش نشان داد که حتّی قرار گرفتن در معرض اندکی از این
ما ّدۀ شیمیایی به نام بیسفونلاس ( )BPSبر توانایی مادر برای تنظیم
نیازهای کودک تأثیر میگذارد .محقّقان تأکید کردند که نتایج این
اهمیت است ،زیرا رفتار مادر بر احتمال
پژوهش از دیدگاه تکاملی حائز ّ
بقای نوزاد تأثیر دارد.
متوجه شدند
پژوهشگران دانشگاه ماساچوست در جریان این بررسی
ّ
که قرار گرفتن در معرض مقدار کم  BPSموجب مرگ ده درصد از
بچهموشها (در نتیجۀ مراقبتهای ضعیف مادرانه) شد .به گفتۀ
ّ
پژوهشگران  BPSبر رفتار مادرانه و ارتباطات عصبی مرتبط با مادری
تأثیر میگذارد.

ورزش و افزایش توان
اسپرمها!
ایران ارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که ورزش میتواند کیفیت
عملکرد اسپرمها -که همان سلولهای جنسی ّ
مذکر هستند -را افزایش
دهد .این پژوهش که نتایج آن در مجلّۀ  Reproductionمنتشر شده،
تأثیر انواع متفاوتی از ورزش را بر کارکرد اسپرمها بررسی کرده است.
طبق آمار علّت یکسوم مشکالت باردارشدن ،کمبودن کیفیت
اسپرمهای مرد است .در حال حاضر این مشکالت را با روش IVF
درمان میکنند .کمبودن کیفیت اسپرمها احتمال بروز مشکالتی مانند
سقط جنین ،نقصهای مادرزادی نوزاد و سرطانهای دوران کودکی را
افزایش میدهد .به همین دلیل پزشکان معموالً به مردان توصیههایی
میکنند تا کیفیت اسپرمهای آنان بهتر شود ،مانند بهبود کیفیت تغذیه،
کاهش مصرف الکل ،سیگار و ورزش ّ
منظم.
پژوهشگران با بررسی تعدادی از مردان ،آنان را تحت چند نوع ورزش
مدت شش
قرار دادند که در آن افراد سه روز در هفته و به ّ
ماه و هر بار بین نیم تا یک ساعت میدویدند ،سپس
کیفیت اسپرم آنان را از نظر تعداد ،شکل ،حرکت،
وجود نشانههای التهاب و پاسخ به استرس اکسیداتیو
بررسی کردند .بررسی نشان داد که بهترین نتایج در
گروه باروری نیم ساعت دویدن سه
روز در هفته به دست آمد و در
آنان عوامل یادشده بین  8تا 24
درصد افزایش را نشان داد .با
اینحال این بهبودها یک هفته تا
یک ماه بعد از قطع ورزش دوباره به
حالت قبل بازگشت.
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مروری بر بارداری
قسمت پایانی

هفتۀ سیوسوم

شهرزاد آقاجانی

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 دست همانند بقیۀ بافتهای
متورم شوند .در این صورت فشار در كانال مچ
بدن ممكن است
ّ
كه یك مجرای استخوانی در مچ دست است -افزایش مییابد.عصبهایی كه از این مجرا عبور میكنند ،تحت فشار قرار
حسی ،خارش،
میگیرند كه در نتیجه عوارضی همچون بی ّ
احساس سوزش ،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.
هفتۀ سیوچهارم

برای جنین :وزن به  2155گرم رسیده
و اندازۀ بدن او هم حدود  45.5سانتیمتر
شده است .الیههای چربی -كه برای
تنظیم دمای بدن او بعد از تولّد مورد
نیاز است -در حال كاملشدناند كه
در نتیجه بدن جنین حالت گردتری
به خود گرفته است .سیستم عصبی
مركزی او در حال تكمیلشدن است و
اكنون ریههای او كام ً
ال رشد كردهاند.

برای مادر :ممكن است مادر اخیرا ً
كمی احساس خستگی كند كه كام ً
ال قابل
درك است؛ باید از ف ّعالیت خود بكاهد و برای روز
مدت زمان زیادی
زایمان انرژی ذخیره كند .اگر باید ّ
را روی پاهای خود بایستد ،بهتر است که از كمربند
حاملگی استفاده كند ،زیرا از شكم محافظت كرده و بخشی از
مدت طوالنی نشسته
بقیۀ بدن پخش میكند .اگر هم به ّ
وزن را در ّ
یا خوابیده است ،نباید بهسرعت از جای خود بلند شود ،زیرا ممكن است
خون در پاها جمع شده باشد كه در نتیجه فشار خون (برای چند لحظه) افت
میكند كه در نتیجه ممكن است در هنگام بلندشدن احساس سرگیجه داشته باشد.

هفتۀ سیوپنجم

برای جنین :وزن جنین بیشتر از  2250گرم شده و طول بدن او هم كمی
بیشتر از  45.7سانتیمتر است .هرچند رحم جای گرم و نرمی است ،ا ّما چون
فضای داخل رحم كمی كوچك است ،جنین نمیتواند در آن غلت بخورد؛ البته
او همچنان به لگدزدن ادامه خواهد داد .اكنون كلیههای او كام ً
ال رشد كردهاند و
كبد او نیز میتواند مقداری از ضایعات بدن را فرآوری و دفع كند .رشد فیزیكی
جنین تقریباً به پایان رسیده است و او در چند هفتۀ آینده فقط وزن اضافه
خواهد كرد.
برای مادر :رحم تا پانزده برابر حالت عادی بزرگ شده ،بهطوری كه باالی
رحم تقریباً زیر دندههای سینه قرار گرفته و شاید احساس كنید كه دیگر جایی
برای رشد آن باقی نمانده است .اگر میتوانستید به درون رحم خود نگاهی
متوجه میشدید كه حجم مایع آمنیوتیك درون رحم خیلی كم شده
بیندازید،
ّ
بقیۀ اندامهای داخلی را هم تنگ كرده و مادر ممكن است به
جای
رحم
است؛
ّ
همین دلیل بیشتر به دستشویی برود ،یا دچار برخی عوارض ناشی از سوءهاضمه
(مثل سوزش معده) شود.
هفتۀ سیوششم

برای جنین :وزن تقریباً روزی سی گرم زیاد میشود ،حدود  2700گرم
است و حدود  48.2سانتیمتر طول دارد .جنین همۀ مواد را به همراه دیگر
ترشّ حاتی كه به درون مایع آمنیوتیك میریزند ،میبلعد و این مواد تا زمان
تولّد در شكم او باقی خواهند ماند .این مخلوط سیاهرنگ -كه مكونیوم نامیده
میشود -اولین مدفوع كودك شما را تشكیل خواهد داد.

برای مادر :با رشد جنین و تنگشدن فضای اندامهای داخلی ممكن
است مادر كمتر از چند هفته پیش احساس گرسنگی كند .در این مرحله
استفاده از غذاهای سبكتر در دفعات بیشتر مناسب است .با پایینتر رفتن
جنین و نزدیكشدن او به لگن ممكن است سوزش معده از بین برود و
تن ّفس هم راحتتر شود .در صورتی كه این اولین حاملگی مادر باشد ،احتمال
پایینتر رفتن كودك و نزدیكشدن او به لگن پیش از زمان زایمان بیشتر
است.
هفتۀ سیوهفتم

برای جنین :جنین كامل شده است و از این به بعد قادر خواهد بود كه به
زندگی در خارج از رحم ادامه دهد .به كودكانی كه قبل از  37هفتگی به دنیا
بیایند ،نارس و به آنهایی كه بعد از  42هفته به دنیا بیایند ،دیرشده میگویند.
وزن كودك كمی بیشتر از  2720گرم است و از سر تا پاشنۀ پا حدود  48.2تا
 50.8سانتیمتر طول دارد .موی سر بسیاری از كودكان در هنگام تولّد كامل
است و طول موهای آنها ممكن است بین  1.2تا  3.8سانتیمتر باشد .برخی
نوزادان هم تنها كمی موی كركمانند دارند.

