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برجستگی یا قوز شست پا
انحراف شست پدیدۀ شایعی در انگشتان
پا به شمار میرود و در نود درصد موارد
در زنان اتّفاق میافتد .کجی شست پا را
هالوکس والگوس مینامند .هالوکس به
معنای شست و والگوس به معنای انحراف
به سمت خارج است.
ع ّلت هالوکس والگوس

دکتر علیرضا مقتدری
این بیماری ممکن است زمینۀ خانوادگی
داشته باشد و بیمار ممکن است همین مشکل را در پدر ،مادر ،خواهر
یا برادر خود هم دیده باشد .پوشیدن کفش نامناسب مثل کفشهایی
با پنجۀ تنگ و باریک و کفشهای پاشنهبلند از مهمترین علل
متأسفانه نود درصد زنان کفشهایی
ایجادکنندۀ این بیماری است.
ّ
میپوشند که برایشان تنگ است.

درمان هالوکس والگوس

جراحی قابل درمان
اغلب موارد انحراف شست پا بدون نیاز به عمل ّ
است .پزشک ارتوپد معموالً در ابتدا سعی میکند بدون انجام عمل
جراحی این عارضه را درمان کند و تنها در صورت عدم مو ّفقیت
ّ
جراحی بگیرد .طبق یک قاعدۀ کلّی اگر
ممکن است تصمیم به ّ
جراحی نیاز ندارد.
انحراف شست پا درد نداشته باشد ،لزوماً به عمل ّ
حتّی در مواردی که این انحراف همراه درد باشد ،در بسیاری از اوقات
میتوان با پوشیدن کفش مناسب درد را از بین برد.

در پوشیدن کفش به نکات زیر د ّقت کنید:

 هیچوقت معیار شما برای انتخاب اندازۀ کفش شمارهای که روی
آن نوشته شده ،نباشد .این اندازهها برحسب شکل و سازندۀ کفش
متفاوت است.
 همیشه کفش را به پا کرده و امتحان کنید .کفشی را انتخاب
حد امکان به شکل پایتان باشد .در بسیاری از افراد یک
کنید که تا ّ
پا بزرگتر از پای دیگر است .کفشتان را برحسب پای بزرگتر خود
انتخاب کنید.
 کفش را در عصرها بخرید ،چون در این موقع از روز پای شما در
حداکثر اندازۀ خود است.
جراحی
درمان ّ

غیرجراحی است .اگر این
قاعدۀ ک ّلی ،شروع درمان با روشهای
ّ
جراحی میتواند به شما کمک کند.
روشها مؤثّر واقع نشدند ،عمل ّ
جراحی
 85تا  90درصد کسانی که برای درمان انحراف شست ّ
شدهاند ،از نتیجۀ درمان راضیاند.
دکتر علیرضا مقتدری
تخصصي درد از آلمان
طب فیزیکی و الکترودیاگنوز و فلوشيپ فوق ّ
ّ
متخصص ّ

www.drmoghtaderi.ir
drmoghtaderi
drmoghtaderi
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گفتوگو با دکتر سیّد حمیدرضا باقری
متخصص گوش و حلق و بینی
ج ّراح و
ّ

خونریزی بینی؛

ا ّتفاقی ساده که میتواند
جدی باشد!
ّ

بچه که بودیم با خونریزی بینی سرگیجه میگرفتیم،
ّ
میترسیدیم و پدر و مادرمان مضطرب میشدند .ا ّما این
اتّفاق بارها در زندگی اکثر ما ،چه در سنین پایین و چه در
دورههای بعدی ،افتاد ولی باید بدانیم این به معنای ساده
بودن و ساده گرفتن خونریزی بینی نباید باشد؛ چراکه
جدیای را برای بعضی
همین موضوع ساده میتواند خطرات ّ
افراد بهوجود آورد .خشکی ،حرارت و گرمای هوا با منبسط
کردن و درنتیجه پاره شدن مویرگهای ظریف داخل بینی
مهمترین ع ّلت خونریزی بینی در فصل تابستان است .در
این باره مصاحبهای ترتیب دادیم با دکتر س ّید حمیدرضا
باقری ،که در ادامه میخوانید.
گفتوگو :ناهید آهنگری

جناب دکتر! لطف ًا در ابتدا دربارۀ میزان شیوع خونریزی بینی
در بین افراد جامعه در فصلهای مختلف سال توضیح بفرمایید.

خونریزی بینی شایعترین اورژانس گوش و حلق و بینی است که
حدود شصت درصد افراد جامعه در طول زندگی حداقل یکبار به آن
دچار میشوند؛ از این میزان شش درصد بستری میشوند و نیاز به
مداخالت پزشکی پیدا میکنند .تخمین زده شده که خونریزی بینی
هر سال از هر  100000نفر  108نفر را درگیر میکند .با اینکه اعتقاد
عموم جامعه بر این است که خونریزی بینی بیشتر در فصل گرما و
تابستان اتّفاق میافتد ،منابع علمی این مطلب را تأیید نمیکنند و
متعددی این موضوع را تأیید کردهاند که
حتّی برعکس ،مقاالت علمی
ّ
ّ
خونریزی بینی در فصل سرما بیشتر است .علت آن هم میتواند تعداد
زیاد سرماخوردگی در این فصل و خشکی و شکنندگی مخاط بینی
ناشی از آن ،همچنین تأثیر سیستمهای گرمایشی محیط کار یا منزل
بر خشکی بینی و درنتیجه خونریزی حاصل از آن باشد.
ی شدنشان کمتر از
خانمهای در سنین باروری میزان بستر 
گروههای س ّنی دیگر است که ممکن است به دلیل وجود هورمون
استروژن و اثر محافظتکنندۀ آن بر عروق بینی باشد.

مستعد خونریزیاند یا خیر؟
خاصی از بینی
ّ
آیا مناطق ّ

خونریزی بینی اساساً از نظر آناتومیک به دو دستۀ قدامی و
ّ
محل خونریزی بینی معموالً در
خلفی تقسیم میشود :شایعترین
قسمت قدامی تیغۀ میانی بینی (شبکۀ عروقی کسلباخ) قرار دارد که
خوشبختانه هم دیدن آن برای پزشک سادهتر است (نیاز به اقدامات
تشخیصی بیشتر مثل آندوسکوپی ندارد) و هم کنترل آن چه برای
خود بیمار و چه برای پزشک سادهتر است .خونریزیهای خلفی بینی
که از قسمتهای عقبتر بینی ایجاد میشوند -بهمراتب شدیدترندو کنترل آنها اغلب نیاز به مداخالت پزشکی (شامل آندوسکوپی یا
تامپون بینی) دارد.
شریان اتموییدی خلفی

شریان اتموییدی قدامی

شریان اسفنوپاالتین

دالیل خونریزی بینی چیست؟

واقعیت این است که ع ّلت خونریزی بینی در اکثریت موارد
ناشناخته است و در مواردی که علّت مشخّ ص است ،معموالً ضربات
جراحی جزء شایعترین عللاند .چنانچه
بینی ،تودههای بینی و ّ
بخواهیم تنها بهصورت فهرستوار تعدادی از علل آن را بیان کنیم -
بهجز علل ذکر شده در باال -به این موارد اشاره میکنیم:
دستکاری بینی ،اجسام خارجی ،شکستگی بینی ،سرماخوردگی و
سینوزیت ،برخی بیماریهای سیستمیک (مثل وگنر) ،انحرافات قابل
توجه تیغۀ بینی ،استفاده از اسپریهای موضعی داخل بینی ،فشار
ّ
خون باال (اگرچه هنوز رابطۀ علّت و معلولی آن با خونریزی بینی
اثبات نشده است) و بدخیمی خونی (مثل لوکمی).

شبکۀ عروقی کسلباخ
شریان پاالتین بزرگ

شریان لبی فوقانی
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اگر خونریزی شدید نباشد ،برای اقدامات اولیه در منزل
چه کارهایی را میتوان برای کنترل آن انجام داد؟

خاصی
چنانچه بیما ِر مبتال به خونریزی بینی ،بیماری زمینهای ّ
ضد
حد طبیعی است و از داروهای ّ
ندارد و از نظر سالمت عمومی در ّ
انعقاد خون (مثل وارفارین یا آسپرین) استفاده نمیکند و میزان
خونریزی وی شدید نیست ،میتوان برای اقدام اولیه از وی خواست
مدت حدود بیست
که در سمتی که بینی دچار خونریزی شده ،به ّ
دقیقه قسمت نرم و نه استخوانی دیوارۀ بینی را به تیغۀ میانی بینی
فشار دهد ،درحالیکه سرش مختصری به جلو خم باشد تا خون
بینی را نبلعد و ظرفی را جلوی دهانش نگه دارد تا بتوان از میزان
خونریزی تخمینی به عمل آورد.
خونریزی بینی شایعترین
اورژانس گوش و حلق و بینی
است که حدود شصت درصد
افراد جامعه در طول زندگی
حداقل یکبار به آن دچار
میشوند
سوزاندن رگهای بینی چیست؟

سوزاندن عروق بینی یا در اصطالح «کوتر»
متخصص آن
کردن بینی -که اساساً پزشک
ّ
را انجام میدهد -درواقع روشی برای تخریب
رگی است که مسئول خونریزی بینی است.
بینی انسان یکی از بافتهای بسیار پُرعروق
بدن است و هر کدام از این عروق به هر دلیلی
پاره شوند ،میتوانند عامل خونریزی باشند،
بنابراین چنانچه اقدامات اولیۀ ذکرشده نتواند
بهخوبی خونریزی را کنترل کند ،یا اینکه بعد
مجددا ً اتّفاق بیفتد ،پزشک
از کنترل ،خونریزی ّ
ممکن است تصمیم به کوتر بینی بگیرد،
بهخصوص در گروه اطفال که کوتر کردن بینی
آنان با دشواریهایی همراه است ،گهگاه پزشک
بیمار را به استفاده از پمادهای نرمکنندۀ بینی
تشویق میکند .سه روش کلّی برای کوتر بینی
وجود دارد:
 کوتر حرارتی که امروزه کمتر استفاده
میشود.
 کوتر الکتریکی
 کوتر شیمیایی (با مواردی مثل
تریکلرواستیک اسید یا نیترات نقره)
برای انجام کوتر بینی در خونریزیهای
قدامی نیازی به اتاق عمل یا بیهوشی نیست
و آن را بهراحتی در شرایط سرپایی میتوان
انجام داد.

آیا همۀ خونریزیهای بینی نیاز به تامپون کردن دارند؟

ّ
محل دقیق خونریزی بینی ،چه با
پک داخل بینی یا تامپون زمانی انجام میشود که
استفاده از چراغ پیشانی و چه با استفاده از آندوسکوپ ،دیده نشود و پزشک نتواند رگ
توجه به استفاده از تامپونهای قابل
مسئول خونریزی بینی را کوتر کند .البته امروزه با ّ
جذب (سرجی سل) -که صدمۀ کمتری به مخاط بینی میزنند -تامپونهای سنگین
و دردناک قدیمیتر کمتر استفاده میشوند.
توجه در مورد برخورد با بیمار مبتال به خونریزی بینی این است که الگوریتم
نکتۀ قابل ّ
واحدی در این زمینه وجود ندارد و کشورهای مختلف پروتکلهای متفاوتی دارند ،ولی
الگوریتم زیر از یکی از معتبرترین کتب گوش و حلق و بینی برگرفته شده است:

• ارزیابی اولیۀ بیمار
• احیای بیمار از نظر حجم داخل عروقی
• رگگیری
• اصالح عیوب انعقادی
• معاینه با چراغ پیشانی بعد از ساکشن لخته
• کوتر شیمیایی یا الکتریکی
کنترل نشده

تماس با اندوسکوپیست باتجربه در صورت امکان
حسی موضعی)
آندوسکوپی و کوتر الکتریکی (با بی ّ

اگر
اندوسکوپیست
در دسترس
نبود

خونریزی دوباره یا عدم توانایی در کنترل ،تامپون با سرجی سل
 12تا  24ساعت صبرمیکنیم اگر تکرار شد تامپون برداشته شود.
بستن شریان اسفنوپاالتین
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کیست مچ دست
از عالئم تا درمان

تومور یا ورم روی مفصل یا پوشش تاندون (بافت اتّصالدهندۀ عضله به استخوان) را کیست گانگلیون یا کیست مچ
دست میگویند که شبیه به کیسۀ ممل ّو از مایع (کیست) است و درون آن ما ّدۀ ژالتینیمانن ِد بدون رنگ ،ش ّفاف،
چسبنده و سفتی وجود دارد .کیست بر حسب اندازه ممکن است سفت باشد یا حالت اسفنجی داشته باشد.
کیستهای دست در میان زنان شیوع بیشتری دارد و هفتاد درصد بیماران بیست تا چهل سال سن دارند .کیستهای
دست بهندرت در کودکان زیر ده سال دیده میشود و عموماً در پشت دست روی مفصل مچ دست ایجاد میشود .البته
گاهی در سمت داخلی و پایین کف دست نیز دیده میشود .کیستهای پشت مچ دست هنگام خم کردن رو به جلوی
مچ برجستگی بیشتری مییابند .این کیست بهندرت در محلهای زیر نیز ایجاد میشود:
 پایۀ انگشتان ،روی کف دست؛ در این حالت کیست به شکل برآمدگیهای کوچکی به اندازۀ نخود است.
دکتر مح ّمدحسین سپهریان
 نوک انگشت؛ دقیقاً زیر پوست ،در این حالت کیست را کیست مخاطی میگویند.
دالیل ایجاد شدن کیست مچ دست
دلیل ایجاد شدن کیست مچ دست مشخّ ص نیست .براساس یک
نظریه ،آسیبدیدگی (تروما) باعث متالشی شدن و از بین رفتن
بافت مفصل میشود و کیستهای کوچکی شکل میگیرد که پس
مدتی به تودۀ بزرگتر و آشکارتری میپیوندد .ا ّما محتملترین
از ّ
نظریه این است که در ابتدا شکافی در کپسول مفصل یا غالف
تاندون ایجاد میشود و سپس بافت مفصل از آنجا خارج میشود.
عالئم کیست مچ دست
 کیست مچ دست معموالً بهصورت برجستگی یا توده در
اندازههای مختلف دیده میشود.
 کیست معموالً نرم و ثابت است و قطر آن بین یک تا سه
سانتیمتر است.

 ورم بهتدریج یا بهصورت ناگهانی بروز مییابد ،ممکن است
مدتی
کیست کوچکتر شود یا حتّی بهمرور از بین برود ،ا ّما پس از ّ
دوباره ایجاد شود.
 بیشتر کیستهای مچ دست با قدری درد همراهاند که معموالً
مکرر شروع میشود ،ا ّما بیش از 35
پس از آسیبدیدگی حاد یا ّ
درصد کیستها بهجز برجستگی مشهود عالمت دیگری ندارند.
 درد بروزیافته معموالً مزمن است و با حرکت دادن مفصل
تشدید میشود.
ِ
انگشت درگیر
 چنانچه کیست به تاندون متّصل باشد ،بیمار در
احساس ضعف میکند.
ضرورت مراجعه به پزشک
پیشنهاد میشود چه در صورت بروز عالئم ،چه در صورت بدون
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عالمت بودن کیست برای معاینه به پزشک مراجعه کنید .پزشک پس
اطمینان خاطر را به شما
ِ
از معاینه و تشخیص کیست مچ دست این
میدهد که جایی برای نگرانی نیست و بهترین برنامۀ درمان را نیز
آرامش خاطر خود و درمان مناسب با
پیشنهاد میدهد .بنابراین برای
ِ
متخصصان کلینیک پیشگام تماس بگیرید.
ّ
معاینه و آزمایش
معموالً معاینۀ بالینی برای تشخیص کیست مچ دست کافی است.
پزشک گاهی برای اطمینان بیشتر با سرنگ یا اولتراسوند مقداری از
مایع داخل کیست را خارج میکند .تصویر اولتراسوند (سونوگرافی)
از طریق رفتوبرگشت امواج صوتی روی بافتهای مختلف بهدست
میآید و در این تصویر مشخّ ص میشود که آیا برجستگی کیستیک
(ممل ّو از مایع) است یا جامد و یکپارچه است .همچنین پزشک به
کمک اولتراسوند تشخیص میدهد که آیا رگ خونی یا شاهرگ عامل
ایجاد توده است یا خیر .پزشک در صورت بزرگ یا جامد بودن توده
معرفی میکند.
جراحی ّ
یا درگیر بودن رگهای خونی ،بیمار را برای ّ
امآر آی (تصویربرداری رزونانس مغناطیسی) برای مشاهدۀ مچ دست
انجام میشود و ارزش تشخیصی خوبی برای کیست مچ دست دارد.
یکی از موانع این روش تشخیصی هزینۀ زیاد آن است.
درمان
خودمراقبتی در خانه
تهیهشده
درمان خانگی در گذشته ،استفاده از ضمادهای مختلف ّ
از تخم پرندگان و گرم کردن بود .بیماران حتّی یک کتاب سنگین را
برای از بین بردن کیست روی آن میگذاشتند ،ا ّما این نوع درمانها
دیگر پیشنهاد نمیشود ،چون نهتنها مانع عود کردن کیست نمیشوند،
بلکه در واقع آسیبدیدگی بیشتری را در پی دارند.
درمانهای محافظهکارانه و نگهدارنده
پزشکان معموالً در ابتدا یکی از روشهای محافظهکارانۀ زیر را برای
درمان کیست مچ دست استفاده میکنند و
در صورت مؤثّر نبودن آنها در نهایت انجام
جراحی را پیشنهاد میدهند:
ّ
• تحتِنظر قرار دادن وضعیت کیست:
کیست مچ دست سرطانی نیست و گاهی
بهخودیخود از بین میرود .پزشک در صورت
عدم بروز عالئم آزاردهنده پیشنهاد میدهد
مدتی
که اقدام
خاصی انجام نشود و برای ّ
ّ
وضعیت کیست مالحظه شود تا اطمینان
حاصل شود که تغییر غیرمعمولی بهمرور
زمان در کیست رخ نمیدهد .این روش
محافظهکارانهترین رویکرد درمانی است.
ضد التهاب :داروها درد و
• داروهای ّ
تحریک مربوط به التهاب ناشی از حرکت
دادن ناحیۀ اطراف کیست را کاهش میدهند.
• بیحرکت نگه داشتن :استراحت توده
را کوچکتر میکند و ف ّعالیت مداوم گاهی
اوقات باعث بزرگتر شدن کیست میشود.
کیست بزرگ و برآمده جدا از داشتن ظاه ِر
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ناخوشایند ،فشار روی عصبهای اطراف کیست را افزایش میدهد و
طبی یا آتل میتوان
باعث بروز درد میشود .بنابراین با بستن مچبند ّ
کیست را کوچکتر کرد و عالئم آن را کاهش داد .پزشک به موازات
خاصی را برای بازیابی قدرت و دامنۀ حرکتی
کاهش درد ،تمرینهای ّ
مدت بیحرکت بودن مچ دست تجویز میکند.
از دسترفته در ّ
• تخلیۀ مایع کیست :پزشک اطراف کیست را بیحس و مایع
داخل کیست را با سوزن خارج میکند .این عمل درد را کاهش
حدی برطرف میکند؛ با
میدهد و محدودیت دامنۀ حرکتی را تا ّ
این حال این راهکار دائمی نیست ،چون ریشۀ اتّصالدهندۀ کیست
به مفصل یا تاندون زیر کیست برداشته نمیشود .این عمل معموالً
در مطب پزشک انجام میشود و نیازی نیست که بیمار به کلینیک
سرپایی مراجعه کند یا در بیمارستان بستری شود.
غیرجراحی
جراحی و بعضی درمانهای
ّ
• فیزیوتراپی :پس از ّ
متخصص فیزیوتراپی تمرینهایی را
شود.
گاهی فیزیوتراپی انجام می
ّ
برای حرکتدادن مفصلها به بیمار آموزش میدهد تا ورم و ناراحتی
کاهش یابد .بهعالوه بیمار تمرینهایی را برای افزایش هماهنگی،
انعطافپذیری و قدرت دست فرامیگیرد .هدف از درمان بازیابی
بیشینۀ عملکرد دست و مچ دست است.
ج ّراحی
حسی یا گزگز
جراحی برداشتن کیست در صورت دردناک بودن ،بی ّ
ّ
دست یا انگشتان و مختل شدن عملکرد مچ دست -بهویژه چنانچه
ِ
ِ
دست پُرکاربرد باشد -ضرورت مییابد.
دست درگیر
اقدامهای پس از انتخاب درمان
پس از تأیید تشخیص کیست مچ دست و انتخاب درمان مناسب،
اقدامهای متفاوتی بر پایۀ درمان انتخابی صورت میگیرد:
 oپزشک پس از تخلیۀ مایع کیست از بیمار میخواهد تا مفصل
را در اولین فرصت ممکن پس از عمل حرکت دهد.
جراحی هفت تا ده روز با پوشش
 oمفصل به احتمال زیاد پس از ّ

دلیل ایجاد شدن
کیست مچ دست
ّ
نیست.
مشخص
براساس یک نظریه،
آ سیب د ید گی
(تروما) باعث متالشی
شدن و از بین رفتن
بافت مفصل میشود
و کیستهای کوچکی
شکل میگیرد که
مدتی به تودۀ
پس از ّ
بزرگتر و آشکارتری
میپیوندد.

سختی (اسپلینت) بسته میشود تا مفصل حرکت نکند.
 oبراساس پژوهشهای اخیر ،بسته بودن مچ دست
مدت طوالنی به مفصل آسیب میزند و بهکار گرفتن
به ّ
زودهنگام آن پس از اتمام درمان مفید است.
جراحی به مطب
 oپزشک از بیمار میخواهد پس از ّ
مراجعه کند و در صورت لزوم تحت درمان فیزیوتراپی یا
کاردرمانی قرار گیرد .برنامۀ مراقبت پس از درمان اولیه
بر پایۀ نیازهای هر بیمار تعیین میشود.

پیشگیری
از آنجا که دلیل بروز کیست مچ دست مشخّ ص نیست،
دشوار میتوان راهکارهای مشخّ صی را برای پیشگیری از آن
ارائه داد .مراجعۀ زودهنگام به پزشک و شروع سریع درمان
برای جلوگیری از مشکالت احتمالی آتی پیشنهاد میشود.

دکتر مح ّمدحسین سپهریان
طب فیزیک و توانبخشی
ّ
متخصص ّ
نشانی :تهران ،ستّارخان ،ابتدای پاتریس لومومبا ،پالک
 ،۱۴طبقۀ پنجم ،واحد  ۷تلفن021-۶۶۵۷۶۹۹۱ :

www.darmanedard.ir
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ضربۀ مغزی چه آثاری دارد؟
مغز از بافتی نرم تشکیل شده و با خون و مایع مغزی -نخاعی مشروب میشود .وقتی فردی دچار ضربۀمغزی میشود،
مغز ناگهان درون جمجمه تکان میخورد و به استخوان جمجمه -که در جهت مقابل است  -برخورد میکند .گاهی
این حالت با نیرو و قدرت بسیار شدیدی اتّفاق میافتد .در ضربۀ مغزی عملکرد مغز بهطور مو ّقت تغییر میکند که
شدت ضربۀ مغزی
گاهی عوارض جبرانناپذیری ب ه دنبال دارد .گاهی این حالت چند لحظه طول میکشد و گاهی ّ
توجه داشته باشید که اگر عالئم حتّی برای چند لحظۀ کوتاه هم بروز کنند ،باز
به ّ
حدی است که فرد بیهوش میشودّ .
ممکن است خطرناک باشند.
مغز در حقیقت فرماندۀ ّ
کل بدن و ارگانی بسیار پیچیده است .تف ّکر ،درک ،حسهای دقیق ،حرکات ،تعادل ،شنوایی،
ساختمان بسیار مهم
بینایی ،هماهنگی بین بخشهای مختلف بدن و ...همه با سالمت مغز معنی پیدا میکنند .این
ِ
دکتر حسامالدّین اصغرنیا با پردههای مختلفی پوشیده شده و داخل محفظهای به نام مایع مغزی -نخاعی ( )CSFاحاطه شده و عالوه بر اعمال
حدی اثر حفاظتی ساختمانهای مختلف بر مغز را تقویت میکند.
متعدد دیگر تا ّ
ّ

شدت آسیب مغزی
اگر ضربه شدید باشدّ ،
هم بیشتر است که معموالً این حالت در
دوچرخهسواران ،موتورسواران و تصادف با
اتومبیل دیده میشود .ضربۀ مغزی شدید یک
اورژانس پزشکی محسوب میشود و فرد باید
فورا ً به بیمارستان منتقل شود .اگر مغز بهطور
مدت
جدی آسیب ببیند ،مشکالت بیمار طوالنی ّ
ّ
خواهد بود و ممکن است بیمار در حرکت،
یادگیری یا صحبت کردن با مشکل روبهرو
شود .البته در بیشتر مواقع بعد از ضربۀ خفیف،
فرد به حالت طبیعی برمیگردد .اگر تعداد
جدیتر
ضربههای مغزی زیاد باشد ،مشکالت ّ
و شدیدتر میشود .این حالت در فوتبالیستها
و بوکسبازان بیشتر دیده میشود .اینکه فرد
بعد از ضربۀ مغزی چه حالتهایی پیدا میکند،
ِ
شدتِ
بافت مغز در داخل جمجمه
آسیب
ِ
به ّ
بستگی دارد .گاهی هشیاری فرد از دست
میرود و برای چند ثانیه تا چند دقیقه غش
شدت ضربه کم
میکند و به اغما میرود .گاهی ّ
و فرد هوشیار است ،ا ّما دچار فراموشی میشود
و لحظاتی کوتاه قبل از ضربه و بالفاصله بعد از
آن را فراموش میکند.
در بیشتر افرادی که دچار ضربۀ مغزی
مدت
شدهاند ،حالت گیجی و خیرگی برای ّ
کوتاهی بهوجود میآید؛ آنان حس میکنند
که روی ابرها هستند و میلرزند .همچنین اگر
بخواهند راه بروند یا ف ّعالیتهای عا ّدی داشته
باشند ،بهعلّت گیجی نمیتوانند این کارها را
انجام دهند .احتمال ته ّوع و استفراغ بعد از
ضربۀ مغزی نیز وجود دارد .سردرد خفیف برای
مدت چند روز یا بیشتر در اکثر این افراد دیده
ّ
میشود.
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گاهی در موارد شدید امکان خونریزی مغزی یا
آسیب به بافت ظریف مغز وجود دارد .در این موارد
مدت ،گیجی شدید و
احتمال بیهوش شدن طوالنی ّ
حدی که فرد نام افراد ،مکانها
فراموشی وجود دارد ،در ّ
مکرر
استفراغ
آورد.
ی
نم
یاد
و گاهی حتّی نام خود را به
ّ
و سردرد شدید نیز دیده میشود.
تأثیر ضربۀ مغزی بر حافظه
ضربۀ مغزی ممکن است به بخشهایی از مغز -که
کار ذخیرهسازی ّ
اطالعات را انجام میدهند -آسیب
ّ
برساند .به همین دلیل بیمار تاریخ تولد خود را یا آنچه
باعث بروز این مشکل شده ،بهسختی به یاد میآورد.
برخی فراموشیها پس از ضربۀ مغزی طبیعی است ،ا ّما
به مرور زمان باید به حالت قبل باز گردد .افرادی که
دچار ضربات مغزی شدیدتر میشوند ،حافظۀ خود را
مدت طوالنیتری از دست میدهند.
برای ّ
ضربۀ مغزی ممکن است به بخشهایی از مغز -که
به تعادل و راه رفتن کمک میکنند -آسیب برساند .در
نتیجه ممکن است بیمار دچار سرگیجه شود .بهعالوه
ممکن است بخشهایی مربوط به بینایی مغز دچار
آسیب شوند .درمان جسمیو دیگر روشهای توانبخشی
باعث بهبود و تعادل حرکت پس از ضربه میشوند.
پس از وارد شدن ضربه به سر ممکن است فرد
آسیبدیده دچار مشکالت خُ لقی شود .بیش از نیمیاز
افراد آسیبدیده دچار عالئم افسردگی ازجمله ناراحتی
و بیخوابی مداوم میشوند .برخی دیگر عالئمی از
نوسانات خُ لقی نشان میدهند ،لحظهای میخندند و
لحظهای دیگر گریه میکنند .برخی هم دچار عصبانیت
یا اضطراب شدید میشوند.
بلندمدت ضربۀ مغزی
آثار
ّ
برخی از آثار ضربۀ مغزیِ شدید تا آخر عمر باقی
میماند .مشکالت فکری ،حرکتی و کنترل عواطف
ممکن است بهراحتی برطرف نشوند؛ بهویژه اگر
ضربات زیادی به سر وارد شده باشد ،به عنوان مثال
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد ضربۀ مغزی در
نتیجۀ ورزش خطر بروز زوال عقل (دمانس) ،بیماری
پارکینسون و دیگر اختالالت مغزی را بیشتر میکند.
عالئم ضربه به سر
• عالئم ضربۀ مغزی خفیف
• عالئم ضربۀ مغزی شدید
عالئم ضربۀ مغزی خفیف
عالئم آسیب مغزی میتواند آنی باشد ،یا پس از
هفتهها و روزها خود را بروز دهد .ممکن است فرد
مدت خیلی
هوشیاری خود را از دست ندهد یا به ّ
کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) بیهوش شود .فرد
ممکن است تا چند روز پس از ضربه احساس گیجی
و آشفتگی کند.

عالئم ضربۀ مغزی خفیف شامل موارد زیر است:
	• سردرد
	• احساس گیجی و سبک بودن سر
	• سرگیجه
حساسیت به نور ،ناتوانی در حرکت دادن چشمها،
	• تاری دید ،دوبینیّ ،
خسته شدن سریع چشمها در حرکات چشمی یا نابینایی
	• زنگ زدن گوشها
	• احساس طعم بد در دهان
	• خستگی و بیحالی
	• اختالالت خواب ،بیخوابی یا خواب بیش از حد
توجه ،تف ّکر و قضاوت
	• اختالل در تمرکز حافظهّ ،
	• برهم خوردن تعادل بدن
	• اشکال در بلع و گفتار
	• ُکند شدن اندیشیدن ،تکلّم و خواندن
	• تغییر در رفتار ،خُ لقوخو ،افسردگی ،اضطراب ،تحریکپذیری
	• عالئم بدون تغییر میمانند یا رو به بهبودی میروند .تشدید عالئم بیانگر
آسیبهای حادتر است.
	• عالئم ضربۀ مغزی شدید
	• از دست رفتن هوشیاری ،منگی و خوابآلودگی
	• فشار خون و سرعت تن ّفس
	• تش ّنج
	• شکستگی جمجمه ،کوفتگی صورت ،جراحت پوست سر و ورم سر
	• خروج مایع مغزی نخاعی از بینی ،دهان یا گوشها
	• سردرد پایدار ،شدید و تشدید شونده
	• تحریکپذیری ،تغییر در شخصیت و رفتار و هیجانات
	• بیقراری ،فقدان هماهنگی حرکتی
	• ناتوانی در حرکت دادن یک یا چند عضو بدن یا گرفتن و سوزنسوزن
شدن آنها
	• سفتی گردن
	• حالت ته ّوع و استفراغ تکرار شونده
	• تغییر در اندازۀ مردمک چشمها
	• اختالل و از کار افتادن حواس بینایی ،شنوایی ،بویایی و چشایی
	• ناتوانی در بیدار شدن از خواب
	• از دست دادن کنترل مثانه و مدفوع.
الدین اصغرنیا
دکتر حسام ّ
تخصصی مغز و اعصاب و ستون فقرات
بورد
ّ
نشانی :گلسار ،روبهروی پمپ بنزین ،جنب داروخانة دکتر ّ
فخار تلفن33119254 :
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ضعف حافظه در به یاد آوردن نام اشخاص
مشکل فراموش کردن نام اشخاص چیزی است که
کمابیش در بیشتر ما وجود دارد و گاهی نیز آزاردهنده
است و برخی مواقع هم باعث شرمساری ما میشود.
این در شرایطی است که همین آدمهایی که حافظۀ
اسمی بدی دارند ،ممکن است در زمینههای دیگر،
حافظۀ مناسبی داشته باشند .ا ّما چرا چنین است و چرا
سپردن
بهصورت اختصاصی حافظۀ ما در زمینۀ به یاد
ِ
اسمها خوب نیست؟
دکتر علیرضا مجیدی
دکتر «دین بوئونومانو» ،استاد نوروبیولوژی دانشگاه
 UCLAعلّت این مسئله را چنین توضیح میدهد:
مغز انسانها پیچیدهترین چیز شناختهشده در دنیاست .مغز برای خود،
خاصی از
محدودیتها و نواقصی دارد .یکی از این مشکالت این است که ما انواع ّ
ّ
اطالعات را با دشواری به ذهن میسپاریم ،مث ً
ال یک ردیف از اعداد یا اسم اشخاص
خاصی به هر
اسم
شما
که
مطلب
این
تکامل،
روند
در
که
است
این
مشکل
را.
ّ
شخص اختصاص بدهید و آن را به ذهن بسپارید ،یک عملکرد نسبتاً تازه است و
هنوز که هنوز است ،مغز ما به اندازۀ کافی برای این کار تکامل پیدا نکرده است.
اطالعات را در پیوند با ّ
درواقع مغز ما دوست دارد که هر ت ّکه از ّ
اطالعات دیگر
ذخیره کند و وقتی ت ّکهای از ّ
اطالعات بدون پیوند واضح با چیزهای دیگر باشد،
به خاطر سپردنش برای ما دشوار میشود .در ادامه با ذکر یک مثال این مطلب را
سادهتر توضیح میدهم.
این توضیح موسوم به پارادوکس ق ّناد /ق ّناد است .تص ّور کنید که در جریان یک
مدت پرواز
پرواز با آقای خوشمشرب ،نکتهسنج و بذلهگویی آشنا شدهاید که همۀ ّ
متوجه میشوید که او یک فروشگاه
سرگرمتان میکند .در جریان مکالمه با او
ّ
ق ّنادی و شیرینیپزی دارد .سالها بعد اگر از شما دربارۀ این سفرتان بپرسند ،به
احتمال زیاد آن مرد را به یاد خواهید آورد و میگویید با آقای جالب ق ّنادی آشنا
شدهبودم و . ...حال تص ّور کنید که در پرواز دیگری با یک فرد جالب دیگر آشنا
شوید؛ او از هر دری برایتان سخن میگوید ،مث ً
ال تحلیل خوبی از مطالب سیاسی
و اجتماعی دارد و خودش را آقای فرهاد ق ّناد معرفی میکند؛ از مالقات با او نیز
خیلی خوشوقت میشوید و در پایان از هم خداحافظی میکنید .حال اگر چند
سال بعد آن سفر را به یاد بیاورید ،چند درصد احتمال دارد که بتوانید به یاد
بیاورید نام آن مرد ،آقای ق ّناد بوده است؟ پس ما عملکرد و حرفۀ یک شخص را
خاصی دارد و با تداعی و
بهتر از نام او میتوانیم به ذهن بسپاریم .مغز ما معماری ّ
ربط دادن ت ّکههای ّ
اطالعات با یکدیگر بهتر میتواند چیزها را به حافظه بسپارد.
ا ّما چطور میتوانیم بر مشکل به یادآوردن نامها غلبه کنیم؟

گاهی واقعاً از یاد بردن نامها برای برخیها باعث شرمساری و یک نقطهضعف
عمده محسوب میشود .شما ممکن است عملکرد کاری خیلی خوبی در شرکت
بردن گاهوبیگاه نامها نتوانید ارتباط
داشته باشید ،ا ّما به دلیل همین مشکل از یاد
ِ
متوجه نقطهضعف شما
بقیه
ّ
اجتماعی خوبی برقرار کنید و گاهی هم ممکن است ّ
بشوند و شما را دست بیندازند.
چند ترفند برای غلبه بر این مشکل:

ی موبایل
• نوشتن نامها در گوش 
ّ
نوشتن نامها در گوشی موبایلتان یک راه حل مقطعی و نهچندان مناسب است.
توصیه میکنم فقط در مورد اشخاصی که خیلی بهندرت میبینید ،از این ترفند
استفاده کنید.