برای مادر :ممكن است تعداد انقباضهای عضالنی براكستون -هیكس
بیشتر شده باشد .همچنین ممكن است زمان هر كدام از این انقباضها بیشتر
طول بكشد و آزاردهندهتر باشد .هنگامی كه بروز این انقباضات بیشتر شود،
ممكن است گمان كنید كه زمان زایمان فرارسیده است .همچنین ممكن است
ترشّ حات لزج و مخاطی واژن نیز افزایش یافته باشد .در دوران بارداری مخاط
متراكم و ضخیمی دهانۀ ورودی رحم را میبندد و نقش حفاظتی دارد؛ هنگام
شروع زایمان این مخاط -كه «پالگ موكوسی» نام دارد -ممكن است كمی
خونی شود و با شروع بازشدن دهانۀ رحم خارج شود .به این وضعیت «نمایش
خونی» میگویند و اگر در این دوره «نمایش خونی» را مشاهده كردید ،ممكن
است زمان زایمان فرارسیده باشد.
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بهدا شت باروري

هفتۀ سیوهشتم

برای جنین :بین  2720تا  3400گرم وزن دارد
(پسرها معموالً كمی سنگینتر از دخترها هستند) و
طول بدن او نیز بین  48.2تا  50.8سانتیمتر است.
اندامهای او كام ً
ال رشد كرده و در مكان نهایی خود
قرار دارند ،ولی ریهها و مغز او هرچند به اندازهای
رشد كردهاند كه بتوانند ف ّعالیت كنند ،ا ّما تا زمان
مدتی پس از آن نیز به رشد خود ادامه
تولّد و ّ
میدهند.
تورم پاها در این هفتههای نهایی
برای مادرّ :
تورم در دستها
طبیعی است ،ا ّما در صورت مشاهدۀ ّ
یا صورت ،افزایش وزن ناگهانی ،سردردهای مداوم یا
شدید ،تاری دید ،دیدن ل ّكهها یا جر ّقههای نورانی،
یا درد در ناحیۀ باالی شكم فورا ً با پزشك یا ماما
تماس بگیرید.
هفتۀ سیونهم

برای جنین :جنین آماده است تا به دنیا قدم
بگذارد .اندامهای بدن جنین كام ً
ال رشد كرده و در
ّ
محل نهایی خود قرار گرفتهاند و با شكلگرفتن
یك الیۀ جدید از پوست زیر الیۀ خارجی فعلی
بهتدریج پوست جدید جایگزین پوست قدیمی
میشود.

برای مادر :پزشك یا ماما در هر نوبت مراقبتهای
بارداری با معاینۀ دقیق شكم وضعیت رشد و حالت
قرار گرفتن جنین را بررسی میكند .پزشک یا ماما
ممكن است معاینۀ داخلی هم انجام دهد تا مشخّ ص
شود كه آیا افاسمان (نازك و کوتاهشدن بافت دهانۀ
رحم) یا دیالتاسیون (بازشدن دهانۀ رحم) رخ داده
است یا خیر.
هفتۀ چهلم

متوسط حدود
برای جنین :یك نوزاد بهطور
ّ
 3175گرم وزن و حدود  55سانتیمتر طول دارد.
هر روز كه میگذرد جنین كمی بزرگتر میشود؛
ناخنها و موهای او هم به رشد خود ادامه میدهند.
هنوز هم استخوانهای جمجمۀ او قدری از هم جدا
هستند و این بدان دلیل است که جمجمه بتواند
كمی فشردهتر شود و بهراحتی از مجرای زایمان عبور
كند.

برای مادر :زایمان ممكن است زودتر از زمان
مقرر رخ بدهد ،بهخصوص اگر مادر در تشخیص زمان
ّ
بستهشدن نطفه اشتباه كرده باشد.
شهرزاد آقاجانی
دانشجوی دکتری بیولوژی سلولی مولکولی
مؤسسة فنّاوریهای نوین
و عضو کادر درمانی
ّ
پزشکی مهر

دکتر موسی کافی
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امروزه یکی از مشکالت کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ،افزایش جمعیت سالمندان است .افزایش طول عمر در
مهم اجتماعی باشد و هم به منزلۀ چالشی فرا روی این جوامع
جوامع مختلف هم میتواند نوعی مو ّفقیت و دستاورد ّ
محسوب شود .پایین بودن میزان باروری و در عین حال افزایش امید به زندگی منجر به پیر شدن نسبی جوامع در
سراسر دنیا شده است که البته افزایش امید به زندگی نوعی مو ّفقیت به شمار میآید .سازمان جهانی بهداشت پیشبینی
کرده است که جمعیت سالمندان جهان در سال  2050به حدود سه برابر جمعیت فعلی یعنی تقریباً به دو میلیارد نفر
خواهد رسید .البته این افزایش در سالمندان باالی هشتاد سال پنج برابر ،باالی نود سال هشت برابر و باالی صد سال
هجده برابر خواهد شد .در ایران نیز بر اساس سرشماری سال  1390حدود شش میلیون نفر یعنی تقریباً هشت درصد
جمعیت را سالمندان تشکیل میدهند که بر اساس مرکز ّ
اطالعات سازمان ملل متّحد در سال  2050به رقم باالی 26
میلیون نفر یعنی تقریباً به  26درصد از جمعیت ّ
کل ایران خواهد رسید.

ی تعریف میشود.
سن تقویم 
در بسیاری از کشورها سالمندی معموالً بر اساس ّ
سن تقویمی
گرفتن
نظر
در
سالمند کسی است که  65سال یا بیشتر سن دارد ،ا ّما
ّ
برای سالمندی گاه مشکلساز میشود .بنابراین برای اینکه بدانیم فردی سالمند
است یا خیر ،در نظر گرفتن ویژگیهای زیستشناختی ،روانشناختی ،اجتماعی و
سن اوست .بدین ترتیب سالمندی عبارت است از تغییرات
عملکردهای او مهمتر از ّ
تدریجی ساختمان ارگانیسم که از بیماریهای قابل پیشگیری یا حوادث واضح دیگر
ناشی نشده باشد .در این تعریف به دو ویژگی اصلی سالمندی یعنی برگشتناپذیری
و عمومیت اشاره شده است .تعریف مشابه دیگری سالمندی را تحلیل رفتن نیروهای
جسمی و روانی میداند .البته سرعت این تحلیل یا نقصان ف ّعالیتها در عضالت و
حسی مثل بینایی و شنوایی
اندام مختلف ،متفاوت است .چنانچه ضعف دستگاههای ّ
زندگی عا ّدی سالمندان را مختل میکند ،یا ضعف دستگاه عضالنی باعث کندی
حرکات و اختالل در راه رفتن و نشستن میشود.