• اراده کنید
خیلی وقتها ما ناآگاهانه مغزمان را وارد یک دورۀ
تنبلی و رخوت میکنیم .اگر آگاهانه به خودمان بقبوالنیم
توجه کنیم،
که هنگام آشنایی با شخصی باید به نامش ّ
اوضاع خیلی بهتر میشود.
• تمرکز
میزان تمرکز خود را بیشتر کنید .تمرینهای ذهنیای
توجه و تمرکز شما را افزایشدهند،
انجام دهید که میزان ّ
مانند حل کردن جدول.
• تکرار
نام اشخاصی را که فراموش کردهاید و بعد به یاد
آوردهاید ،چند بار پیش خود تکرار کنید.
• ارتباط دادن و تداعی
یک داستان جالب ذهنی در مورد یک شخص درست
کنید ،مث ً
ال اگر اسم رئیس شرکتی آقای ق ّناد است ،به خودتان
بهصورت یک شبهداستان کاذب بگویید :در ضمن رئیس
شرکت ما با وجود اینکه مدیر این شرکت خدمات ارتباطی
است ،خیلی شیرینی دوست دارد و مغازۀ ق ّنادی هم دارد.
دکتر علیرضا مجیدی
پزشک عمومی

ساسان

سعید

مسعود

www.1pezeshk.com
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ده قدرت اعجابانگیز جهشهای ژنتیکی

نسترن فرهادیان

1

همۀ انسانها ژنوم مشابهی دارند ،ا ّما دلیل این همه تن ّوع در صفات مختلف انسانی تفاوت در بیان ژنها
و محیط پیرامون افراد است .وقوع این گوناگونیها اکثرا ً بسیار معمول و شایع است ،مانند تفاوت در
رنگ موها ،قد و خصوصیات چهره .ا ّما گاهی صفتی در یک جمعیت به گونهای ظاهر میشود که باعث
خاص آن جمعیت نسبت به بقیۀ نژاد انسان میشود که به این تغییرات ژنتیکی در اصطالح
ایجاد تمایز
ّ
«جهش» گفته میشود .البته برخالف تص ّور عموم همۀ این جهشها مضر نیستند و برعکس این تمایزها
خاصی بخشیده
گاه به نفع انسان نیز هستند .در این نوشتار به ده صفت -که به دارندگان آن برتری
ّ
است -اشاره میشود:

باال نرفتن کلسترول
در حالی که اکثر ما همیشه نگران این
هستیم که چطور مصرف غذاهای سرخشده،
تخممرغ یا هر چیزی را که در لیست غذاهای
باالبرندۀ کلسترول قرار دارد محدود کنیم،
ی و ترسی
عدۀ کمی از مردم هستند که میتوانند بدون هیچ نگران 
ّ
هرچه دلشان میخواهد بخورند .درواقع مهم نیست که این افراد چه
میخورند ،کلسترول بد یا  LDLدر این افراد وجود ندارد .در حقیقت
این افراد با یک جهش ژنتیکی -که کپیهای ف ّعال ژن  PCSK9در
آنان وجود ندارد -به دنیا میآیند .معموالً تولّد با یک ژن گمشده
بدشانسی و به نوعی نقص محسوب میشود ،ا ّما در این مورد به نظر
میرسد که عوارض جانبی مثبتی در پی داشته باشد.

2

مقاومت به HIV
مشکالت زیادی میتوانند باعث نابودی گونۀ
انسان شوند ،به عنوان مثال برخورد شهاب
سنگها ،نابودی هستهای یا تغییرات شدید
آبوهوایی؛ ولی شاید ترسناکترین آنها چند
ویروس خیلی بیماریزا باشد .اگر یک بیماری خاص جمعیتی را
عدۀ کمی -که
مورد تهاجم قرار دهد ،احتمال زنده ماندن تنها برای ّ
نسبت به آن بیماری ایمنی دارند -وجود دارد .برخی از مردم دارای
یک جهش ژنتیکیاند که کپی پروتئین  CCR5را غیرف ّعال میکند.
بنابراین افرادی که دچار فقدان این پروتئیناند ،ویروس HIV
نمیتواند وارد سلولهای بدنشان شود و این دسته از افراد با یک
شانس بزرگ در برابر بیماری ایدز مقاوماند.

زپشكي و سالمت
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مقاومت به ماالریا
خاصی مقاومت باالیی نسبت به بیماری ماالریا دارند .این افراد درواقع ناقالن بیماری کشندۀ
افرادی وجود دارند که بهطور ّ
دیگری به نام کمخونی داسیشکل هستند ،ا ّما این مشکل ژنتیکی آنان باعث میشود که در برابر نیش پشۀ آنوفل -که عامل
بیماری ماالریاست -مصون باشند.

مقاومت به سرما
مردمی که در قطب یا مناطق
خیلی سرد زندگی میکنند ،بهنوعی
با یک شیوۀ جدید زندگی وفق پیدا
کردهاند .سؤالی که مطرح میشود
این است که آیا این افراد یاد گرفتهاند که چطور در سرمای
شدید زنده بمانند ،یا آنان از نظر بیولوژیکی متفاوتاند؟
پاسخهای فیزیولوژیک به دمای پایین در افراد مقیم
مناطق سرد نسبت به افراد ساکن در مناطق با آبوهوای
معتدلتر متفاوت است .بهنظر میرسد حداقل بخشی از
این تفاوت منشأ ژنتیکی داشته باشد .علّت این است که
اگر فردی به منطقۀ بسیار سردی مهاجرت کند و حتّی
چند دهه هم در آنجا زندگی کند ،هیچگاه بدنش آن
سطح از تطابق مشابه افراد ساکن در سیبری را نشان
نمیدهد .تحقیقات نشان داده که حتّی سیبریهای بومی
خیلی بیشتر از روسهای غیربومی -که در همان محل
زندگی میکنند -نسبت به سرما مقاوماند .افراد ساکن در
مکانهای سرد میزان متابولیسم پایهشان پنجاه درصد
باالتر است .همچنین آنان میتوانند دمای بدنشان را بهتر
از سایر مردم حفظ کنند .تعداد غدد عرق نیز در بدن این
دسته افراد کمتر است.
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قابلیت زندگی در ارتفاعات
چه چیزی به افرادی که در نپال زندگی میکنند
اجازه میدهد که در این مناطق کماکسیژن زنده
بمانند؟ آیا این افراد سوپر قهرمان هستند؟
مردم ّتبت در ارتفاعی حدود چهار هزار متر باالی
سطح دریا ،جایی که اکسیژن هوایی که تن ّفس میکنند چهل درصد کمتر از
اکسیژن مناطق همسطح دریاست ،زندگی میکنند .در حقیقت در گذر قرنها
بدنشان با این آبوهوای کماکسیژن تطبیق پیدا میکند و آنان ششهای
بزرگتر و با ظرفیت باالتری دارند که به آنان اجازه میدهد در هر بار تن ّفس
هوای بیشتری استنشاق کنند.
همچنین برخالف مردم ساکن ارتفاعات پایین -که در اکسیژن کم بدنشان
گلبولهای قرمز بیشتری تولید میکند -این افراد در این شرایط گلبول قرمز
کمتری تولید میکنند .درست است که وجود گلبولهای قرم ِز بیشتر اکسیژن
بیشتری به بدن میرساند ،ولی این اثر مو ّقتی است و در گذر زمان خون فرد
را غلیظتر میکند و میتواند باعث ایجاد لختههای خونی و مشکالتی مرگآور
شود .محقّقان دریافتهاند که این تطابقها ژنتیکی است و تنها تظاهرات
ظاهری نیستند .این تغییر ژنتیکی در ژن  EPAS1که مسئول تولید یک
پروتئین تنظیمی است ،رخ میدهد که یک پروتئین تنظیمی کد میکند
 .این پروتئین وظیفۀ شناسایی اکسیژن را برعهده دارد و تولید گلبولهای
قرمز را کنترل میکند .درواقع این تغییر ژنتیکی اجازه نمیدهد که تعداد
گلبولهای قرمز افراد ساکن ارتفاعات باال خیلی افزایش یابد.

ایمنی به یک بیماری مغزی
در اواسط قرن بیستم مردم قبیلهای در گینه
نو بیش از پیش از یک بیماری همهگیر به نام
«کورو» رنج میبردند که یک بیماری مغزی
کشنده بود که با خوردن بقیۀ انسانها شیوع
پیدا کرده بود .کورو یک بیماری پریونی در انسانها و گاو است (جنون
گاوی) .همانند تمام بیماریهای پریونی ،کورو مغز را با حفرههایی
شبیه اسفنج از بین میبرد .فرد مبتال از کم شدن حافظه و عقل،
تغییرات شخصیتی و صرع رنج میبرد .در بعضی مواقع افراد مبتال تا
طی یک سال
چند سال زنده میمانند ،ولی مبتالیان به کورو اغلب ّ
میمیرند.
در قبایل آدمخوار این بیماری رواج دارد ،ا ّما همۀ افرادی که به آن
مبتال میشوند ،نمیمیرند .افرادی که زنده میمانند گونهای از یک
ژن به نام  G127Vدارند که آنان را نسبت به این بیماری مصون نگه
میدارد .در میان افراد قبیلۀ آدمخوارها این ژن تکثیر شده و مثالی از
انتخاب طبیعی در انسانهاست.

7

خون طالیی
انواع گروههای خونی و سیستمهای
نامگذاری مختلفی در دنیا وجود دارد که
معروفترین آن سیستم  ABOاست.
همۀ ما گروههای خونی  A،B ، Oو
 ABرا میشناسیم که هر کدام آنتیژن  Rhسطح گلبولهای
قرمزشان تعیینکنندۀ مثبت یا منفی بودنشان است .با وجود
این ،نوعی گروه خونی بسیار نادر به نام  Rh-nullوجود دارد.
این گروه خونی همانطور که از نامش پیداست ،هیچگونه
آنتیژن Rhندارد .از آنجا که این گروه خونی به دلیل نداشتن
هیچگونه آنتیژن در سلولهای خونی قرمز میتواند به هر
فردی داده شود« ،گروه خونی طالیی» لقب گرفته است .تعداد
افراد با گروه خونی طالیی بسیار کم است ( 43نفر تا سال
 )2010و از آنجا که به این افراد فقط میتوان همین نوع خون
را تزریق کرد ،گروه خونی  Rh-nullبسیار باارزش و حیاتی
شمرده میشود.

13

8

ش ّفاف دیدن
زیر آب
چشمهای بیشتر
حیوانات برای دیدن
زیر آب یا در هوا (نه
طراحی شده است .چشم انسان در
هر دو) ّ
هوا (و نه در آب) خوب میبیند .هنگامی
که ما سعی میکنیم چشمهایمان را زیر
آب باز کنیم ،تار میبینیم که به دلیل
غلظت مشابه آب با مایعات درون چشمان
ماست که میزان نور شکستهشده را -که
میتواند به چشم ما وارد شود -محدود
میکند .گروهی از افراد ملقّب به Moken
توانایی ش ّفاف دیدن زیر آب حتّی تا عمق
 22متری را دارند .این افراد بیشتر عمر
خود را روی قایق میگذرانند و شغلشان
ماهیگیری و جمع کردن صدف به
روشهای س ّنتی و بدون تجهیزات امروزی
است Moken .ها عادت کردهاند که حالت
چشمشان را زیر آب عوض کنند تا شکست
نور اذیّتشان نکند .دید این افراد در زیر آب
دو برابر بهتر از افراد عا ّدی است.
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استخوانهای فوق متراکم
فرایند پیر شدن با مشکالت فیزیکی بسیاری همراه است که یکی از
آنها کم شدن حجم و تراکم استخوانهاست که باعث شکستگیهای
عدهای از مردم
اجتنابناپذیر استخوان ،قوز ستون فقرات و ...میشودّ .
در جمعیت آفریقایی با نژاد هلندی ژنی دارند که باعث افزایش تودۀ
استخوانی در طول زندگیشان میشود .درحقیقت جهشی در ژن  SOSTاست که پروتئین
اسکلروتین را -که تنظیمکنندۀ رشد استخوانهاست -کنترل میکند.

10

افرادی که به خواب کمتری نیاز دارند
اگر تص ّور میکنید که بعضی از مردم تعداد ساعتهایشان در شبانهروز
بیشتر از شماست ،به این دلیل است که این افراد ساعتهای بیشتری
بیدارند .افرادی غیرمعمول وجود دارند که میتوانند شش ساعت یا کمتر
بخوابند .این افراد الزاماً قویتر یا خشنتر از ما نیستند و به بدنشان یاد
ندادهاند که با میزان خوابِ کم ،عملکرد صحیح انجام دهد ،بلکه آنان یک جهش نادر ژنتیکی
در ژن  DEC2دارند که باعث میشود از نظر فیزیولوژیک بدنشان به خواب کمتری نسبت به
میانگین افراد عا ّدی نیاز داشته باشد .این افراد کمتر میخوابند ولی مشکالتی را که بقیۀ مردم از
کمخوابی به آن دچار میشوند ،هیچوقت تجربه نمیکنند .به عبارتی دیگر گفته میشود جهش
در ژن  DEC2باعث میشود این افراد بهطور مفید بخوابند و هرچه خواب مفیدتر و عمیقتر
باشد ،نیاز بدن به آن کمتر است .این تن ّوع ژنتیکی تنها در یک درصد افراد وجود دارد.

نسترن فرهادیان
مؤسسة فنّاوریهای نوین پزشکی مهر
کارشناس ارشد ژنتیک و عضو کادر درمانی ّ

تأثیر پنیر و ماست بر احتمال بروز سرطان سینه عکس
هم است!
ایرانارتوپد :لبنیات ازجمله باارزشترین غذاهای انسان و از بزرگترین
منابع کلسیم محسوب میشود .محقّقان در یک پژوهش جدید آثار
متناقضی را در تأثیر پنیر و ماست در افزایش و کاهش احتمال بروز
سرطان سینه مشاهده کردهاند .پژوهش آنان نشان داده که مصرف مقدار
زیاد پنیر چدار و پنیر خامهای میتواند احتمال ابتال به سرطان سینه در
زنان را افزایش دهد و مصرف زیاد ماست تأثیر معکوس دارد و میتواند
احتمال بروز سرطان سینه را کم کند.
سرطان سینه ازجمله شایعترین سرطانها در زنان است و پژوهشهای
قبلی تأثیر رژیم غذایی در بروز این سرطان را نشان داده بود .محقّقان در
پژوهش خود  1941زن مبتال به سرطان سینه و  1237زن بدون سرطان
را بررسی کردند و نشان دادند در آنانی که لبنیات زیاد مصرف میکنند،
احتمال بروز سرطان سینه پانزده درصد کم میشود.
وقتی پژوهشگران ماست و پنیر را بهصورت جداگانه بررسی کردند،
نتایج تفاوت کرد؛ به این صورت که در زنانی که ماست زیادی مصرف
کرده بودند ،احتمال بروز سرطان سینه  39درصد کاهش یافته بود و
در آنانی که پنیر زیاد بهخصوص پنیر چدار و پنیر خامهای مصرف کرده
بودند ،احتمال بروز سرطان سینه  53درصد افزایش یافته بود .نتایح
این پژوهش در مجلّۀ Current Developments in Nutrition
منتشر شده است.
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اوتیسم؛

بیایید والدین را آگاه کنیم

دکتر روشنک کدیور

در دو شمارۀ قبل مختصری دربارۀ اوتیسم نوشتیم و گفتیم که تشخیص اوتیسم براساس اختالل در ارتباط اجتماعی و
درگیری رفتارهای تکراری یا عالیق عجیب و غریب استوار است ،ا ّما آیا این همۀ سرگذشت افراد مبتال به اوتیسم است؟
پژوهشگران این رشته معتقدند که مرکز و ریشۀ کلیۀ مشکالت افراد مبتال به اوتیسم عدم توانایی در برقراری ارتباط
است .این اختالل هم در ارتباط دریافتی و هم در ارتباط ارسالی است .نیمی از کودکان مبتال به اوتیسم بهخوبی صحبت
نخواهند کرد و آنانی هم که صحبت خواهند کرد ،ارتباط کالمی نخواهند داشت (دونلن .)1985 ،بنابراین ناتوانی در
استفادۀ مؤثّر در ارتباط میتواند باعث ایجاد رفتارهای چالشی در آنان شود.
زمانی که شخصی قادر به نشان دادن درخواستها ،نیازها ،مخالفتها و احساساتش نباشد و نتواند دیدگاه و درخواست
دیگران را درک کند ،بهسوی روشهای نامتعارفی برای ایجاد ارتباط میرود .بنابراین اوتیسم بهطور مستقیم باعث رفتارهای
چالشی نمیشود ،بلکه فرایند زمینهساز آن ،اینگونه اختالالت رفتاری را -که خارج از کنترل شخص است -توجیه میکند.

مث ً
ال کودک مبتال به اوتیسم تقاضای رفتن از یک محیط را دارد،
ا ّما قادر به بیان خواستهاش نیست و شروع به خودزنی میکند ،فریاد
ِ
پشت این
میکشد ،سرش را به دیوار میکوبد و ، ...ا ّما حقیقتی که
رفتار پنهان شده ،چیست؟
عدم توانایی
در برقراری ارتباط

ارتقای آگاهی در افرادی که با کودکان مبتال به اوتیسم در
اهمیت است .اگر اطرافیان بدانند که رفتار کودک
ارتباطند ،حائز ّ
نشدن صحیح نیست،
لجبازی محسوب نمیشود و به دلیل تربیت
ِ
آنگاه میتوانند به فرد مبتال به اوتیسم کمک کنند .زمانی که با
روشهای کمکی قادر به برقراری ارتباط میشوند ،از میزان بروز
اینگونه رفتارها کاسته میشود.