اریک اریکسون از روانشناسانی است که سالمندی
را به عنوان آخرین مرحلۀ زندگی  -از شصتسالگی
به بعد -تعریف کرده و با ویژگی تمامیت یا کمال
در برابر نومیدی مشخّ ص کرده است .در این مرحله
فرد گذشتۀ خود مانند شغل ،ازدواج ،پیشرفتها و
ارتباطات اجتماعی را جمعبندی میکند و تمامیت
یعنی احساس رضایتی که از زندگی پربار گذشتۀ خود
دارد؛ ا ّما نومیدی یعنی فرد احساس کند که زندگی
پوچ و بیمعنی بوده است .سالهای آخر عمر برای
کسانی که احساس تمامیت میکنند و زندگی پرثمری
را پشت سر گذاشتهاند ،سالهای آرامش و بهرهگیری
از زحمتها و تالشهایی است که در راه شکوفایی
زندگی دیگران و خود صرف کردهاند .سالمند مو ّفق
از بازنگری به زندگی گذشتۀ خود احساس شادمانی
میکند و از مرگ نمیترسد.

چالشهای زندگی در دورۀ سالمندی

بحران سالمندی در فردی پدید میآید که
زندگی گذشتۀ خود را پر از وقایع ناراحتکننده
و هدفهای دستنیافتنی میبیند و اکنون
در غروب زندگی احساس میکند که دیگر
نمیتواند به اهداف دلخواه خود برسد .عدم
احساس تمامیت و کمال سبب میشود که
سالمند از مرگ بترسد ،احساس شکستی
جبرانناپذیر کند ،نسبت به زندگی بهتر
گذشته حسرت بخورد و از اینکه چرا نمیتوان
دوباره زندگی را از سر گرفت ،ناامید شود.
این پیامدها در صورت شدید بودن مشکالت
زندگی ،ترس از رانده شدن اطرافیان یا سپرده
شدن به مراکز سالمندان بسیار دیده میشود.
استرسهای مختلفی در زندگی سالمندان
سن سالمندی معموالً زمان
وجود دارد.
ّ
فقدانهاست :از دست دادن سالمتی ،از
دست دادن درآمد و از دست دادن دوستان
در اثر مرگ آنان .سالمند ناگزیر است که با
متعدد (مرگ همسر ،همساالن و
فقدانهای
ّ
همکاران) ،تغییر وضع شغلی و افت تواناییهای
جسمی مدارا کند .سالمندان امروزی بیش از
نسل قبلی با چالشهای حاصل از افزایش
اوقات فراغت -که نتیجۀ افزایش امید به زندگی
است -مواجه میشوند .همچنین ساعات کار
کردن کاهش مییابد ،ا ّما به جای آن ساعات
مشخّ صی به اوقات فراغت اختصاص نمییابد.
یکی از معمولترین چالشهای روانشناختی
در سالمندی ،کاهش حمایت اجتماعی است
که علّت آن مرگ دوستان و عزیزان و کاهش
روزمره با همسایگان و محیط کار است.
تماس
ّ
تنها زندگی کردن استرس عمدهای است که
دست کم ده درصد سالمندان را تحت تأثیر
قرار میدهد .سالمندانی که تنها زندگی
میکنند ،اغلب بخش زیادی از وقت خود را
به فکر کردن دربارۀ فرزندان دور از خود ،یا
با حسرت خوردن برای همسر مرحوم خود
میگذرانند.
لوپاتا پدیدۀ تنهایی را -که به همراه بیوه
شدن پدیدار میشود -مورد بررسی قرار داده
است .او معتقد است که تنهایی سه بُعد دارد:
گذشته ،حال و آینده .نخستین بُعد عبارت است
از زیستن در گذشته که انسان در آن زمان حال
را نسبت به گذشتۀ نامساعد ارزشیابی میکند؛
او این گونه تنهایی را حسرت گذشته توصیف
میکند .دومین بُعد وضعیت حال حاضر فرد
است که عبارت است از خأل ،نقص و منزوی
بودن .سومین بُعد بیم و هراس از افزایش
تنهایی در آینده یا به عبارتی اضطراب تنهایی
است .این دادهها نشان میدهند که برقراری
ارتباطهای اجتماعی روش مناسبی برای غلبه
بر احساس تنهایی سالمندان است.

;;
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سن سالمندی ،رشد و تکامل واقعی و
در ّ
خردمندی اصیل پدید میآید؛ این خردمندی
را کسانی دارند که به کمال یا تمامیت
رسیدهاند .تف ّکر سالمندان اغلب به سوی روند
تکاملی و فیلسوفانه پیش میرود که ناشی از
تجربهاندوزی و پختگی یا به اصطالح گرم و سرد
روزگار را چشیدن است.

;;

ط ّب سالمندا ن

ط ّب سالمندا ن

میزان ابتال به افسردگی در دورههای مختلف سالمندی متفاوت است .افراد باالی
 65سال در مقایسه با گروههای س ّنی جوانتر افسردگی کمتری دارند ،ا ّما میزان
افسردگی در افراد باالتر از هشتاد سال ناگهان افزایش مییابد .با این حال افسردگی
رایجترین اختالل روانی در سالمندان است .بیشتر سالمندان بستری در مراکز
روانپزشکی و توانبخشی مبتال به افسردگی تشخیص داده میشوند .میزان افسردگی
اواخر عمر در زنان بیشتر از مردان گزارش شده است .خطر ابتال به افسردگی در
سالمندان با میزان بیماری و ناتوانی جسمی آنان مرتبط است .این ناتوانی سبب
محدودیتهایی در زمینۀ توانایی فرد در مراقبت از خود ،تعامل با دیگران و بهطور
کلّی ّ
لذت بردن از زندگی میشود .در حوزۀ اجتماعی مراقبت از همسری که به
بیماری مزمن دچار است ،یکی از علل اصلی افسردگی در سالمندان است.
خودکشی در سالمندان ازجمله موضوعات مرتبط با افسردگی اواخر عمر است.
تقریباً در تمام کشورهایی که ّ
اطالعات مربوط به میزان خودکشی موجود است،
خودکشی مو ّفق در سالمندان باالتر از همه است؛ در حالی که اقدام به خودکشی
در آنان نسبت به گروههای پایینتر ،کمتر است .این موضوع به نگرش سالمندان
نسبت به آینده و نگرانیهای آنان در مورد وابستگی به دیگران مربوط میشود.
میزان باالی خودکشی در سالمندان ،بهویژه در مردان سالمندی که تنها زندگی
حدی با این واقعیت تبیین شود که سالمندان احتماالً از
میکنند ،میتواند تا ّ
روشهای مرگآورتر خودکشی بیشتر استفاده میکنند .در بریتانیا مصرف بیش
حد دارو از فراوانترین روشهای خودکشی در سالمندان گزارش شده است.
از ّ
بسیاری از سالمندانی که اقدام به خودکشی میکنند ،قبل از اقدام به این عمل
بهندرت قصدشان را به دیگران اعالم میکنند؛ اگرچه بیشتر سالمندانی که اقدام
طی همان ماه اقدام به این عمل به پزشک خانوادگی خود
به خودکشی میکنندّ ،
متأسفانه این معاینه همیشه به تشخیص و درمان منجر نمیشود.
مراجعه میکنندّ ،
طی
هر کسی که با سالمندان افسرده کار میکند ،باید خطر خودکشی در آنان را ّ
درمان دقیقاً ارزیابی کند.
الزم به توضیح است که دورۀ سالمندی با تواناییهایی نیز همراه است؛ چنانچه
برخی از سالمندان حتّی در دورۀ نود تا صد سالگی از توانایی شناختی فوقالعادهای
سن سالمندی ،رشد و تکامل واقعی و
برخوردارند .به نظر اریکسون فقط در ّ
خردمندی اصیل پدید میآید؛ این خردمندی را کسانی دارند که به کمال یا تمامیت
رسیدهاند .تف ّکر سالمندان اغلب به سوی روند تکاملی و فیلسوفانه پیش میرود که
ناشی از تجربهاندوزی و پختگی یا به اصطالح گرم و سرد روزگار را چشیدن است.
سالمندان در مقایسه با جوانترها کمتر تکانشی و پرخاشگر و بیشتر وظیفهشناس و
با وجدان هستند .بدین ترتیب سالمندان میتوانند راهنمای دیگران باشند و ش ّکی
تحمل و عواطف ثابت و تحت کنترلشان میتواند بهترین
نیست که صبر و حوصلهّ ،
الگوی جوانترها باشد .سالمندان سالم از بهترین مدیران ،رهبران و اندیشمندان
هستند و شاید بتوان گفت جهان با تف ّکر سالمندان و حرکت جوانان اداره میشود.
دکتر موسی کافی
* دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن
نشانی :بلوار سم ّیه ،بعد از بیمارستان گلسار ،خیابان  ،142مجتمع پزشکان اکباتان
تلفن33124489 :

سبك زندگي سالم
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بیخـوابـی
همۀ پزشکان بارها با مراجعهکنندگانی
مواجه شدهاند که از بیخوابی شکایت
میکنند .اغلب این افراد ناآگاهانه تص ّور
میکنند که تنها با گفتن این جمله که
دچار بیخوابی هستند ،پزشک باید برای
آنها یک دارو (به تص ّور آنها قرص
خواب) تجویز کند ،ولی پزشکان میدانند
که بیخوابی یک بیماری با یک داروی
دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی مشخّ ص نیست ،بلکه بیخوابی فقط یک
عالمت است که باید علّت آن کشف و درمان شود .بعضی از افرادی
که از بیخوابی شاکی هستند ،در واقع دچار بیخوابی نیستند ،بلکه
ممکن است بهصورت طبیعی کمخواب باشند؛ بدین معنی که حداکثر
با روزی شش ساعت خواب کام ً
ال سرحالاند؛ در حالی که افراد
پُرخواب خود را نیازمند به روزی حداقل ن ُه ساعت خواب میبینند.
طبیعی است که اگر دو نفر که با هم زندگی میکنند -مثل یک
زوج -یک نفرشان پُرخواب و دیگری کمخواب باشد ،فرد کمخواب
ممکن است احساس کند که دچار بیخوابی بیمارگونه است ،چون با
توجه به نیاز کمتر به خواب نمیتواند در ساعات خاموششدن چراغ
ّ
به خواب رود و بسیار زودتر از هماتاقیاش نیز از خواب بیدار میشود.
یکی از مثالهای کمخوابی طبیعی کمخوابی مرتبط با باال رفتن سن
است .بنابراین یک فرد سالمند نباید با مقایسۀ ساعت خواب خود با
فرزندش ،خود را دچار بیخوابی بداند ،یا برعکس فرزندش را تنبل و
پُرخواب بنامد.

در برخی از موارد بیخوابی عالمتی از یک بیماری جسمی است،
مث ً
ال بیما ِر دچار آرتروز و کمردرد مزمن ممکن است به دلیل درد
ً
که معموال به هنگام خواب بیشتر خود را نشان میدهد -دچاربیخوابی باشد .بعضی از بیماران قلبی به هنگام دراز کشیدن یا به
خواب رفتن دچار تنگی نفس میشوند؛ طبیعی است که این بیماران
خواب راحتی نداشته باشند .در چنین مواردی برای درمان بیخوابی
باید بیماری زمینهای درمان شود .در بسیاری از این بیماران مصرف
داروهای خوابآور نه تنها مفید نیست ،حتّی ممکن است عوارضی نیز
داشته باشد .مث ً
ال در یک بیمار -که به دلیل بیماری تن ّفسی از خواب
میپرد -استفاده از داروهای خوابآور ممکن است باعث افت بیش از
پیش عملکرد تن ّفسی و موجب خفگی بیمار شود .در اکثر بیماریهای
روانپزشکی نیز خواب مختل میشود؛ مث ً
ال بیماران افسرده اغلب دچار
بیخوابی میشوند ،ساعتها پیش از دیگران بیدار میشوند و تا صبح
ساعتها در بستر خود رنج میکشند .بیشتر بیماران مضطرب نیز
دچار بیخوابی هستند .تشویش و دلواپسی باعث میشود که این
بیماران ساعتها در بستر جابهجا شوند ،ا ّما به خواب نروند.
بیمارانی که دچار اشکاالت شناختی مغزی مانند دمانس هستند
نیز خواب کمتری نسبت به افراد سالم دارند و در بیماران دچار
مانیا و اسکیزوفرنی هم بیمار کمتر از دیگران میخوابد .در بسیاری
از بیماران ممکن است بیخوابی اولین شکایت باشد و تنها وقتی
مفصلی با بیمار میکند ،مشخّ ص میشود که بیمار
روانپزشک صحبت ّ
مث ً
ال دچار افسردگی اساسی یا اضطراب منتشر است.
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در گروهی از بیماران بیخوابی ناشی از مشکالت
تن ّفسی وابسته به خواب است .این بیماران در خواب
دچار وقفۀ تن ّفسی یا آپنه میشوند و در نتیجۀ کمبود
هوای تن ّفسی یا در نتیجۀ تقلاّ یی که برای رفع آپنه
میکنند ،از خواب میپرند .این روال در خواب این
افراد مرتّب تکرار میشود؛ در نتیجه این بیماران به
محض اینکه به خواب میروند ،از خواب میپرند و در
حالی که سراسر شب را در رختخواب خود بودهاند و به
کمخوابی هم مبتال نیستند ،در تمام شب خواب عمیقی
نداشتهاند .خیلی از بیماران ممکن است این تقلاّ های
شبانه را به یاد نیاورند و تنها صبح هنگامیکه بیدار
میشوند ،دچار خستگی و سردرد باشند .تعدادی از این
بیماران افراد چاقی هستند که با کاهش وزن مشکلشان
حل میشود .ولی برای برخی از این بیماران روشهای
درمانی پیچیدهتری مورد نیاز است که برای درمان آن
متخصصان گوش و حلق و بینی مراجعه کنند.
باید به
ّ
بعضی از افراد هم به محض اینکه به خواب میروند،
دچار انقباضات عضالنی محکمیدر پاهایشان میشوند و
از خواب میپرند؛ این بیماران هم ممکن است خاطرهای
از وقایع شبانه به یاد نیاورند و تنها همبسترشان بتواند
مکرر پای آنها شرح حال راهنمایی
در مورد پرشهای ّ
کنندهای به روانپزشک بدهد .در تعدادی از بیماران به
جای پرش عضالت پا ،مورمور شدن شدیدی رخ میدهد
که بیمار ناچار از جابهجا کردن پاهایش میشود و در
نتیجه خواب او آشفته میشود.
بعضی از بیماران در مجموع مقدار خواب طبیعی
دارند ،ا ّما مشکلشان این است که ریتم خواب شبانهروزی
متفاوتی دارند .فرض کنید که به جای اینکه ساعت
دوازد ِه شب خوابآلوده شوند و ساعت هفت صبح
سرحال از خواب بیدار شوند ،ریتم خوابشان از ساعت سۀ
شب شروع میشود و تا ساعت ده صبح طول میکشد.
توجه به ساعت کاری معمول ،این افراد
در نتیجه با ّ
که سعی میکنند زودتر بخوابند تا صبح بتوانند زودتربیدار شوند -دو تا سه ساعت در رختخواب با بیخوابی
در جدالاند و صبح نیز خوابآلوده و کسل از خواب
بیدار میشوند .بنابراین وقتی فردی دچار بیخوابی
است ،روانپزشک بررسی دقیقی انجام میدهد و براساس
تشخیص علّت بیخوابی تصمیم میگیرد و درمان
میکند.
گاهی بیخوابی علل سادهتری دارد ،مث ً
ال بعضی افراد
داروهایی میخورند که ایجاد بیخوابی میکند و آنها
ّ
اطالع ندارند که بیخوابیشان در اثر مصرف داروهاست.
ضد فشار خون ،داروهای
برای مثال بعضی از داروهای ّ
ضد بارداری،
های
ص
قر
ضد صرع،
ّ
ضد آسم ،داروهای ّ
ّ
ضد افسردگی جدید
ترکیبات تیروئید و داروهای ّ
آشفتگی در خواب ایجاد میکنند ،بهویژه وقتی این
داروها بالفاصله قبل از خواب مصرف شوند ،احتمال این
مدتها از داروهایی
عارضه بیشتر است .بعضی بیماران ّ
خواص
استفاده کردهاند که یکی از آثار جانبی آنها
ّ
خوابآوری است و وقتی که بهطور ناگهانی این داروها را
قطع کردهاند ،دچار «بیخوابی برگشتی» شدهاند.
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یکی از مواردی که بیخوابی ایجاد میکند ،کافئین است که در چای،
قهوه ،چای سبز ،نوشابههای گازدار و شکالت مقدار زیادی از آن وجود دارد.
مصرف این مواد یکی دو ساعت قبل از خواب ممکن است علّت بیخوابی باشد.
بنابراین خیلی از افرادی که عادت دارند شب هنگام چای بنوشند ،ممکن است
نتوانند در ساعتی که مورد نظرشان است ،به خواب روند .این افراد با حذف
نوشیدن چای شبانه میتوانند در ساعت مطلوب به خواب روند .در مواردی نیز
بیخوابی ناشی از رعایت نکردن بهداشت خواب است و رعایت اصول بهداشت
خواب به رفع آن کمک میکند.