میتوان ذکر کرد که رفتار درواقع یک شکل از ارتباط است.
گاهی ما خواستههایمان را با روشی جدا از صحبت بیان میکنیم،
مثل واکنشهای چهرهمان (اخم ،لبخند ،شانه باال دادن و سر تکان
دادن) .در حالی که افراد مبتال به اوتیسم کمبود نشان دادن ارتباط
غیرکالمی دارند و ارتباط غیرکالمی دیگران را نیز درک نمیکنند.
محرکهای محیطی مثل صدا ،نور ،لمس و...
برخی از آنان به
ّ
واکنش غیرمعمول دارند؛ در نتیجه خواستههای درکنشده ،نیازهای
قابل فهم دیگران آنان را میآزارد .ا ّما
پاسخنداده ،مخالفتهای غیر ِ
آنچه ما میبینیم چیست؟ گاز گرفتن دستشان ،کوبیدن سرشان به
دیوار ،باال و پایین پریدنهای بیمعنی ،فریادهای گوشخراش و سایر
رفتارهای نامناسب.
بنابراین طبیعت این رفتارهای نامناسب باید درک شود و براساس
آموزشهای دادهشده به افرادی که با فرد مبتال به اوتیسم در
ارتباطاند ،برخورد مناسب ارائه شود.
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توجه به اینکه منشأ اصلی اوتیسم اختالل در برقراری ارتباط است ،با روشهای مداخله و
با ّ
وسایل کمکی ،از عکس و نقّاشی و ویدئو تا رایانه و اسباب تولید کنندۀ صدا میتوان به این افراد
کمک کرد و کیفیت زندگی آنان و خانوادههایشان را باال برد .ا ّما باید درنظر داشت که در مداخالت
درمانی نمیتوان از یک روش خاص برای همۀ آنان استفاده کرد .درمانگر باید شناخت کافی از نقاط
ق ّوت ،میزان توانایی ارتباط ،ضریب هوشی ،وجود اختالالت همراه مثل تش ّنج یا بیماریهای دیگر
داشته باشد و براساس یافتهها ،روش مناسب مداخلۀ درمانی را اعمال کند.
حال که میزان شیوع اوتیسم در جامعه در حال افزایش است ،باید سعی کنیم برای یاری ،بیشتر
بدانیم و کمتر قضاوت کنیم.
وقتی یک گل جوانه نمیدهد ،شما محیط پرورشش را اصالح
وقتی یک گل جوانه نمیدهد،
میکنید تا رشد کند ،نه گل را! «الکساندر د ِ ِن هیجار»
شما محیط پرورشش را اصالح
دکتر روشنک کدیور
متخصص کودکان و نوزادان و دانشجوی رشتۀ اوتیسم و علوم رفتاری
ّ
کودکان کالج موهاک کانادا
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی ،طبقة دوم
تلفن33731306 :

پیشبینی احتمال ابتالی
کودکان به اوتیسم با
دقّت  96درصدی
ایرنا :به گزارش روزنامۀ دیلیمیل ،اوتیسم یا
درخودماندگی نوعی اختالل رشدی از نوع روابط اجتماعی
است که با رفتارهای ارتباطی -کالمی غیرطبیعی مشخّ ص
میشود .عالئم این اختالل تا پیش از سه سالگی بروز
میکند و علّت اصلی آن ناشناخته است .این اختالل در
پسران شایعتر از دختران است.
ا ّما اکنون پژوهشگران دانشگاه نورث کارولینا با ابداع
یک اسکن مغزی میتوانند احتمال ابتال به این اختالل
را با  96درصد د ّقت در نوزادان شش ماهه پیشبینی
کنند .این اسکن نشان میدهد که کدام مناطق از مغز
این نوزادان به هم متّصل و هماهنگ است و کدام مناطق
اینگونه نیستند.
پژوهشگران با این ّ
اطالعات میتوانند پیشبینی کنند
که کدام نوزادان ناهنجاریهایی در اتّصاالت مغزی خود
دارند که آنان را بیشتر در معرض خطر ابتال به اوتیسم
قبل از دو سالگی قرار میدهد.
پیش از این نیز پژوهشگران دانشگاه نورث کارولینا
در پژوهشی دیگر برای تشخیص تفاوتها در آناتومی
مغز -که نشان میدهد کدام نوزادان در سنین نوپایی به
اوتیسم مبتال میشوند -از امآرآی استفاده کردند.
اوتیسم درمانی ندارد ،ا ّما این پژوهش نشان میدهد
طراحیشده برای
که مداخلۀ زودهنگام با درمانهای ّ
کمک به توسعۀ ارتباطات مهم و مهارتهای اجتماعی
میتواند به کودک در مواجهه با چالشها کمک کند.
نتایج این پژوهش در مجلّۀ Science Translational
 Medicineمنتشر شده است.

میکنید تا رشد کند ،نه گل را!
الکساندر د ِ ِن هیجار

تأثیر بدغذایی نوجوانان در افزایش
احتمال سرطان سینه
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که مصرف غذای بد در زمان
نوجوانی فقط موجب چاقی و بدشکلی بدن نمیشود ،بلکه میتواند احتمال بروز
سرطان سینه در آینده را در آنان افزایش دهد .پژوهشگران دانشگاه UCLA
میگویند مصرف موا ّد قندی و گوشتهای فراوریشده مانند سوسیس و
کالباس در دوران نوجوانی میتواند احتمال بروز سرطان سینه در بزرگسالی را
بیشتر کند .این مواد احتمال خطر سرطان سینه را یک سوم افزایش میدهند.
مدت  22سال روی بیش از  45هزار زن بهدست
این نتایج از پژوهش به ّ
آمده است .پژوهشگران میگویند مصرف تمامی موا ّد شیرین موجب افزایش
موا ّد التهابزا در بدن میشود و باال بودن این مواد در بدن احتمال بروز سرطان
سینه قبل از یائسگی را تا  35درصد افزایش میدهد.
توصیۀ محقّقان به خانمهای جوان مصرف بیشتر ماهی و مرغ به جای
گوشت قرمز و مصرف غلاّ ت کامل به جای موا ّد قندی و مصرف بیشتر میوه
و سبزی است .نتایج این پژوهش در شمارۀ مارس  2017مجلّۀ Cancer
 Epidemiology, Biomarkers & Preventionمنتشر شده است.
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عقبماندگی ذهنی قابل پیشگیری است!
 21جوالی مصادف با  30تیر ،روز جهانی عقبماندگی ذهنی نامگذاری شده است .عقبماندگی
ذهنی یکی از بزرگترین مشکالت جامعۀ امروزی است که خانوادههای زیادی در سراسر
متأسفانه تا به امروز درمانی برای آن پیدا نشده است .در این نوشتار
دنیا با آن درگیرند و
ّ
مروری گذرا بر این بیماری و علل ایجاد آن داریم.
پگاه رفیعا

بنا به تعریف انجمن روانپزشکی امریکا عقبماندۀ ذهنی به فردی
اطالق میشود که سطح ضریب هوشی ( )IQپایینتر از هفتاد و
مشکالت در یادگیری و سازگاری اجتماعی دارد که این عالئم تا قبل
از هجده سالگی بروز میکند.
عقبماندگی ذهنی دو تا سه درصد از هر جمعیتی را درگیر میکند.
دالیل زیادی برای عقبماندگی ذهنی وجود دارد ،مانند ژنتیک و
اختالالت کروموزومی ،عفونتهای دوران بارداری ،استفاده از داروهای
خاص و الکل در دوران بارداری ،داشتن سابقۀ خانوادگی ،نارس بودن
نوزاد و بروز مشکالتی در زمان زایمان و پس از تولّد.
سببشناسی عقبماندگی ذهنی
بهطور کلّی عوامل ایجاد عقبماندگی ذهنی در دو دسته جای میگیرند:
• عوامل ژنتیکی
• عوامل غیرژنتیکی
عوامل ژنتیکی

در هر نوزاد تازه متولّد شده احتمال خطر
کمی برای ابتال به عقبماندگی ذهنی وجود
دارد ،ا ّما این احتمال در خانوادههایی که
دارای یک فرزند عقبماندۀ ذهنی هستند،
بسیار بیشتر است که این مسئله

مهم عوامل ژنتیکی در بروز عقبماندگی ذهنی در
نشاندهندۀ سهم ّ
حدود هفتاد درصد است.
ناهنجاریهای ژنتیکی به دو دستۀ ناهنجاریهای کروموزومی و
ناهنجاریهای تکژنی تقسیم میشوند که در ادامه به شرح هر یک
میپردازیم:
ناهنجاریهای کروموزومی علّت  4تا  28درصد از عقبماندگیهای
ذهنی است .کروموزومها درون سلولهای انسانی قرار دارند .هر فرد
طبیعی دارای  46کروموزوم است که  23تای آن را از پدر و بقیه را از مادر
به ارث میبرد .هرگونه تغییر در تعداد و ساختار (حذف ،مضاعفشدگی
و جابهجاییهای متعادل و نامتعادل) این کروموزومها میتواند منجر به
متعددی ازجمله عقبماندگی ذهنی شود.
بروز مشکالت
ّ
ّ
شایعترین علت عقبماندگی ذهنی سندرم داون (تریزومی )21
است که در اصطالح عموم به این افراد «منگولیسم»
گفته میشود.
در این بیماری کودک مبتال دارای  47کروموزوم
است.
( 3کروموزوم  .)21علّت اصلی ایجاد
کنندۀ سندرم داون جدا نشدن
کروموزومهای شمارۀ  ۲۱مادری

17

سن مادران رابطه دارد؛ بهعالوه دم جدایی کروموزوم
است که این خطر با افزایش ّ
پدری یا جابهجایی بین کروموزومها نیز میتواند دلیل این اتّفاق باشد .افراد مبتال به
حد میانگین دارند و بهطور معمول دچار ناتوانی
سندرم داون توان ذهنی پایینتر از ّ
متوسطاند .تعداد کمی از مبتالیان به سندرم داون دچار ناتوانی
ذهنی خفیف تا
ّ
شدید ذهنیاند .از دیگر مشکالت این افراد میتواند محدودیت و تأخیر رشدونمو،
ناهنجاریهای فک و صورت ،ناهنجاریهای قلبی-عروقی و خطر ابتالی بیشتر به
انواعی از بیماریها نظیر آلزایمر ،لوسمی و عفونتها نیز باشد .مبتالیان به بیماری
متوسط حدود  ۳۲تا  ۳۵سال عمر میکنند.
ژنتیکی سندرم داون بهطور
ّ
ّ
بعد از سندرم داون ،سندرم ایکس شکننده بیشترین و مهمترين علت كروموزومي
ایجادکنندۀ عقبماندگی ذهنی است که اغلب در میان مردان شایع است (در بین
مردان یک از هر دوهزار فرد متولّد شده و در بین زنان یک از هر چهارهزار نفر).
سندرم ايكس شكننده به دليل نقص در ژني به نام - 1-FMRكه روي كروموزوم
ايكس قرار دارد -ایجاد میشود .این اختالل معموالً با کمتوانی هوشی خفیف تا
شدید نمایان میشود .بیشتر کسانی که به این بیماری مبتال شدهاند ،کمتوانی
متوسطی دارند و تعداد کمی هم نیز کمتوانی هوشی شدید دارند و دچار
هوشی
ّ
ناتوانی در یادگیریاند .عالوه بر این ،مشکالتی از قبیل ناتوانی در تمركز بر امور يا
تكاليف مختلف ،بيشف ّعالي ،اضطراب ،ناتواني در سازگار شدن با تغييرات ،داشتن
خُ لقوخوي ناپايدار ،پرخاشگري و افسردگي بهخصوص در سنين نوجواني و مشكالت
مربوط به زبان و گفتار نیز میتواند وجود داشته باشد.
عوامل غیرژنتیکی

• پژوهشها نشان میدهد که طیف وسیعی از عوامل محیطی میتواند باعث ایجاد
یا تشدید عقبماندگی ذهنی شود .این روزها همه میدانند که ازدواج فامیلی خطر
بروز نقایص نهفتۀ ژنتیکی را باال میبرد و تأثیر زیادی بر باال بردن شیوع عقبماندگی
ذهنی دارد .شیوع باالی ازدواجهای فامیلی در جامعه ،بهخصوص جوامع روستایی و
قبیلهای باعث میشود که احتمال هموزیگوت شدن ژنهای معیوب باال رود و زمینۀ
بروز عقبماندگی ذهنی بیشتر فراهم شود.
• بارداری باالی  35سال احتمال بروز اختالالت کروموزومی بهخصوص سندرم
داون را باال میبرد .همانطور که نتایج تحقیقات نشان میدهد ،تغییراتی که از سی
سالگی به بعد در تخمکهای خانمها ایجاد میشود ،ممکن است باعث تولّد کودک
سن مادر بسیار
عقبماندۀ ذهنی شود .احتمال چسبندگی کروموزومی با افزایش ّ
افزایش مییابد.
• عامل همخونی  :Rhعدم تجانس عامل  ،Rhبهویژه هنگامی که  Rhمادر منفی
و  Rhپدر مثبت باشد ،تأثیر زیادی در ایجاد ناهنجاریهای هوشی دارد .در بارداری
اول مقداری از  Rhمثبت جنین -که از پدر گرفته -وارد خون مادر میشود و در
ضد  Rhتولید میشود که این ما ّده در زایمانهای بعدی باعث خراب
خون مادر ما ّدۀ ّ
شدن خون جنین شده و در نهایت باعث مشکالتی از قبیل عقبماندگی ذهنی ،فلج
مغزی و ...میشود.
طی بارداری ازجمله فشار خون باال ،عفونت (سرخجه ،بیماری عفونی
• مشکالت ّ
و ویروسی که اگر در سه ماهۀ اول بارداری پدیدار شود موجب نارسایی هوشی،
نابینایی ،ناشنوایی و ...میشود .توکسوپالسموز که از گربه انتقال مییابد؛ سفلیس
از انگلی ایجاد میشود که از جفت عبور کرده و جنین را آلوده میکند ،این بیماری
برای جنین و رشد طبیعی آن بسیار خطرناک است) ،آسیبهای فیزیکی و مصرف
مخدر و الکل.
موا ّد ّ
مدت کوتاهی پس از آن ازجمله نارس بودن ،صدمات
• مشکالت در هنگام تولّد یا ّ
ناشی از زایمان ،یرقان ،قند خون باال و مشکالت تیروئید .بیماریهای دوران کودکی
ازجمله عفونت (مننژیت یا التهاب پردههای مغز ،آنسفالیت یا التهاب مغز ،سیاهسرفه
و آبلهمرغان) ،مسمومیت با سرب ،ضربه به سر ،تومور مغزی ،مشکالت قلبی و تن ّفسی.
• عوامل روانی که اثر محدودتری در بروز عقبماندگی ذهنی دارند ،ازجمله فقر،
تغذیه ،وضع اقتصادی-اجتماعی بد ،محرومیتهای فرهنگی ،اختالل روانی والدین و
دیگر مشکالت سالمت روان.
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دامات پیشگیرانه برای برخی از انواع
اق
بماندگی ذهنی از طریق مشاورۀ
عق
یک با احتمال داشتن یک کودک
ژنت
بمانده انجام میگیرد .همچنین
عق
مین تغذیۀ مناسب و ایمنسازی
تض
یهای
مادر باردار در برابر بیمار 
ونی و انجام بهموقع غربالگریها
عف
پیشگیری اولیه بسیار مؤثّر است.
در
ران باردار الزم است از استعمال
ماد
خدر و مصرف
دخانیات ،موادّ م ّ
جداً پرهیز کنند.
مشروبات الکلی ّ

اقدامات پیشگیرانه در عقبماندگی
ذهنی
عقبماندگی ذهنی درمان ندارد ،ا ّما بهترین راه کنترل
جلوگیری از بروز آن است .جلوگیری از ظهور عوامل
ایجادکنندۀ عقبماندگی ذهنی ،بهخصوص عوامل قبل
از تولّد -که حدود  57درصد از علل عقبماندگی ذهنی
اهمیت ویژهای برخوردار
را به خود اختصاص میدهد -از ّ
است .شناسایی عقبماندگی ذهنی و عوامل دخیل در
آن ،تعیین نوع و علّت آن در فرد ،محاسبۀ احتمال خطر
تکرار بر حسب علّت و در نهایت انجام مشاوره و ارائۀ
راهکارها و توصیههای مفید گامهای اصلی در مشاورۀ
ژنتیک و عقبماندگی ذهنی است.
اقدامات پیشگیرانه برای برخی از انواع عقبماندگی
ذهنی از طریق مشاورۀ ژنتیک با احتمال داشتن
یک کودک عقبمانده انجام میگیرد .همچنین
تضمین تغذیۀ مناسب و ایمنسازی مادر باردار در
برابر بیماریهای عفونی و انجام بهموقع غربالگریها
در پیشگیری اولیه بسیار مؤثّر است .مادران باردار
مخدر و مصرف
الزم است از استعمال دخانیات ،موا ّد
ّ
جدا ً پرهیز کنند .از اقدامات پیشگیرانۀ
مشروبات الکلی ّ
مهم دیگر تشخیص زودهنگام بیماریهای متابولیک
ّ
مانند فنیلکتونوری ( )PKUاست که نوزاد فاقد آنزیم
الزم برای تبدیل گاالکتوز به گلوکز است.
امروزه بیشتر جوامع و سیاستهای نوین سالمت
جهانی ،مردم را به نگهداری از افراد عقبماندۀ ذهنی
در خانۀ خودشان تشویق میکنند و معتقدند شرایط
نگهداری این افراد در خانه از شرایط انستیتوها بهتر
است ،زیرا این افراد از نظر شرایط عاطفی به محیط
خاصی نیازمندند.
ّ
پگاه رفیعا
کارشناس ارشد سلولی و مولکولی و عضو کادر درمانی
مؤسسۀ فنّاوریهای نوین پزشکی مهر
ّ

مناسبتاهي تقویمي
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مسمومیت غذایی؛ بیماری شایع فصل تابستان
بیماریهای عفونی منتقلشده از خوراکیها یا مسمومیتهای غذایی از شایعترین
بیماریها در سراسر دنیا محسوب میشوند .طبق بررسیهای انجامشده در کشورهای
متوسط هر انسان بالغ در هر سه تا چهار سال یکبار مبتال به نوعی از
پیشرفته بهطور
ّ
عفونتهای منتقلشده از خوراکیها میشود .خوشبختانه اغلب موارد مسمومیتهای
مدتی ایجاد
غذایی نیازی به مراجعه به مراکز درمانی ندارند و عوارض شدید یا طوالنی ّ
نمیکنند.
دکتر لیدا محفوظی

علل مسمومیت غذایی

خوراکیها از چندین راه مانند آلودگی
با میکروبها یا موا ّد شیمیایی ،آلرژی به
موا ّد خوراکی و بیماریهای مربوط به
پُرخوری بیماری ایجاد میکنند .در این
مقاله تمرکز بر بیماریهایی است که با
خوردن خوراکیهای آلوده به میکروبها،
باکتریها ،ویروسها و انگلها یا سموم
آنها ایجاد میشوند .بیش از دویست
میکروارگانیزم در موا ّد خوراکی آلودگی
ایجاد میکنند .آلودگی موا ّد خوراکی در
هر مرحله از آمادهسازی آن برای مصرف از
تولید تا فرآوری ممکن است بهوجود آید.
همچنین آلودگی ممکن است در خانه در
هنگام آمادهسازی خوراک نیز ایجاد شود.
کدام یک از موادّ خوراکی بیشتر
احتمال آلودگی دارند؟

موا ّد غذایی خام با منشأ حیوانی مثل
گوشت قرمز و ماکیان ،شیر خام ،تخممرغ،

تجمع موا ّد اولیه از
همچنین غذاهایی که از ّ
متعدد بهدست آمدهاند ،مثل گوشت
منابع
ّ
چرخکرده و شیر فلّه بیشتر در معرض
آلودگی قرار دارند ،زیرا آلودگی میکروبی
در یکی از این منابع بهسرعت به موا ّد دیگر
سرایت میکند و تعداد زیادی میکروب در
ما ّدۀ غذایی رشد خواهد کرد .شرایطی که
در آن جوانههای مختلف تولید میشوند،
برای تکثیر میکروبها نیز بسیار مناسب
است .میوهها و سبزیجاتی که خام مصرف
میشوند نیز میتوانند آلودگی میکروبی
داشته باشند .البته شستن آنها میتواند
در رفع آلودگی مؤثّر باشد ،ا ّما کام ً
ال در
رفع آلودگی مؤثّر نیست.
عالئم مسمومیت غذایی

عالئم مسمومیت غذایی به این بستگی
سم میکروب
دارد که شما کدام میکروب یا ّ
را خوردهاید .عالئم ممکن است چند
ساعت یا چند روز یا هفتهها بعد از مصرف
ِ
خوراک آلوده ظاهر شوند .شایعترین
عالئم عبارتاند از :ته ّوع ،استفراغ ،درد
شکم ،اسهال (خونی یا غی ِرخونی) و تب.
بهندرت در مسمومیت با برخی از
میکروبهای خاص ممکن است
عالئم عصبیای مثل تاری دید،
گیجی و منگی و احساس
گزگز در اندامها بهوجود آید.
در برخی موارد مشکالت
خطرناک چندین روز پس از
شروع عالئم گوارشی بهوجود
میآیند ،مثل نارسایی کلیه،
عفونت پردۀ مغز ،عفونت مفاصل
و فلج که به مصرف خوراکیهایی
با آلودگی به میکروارگانیزمهای خاص

بستگی دارد.
شایعترین میکروبهای آلودهکنندۀ
موا ّد غذایی عبارتاند از :سالمونال،
ایکوالی ،ویروس هپاتیت آ ،نوروویروس،
لیستریا و میکروارگانیزمهای دیگر.
مهمترین میکروبها و موادّ
خوراکیای که با آنها آلوده
میشوند و دورۀ نهفتگی آنها در
ادامه آمده است:

• سالمونال :گوشت پرندگان ،گوشت
قرمز ،شیر و زردۀ تخممرغ خام؛ راه انتقال
ِ
دست آلوده ( 1تا  3روز)
از چاقو و سطوح و
• میکروب ایکوالی :گوشت آلوده با
مدفوع در حین ذبح ،گوشت چرخکرده ،شیر،
سرکه ،جوانهها و آبِ آلوده ( 1تا  8روز)
• لیستریا :هاتداگ ،شیر و پنیر
غی ِرپاستوریزه ،محصوالت خام شستهنشده،
ِ
خاک آلوده ( 9تا 48
انتقال از آب و
ساعت)
• نوروویروس :محصوالت خام آمادۀ
مصرف و محصوالت بهدستآمده از
آبهای آلوده ( 12تا  48ساعت)
•
استافیلوکوک اورئوس :گوشت،
ساالد آماده و شیرینی خامهای ( 1تا 6
ساعت)
• شیگال :موا ّد خوراکی و آمادۀ مصرف
خام ( 24تا  48ساعت)
• کلوستریدیوم بوتولینوم عامل ایجاد
کنندۀ بوتولیسم :خوراکهای کنسروی
خانگی با اسیدیتۀ پایین ،موا ّد کنسرو شده
با روش نامناسب در کارخانه ،سیبزمینی
پخته در فویل آلومینیوم ،ماهی شور یا
دودی ،موا ّد خوراکی نگهداریشده در
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تاهي تقویمي
مناسب 

مدت طوالنی ( 12تا  72ساعت).
محیط گرم به ّ
عوامل خطر برای مسمومیت غذایی
مهمی در جلوگیری از عفونتها دارد .افرا ِد با ضعف سیستم ایمنی عبارتاند از :شیرخواران،
• ضعف سیستم ایمنی :سیستم ایمنی نقش بسیار ّ

خانمهای باردار ،سالمندان ،افراد با بیماریهای مزمن و افرادی که داروهای ضعیفکنندۀ سیستم ایمنی مصرف میکنند.
• نگهداری و دستکاری نامناسب خوراکیها :نگهداری خوراکهای پختهشده در دمای اتاق بیش از دو ساعت ،همچنین پخت نامناسب و یا
گرم کردن دوبارۀ خوراکیهای پختهشده با روش نامناسب از عوامل خطر برای مسمومیت غذاییاند .تاریخ مصرف موا ّد خوراکی لزوماً نشاندهندۀ
سالمت آنها نیست ،بلکه فقط نشاندهندۀ کیفیت آنهاست .صِ رف اینکه ظاهر یا بوی موا ّد خوراکی خوب بهنظر برسد ،نشاندهندۀ سالمت موا ّد
خوراکی نیست.
• آلودگی از طریق خوراکیها :زمانی اتّفاق میافتد که خوراکی سالم در کنار خوراکی آلوده ،یا خوراکی سالم روی سطوح و وسایل آلوده قرار
بگیرد .خوراکیهایی را که قرار است پخته شود ،از خوراکیهایی که خام مصرف میشوند ،مثل ساالدها باید جدا از هم قرار داد.
• رعایت نکردن بهداشت دستها در کسانی که با موا ّد خوراکی سروکار دارند :همۀ افرادی که با موا ّد خوراکی سروکار دارند ،باید دستها را
پیش از دست زدن به خوراکیها و پس از استفاده از توالت ،تعویض پوشک و تماس با حیوانات کام ً
ال با آب و صابون بشویند.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

مکرر و ناتوانی در بلع ،استفراغ یا مدفوع خونی،
استفراغ ّ
اسهال بیش از سه روز ،درد یا کرامپ شدید شکم ،درجۀ
حرارت دهانی بیش از  38.6درجۀ سانتیگراد ،کمبود
شدید آب بدن با عالئمی مثل تشنگی شدید ،خشکی
دهان ،ادرار کم یا بدون ادرار ،ضعف شدید ،گیجی
و منگی ،عالئم عصبی مثل تاری دید ،ضعف و
سوزنسوزن شدن در بازو.
عوارض مسمومیت غذایی

شایعترین عارضۀ مسمومیت غذایی از دست رفتن آب
و امالح بدن است که بهخصوص در کودکان ،سالمندان و
افراد با ضعف سیستم ایمنی ممکن است شدیدتر باشد .برخی
از میکروبهای ایجاد کنندۀ عفونتهای منتقلشده از راه خوراک
ممکن است عوارض شدیدتری در برخی از گروهها داشته باشند،
مث ً
شدت کم در مادر
ال عفونت با لیستریا در خانم باردار با وجود ّ
ممکن است منجر به مرگ جنین ،زایمان زودرس و عوارضی در نوزاد
شود .عارضۀ مهم دیگر در عفونت منتقلشده از خوراک با میکروب ایکوالی
خاصی دارد.
درگیری شدید کلیوی و خونی است که نیاز به اقدامات درمانی ّ
روشهای تشخیصی مسمومیت غذایی

مسمومیت غذایی اغلب با گرفتن شرح حال از بیمار تشخیص داده میشود.
نکات مهم عبارتاند از :عالئم بالینی و زمان شروع آنها و ارتباط آنها با
خوراکیهای خاص ،همچنین معاینۀ بیمار از نظر میزان از دست رفتن آب بدن.
خاصی را نیز
البته پزشک ممکن است بر حسب نوع عالئم ،تستهای آزمایشگاهی ّ
درخواست کند .در برخی از موارد عامل ایجاد کنندۀ بیماری شناسایی نمیشود.
درمان و دارو

شدت عالئم بیماری بستگی دارد.
درمان مسمومیت غذایی به منشأ بیماری و ّ
مدت
در اغلب موار ِد عفونتهای منتقلشده از راه خوراکیها ،سیر بیماری کوتاه ّ
است و خودبهخود بهبود مییابد ،ا ّما در برخی موارد نیز طول میکشد و نیاز به
خاصی دارد مانند:
درمانهای ّ
• جایگزینی آب و امالح از دسترفته :آب و امالح مثل سدیم ،پتاسیم و
کلسیم -که ممکن است از طریق اسهال و استفراغ از دست رفته باشند -باید به
بدن بیمار رسانده شود .در موارد شدید نیاز به بستری بیمار برای تجویز مایعات و
امالح از راه وریدی (سرم) است.
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• آنتیبیوتیکها :در برخی موارد خاص عفونتهای منتقلشده از
خوراک ،مث ً
ال در موارد تبدار یا برخی از موارد اسهال خونی ممکن است
نیاز به تجویز آنتیبیوتیک باشد که تجویز آن باید صرفاً با نظر پزشک
باشد ،زیرا مصرف آنتیبیوتیکها در برخی عفونتهای خاص حتّی منجر
به طوالنی شدن بیماری و عوارض شدیدتری خواهد شد .در بزرگساالن با
اسهال غی ِرخونی و بدون تب میتوان از برخی داروها برای درمان عالمتی
اسهال مثل لوپرامید و بیسموت بهره برد که آن هم باید حتماً
ِ
تحت نظر
پزشک باشد.
ً
• درمانهای خانگی :مسمومیت غذایی معموال در عرض  48ساعت
بهبود مییابد .اقداماتی که میتوان در خانه برای جلوگیری از از دست
رفتن آب و امالح ،همچنین بهبودی سریعتر انجام داد ،عبارتاند از:
 oاجازه دهید معدۀ شما استراحت کند؛ تا چند ساعت از خوردن و
آشامیدن خودداری کنید.
 oاز ت ّکههای کوچک یخ یا جرعههای آب برای جلوگیری از کمآبی
بدن استفاده کنید.
 oمیتوانید مایعات دیگر مثل دوغ کمچرب ،آب ِسیب طبیعی و
آب ِمرغ کمچرب نیز مصرف کنید .اگر ادرار شما کافی و بدون رنگ باشد،
نشاندهندۀ آب کافی در بدن شماست.
 oبهتدریج از خوارکهای با غلظت بیشتر مثل برنج ،نان تست ،موز و
بیسکویت کراکر استفاده کنید.
 oتا بهبودی کامل از خوراکهای پُرچربی و سسدار ،لبنیات ،چای،
قهوه ،نوشابه ،سیگار و الکل خودداری کنید.
 oتا بهبودی نسبی استراحت کنید.
پیشگیری

 دستها ،ظروف و سطوح آمادهسازی خوراکیها را با آب داغ و محلول
صابون به دفعات زیاد ،پیش و پس از آمادهسازی خوراکیها بشویید.
 خوراکیهای خام را جدا از خوراکیهای آمادۀ مصرف نگهداری کنید.
 خوراکیها را با درجۀ حرارت مناسب پخت کنید.
تهیه در یخچال یا فریزر
 خوراکیهای فسادپذیر را بهسرعت پس از ّ
قرار دهید ،بهخصوص اگر گرمای محیط باال باشد.
 خوراکیهای فریزشده را در یخچال از حالت انجماد خارج کنید و
اگر از مایکروویو برای اینکار استفاده میکنید ،بهسرعت آن را با حرارت
مناسب بپزید.
 در صورتی که به سالمت خوراکی اطمینان ندارید ،آن را دور بریزید.
حتّی اگر ظاهر و بوی آن مناسب باشد ،ممکن است آلوده به میکروبها
سم آنها باشد .از چشیدن خوراکهای مشکوک هم خودداری کنید.
یا ّ
همانگونه که پیشتر گفته شد ،مسمومیت غذایی برای کودکان ،خانمهای
باردار ،سالمندان و افراد با ضعف سیستم ایمنی خطرناکتر است ،بنابراین
این افراد باید بیشتر در مصرف خوراکهای زیر احتیاط کنند:
گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی و خوارکهای دریایی خام یا نیمپخته ،تخممرغ
خام و خوراکهای حاوی آن مثل بستنی یا خمیر شیرینی ،جوانههای
خام ،آبمیوه یا سرکۀ غی ِرپاستوریزه ،شیر و لبنیات غی ِرپاستوریزه،
سوسیس و کالباس.
دکتر لیدا محفوظی
متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
ّ
تخصصی بیمارستان رازی
نشانی :خیابان سردار جنگل ،کلینیک فوق
ّ
تلفن5541001-2 :
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آبآلبالوی ترشمزّه
خواب افراد مسن را
افزایش میدهد!
پزشکان بدون مرز :پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه
ایالت لوئیزیانا در کشور امریکا میگویند که نوشیدن روزانه
مدت
دو وعده آبآلبالوی ترشم ّزه در صبح و عصر برای ّ
مسن مبتال به بیخوابی را
مدت زمان خواب افراد
دو هفته ّ
ّ
تا نود دقیقه در هر شبانهروز افزایش میدهد.
بیخوابی مشکل شایعی در میان افراد بزرگسال است
که حدود  ۲۳تا  ۳۴درصد از جمعیت افراد باالی ۶۵
سال و مسنتر را درگیر میکند .بیخوابی میتواند برای
مدت
برخی افراد آزاردهنده باشد ،ا ّما بیخوابیهای طوالنی ّ
جدیای بر سالمت بدن میگذارد .همچنین
تأثیر منفی و ّ
بیخوابی با شیوع بیشتر دردهای مزمن ،ابتال به فشارخون
باال و دیابت نوع  ۲و افت عملکرد شناختی یا زوال عقلی
مرتبط است.
«فرانک ال گرینوی» یکی از محقّقان این پژوهش گفت:
افراد جوان مبتال به بیخوابی برای رفع این مشکل به
قرصهای خواب روی میآورند ،ا ّما برای افراد مسن این
داروها خطر زمین خوردن را در آنان چهار برابر میکند که
به شکستگی لگن و مرگ زودرس منجر میشود.
سن
در این بررسی از هفت فرد بزرگسال با
متوسط ّ
ّ
 ۶۸سال -که از بیخوابی رنج میبردند -درخواست شد
مدت دو هفته و روزی دو بار آبآلبالو بنوشند؛ سپس از
ّ
آنان درخواست شد از نوشیدنی مشابه مصرف کنند .این
ی که از
متخصصان دریافتند که شرکتکنندگان هنگام 
ّ
آبآلبالو مصرف کرده بودند ،هر شب یک ساعت بیشتر
از مواقع دیگر میتوانستند بخوابند .آلبالوی ترش منبع
طبیعی از هورمون مالتونین است که به تنظیم چرخۀ
خواب  -بیداری کمک میکند .این یافتهها در نشست
ساالنۀ انجمن آمریکایی تغذیه در سندیگو ارائه شد.
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چرا عرقسوز ميشويم؟

دکتر فاطمه امیری

عرقسوز یک اختالل پوستی بهصورت ضایعات خارشدار غیرالتهابی است که ناشی از انسداد مجاری غدد عرق است و
ِ
کوچک پُر از مایع) در یک زمینۀ قرمز و ملتهب یا بدون وزیکول
میتواند بهصورت وزیکولهای کوچک (تاولهای پوستی
باشد .عرقسوز بیشتر در قسمتهای پوشیدۀ بدن ایجاد میشود .در تمام سنین امکان بهوجود آمدن این مشکل وجود
دارد ،ولی در شیرخواران شیوع بیشتری دارد.
نقاط درگیر
عرقسوز در نقاط پوشیدۀ بدن ،در چینها ،زیر سینه و کشالۀ ران بیشتر است .همچنین در افراد مسن ،شیرخواران،
مدت طوالنی بستریاند ،شیوع بیشتری دارد .این ضایعات ممکن است در عرض چند ساعت
افراد چاق و در افرادی که به ّ
ایجاد و خودبهخود برطرف شود ،ولی اگر پس از گذشت چند روز برطرف نشدند ،بهویژه اگر همراه با تب باشند ،حتماً
باید با پزشک مشورت کنید.