برخی از اصول بهداشت خواب بدین شرحاند:
ّ
محل خوابتان فقط برای خوابیدن استفاده کنید تا نسبت به
	• از
آن محل حالت شرطی برایتان به وجود آید؛ بنابراین تلویزیون نگاه
کردن و «چت کردن» (گفتگوی پیامکی یا اینترنتی) در رختخواب
را کنار بگذارید.
	• قبل از خواب از مصرف هر نوع دارویی که بیخوابی میآورد
و نیز موا ّد غذایی ایجاد کنندۀ بیخوابی مثل چای و قهوه خودداری
کنید .از طرفی موا ّد غذایی حاوی «تریپتوفان» مثل عسل ،گردو،
بادام ،موز ،کلم بروکلی و سویا کیفیت خواب را بهتر میکنند.
	• تحریکات فکری قبل از خواب ایجاد بیخوابی میکند .طبیعی
است که پس از تماشای یک فیلم هیجانانگیز و پرحادثه خوابتان
نبرد .مطالعه و موزیک آرام را میتوان جانشین تماشای فیلم کرد.
یکی از افرادی که از بیخوابی خود شاکی بود و ا ّدعا میکرد که
مدتی است دچار بیخوابی شده است و یکی دو ساعت طول میکشد
ّ
مهیج
تا خوابش ببرد ،هر شب چند ساعت را به تماشای فیلمهای ّ
میگذراند .طبیعی است که تحریک شدید نوری و صوتی از یک طرف
و تحریک هیجانی و عاطفی از طرف دیگر باعث میشود که سیستم
«آمادهباش» بدن ف ّعال شود .بدیهی است که پس از اینکه سیستم
«بیدار باش» بدن را به حداکثر ف ّعالیت رساندهایم ،نمیتوان انتظار
خواب را از بدن داشت.
ّ
حمام گرم قبل از
	• برنامۀ ف ّعالیت بدنی و ورزشی
منظمّ ،
خواب -که دمای بدن را باال ببرد -و روشهای آرامسازی عضالنی
(ریلکسیشن) نیز باعث بهبود وضع خواب میشوند.
	• سیگار کشیدن و استفاده از موا ّدی مثل الکل و حشیش نیز
باعث آشفتگی خواب میشوند؛ ترک برنامهریزیشدۀ این مواد باعث
بهبود وضع خواب میشود.
بنابراین برای درمان بیخوابی پزشک باید بررسی کاملی انجام دهد
و پس از تشخیص علّت بیخوابی ،درمان خاص آن طرحریزی شود .از
هیچ پزشکی انتظار نداشته باشید که بالفاصله پس از شنیدن شکایت
شما از بیخوابی دست به قلم ببرد و قرص خوابآور تجویز کند،
چنین کاری به ضرر شماست.
دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی
روانپزشک