عالئم غیرعادّ ی عفونت عبارتاند از:
تورم زیاد یا قرمز شدن شدید پوست
ّ 
 تب باال
تورم غدد لنفاوی
ّ 
 پخش شدن سریع منطقۀ عرقسوز
عرقسوز در اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید ایجاد نمیشود،
بلکه زمانی ایجاد میشود که گرمای بیش از اندازه به بدن برسد و بدن
با تولید بسیار زیا ِد عرق واکنش نشان دهد .آب و هوای گرم و شرجی
بهترین هوا برای عرقسوز شدن بدن است ،ا ّما اگر کودک تعداد زیادی
لباس پوشیده باشد ،یا تب شدید باعث عرق کردن او شود ،در زمستان
هم ممکن است دیده شود.
درمان خانگی عرقسوز
 کار را با خنک کردن بدن آغاز کنید ،لباسهای اضافه را خارج
و محیط اتاق را خنک کنید.
 ابتدا ّ
محل عرقسوز شده را با آب خنک و صابون مالیم بشویید و
بدون خشک کردن با حوله اجازه دهید خودش خشک شود.
 میتوانید از گیاه آلوئهورا برای خنک کردن پوست استفاده کنید.
قرار دادن کیسۀ یخ روی موضع به بهبود آن کمک میکند.
ضد
 استفاده از کرمهای کاالندوال و ّ
التهاب نیز مؤثّر است.
بچه نیز استفاده
ر
پود
 میتوانید از
ِ ّ
کنید؛ برای این کار موضع را تمیز بشویید
بچه را بپاشید و
و خشک کنید .سپس پود ِر ّ
بهآرامی روی موضع بمالید و یک تا دو ساعت
پوستتان را نشویید.
 پوست عرقسوز شده را باز نگه دارید و روی آن
را کامل نپوشانید.
 پوست عرقسوز شده را نخارانید ،زیرا خاراندن آن سبب
عفونت میشود و ممکن است برای از بین بردن عفونت مجبور به
استفاده از آنتیبیوتیک شوید.
تهیه کنید و پارچهای تمیز
 دمکردۀ ِ
عرق نعناع ّ
را با آن خیس کنید و روی نواحی عرقسوز شده قرار
دهید یا آن را مستقیماً روی پوست بریزید.

 از صابونهایی که پوست را خشک میکنند ،برای تمیز کردن نواحی
عرقسوز شده استفاده نکنید ،زیرا سوزش آن منطقه را بدتر میکند.
راههای پیشگیری
 استحمام صبحگاهی یکی از مهمترین راههای پیشگیری از
موجب باز شدن منافذ
عرقسوز شدن در فصل تابستان است ،زیرا
ِ
پوست و دیر بسته شدن آنها میشود.
 از پوشیدن لباسهایی از جنس نایلون یا پالستیک در هوای گرم
یا هنگام ورزش خودداری کنید و لباسهای نخی و گشاد بپوشید.
 میزان آب مصرفی باید افزایش یابد.
 در ساعات اوج گرما از بودن در محیط های گرم خودداری کنید.
 برای جلوگیری از عرقسوز شدن شیرخواران از لباسهای گرم و
به تعداد زیاد استفاده نکنید.
دکتر فاطمه امیری
پزشک عمومی
نبش بنبست حافظ
نشانی :گلباغ نماز ،خیابان مهارتِ ،
تلفن33726230 :

www.asa-clinic.ir
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وقتی خون بند نمیآید...
به مناسبت هفتۀ حمایت از بیماران هموفیلی
هموفیلی یک اختالل خونریزیدهندۀ ارثی
است .افراد مبتال به هموفیلی خونریزیهای
مدت را در هنگام آسیبدیدگی،
طوالنی ّ
جراحی یا کشیدن دندان تجربه
عمل ّ
میکنند .بر طبق آمار فدراسیون جهانی
هموفیلی ( )WFHیک در هر د ه هزار
تولّد زنده با هموفیلی همراه است.
شدت عالئم بهطور
هموفیلی از نظر ّ
هدیه فاضل تولمی
کلّی به دو دسته تقسیم میشود :شدید
و خفیف .در موارد شدید خونریزی حتّی پس از ایجاد یک زخم
کوچک یا حتّی بهطور خودبهخودی اتّفاق میافتد .خونریزیهای
خودبهخودی میتواند منجر به موارد زیر شود:
• خون در ادرار و مدفوع
• ایجاد کبودیهای عمیق ،بزرگ و بیدلیل
• خونریزی بیش از حد
• خونریزی لثه
مکرر بینی
• خونریزی ّ
• درد مفاصل
• مفاصل سفت
• افزایش تحریکپذیری (در کودکان)
خونریزی مفاصل ،عضالت ،مغز و سایر اندامهای داخلی میتواند
جدی در پی داشته باشد .در مقابل ،در موارد خفیف
عوارض بسیار ّ

توجه به اینکه معموالً خونریزی خودبهخودی اتّفاق
هموفیلی با ّ
جراحی یا
عمل
یک
انجام
زمان
تا
است
ممکن
مبتال
نمیافتد ،افراد
ّ
وقوع یک ترومای شدید پی به بیماری خود نبرند.
چه چیزی باعث هموفیلی میشود؟
وقتی زخمی در بدن ایجاد میشود ،فرایندی تحت عنوان «آبشار
انعقادی» موجب قطع خونریزی میشود .پالکتهای خونی به همراه
فاکتورهای انعقادی از اجزای اصلی آبشار انعقادیاند که با همکاری هم
در ّ
محل زخم موجب ایجاد لخته و قطع خونریزی می گردند .در عوض
کاهش یا فقدان این فاکتورها باعث ادامه یافتن خونریزی میشود .از
مهمترین این فاکتورها میتوان به فاکتور  VIIIو فاکتور  IXاشاره
کرد که فقدان آنها به ترتیب باعث بروز هموفیلی  Aو  Bمیشود.
انواع عمدۀ هموفیلی ،هموفیلی ( Aهموفیلی کالسیک یا نقص
در فاکتور  )VIIIو هموفیلی( Bهموفیلی کریسمس یا نقص در
فاکتور  )IXاست .بر طبق آمار انستیتوی بینالمللی قلب ،ریه و
خون ( )NHLBIاز هر  10فرد هموفیلی  8نفر مبتال به هموفیلی
نوع  Aهستند .هرچند هر دو نوع هموفیلی عالئم بسیار شبیه به هم
دارند ،ا ّما به دلیل وقوع جهش در ژنهای متفاوتی بهوجود میآیند.
وقوع جهش در ژن F8و  F9به ترتیب باعث بروز هموفیلی  Aو
 Bمیشود .در واقع با جهش این ژنها عوامل ناکارآمد یا تغییر
شکلیافته تولید میشوند که در زمان تروما یا خونریزی نمیتوانند
بهطور مؤثّر در مسیر انعقاد خون عمل کنند که در نهایت منجر به
غیرقابل کنترل شدن خونریزی میشوند.
ادامه دار و
ِ

23

وراثت هموفیلی چگونه است؟
ژن مربوط به هموفیلی  Aو  Bروی کروموزوم  Xقرار دارد .از آنجا که مردان
فقط یک کروموزوم  Xدارند ،داشتن یک نسخۀ معیوب از ژن آنان را مبتال
میکند ،ا ّما برای اینکه زنان هموفیل شوند ،باید هر دو نسخه از ژن معیوب را بر
هر دو کروموزوم  Xخود داشته باشند که این اتّفاق نادر است .به همین دلیل
است که هموفیلی مردان را بیشتر از زنان درگیر میکند.
زنان با داشتن یک نسخه از ژن معیوب  ،تنها ناقل این بیماری به فرزندان خود
خواهند بود .نیمی از پسران این زنان مبتال به هموفیلی و نیمی از دخترانشان
ناقل هموفیلی میشوند .زنان ناقل بهظاهر کام ً
ال سالماند در حالی که تولید
فاکتور  8یا  9در آنان نصف زنان طبیعی است که همین مقدار نیز برای تکمیل
آبشار انعقادی کافیست .البته ناگفته نماند که حدود ده درصد از زنان ناقل با
جراحی و کشیدن دندان روبهرو
مشکالت خونریزی بهخصوص بعد از ایجاد تروماّ ،
میشوند.
چیزی راجع به هموفیلی غیرژنتیکی شنیدهاید؟
نوع دیگر از هموفیلی که نادر است ،هموفیلی اکتسابی است که به دلیل
جهش ژنی بهوجود نمیآید .در این نوع هموفیلی نیز خونریزیهای غیرعا ّدی
در پوست ،ماهیچهها و دیگر بافتهای نرم بدن وجود دارد که عمدتاً از زمان
بلوغ شروع میشود .هموفیلی اکتسابی زمانی آغاز میشود که بدن شروع به
خاصی به اسم اتوآنتیبادی میکند که این پروتئینها باعث
تولید پروتئینهای ّ
غیرف ّعال شدن فاکتور  VIIIمیشود .تولید این اتوآنتیبادیها میتواند با انواع
اختالالت خودایمنی ،سرطان ،حاملگی یا واکنشهای آلرژیک به دارویی خاص
در ارتباط باشد.
چه موقعی به پزشک مراجعه کنیم؟
عالئم زیر یک اورژانس پزشکی محسوب میشوند ،در صورتی که هر کدام از
این موارد را احساس کردید ،باید به پزشک مراجعه کنید بهخصوص اگر باردارید:
• سردرد شدید
مکرر
• استفراغ ّ
• گردندرد
• تاری دید یا دوبینی
• خوابآلودگی
• خونریزی مداوم از یک بافت آسیب دیده.
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الگوی وراثتی هموفیلی

شعار فدراسیون جهانی هموفیلی
در سال 2017؛ صدایشان را بشنوید.
درمان یا پیشگیری؟
هموفیلی نیز مانند اکثر بیماریهای ژنتیکی قابل
معالجه نیست ،ا ّما میتوان با انجام درمانهای الزم عالئم
جدی بعدی جلوگیری
را به حداقل رساند و از عوارض ّ
کرد .همیشه پیشگیری راه بهتریست! با انجام مشاورۀ
ژنتیک و در صورت لزوم انجام تست ژنتیک زمانی که در
خانوادۀ شما افراد مبتال به هموفیلی وجود دارند ،یا زمانی
که خودتان از هموفیلی -هرچند با عالئم خفیف -رنج
میبرید ،میتوانید از تولّد نوزادان مبتال به این بیماری
جلوگیری کنید .به یاد داشته باشیم که پیشگیری همیشه
هزینههای عاطفی و مالی بسیار کمتری از درمان دارد.

هدیه فاضل تولمی
مؤسسة
کارشناس ارشد ژنتیک و عضو کادر درمانی
ّ
فنّاوریهای نوین پزشکی مهر

تأثیر دود غیرمستقیم سیگار در بروز آلرژی کودکان
مضر دود سیگار بر اطرافیان فرد سیگاری انجام شده است .در جدیدترین آنها مشخّ ص
ایرانارتوپد :تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینۀ آثار ّ
مستعد بروز آلرژیهای غذایی کند .بررسیهای قبلی تأثیر دود غیرمستقیم
شده که دود سیگار در چند هفتۀ ابتدایی عمر نوزاد میتواند وی را
ّ
حساسیت غذایی را مورد بررسی
بر
سیگار
دود
تأثیر
جدید
پژوهش
این
ولی
داده،
سیگار بر نوزاد و افزایش احتمال بروز آسم و اگزما را در وی نشان
ّ
قرار داده است.
این پژوهش روی کودکانی که در سالهای  1996تا  1994در سوئد بهدنیا آمدهاند ،انجام شده است .محقّقان سالمتی افراد مورد بررسی را تا
شانزده سالگی دنبال کردند و به این نکته پی بردند کودکانی که والدینشان در زمان دو ماهگی آنان سیگاری بودهاند ،بیشتر از دیگران عالئم آلرژی
غذایی ،بهخصوص به تخممرغ و بادامزمینی نشان دادهاند .نتایج این پژوهش در مجلّۀJournal of Allergy and Clinical Immunology
منتشر شده است.
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به مناسبت روز م ّلی

فیزیوتراپی

آغاز تاریخچۀ این علم در ایران به بازگشت چند نفر از دانشآموختگان ایرانی از خارج از کشور برمیگردد؛ از این رو اولین
سابقۀ فیزیوتراپی بهصورت امروزی در ایران مربوط به  95سال پیش است.
«رشتۀ فیزیوتراپی» عمیقاً مرهون پیشرفت علم ،ف ّناوری و تکنولوژی است ،بهطوری که در سه دهۀ اخیر شاهد رشد و
بالندگی زیادی در این حوزه بودهایم .فیزیوتراپی در پیشگیری ،درمان و بازگشت بیمار به زندگی شغلی و ورزشی نقش
اساسی و بیبدیلی را ایفا میکند .فیزیوتراپی بازوی توانمند تیم پزشکی در درمان فیزیکی بیمار است.
هدف فیزیوتراپیستها در هر مقطع ایجاد تغییر مثبت در کیفیت زندگی بیماران است و برای نیل به این مهم باید از
تمام دانش و مهارت خود برای کمک به بیماران استفاده کنند.
فیزیوتراپیست مریم مینو

جایگاه فیزیوتراپیست

عضالنی -اسکلتی ،در صورت مراجعۀ بهموقع بهراحتی قابل درمان
رشتۀ فیزیوتراپی شاخهای از علوم توانبخشی و بخشی از علوم
و پیشگیریاند؛ از این رو بهترین زمان برای ارجاع بیماران به
پزشکی است که دانشآموختگان آن با برقراری
مراکز فیزیوتراپی وقتی است که عارضه
ارتباط مناسب با بیماران به ارزیابی و شناخت
مدت زیادی از
اختالالت و ناتوانیهای جسمانی آنان پرداخته فیزیوتراپیستها با قلبی سرشار از پیشرفت زیادی نداشته و ّ
و با بهرهگیری از عوامل فیزیکی (نظیر نور ،مهر و دستانی گرم و لبریز از عشق شروع آن نگذشته باشد ،چون در غیر این
الکتریسیته و گرما) و مکانیکی (مانند تمرینها مرهمی بر آالم بیماران دردمندند و صورت درمان سختتر ،دورۀ آن طوالنیتر و
و حرکتهای مختلف درمانی) به درمان ،نور امید را در چشمان بیرمق و خستۀ هزینههای درمانی بیشتر میشود .همچنین
درصد بهبودی کاهش خواهد یافت .توصیه
بازتوانی و رفع مشکالت بیماران میپردازند .بیماران میافروزند.
شده همزمان با درمان دارویی ،بیمار به
در فیزیوتراپی سعی بر درمان اختالالت و
مراکز فیزیوتراپی نیز ارجاع داده شود تا هم دورۀ درمان و هم
بیماریها با استفاده از روشهای فیزیکی و غیرتهاجمی است.
هزینههای درمانی کاهش یابد .عالوه بر آن ،درصد بهبودی بیمار و
درنتیجه درصد سالمت جامعه افزایش پیدا خواهد کرد .دالیل این
ضرورت مشاوره با فیزیوتراپیست
ارجاع را میتوان چنین برشمرد:
در کشورهای پیشرفته تمامی درمانهای بیماران را تیمهای
• پیشگیری از اختالالت عصبی -عضالنی -اسکلتی ،مانند
درمانی انجام میدهند .در کشور ما چون هنوز تیمهای درمانی
سندرمهای پاسچرال و اشکال در سیستم اسکلتی که میتوانند
بهصورت کامل شکل نگرفته ،بنابراین مشاورۀ همکاران با یکدیگر و
نهایتاً موجب بروز بسیاری از اختالالت عضالنی -اسکلتی شوند.
بهصورت جداگانه از جایگاه ویژهای برخوردار است.
• جلوگیری از پیشرفت بیشتر ضایعه ،مث ً
ال پیشرفت آسیب
در اختالالتی که سیستم عصبی -عضالنی -اسکلتی را درگیر
دیسک بینمهرهای.
میکند ،یا بیماریهایی که فیزیوتراپی میتواند در درمان آنها
کمککننده باشد ،مشاورۀ بهموقع با فیزیوتراپیست در تشخیص
• جلوگیری از تشدید عوارض ثانویۀ بیماری مانند شیفت تنه،
نوع درمان فیزیوتراپی و زمان آن و در نتیجه درمان سریعتر و بهتر
ضد درد در بیمار مبتال به دیسک مهرهای
به دلیل اتّخاذ وضعیت ّ
اهمیت است.
بیماری حائز ّ
کمر که باعث ایجاد اختالالت دیگری ازجمله اختالل عملکردی
عصبی-
سیستم
اختالالت
ثانویۀ
عوارض
و
مشکالت
بسیاری از
مفاصل ساکروایلیاک میشود ،یا در بیماران ارتوپدی و بیمارانی
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جراحی شدهاند و در صورت تأخیر در ارجاع آنان
که ّ
به مرکز فیزیوتراپی ،بروز انواع ضعف و کنتراکچرهای
عضالنی ،سفتی مفصل و کپسول مفصلی ،چسبندگی
لیگامانها و سایر نشانههای دور از انتظار نخواهد بود.
جراحی ،مث ً
ال چنانچه آسیبهای
• کاهش نیاز به ّ
دیسک مهرهای بهموقع و قبل از پیشرفت عارضه و
ایجاد عالئم عصبی پیشرونده شناسایی شود ،میتوان
حد زیادی آنها را کنترل و
با درمانهای فیزیکی تا ّ
درمان کرد .همچنین در مورد بیماران ارتوپدی مداخلۀ
بهموقع فیزیوتراپی عالوه بر اینکه درصد بهبودی آنان
حد
جراحی
مجدد را نیز تا ّ
ّ
را افزایش میدهد ،نیاز به ّ
بسیار زیادی کم میکند.
روزمره؛
• بازگشت سریعتر فرد به شغل و زندگی
ّ
افزایش طول دورۀ درمان عالوه بر افزایش هزینههای
درمانی و کاهش درصد بهبودی بیمار ،عواقب اقتصادی
و اجتماعی بسیاری را نیز برای فرد و جامعه در پی دارد.