www.drsargolzaei.com
https://telegram.me/drsargolzaei
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ایمن خانهتکانی کنید!
حساسیت پوستی و درد دست
کمردرد ،گردندرد ،مسمومیت ،تنگی نفسّ ،
و پا از رایجترین عوارض خانهتکانیهای نادرست و غیرایمن است؛ عوارضی
که با رعایت برخی اصول سادۀ ایمنی میتوان احتمال بروز آنها را به
حداقل رساند.
عامل کمردرد پس از انجام کارهای خانه ،معموالً بلند کردن اسباب و
اثاثیۀ سنگین منزل ،حمل نادرست اجسام سنگین و حرکت ناگهانی در
ناحیۀ کمر است .گرفتگی یا اسپاسم عضالنی هم از دیگر علل شایع کمردرد
محسوب میشود .در بیشتر موارد مجموعهای از فشارها و استرسهای
دکتر علیرضا مقتدری مختلف در طول زمان روی کمر وجود دارد که در اثر وقوع یک رویداد
خاص مثل حرکت ناگهانی یا بلند کردن یک جسم سنگین در ایّام خانهتکانی باعث شروع یا
تشدید درد میشود.
دوازده توصیه برای پیشگیری از کمردرد:
 -1در طول خانهتکانی تا جایی که برایتان مقدور است ،از بلند کردن اسباب و
اثاثیۀ سنگین منزل پرهیز کنید و به جای این کار از شیوههای جایگزین مانند
هلدادن یا کشیدن استفاده کنید.
ً
 -2قبل از بلند کردن یک جسم سنگین دقیقا مشخّ ص کنید که
میخواهید آن را کجا بگذارید و همیشه هنگام حمل جسم سنگین یادتان
باشد که آن را نزدیک به بدنتان نگه دارید.
 -3فقط اسباب و اثاثیهای را بلند کنید که وزن مناسبی دارند و
اگر نیاز به کمک داشتید ،تعارف را کنار بگذارید و حتماً از
یک یا چند نفر کمک بگیرید.
 -4از بلند کردن یک جسم
سنگین و چرخیدن بهطور
همزمان خودداری کنید .اگر
هنگام حمل یک جسم سنگین
نیاز به چرخیدن داشتید ،یادتان
باشد که از کمر نچرخید ،روی
پاهایتان بچرخید.
 -5وقتی میخواهید جسم سنگینی را
روی زمین بگذارید ،به جای خمکردن کمر،
زانوهایتان را خم کنید و جسم را روی زمین
قرار دهید.
 -6هنگام بلند کردن یک جسم سنگین
از روی زمین یا موقع جابهجا کردن آن
پشت خود را صاف نگه دارید و قوز نکنید؛
تحمل
زانوهایتان را خم کنید و برای ّ
وزن آن جسم به عضالت پایتان تکیه
کنید .این کار موجب میشود که فشار
ناشی از جسم سنگین به جای کمر به
مفصل ران شما منتقل شود و گرفتگی عضالنی
و درد ناگهانی عضالت ،بهخصوص کمردرد به سراغتان
نیاید.
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 -7هنگام بلند کردن اجسام سنگین بهتر
است که اول پاهایتان را به اندازۀ عرض شانهها
باز کنید ،سپس جسم مورد نظر را بلند کنید.
این کار باعث حفظ تعادل بدن میشود.
 -8هیچوقت نباید اشیای سنگین را بهطور
ناگهانی و سریع از زمین بلند کنید و هرگز در
حالی که جسمی را با یک دستتان بلند کردهاید،
سعی نکنید با دست دیگرتان جسم سنگین
دیگری را بلند کنید .اگر اصرار دارید که هر دو
جسم را بهطور همزمان حمل کنید ،ابتدا باری
را که در یک دستتان هست ،زمین بگذارید،
سپس هر دو جسم را همزمان با هم بلند کنید.
 -9وقتی در حال تمیز کردن در و پنجره یا
رنگکردن دیوار هستید ،برای دسترسی به نقاط
دورتر ،به جای آنکه دست خود را به آن سمت
دراز کنید ،از صندلی یا نردبان استفاده کنید.
 -10وقتی در حال گردگیری یا تمیز کردن
حمام هستید ،به جای خمشدن بیش از حد
وان ّ
از ناحیۀ کمر ،سعی کنید آرام بنشینید و کار
مورد نظرتان را انجام دهید.
مدت طوالنی مشغول کار
 -11اگر به ّ
در منزل هستید ،مرتّب و در فواصل ّ
منظم
استراحت کنید و تا جایی که برایتان مقدور
است ،بهطور متناوب تغییر وضعیت دهید.
 -12نه تنها پیشنهاد همسر و فرزندانتان
را برای کمک بپذیرید ،بلکه خودتان به آنان
پیشنهاد کمک بدهید تا عالوه بر کاستن از
فشارهای مضاعف به جسمتان ،موجب شوید تا
مشارکت و دلسوزی بیشتری بر فضای خانواد ه
حاکم شود.
سه توصیه برای پیشگیری از سقوط:
 -1اگر میخواهید از نردبان یا چهارپایه
استفاده کنید ،ابتدا از سطح اتّکای آن با زمین
کام ً
حد امکان از نردبانهای
ال مطمئن شوید و تا ّ
دوطرفه و استاندارد استفاده کنید.
 -2موقع پاککردن شیشهها و پنجرههای
منزل باید خیلی مراقب باشید و از رفتن روی
نردهها یا قرنیزهای آن اکیدا ً خودداری کنید.
 -3هنگام شستوشوی بخشهای فوقانی در،
پنجره و دیوار پس از هر دو تا سه دقیقه کار
مدت کوتاهی سرتان را پایین بیندازید و
مداومّ ،
به سر و گردنتان استراحت دهید.
دکتر علیرضا مقتدری
طب فیزیکی و الکترودیاگنوز و
*
ّ
متخصص ّ
تخصصي درد از آلمان
فوق
فلوشيپ
ّ

www.drmoghtaderi.ir
telegram.me/drmoghtaderi
drmoghtaderi_insta
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دت از تلفن
استفادۀ طوالنیم ّ
همراه احتمال خشکی چشم را
افزایش میدهد!

ایرنا :به گزارش پایگاه اینترنتی ایندیپندنت ،بیماری خشکی چشم و خستگی ناشی از
استفاده از ابزارهای دیجیتالی بسیار افزایش یافته است.
بسیاری از افراد با وجود ّ
اطالع از آسیبهای ناشی از خیرهشدن به صفحۀ نمایش
تلفنهای هوشمند ،همچنان زمان زیادی را برای وبگردی ،پرسه در شبکههای
اجتماعی یا بازی از طریق این تلفنها صرف میکنند .یک پژوهش جدید در کرۀ
مدت از تلفن
جنوبی نشان میدهد که در قیاس با آنچه تص ّور میشود ،استفادۀ طوالنی ّ
همراه آسیب بیشتری برای چشم دارد.
گزارش این پژوهش -که در مجلّۀ  BMC Opthalmologyمنتشر شد -نشان
مدت زیادی را برای بازی ،جستجو در شبکههای اجتماعی و
میدهد کودکانی که ّ
اینترنت از طریق تلفنهای هوشمند صرف میکنند ،عالئم ابتال به خشکی چشم در
آنان بیشتر است و در صورتی که تلفنهای هوشمند یک ماه در اختیار این کودکان
نباشد ،این عالئم کاهش مییابد.
بیماری خشکی چشم هنگامی رخ میدهد که چشمها به اندازۀ کافی اشک تولید
متورم و تحریک میشوند .وقتی به صفحۀ نمایش خیره
نمیکنند و در نتیجه قرمز،
ّ
میشویم ،کمتر پلک میزنیم ،به این معنی که الیۀ اشکی چشم ما خشک میشود و
خطر ابتال به خشکی چشم افزایش مییابد.
محقّقان برای این پژوهش وضعیت  916کودک کرهای بین هفت تا دوازده سال را
بررسی کردند .پس از معاینۀ چشم آنان مشخّ ص شد که  6.6درصد این کودکان مبتال
به خشکی چشم بودند که  97درصد آنان بهطور میانگین بیش از سه ساعت در روز
از تلفنهای هوشمند استفاده میکردند ،ا ّما  55درصد کودکان شرکتکننده در این
پژوهش روزانه تنها  37دقیقه از تلفن هوشمند استفاده میکردند و هیچ عالمتی که
بیانگر خشکی چشم باشد ،نداشتند.
پژوهشها نشان میدهد که خستگی دیجیتالی چشم یا احساس ناراحتی جسمی-
که پس از دو ساعت کار مستمر با صفحههای نمایش دیجیتالی نمود مییابد -در بین
بزرگساالن و کودکان رو به افزایش است .پژوهشگران بر اساس این بررسی توصیه
مدت استفاده از صفحۀ نمایش در طول روز نباید به اندازهای باشد که به
میکنند که ّ
سالمت چشم آسیب برساند .همچنین یک ساعت قبل از خواب و بیش از دو ساعت
مستمر در طول روز نباید از صفحۀ نمایش هیچ دستگاهی استفاده کرد.
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چرا دندانهایمان پوسیده

دکتر علی مرسلی

میشود؟

بسیاری از افراد با اینکه بهطور مرتّب از مسواک و نخدندان استفاده میکنند ،همواره مشکالت دهان و دندان
دارند و دندانهایشان دچار پوسیدگی میشود .این افراد از مراجعهکنندگان ثابت دندانپزشکی هستند و همیشه
از این قضیه شاکیاند که چرا با این همه رسیدگی و مراقبت باز هم دندانهایشان دچار مشکل میشود؛ یا چرا در
دوستان و بستگان افرادی وجود دارند که زیاد مراقب بهداشت دهان و دندانهای خود نیستند ،ا ّما دندانهای
سالمی دارند .در این مطلب سعی داریم چند ع ّلت اصلی را که با وجود رعایت بهداشت ،دندانها همچنان دچار
پوسیدگی و نیازمند درمان میشوند ،بیان کنیم .البته سالمت دهان صرف ًا به عدم پوسیدگی محدود نمیشود و
جنبههای مختلفی ازجمله سالمت لثه و بافتهای دهانی را شامل میشود.

در این مطلب تأکید بیشتر روی علل شیوع پوسیدگی است که در زیر به
آنها میپردازیم:

ژنتیک
در پژوهشهایی که در سالهای اخیر انجام شده ،تأثیر ژنتیک بر سالمت
دندانها بیش از پیش شناخته شده است .دندانپزشکان اغلب وقتی با سؤال
مراجعهکنندگان در خصوص علّت پوسیدگی دندانها با وجود رعایت بهداشت
خوب مواجه میشوند ،نقش ژنتیک را کمرنگ جلوه میدهند و بیشتر روی
روشهای اشتباه بهداشت و پیشگیری تأکید میکنند ،ا ّما حقیقت این است
که ژنتیک نقش پُررنگی در سالمت دندانهای ما دارد .البته عوامل محیطی
مهمی دارند.
و  ...هم نقش ّ
برخالف تص ّور عمومی نقش ژنتیک مختص به جنس دندانها نیست ،بلکه
ژنتیک بر میزان مصرف موا ّد قندی ما نیز تأثیر میگذارد .پژوهشها نشان
دادهاند که برخی از افراد بهطور ژنتیکی تمایل بیشتری به مصرف موا ّد قندی
دارند ،زیرا سوختوساز بدن آنان بیشتر روی مصرف قندها تنظیم شده است.
ژنتیک روی جنس ،استحکام و در معرض پوسیدگیبودن دندانهای ما
نیز تأثیر دارد .برخی افراد بهطور ژنتیکی مینای دندانی ضعیفتری دارند.
بعضیها به دلیل شلوغی دندانها ،تماسهای نامناسب دندانها و شکل
مستعد گیر غذایی و حضور نواحی غیرقابل تمیز
قرارگیری دندانها در فک،
ّ
شدن در بین دندانها و در ادامه پوسیدگی هستند.
ژنتیک از مسیر ژنهای چشایی ما هم میتواند روی پوسیدگی دندانهای
ما تأثیر داشته باشد .گفته شده است ،در افرادی که از نظر ژنتیکی قادر به
درک م ّزههای متن ّوعتری هستند ،تمایل به موا ّد قندی و در نتیجه پوسیدگی
کمتر است.
حد زیادی ژنتیک تعیین میکند و این
قوام و ترکیبهای بزاق را نیز تا ّ
قضیه نسبت مستقیمی با پوسیدگی دارد .بزاق بعضی افراد از نظر قوام ،عوامل
ایمنولوژیک و شیمیایی ممکن است اثر بازدارندۀ بیشتری نسبت به بقیه
داشته باشد.
میکروبها عامل شروع پوسیدگی دندانها محسوب میشوند .دستگاه ایمنی
ما تعیین و محدود میکند که چه نوع میکروبهایی بهطور طبیعی داخل دهان
خود داشته باشیم .اساس دستگاه ایمنی ما بر ژنتیک ما بنا نهاده شده است،
بنابراین ژنتیک از مسیر دستگاه ایمنی و حضور میکروبها هم میتواند بر
شیوع پوسیدگی افراد مختلف تأثیر داشته باشد .امروزه دانشمندان در تالشاند
ضد پوسیدگی را تولید کنند.
که بتوانند با شناسایی این مسیرها واکسن ّ

ناآشنایی با روشهای درست بهداشت و

پیشگیری
بیشتر مراجعهکنندگان ا ّدعا میکنند که مسواک
میزنند ،ا ّما بسیاری از آنان با روشهای درست مسواک
نمیزنند .یا زمان کمی را به این کار اختصاص میدهند ،یا
اینکه استمرار کافی ندارند .بهعالوه دندانپزشکان معتقدند
که نخدندان به اندازۀ مسواک و حتّی بیش از آن برای
سالمت و بهداشت دهانو دندانها نیاز است (هرچند که
امروزه تردیدهایی در مؤثّر بودن نخدندان مطرح شده ،ا ّما
میزان شواهد در مورد ناکارآمدی نخ دندان کافی نیست).
مکمل میتوانند کمک زیادی به
دهانشویهها به عنوان ّ
کاهش میزان پوسیدگی بکنند .فلوراید یک ما ّدۀ مؤثّر در
پیشگیری از پوسیدگی است و با روشهای مختلف مانند
استعمال خمیردندانهای حاوی فلوراید و  ...میتواند در
پیشگیری از پوسیدگی مؤثّر باشد.

دسترسی یا عدم دسترسی به دندانپزشکی
دسترسی به دندانپزشک تأثیر زیادی بر افزایش سطح
سالمت دهان و دندان دارد .بسیاری از درمانهای سادۀ
پیشگیری میتواند از بیدندانی و مشکالت متعاقب آن
در آینده جلوگیری کند .پوسیدگی یک بیماری یا علّت
میکروبی است و درمان زودهنگام میتواند از گسترش
بیشتر آن جلوگیری کند .برداشت زودهنگام پالکهای
میکروبی میتواند مانع آثار منفی آنها بر دندانها و لثهها
بشود .عالوه بر این ،آموزشها و توصیههای ارائهشدۀ
دندانپزشک به مراجعهکنندگان دندانپزشکی نیز میتواند
برای افزایش بهداشت دهان و دندان مفید باشد .در مورد
تعداد دفعات مراجعه به دندانپزشک توصیههای متن ّوعی
وجود دارد ،ولی به نظر میرسد که بهتر است سالی یکبار
به دندانپزشک خود سر بزنید.

رژیم غذایی و عادت غذایی
یکی از مهمترین عوامل شناختهشدۀ ایجاد پوسیدگی در
دندانهای افراد مختلف ،رژیم غذایی است .رژیمهای غذایی نرم
و حاوی قند زیاد -که در چند قرن اخیر در نسل بشر جایگزین
بیشتر رژیمهای قدیمی شده -تأثیر زیادی در شیوع پوسیدگی
داشته است .مصرف نوشیدنیهای حاوی قند هم در جوامع امروز
افزایش یافته است .ریشۀ بسیاری از مشکالت دندانی افراد به
همین رژیم غذایی برمیگردد .کودکانی که با شیشۀ شیر در
طول روز تغذیه کردهاند ،یا افرادی که بهتناوب در ساعات طوالنی
از موا ّد قندی استفاده میکنند ،شیوع بیشتری از پوسیدگی را
نشان میدهند .سوء تغذیه هم در سنین رشد دندانی در کاهش
مخربی ایفا کند .عادتهای
استحکام دندانها میتواند نقش
ّ
غذایی مانند مکیدن لیمو و استفاده از موا ّد سایندۀ دندان ،سیگار
مخدرها نیز میتوانند برای سالمت دهان مضر باشند.
و ّ