تأثیر منیزیم بر
شکستگی استخوان
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید که محقّقان
دانشگاه بریستول در بریتانیا انجام دادند ،نشان
داده که کمبود منیزیم در بدن احتمال خطر
شکستگی را افزایش میدهد و اگر منیزیم به
اندازۀ کافی در بدن وجود داشته باشد ،احتمال
بروز شکستگی استخوانها کم میشود .نتایج این
پژوهش در مجلّۀ European Journal of
 Epidemiologyمنتشر شده است.
شکستگی استخوانها در افراد مسن یکی از
کشندهترین بیماریهای انسان و در عین حال
قابل پیشگیریترین آنهاست .در ایاالت متّحده
سالی حدود شش میلیون نفر دچار شکستگی
استخوان میشوند و  75درصد ّ
کل شکستگیهای
لگن ،ستون مهره و مچ دست در افراد باالی 65
سال رخ میدهد .نقش کلسیم و ویتامین دی در
تقویت استخوانها و کاهش احتمال شکستگی در
آنها ثابت شده است.
پژوهش اخیر روی بیش از دو هزار مرد میانسال
مدت بیست سال انجام شده است .بررسی
و به ّ
نشان داد که در مردان با منیزیم باال احتمال
شکستگی استخوان  44درصد کاهش پیدا میکند
و در بیست سال بررسی هیچکدام از مردانی که
منیزیم خیلی باالیی داشتند ،دچار شکستگی
استخوان نشدند .منظور از میزان باالی منیزیم
سطح خونی باالی  2.3میلیگرم در صد سیسی
است.
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فیزیوتراپیست مریم مینو
دانشجوی دکترای حرفهای فیزیوتراپی دانشگاه م ّلی اسپانیا
نشانی :خیابان ن ّواب ،مجتمع دکتر بنیادی ،مرکز فیزیوتراپی کوشیار
تلفن33124101 :

کاهش آسیب مغزی با کمک
م عنکبوت
س ّ
ایرانارتوپد :پژوهشگران برای کمک به بیمارانی که دچار سکتۀ مغزی شدهاند ،از
عنکبوتی به نام تار قیفی یا - funnel-webکه در استرالیا زندگی میکند -استفاده
سم این عنکبوت وجود دارد ،میتواند آسیبهایی را که
میکنند .نوعی پپتید که در ّ
بعد از چند ساعت از سکتۀ مغزی ایجاد میشود ،کاهش دهد.
سمیترین و خطرناکترین عنکبوتهای دنیاست و پژوهشگران
این عنکبوت از ّ
سم این عنکبوت
دانشگاه کوئینزلند استرالیا سال قبل
ّ
متوجه شدند که نوعی پپتید در ّ
حس درد در مغز را مسدود کند ،ولی حاال محقّقان میگویند
میتواند مسیر ارسال ّ
این پپتید یا پروتئین کوچک میتواند راههای یونی حسکنندۀ اسید در مغز را -که
از علل عمدۀ بروز آسیبهای بعد از سکتۀ مغزیاند -مسدود کند .مشخّ ص شده که
بعد از سکتۀ مغزی به علّت انسداد عروقی ،خونرسانی به قسمتهایی از مغز کاهش
مییابد که نتیجۀ آن کاهش اکسیژن در آن قسمت از بافت مغز است .این مسئله به
نوبۀ خود موجب تغییر در منابع تولید انرژی در مغز و درنتیجه افزایش تولید اسید
میشود و این محیط اسیدی موجب بروز آسیبهای دائمی در مغز میشود.
سم عنکبوت تار قیفی دو ساعت
تهیهشده از ّ
بررسیها نشان داده که تزریق پپتید ّ
شدت آسیبهای مغزی را تا هشتاد درصد کم کند
بعد از سکتۀ مغزی میتواند ّ
و حتّی اگر تزریق تا هشت ساعت بعد از سکته به تعویق افتد ،باز هم آسیبها
تا  65درصد کم میشوند .نتایج این پژوهش در مجلّۀ Proceedings of the
 National Academy of Sciencesمنتشر شده است.

ط ّب سالمندا ن

مجلة پزشکی

تیر  -مرداد 96

26

بیماریهای عفونی شایع در سالمندان

دکتر سنبل طارمیان

نشانههای بیماریهای عفونی در سالمندان (باالی  65سالگی) تا حدودی با سایر گروههای س ّنی متفاوت است؛ به همین
طب سالمندان
دلیل پیدا کردن علّت و عامل عفونت نیز کمی دشوار است ،از این رو امروزه رشتهای از پزشکی را به ّ
اختصاص دادهاند.
ضعف سیستم ایمنی ناشی از باالرفتن سن و فرسودگی عمومی -که در تمام ارگانها بروز میکند -به همراه
تغییرات فیزیولوژی در اندامهای مختلف و عدم بروز عالئم و نشانههای کالسیک عفونت (تب و افزایش گلبولهای
سفید در بررسی آزمایشگاهی و )...تشخیص و درمان بیماریهای عفونی را در این گروه س ّنی دشوار کرده است .از
سوی دیگر وجود بیماریهای زمینهای مزمن مانند بیماریهای قلبی ،ریوی ،کلیوی ،دیابت و امثال آن با لزوم بستری
درازمدت در بیمارستانها احتمال افزوده شدن عفونتهای مختلف مانند عفونت با عوامل عفونی موجود در
شدن
ّ
بیمارستانها را در این گروه س ّنی افزایشمیدهد.

علل عفونی هنوز عامل سی درصد مرگومیرها
در سالمندان است .همانگونه که اشاره شد
افزایش احتمال خطر عفونت در این دوران
احتماالً ناشی از تغییرات کلّی فیزیولوژی است
که حاصل فرایند پیری است .يك سالمند در نگاه
اول ممكن است بيماري مشخّ صي نداشته باشد،
توجه به استعداد زیاد ابتال به انواع مشكالت
ا ّما با ّ
توجه بیشتر و بررسی نشانههای
جسمي،
روحي و
ّ
اهمیت ،همچنین معاینههای پزشکی
بهظاهر بی ّ
در این گروه س ّنی ضرورت مییابد .ممكن است
سالمند با ابتالی یک نوع عفونت به علّت زمینۀ
سوء تغذيۀ موجود -که ممکن است در بسیاری
از سالمندان وجود داشته باشد -دچار بيماري
شدیدتری شود و به جهات مختلف به وي آسیب
جدي وارد شود.
ّ
آسيبپذيري در سالمندان باعث ميشود كه
تمامی پيامدهاي اختالل سالمت ازجمله ميزان
بستري شدن در بيمارستان و آسايشگاهها ،حوادث
و سوانح ازجمله زمين خوردن ،بروز عفونتها و
باالخره مرگومير در این گروه س ّنی افزايش يابد.
عوامل فيزيولوژيك آسيبپذيري در سالمندان
همان سازوکارهایی است كه فرايند پيري را در
افراد موجب ميشود كه گاه به عللي نامعلوم اين
فرايند تشديد میشود و با كوچكترين استرس
محيطي يا دروني ،بیماری بروزمیکند.
در سالمندان تنظیم حرارت بدن دچار اشکال
میشود ،از این رو بدن آنان در برابر سرما یا
گرما نمیتواند واکنش مناسب نشان دهد ،مث ً
ال
چون عضالت تحلیل رفتهاند و تولید گرما در اثر
لرزیدن در آنها کم میشود ،دمای بدن ممکن
است افت کند ،یا به علّت تحلیل چربیهای زیر
پوستی و کاهش جریان خون تبادل گرما با
محیط خارج کاهش یابد و دمای بدن سالمند
بهصورت غیرطبیعی باال رود.

یکی از عفونتهای شایع در سالمندان عفونت ادراری است .پروستات مردان بعد از
چهل تا پنجاه سالگی شروع به بزرگ شدن میکند .مجرای ادرار که از وسط آن عبور
میکند و پروستات هم که بزرگ شده ،به این مجرا فشار میآورد و باعث کاهش قطر
ادرار میشود و به دنبال آن هنگام تخلیه مقداری از ادرار در داخل مثانه باقی میماند.
تجمع در آن
ادرار بهطور طبیعی استریل است ،ولی وقتی راکد بماند ،باکتریها با ّ
عفونت ادراری ایجاد میکنند .گاهی هم عفونت ادراری در زمینۀ بیماری دیابت بهوجود
حسی و ضعف
میآید .در این افراد در اثر دیابت پیشرفته و معموالً طولکشیده ،بی ّ
عملکرد مثانه بروز میکند و فرد نمیتواند ادرارش را بهخوبی تخلیه کند.
مکرر باعث افتادگی مثانه
در زنان یائسه نیز خشکی واژن ،افتادگی رحم و زایمانهای ّ
و تخلیه نشدن کامل ادرار از مثانه میشود که این موارد میتواند علّت عفونت ادراری
باشد .همچنین ظرفیت مثانۀ سالمندان بهتدریج کاهش مییابد و توانایی نگهداری ادرار
کمتری را در خود خواهند داشت که ممکن است باعث بیاختیاری ادرار و نیاز به دفع
مکرر ادرار داشته باشند.
ّ
آسيبپذيري در سالمندان باعث ميشود كه تمامی پيامدهاي
اختالل سالمت ازجمله ميزان بستري شدن در بيمارستان و
آسايشگاهها ،حوادث و سوانح ازجمله زمين خوردن ،بروز عفونتها
و باالخره مرگومير در این گروه سنّی افزايش يابد.

عفونتهای رودهای یا گوارشی در سالمندانی که توان فیزیکی خوبی ندارند و
نمیتوانند بهداشت فردی را رعایت کنند ،بیشتر دیده میشود.
سالمندانی که به هر دلیلی نمیتوانند حرکت کنند و باید در بستر بمانند ،در معرض
زخم بستر در نقاطی از بدن ایجاد میشود که تحت فشار
زخم بستر هستند.
ابتالی
ِ
ِ
باشد ،مانند ماهیچهها و پوستی که بین استخوان و تشک قرار میگیرد .نواحیای
مانند استخوانهای ناحیۀ لگن ،پاشنههای پا و ...تحت بیشترین فشار هستند .فشار در
مستعد
این نواحی باعث میشود که خونرسانی در بافت بهخوبی انجام نگیرد و آن را
ّ
حسیای که در اثر فشار بهوجود میآید ،معموالً بیمار
ایجاد زخمکند .البته بهدلیل بی ّ
توجه باشد ،ممکن است زخم
ی
ب
آن
به
نسبت
بیمار
متوجه آن نمیشود و اگر مراقب
ّ
ّ
زخم بستر عفونیشده باید خیلی زود درمان شود ،چون احتمال
دچار عفونت هم بشودِ .
پیشرفت آسیب وجود دارد.
شاید شیوع عفونت تن ّفسی در سالمندان بیشتر از جوانان نباشد ،ولی از آنجا که
سیستم ایمنی بدن سالمندان ضعیفتر است ،عضالت تن ّفسیشان عملکرد خوبی ندارد
و آنان قادر به تن ّفس عمیق و سرفهکردن نیستند و به همین دلیل عفونتهای تن ّفسی
در آنان شدیدتر است و دیرتر بهبود مییابد.
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نشانههای عفونت ریوی در جوانان با
سالمندان تفاوت دارد .در افراد جوان معموالً
بیماری با سرفۀ حاد ،خلط ،تنگی نفس و
تبولرز شروع میشود و به شکل حاد و پُر
سن باال این نشانهها
سروصداست ،ولی در ّ
معموالً بهوضوح وجود ندارد و تنها عالمتی که
نشانۀ بروز بیماریمیتواند باشد ،کاهش سطح
هوشیاری سالمند است ،یعنی بیمار بدون
داشتن سرفه یا خلط فقط دچار خوابآلودگی
میشود و خوابآلودگی تنها عالمت عفونت
تن ّفسی بیمار خواهد بود.
یافتهای که در ابتال به سایر بیماریهای
عفونی نیز میتواند در این گروه س ّنی وجود
داشته باشد ،عبارت است از عفونتهای ادراری
که بهصورت تنها عالمت بارز و به شکل کاهش
سطح هشیاری بروز میکند ،یعنی عالمتی
که هیچ ارتباطی با نشانههای بالینی عفونت
تحرکی
ادراری ندارد .دراز کشیدن زیاد و بی ّ
نیز میتواند باعث شود ترشّ حات تن ّفسی در
تجمع پیدا کند .کشیدن سیگار،
راههای هوایی ّ
مصرف داروهای خوابآور ،اختالل در بلع ناشی
از بروز سکتههای مغزی یا اختالل هشیاری به
هر علّت دیگر نیز در بروز این مشکل میتواند
نقش داشته باشد که زمینه را برای ابتالی
سالمندان به عفونتهای ریوی فراهممیکند.
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یکی از عفونتهایی که در سالمندان بیشتر دیده میشود ،سل ریوی است .میکروب
سل ممکن است در بدن هر کسی از پیش و به دنبال ابتالی سالهای قبل با درمان کامل
یا بدون درمان قبلی بهصورت غیرف ّعال وجود داشته باشد که در سالمندان بهدلیل ضعف
عمومیسیستم ایمنی احتمال عود و ف ّعال شدن این میکروب بیشتر است.
روند بهبود در سالمندان بسيار ُكند و ضعيف صورت ميگيرد .اقدامات مختلف درماني
اهميت
و هزينههاي سنگين ناشي از آنمیتواند نتايج قابل قبولي نداشته باشد ،از این رو ّ
اجراي برنامههاي مراقبتي و آموزشي در اين گروه س ّني بسيار الزم و حياتي است .بنابراین
مهمی از مراقبت سالمندان برعهدۀ اطرافیان آنان است.
بخش ّ
مراقبان سالمندان با ارجاع سالمندان برای معاینه و آزمایشهای ّ
منظم و
دورهای بیماریها باید موجبات تشخیص را در مراحل اولیه فراهم کنند و
برای درمان آنان اقدام بهموقع انجام دهند.

مراقبان سالمندان با ارجاع سالمندان برای معاینه و آزمایشهای ّ
منظم و دورهای
بیماریها باید موجبات تشخیص را در مراحل اولیه فراهم کنند و برای درمان آنان اقدام
بهموقع انجام دهند .بنابراین ویزیتهای دورهای سالمند باید انجام شود؛ همچنین هرگونه
جدی بگیرند و
اهمیت را -که به نظرشان مشکوک میرسدّ -
عالمتی حتّی بهظاهر کم ّ
پزشک را در جریان قرار دهند و آن را به حساب سالمندی نگذارند.
دکتر سنبل طارمیان
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
ّ
نشانی :رشت ،خیابان انقالب ،ساختمان پزشکان مروارید ،طبقة سوم
تلفن33331981 :

بهدا شت باروري
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آیا میدانید که؟
PSA

 PSAچیست؟
(PSA (Prostate Specific Antigen
یا آنتیژن اختصاصی پروستات ،ما ّدهای از
جنس پروتئین است که سلولهای ترشّ حی
غدۀ پروستات آن را تولید میکنند و وارد
ّ
منی و جریان خون میگردد .در حالت
طبیعی این ما ّده به عنوان یک آنزیم عمل
میکند و باعث تغییر شکل مایع منی پس
دکتر رحیم تو ّکلنیا
از انعقاد اولیۀ آن میشود PSA .بهطور
اختصاصی به وسیلۀ سلولهای پروستات تولید شده و به همین
دلیل ما ّدهای شدیدا ً اختصاصی برای پروستات (Highly oragan
 )Specificمحسوب میگردد.
نکتۀ مهم این است که این ما ّده به عنوان یک نشانگر سرطان
پروستات نیز شناخته شده است ( .)Turmor markerباید به
یاد داشته باشیم که در صورت ابتال به سرطان پروستاتPSA ،
مختص سرطان نیست و در
در خون باال میرود ،ا ّما  PSAباال
ّ
بیماریهای خوشخیم پروستات مثل عفونت و التهاب پروستات و
بزرگی خوشخیم پروستات نیز ممکن است باال برود.
مقدار طبیعی  PSAدر خون چقدر است؟
در حالت طبیعی مقدار قابل اندازهگیری  PSAباید زیرng/ml
 4باشد و در صورتیکه اعداد باالتر از  4گزارش شود ،باید به وجود
سرطان پروستات شک کرد .هرچه  PSAباالتر باشد ،احتمال وجود
سرطان در پروستات بیشتر خواهد بود.
بررسیها نشان دادهاند که در صورت  PSAزیر  4و در معاینۀ
طبیعی پروستات در سنین باالی پنجاه سال احتمال وجود سرطان
 %15است .ا ّما اگر  PSAبین  4تا  10باشد ،احتمال وجود سرطان

به  %25میرسد و در صورت  PSAباالی  10احتمال وجود سرطان
حد  %67خواهد بود.
پروستات تا ّ
در سالهای اخیر برای افزایش د ّقت در تشخیص سرطان
پروستات و کاهش موارد بررسیهای غی ِرالزم PSA ،متناسب با سن
( )age specific PSAیا سرعت افزایش (PSA (PSA velocity
یا غلظت  PSAدر بافت پروستات ( )PSA Densityمطرح شده
است.
جدول  PSAمتناسب با سن