محیط و جغرافیا
محیط و جغرافیا بر میزان سالمت دهان و دندانهای ما میتواند
نقش داشته باشد .میزان فلوراید آب آشامیدنی و دسترسی به موا ّد
غذایی یا محصوالت حاوی فلوراید در نواحی مختلف جغرافیایی متن ّوع
است .اقلیمهای سرد ممکن است که مصرف بیشتر موا ّد قندی حاوی
انرژی باال را ایجاب کنند .در مورد فلوریداسیون آب آشامیدنی اینجا
را بخوانید.
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درمانهای دندانپزشکی بیکیفیت
یکی از علل مشکالت دندانی با وجود رعایت موارد بهداشتی ،علل
ایاتروژنیک یا مواردی است که درمانهای دندانپزشکی باعث ایجاد
آنها میشوند .برای مثال یک ترمیم نامناسب که گیر غذایی دارد،
ممکن است بهجای اینکه نقش حفاظتی داشته باشد ،باعث پوسیدگی
یا مشکالت لثهای بیشتری هم بشود .یک درمان ریشۀ نامناسب
ممکن است باعث عفونت بافتهای اطراف دندان ازجمله استخوان
فک و حتّی از دست رفتن دندان شود .البته این موارد نسبت به سایر
عوامل ایجادکنندۀ مشکالت دندانی شیوع بسیار پایینی دارند.
آیا میتوانیم از پوسیدگی دندانها پیشگیری کنیم؟
اثر ژنتیک را نمیتوان بر داشتن دندانهای سالم رد کرد ،ولی
حقیقت این است که بسیاری از مسیرهایی که ژنتیک از طریق آنها
میتواند در سالمت یا بیماری دهان و دندانهای ما نقش ایفا کند،
به وسیلۀ خود ما قابلکنترل و تغییرند .یک برنامۀ بهداشتی دهان و
دندان صحیح ،مراجعۀ پیشگیرانه به دنداپزشک و داشتن یک رژیم
ضد پوسیدگی میتواند دندانهای ما را سالم نگه دارد.
غذایی درست ّ
هرچند که برخی افراد به دالیل ژنتیکی ممکن است که حتّی با وجود
رعایت نکردن این موارد دندانهای سالمی هم داشته باشند ،ا ّما در
بیشتر افراد با رعایت این موارد میتوان به سطح باالیی از سالمت
دهان و دندانها نائل شد.
دکتر علی مرسلی
تخصصی اندودانتیکس
بورد
ریشه،
درمان
ص
متخص
* دندانپزشک،
ّ
ّ

www.drmorsali.com
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دندانها کمبود
ویتامین  Dرا نشان
میدهند!

ایسنا :به گزارش سینت ،پژوهشگران دانشگاهی در کانادا
با بررسی اجسادی از سالهای  1700تا  1800دریافتند
که دندانها میزان کمبود آفتاب بدن را نشان میدهند.
بررسیهای پژوهشگران دانشگاه مکمستر کانادا -که روی
دندانهای اجساد دفنشده در شهر کبک فرانسه انجام
شد -نشان داد که ناهنجاریهای تشکیلشده در الیههایی
از دندان -که موا ّد زیر مینای دندان است -در طول سالها
حاکی از میزان دریافت ویتامین  Dبدن است .این کشف
بسیار مهم است ،چراکه ّ
اطالعاتی دربارۀ کمبود ویتامین
 Dمیدهد که منجر به شناسایی بیماری نرمی استخوان
میشود و در پیشگیری از این بیماری بسیار مؤثّر است.
براساس یافتههای تیم دانشگاه مکمستر ،در حالی
که به نظر میرسد این بیماری و مسائل مربوط به آن
مغلوب شده ،ا ّما هنوز هم یک میلیارد نفر در سراسر جهان
درگیر این بیماری هستند .سالمت دندان و لثه بر سالمت
بدن مؤثّر است و از راههای دیگر هم میتواند نشاندهندۀ
سالمتی افراد باشد ،مثل بیماریهای پوکی استخوان
و آلزایمر که بر سالمت دهان و دندان تأثیر میگذارند.
یافتههای این پژوهش در مجلّۀ Archaeological
 Scienceمنتشر شده است.

تأثیر جرم دندان بر سکتۀ
مغزی و قلبی!
جامجمآنالین :محقّقان دریافتهاند که احتمال ابتال به
حملۀ قلبی یا سکتۀ مغزی در افرادی که دندانهای خود
را جرمگیری میکنند ،کمتر است .این پژوهش نشان
داده است افراد مس ّنی که به بهداشت دهان و دندان خود
سنوساالن خود -که به این
اهمیت میدهند ،نسبت به هم ّ
ّ
توجهی ندارند -کمتر در معرض خطر حملۀ قلبی
موضوع ّ
یا سکتۀ مغزی قرار میگیرند.
در واقع در جرمگیری دندان ،پالکهای بستهشده
تجمع
روی دندان یا لثه پاک میشود .این پالکها محل ّ
باکتریهایی است که میتواند به بیماری لثه منجر شود.
از آنجا که بیماری لثه را عفونت باکتریایی ایجاد میکند،
پژوهشگران تص ّور میکنند این بیماری با حملۀ قلبی یا
سکتۀ مغزی ناشی از بیماری مزمن التهاب رگهای خونی
ارتباط دارد .درمان بیماری لثه میتواند سطح موا ّد التهابی
در خون را کاهش دهد.
ثابت شده است جرمگیری دندان با  31درصد کاهش
خطر حملۀ قلبی در آینده و  15درصد کاهش سکتۀ مغزی
مرتبط است.

 23فروردين ،روز دندانپزشک بر تمامی
همکاران دندانپزشک مبارک باد

دندانها بدون استفاده از مواد ّ
مصنوعی پُر میشوند!
ایرنا :به گزارش مدیکالساینس ،پژوهشگران با استفاده از دارویی موسوم به
 Tideglusibتوانستند پوسیدگی دندان موشها را بدون استفاده از موا ّد
مصنوعی ترمیم کنند .با وجود اینکه دندانها توانایی محدودی در ترمیم خود
با استفاده از سلولهای بنیادی دارند ،در صورت تأمین سلولهای بنیادی الزم
برای آنها این توانایی بهبود چشمگیری مییابد .ترمیم دندان با استفاده از این
شیوه به معنای حفظ ساختار و بافت طبیعی آن است.
در این شیوه از سلولهای بنیادی برای ترمیم بافت زندۀ دندان -که پالپ نام
دارد -استفاده میشود .سلولهای بنیادی در این شیوه به سلولهایی تبدیل
خاصی را در بافت دندان برعهده دارند.
میشوند که وظایف ّ
پالپ نرم داخل دندان دربرگیرندۀ رگهای خونی و اعصاب دندان است و
پوسیدگی میتواند این بافت زنده را از بین ببرد .در چنین شرایطی معموالً
بیماران تحت درمان ریشۀ دندان یا عصبکشی قرار میگیرند و در نهایت دندان
خود را از دست میدهند .هنگامی که دندان دچار پوسیدگی میشود ،بدن الیۀ
نازکی روی بافت پالپ ایجاد میکند تا مانع سرایت پوسیدگی به آن شود ،ا ّما
این عملکرد بدن در مورد پوسیدگیهای شدید کارایی ندارد .موا ّد مصنوعی
مورد استفاده برای پُرکردن دندان نیز با وجود ترمیم عملکرد دندان هرگز
امکان بازیابی موا ّد معدنی و ترکیبات ساختاری بافت دندان را فراهم نمیکنند
و باالخره باید موا ّد قدیمی از دندان خارج شده و با موا ّد جدید جایگزین شوند.
بعد از چندبار تکرار این شیوۀ درمانی نیز در نهایت دندان کشیده میشود.
محقّقان در این پژوهش با استفاده از نوعی اسفنج قابل جذب از جنس
کالژن مقدار مناسبی از داروی  Tideglusibرا روی سوارخهای ایجادشدۀ
دندان موش قرار دادند .پس از شش هفته اسفنج کام ً
ال جذب شد و بافت
جدید دندان جایگزین آن شد .داروی  Tideglusibدر ابتدا به عنوان درمانی
برای بیماری آلزایمر معرفی شد ،ا ّما هرگز کارایی آن در درمان این بیماری به
توجه به اینکه تحقیقات یادشده در مراحل اولیه است ،هنوز
اثبات نرسید .با ّ
راه درازی تا استفادۀ تجاری از آن باقی مانده است .نتایج این پژوهش در مجلّۀ
 Scientific Reportsمنتشر شده است.