 50تا  59سال

3/5 ng/ml

 60تا  69سال

4/5 ng/ml

 70تا  79سال

6/5 ng/ml

غربالگری چیست؟
امروزه آزمایشهایی به عنوان آزمایشهای غربالگری انجام
میشود تا شاید بتوان بیماریها را در مراحل اولیۀ آن تشخیص
داد .آزمایشهای غربالگری باید در تمام افراد جمعیتی که در خطر
بروز یک بیماری خاص هستند -اعم از اینکه بهظاهر سالم باشند
یا خیر -انجام گیرد .امروزه آزمایشهای غربالگری در مواردی مثل
سرطان پستان برای خانمها ،یا سرطان روده یا بیماریهای ژنتیک
در جنین انجام میشود.
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اندازهگیری  PSAچه فایدهای دارد؟
ارزش نشانگرهای سرطان ( )Tumor markerوقتی مشخّ ص میشود که
بتوان از آنها برای تشخیص سرطان  -قبل از آنکه تظاهر کلینیکی داشته باشد و
پیشرفت کند و منجر به بروز عالمت شود -استفاده کرد .به عبارتی قابل استفاده در
غربالگری سرطان باشند PSA .نیز به عنوان یک آزمایش غربالگری برای تشخیص
زودرس و بهموقع سرطان پروستات مطرح شده است.
موقع
PSA

باید
انجام

چه
آزمایش
قبل از اندازهگیری  PSAباید
شود؟
در مورد فایدهها و مض ّرات
در گذشته جواب به این سؤال
این اندازهگیری با بیمار
آسان بود و گفته میشد که
صحبت کرد.
تمام مردان باالی پنجاه سال
باید سالی یکبار تحت آزمایش
 PSAو معاینۀ پروستات قرار
متعددی این قانون ارولوژی تغییر کرده است،
گیرند ،ا ّما در چند سال اخیر به دالیل
ّ
ازجمله این دالیل میتوان به این موارد اشاره کرد :از یک طرف اکثریت افرادی
که  PSAباالی  4دارند ،سرطان ندارند ،ا ّما وقتی آزمایش عدد مشکوک را نشان
دهد ،خواب و آرام از چشم بیمار گرفته میشود و ترس از وجود سرطان در بدن
فرد را دچار عوارض و اختالل روحی و روانی خواهد کرد .حال اگر برای رسیدن به
تشخیص قطعی نمونهبرداری از پروستات انجام گیرد ،فرد با عوارض احتمالی این
کار نیز مواجه خواهد شد .عوارضی که حتّی در  %1موارد میتواند منجر به مرگ
شود.
حتّی در مواردی که پس از بیوپسی تشخیص سرطان داده شود ،ممکن است
برای بیمار درمانهایی انجام گیرد که نیاز نبوده است .چون بعضی از افراد مبتال
به سرطان پروستات ممکن است قبل از آنکه به دلیل عوارض سرطان دچار مشکل
شوند ،در اثر بیماریهای دیگری فوت کنند.
امروزه اجماع کامل بر زمان اندازهگیری  PSAوجود ندارد ،ا ّما در مجموع نکات
زیر را میتوان ذکر کرد:
مضرات این اندازهگیری با
و
ها
ه
فاید
مورد
در
باید
PSA
گیری
 قبل از اندازه
ّ
بیمار صحبت کرد.
 غربالگری با  PSAقبل از چهل سالگی توصیه نمیشود.
 اندازهگیری معمول  PSAدر افرادی که عالمتی ندارند و در خطر ابتال به
سرطان پروستات هستند ،توصیه نمیشود.
 اندازهگیری معمول  PSAدر سنین باالی هفتاد سال و افرادی که طول عمر
احتمالی کمتر از ده سال دارند ،توصیه نمیشود.
مضرات
 اندازهگیری معمول  PSAدر سنین  55تا  69سال پس از بیان فایده و ّ
پیشنهاد میشود.
 اندازهگیری  PSAبهتر است هر دو سال انجام شود.
 در صورتیکه فرد در خطر باالی ابتال به سرطان پروستات است (مثل افرادی
که سابقۀ این سرطان در پدر یا عمو یا
برادرشان وجود دارد) ،اندازهگیری PSA
باید از سنین پایینتر ( 40تا  )45انجام
گیرد.
ماده
یک
PSA
 اندازهگیری  PSAدر افراد باالی
برای
اختصاصی
پنجاه سال -که به دلیل مشکالت ادراری
پروستات است اما
مراجعه میکنند و یا در معاینۀ پروستات
اختصاصی برای سرطان
نکات مشکوکی یافت میشود -توصیه
پروستات نیست.
میشود.
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روی

چه عواملی
میگذارند؟
ثابت شده است که هر عاملی که باعث صدمۀ بافت
پروستات شود و سدهای بین سلولهای پروستات و
خون را تخریب کند ،میتواند منجر به افزایش PSA
خون شود.
در سرطان به دلیل رشد غیرطبیعی سلولها و
بههم خوردن ساختمان و نظم سلولها این سد
تخریب میشود و  PSAخون باال میرود ،ا ّما این
اتّفاق ممکن است در اثر عوامل دیگری مثل عفونت
پروستات نیز رخ دهد .حتّی در برخی از پژوهشها از
ورزش شدید و دوچرخهسواری طوالنی نیز به عنوان
علل افزایش  PSAنام برده شده است .بعضی داروها
نیز میتوانند با اثر بر عملکرد سلول بر تولید این ما ّده
و درنتیجه بر سطح  PSAخون اثر بگذارند .داروهای
ضد تستوسترون (هورمون مردانه) سطح  PSAخون
ّ
ضد قارچ
را کاهش میدهند ،مثل فیناسترید ،داروی ّ
کتوکونازول و حتّی داروهای گیاهی محتوی عصارۀ
نخل ارهای ( .)saw palmettoداروهای هورمونی
آندروژنی نیز میتوانند باعث افزایش  PSAخون
شوند ،مانند آمپول تستوسترون.
PSA

تاثیر

هرچه درصد  PSAآزاد بیشتر
باشد احتمال سرطان کاهش
مییابد.

 PSAآزاد چیست؟
توجه به محدودیتهای  PSAدر تشخیص
با ّ
حساسیت و
افزایش
برای
و
پروستات
سرطان
ّ
اختصاصی بودن آزمایش برای تشخیص سرطان،
پژوهشگران روشهای جدیدی را پیشنهاد کردهاند.
قب ً
ال از  PSAمتناسب با سن ،غلظت  PSAو سرعت
افزایش  PSAنام بردیم .قسمت اعظم  PSAموجود
در خون با سایر پروتئینهای خون متّصل میشود
و فقط بخش کوچکی از آن بهصورت آزاد در خون
وجود دارد .بررسیها نشان داده است که  PSAآزاد
شده از سلولهای سرطانی به دلیل نقصی که در
ساختمانشان وجود دارد ،بیشتر به پروتئینهای
خون متّصل میشوند و درنتیجه اندازهگیری درصد
 PSAآزاد و تعیین درصد آن نسبت به ّ
کل PSA
سرم مطرح شده است .به عبارت دیگر هر چه درصد
 PSAآزاد بیشتر باشد احتمال سرطان کاهش
مییابد .به همین دلیل در مواردی که  PSAبین
 4تا  ng/ml 10باشد ،اندازه گیری  PSAآزاد و
تعیین درصد آن نسبت به ّ
کل  PSAسرم پیشنهاد
میشود؛ در این حالت اگر  PSAآزاد کمتر از %10
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کل  PSAباشد ،احتمال سرطان پروستات افزایش مییابد و به حدود
 %50میرسد ،ا ّما در صورتیکه  PSAآزاد بیشتر از ّ %25
کل  PSAرا
تشکیل دهد ،احتمال سرطان پروستات کمتر از  %10است.
همانطور که گفته شد این اندازهگیری فقط در PSAهای زیر
 10ارزش دارد و نتیجهگیری از آن نیز قطعیت صد درصدی ندارد.
به همین دلیل اخیرا ً یک ما ّدۀ پیشساز  PSAبه نام proenzyme
 PSAشناسایی شده که ممکن است به تشخیص و تمایز سرطان
از بزرگی خوشخیم پروستات در مردان با  PSAبین  2/5تا  10و
معاینۀ طبیعی کمک کند.

آیا کمتر خوردن موجب عمر
بیشتر میشود؟
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آیا  PSAاستفادۀ دیگری هم دارد؟
اندازهگیری  PSAعالوه بر کمک به تشخیص پروستات ،در کنترل
نتایج درمان و کنترل سرعت و پیشرفت سرطان پروستات قابل
استفاده است.

دکتر رحیم تو ّکلنیا
مؤسسة فنّاوريهاي
ّ
متخصص اورولوژي و عضو كادر درماني -پژوهشي ّ
نوين پزشكي مهر
نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب ،ساختمان حکیم
تلفن33115046 :

ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که کم شدن کالری ورودی به بدن
میتواند موجب کند شدن روند پیری شود .پژوهشهای قبلی نشان داده بود که
محدودیت کالری موجب افزایش طول عمر کرم ،پشه و موش میشود و حاال
محقّقان دانشگاه دوک بررسی کردهاند که این محدودیت چه تأثیری در طول عمر
انسان دارد .به همین منظور آنان  145نفر را که  12درصد از کالری ورودی به
بدن خود را محدود کردند با  75فرد دیگر به عنوان گروه کنترل مقایسه کردند؛
سن تقویمی آنها  38سال
در ابتدای پژوهش
سن بیولوژیک افراد  37و ّ
متوسط ّ
ّ
سن بیولوژیک افراد با اندازهگیری میزان کلسترول ،فشار خون و
بود .محاسبۀ ّ
هموگلوبین آنان صورت گرفت.
این پژوهش نشان داد در دو سالی که بررسیها انجام میشد ،در گروه با
سن بیولوژیک هر  12ماه  0.11سال و در گروه بدون محدودیت
محدودیت کالری ّ
کالری هر  12ماه  0.71ماه افزایش پیدا کرد و این تفاوت معنیداری بود .محقّقان
عقیده دارند این پژوهش دروازۀ جدیدی را به روی تالشهای انسان برای غلبه
بر پیری و بیماریهای مربوط به افزایش سن باز میکند .نتایج این پژوهش در
شمارۀ ماه می  2017مجلّۀ  Journals of Gerontologyمنتشر شده است.

تشخیص آلزایمر با اسکن
مغزی ،سالها قبل از
مشاهدۀ اولین عالئم
ایرنا :پژوهش محقّقان دانشگاه تورنتو نشان میدهد
که تغییرات مغزی ناشی از زوال عقل و فراموشی
سالها قبل از بروز اولین عالئم آلزایمر با اسکن
مغزی قابل مشاهده و تشخیص است.
به گزارش ساینسدیلی ،در این پژوهش افراد
میانسال و سالمندی که بدون کمک دیگران
زندگی میکنند و هیچگونه عالئم ظاهری آلزایمر
و زوال عقل نداشتند ،ولی نمرات تست غربالگری
آلزایمر در آنان پایین بود ،مورد بررسی قرار گرفتند.
عکسبرداری مغزی این افراد نشان داد که بافت
مغزی در ناحیهای به نام قشر آنترورینال قدامی
واقع در لوب تمپورال مغز کمتر است؛ این ناحیه
جایی است که آلزایمر از آن آغاز میشود .این
پژوهش نشان میدهد حجم مغز در این ناحیه با
احتمال ابتال به بیماری زوال عقل مرتبط است و
بسیار قبل از مشاهدۀ اولین عالئم آلزایمر میتوان
با اسکن مغزی با وضوح باال این عارضه را تشخیص
داد.
بیماری پیشروندۀ آلزایمر شایعترین نوع زوال
عقل است که باعث اختالل در حافظه ،تف ّکر و رفتار
بیمار میشود .براساس آمار مرکز بینالمللی آلزایمر،
در حال حاضر  46.8میلیون نفر در سراسر جهان به
زوال عقل مبتال هستند و این تعداد تا سال 2050
میالدی به  131.5میلیون نفر بهویژه در کشورهای
در حال توسعه میرسد.
محقّقان دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو
چاقی ،باریک شدن شریان کاروتید ،افسردگی ،سطح
تحرک نداشتن،
پایین تحصیالت ،فشار خون باالّ ،
استعمال دخانیات ،سطح باالی اسید آمینه و دیابت
نوع  2را مهمترین عوامل خطر آلزایمر برشمردهاند.
نتایج این پژوهش در نشریۀ Neurobiology of
 Agingمنتشر شده است.
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یبوست در دوران بارداری
یبوست یکی از مشکالت شایع در بارداری
است که بیش از نیمی از خانمهای باردار به
آن دچار میشوند؛ بهخصوص این مشکل در
فصلهای گرم سال شایعتر و مهمتر است.
علل یبوست در بارداری

 ویار حاملگی؛ ویار بارداری باعث تغییر
رژیم غذایی و کاهش مصرف فیبر میشود و
دکتر مرجان پورحیدری این خود یکی از دالیل یبوست است.
 تغییرات هورمونی؛ تغییرات هورمونی ازجمله افزایش پروژسترون
که باعث ریلکس شدن رحم در حین بارداری میشود -با ریلکسکردن عضالت روده باعث ُکند شدن عبور غذا از مسیر روده و به دنبال
آن یبوست میشود.
 با رشد جنین در حین بارداری رحم بزرگ میشود و روی رودهها
فشار میآورد ،درنتیجه مسیر عبور غذا باریک میشود و به دنبال آن
یبوست ایجاد میشود.
 مصرف آهن؛ مصرف آهن در دوران بارداری بسیار ضروری است
و گاهی به دلیل آنمی -که خود از دالیل کمخونی است -مادر مجبور
به مصرف دو تا سه عدد قرص آهن است که این کار به ایجاد یبوست
منجر میشود .در بارداری نیاز به مصرف مایعات بیشتر میشود ،ا ّما
تکرر ادرار و ...به یبوست منجر
مصرف کم مایعات به دلیل ویارّ ،
میشود.
 کاهش ف ّعالیتهای بدنی مادر باردار بهخصوص در موارد
متخصص زنان توصیه میکند ،میتواند
استراحتهای طوالنیای که
ّ
سبب یبوست شود.

پیشگیری و درمان

 مصرف کافی فیبر با خوردن غلاّ ت مثل نان سبوسدار ،حبوبات
(لوبیا ،عدس و)...
 مصرف میوههای خشکشده ،بهخصوص برگۀ زردآلو و آلو
متوسط شش تا هشت لیوان آب
 نوشیدن مایعات فراوان؛ بهطور
ّ
در روز ،بهخصوص در فصلهای گرم سال
 مصرف میوههای تازه مانند انگور ،نارنگی ،گریبفروت و
پرتقال
 مصرف سبزیجات ،هویج ،کلم ،اسفناج ،شاهی ،کرفس و...
 انجام ورزشهای سبک (دوچرخۀ ثابت ،یوگا و )...و پیادهروی
 مصرف ماست به دلیل اینکه از باکتریهای پروبیوتیک غنی
است ،باعث تحریک رودهها و هضم راحت غذا در انسان میشود و
مانع بروز بیماریهای گوارشی در بدن افراد ،بهویژه در خانمهای
باردار میشود.
 استفاده از چای گیاه قاصدک.
عوارض یبوست

سفت شدن مدفوع و زور زدن میتواند سبب ایجاد یا بدتر شدن
(تورم وریدهای ناحیۀ اطراف رکتوم و مقعد) شود .همورویید
همورویید ّ
میتواند به درد شدید موقع اجابت مزاج و گاه خونریزی رکتال منجر
شود ،ا ّما معموالً پس از زایمان برطرف میشود.
دکتر مرجان پورحیدری
متخصص زنان ،زایمان و نازایی
ّ
نشانی :خیابان ن ّواب ،ساختمان کیانا ،طبقۀ اول تلفن33114614 :
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عوامل مؤثّر بر ناباروری مردان را بشناسید!
برای باروری و داشتن فرزند سالم عالوه بر مرد ،زن نیز باید از سالمت جسمی کافی برخوردار باشد .مهمترین قسمت
سالمت جسمانی برای یک مرد داشتن اسپرم با کیفیت مناسب است .در این نوشتار در نظر داریم به عوامل مهم و
تأثیرگذار بر باروری مردان -که از موضوعات بسیار مهم برای خانواده و جامعه است -اشاره کنیم.
جراحی در دوران کودکی است؛ عملهایی
یکی از مهمترین سؤاالتی که از مردان نابارور پرسیدهمیشود ،سابقۀ عمل ّ
مانند فتق مادرزادی که میتواند منجر به بستن مجاری انتقالدهندۀ مایع منی شود یا در لولههای منی انسداد ایجاد
کند .افرادی که در دوران کودکی بیضههای شکمی یا نزولنکرده داشتهاند ،احتمال ناباروری بیشتری دارند که دلیل آن
ضعیف بودن و اختالل ژنتیکی در دوران حاملگی آنان است .بهطوری که در موارد بیضۀ نزولنکردۀ یک طرفه  25درصد
و در موارد دو طرفه  50درصد احتمال ناباروری وجود دارد .امروزه توصیهمیشود که بین شش ماهگی تا یک سالگی
جراحی احتمال باوری را بهطور واضح افزاشمیدهد.
جراحی برای این موارد صورت گیرد ،زیرا ّ
دکتر مانی محیطی اصلی عمل ّ
سابقۀ پیچش و پیچخوردگی بیضه و طناب بیضهای و عمل آن یا
از بین رفتن یک بیضه نیز در موارد نادر عامل ایجاد ناباروری هستند.
نارسایی اولیۀ بیضه نیز یکی از عللی است که با انجام تستهای
آزمایشگاهی و معاینۀ فیزیکی -که در آن بیضهها هر دو کوچک
میشوند -مشخّ ص خواهد شد.
عوامل عفونی و عفونتهای ناحیۀ تناسلی نیز از موارد دیگر هستند.
التهاب و عفونت پروستات در یک مرد بالغ نیز میتواند مشکلساز
توجهی بهبود یافته
باشد .پارامترهای آزمایش اسپرم بهطور قابل ّ
است .داروهایی که برای سرگرمی و تفریح استفادهمیشود مثل موا ّد
روانگردان ،حشیش ،کشیبدن سیگار ،ماری جوآنا ،مصرف بیش از
مدت طوالنی با اختالل در آنالیز مایع منی در تحقیقات
حد الکل به ّ
ّ
همراه بودند.
ضد افسردگی در بسیاری موارد موجب کاهش تمایل
داروهای ّ

جنسی در فردمیشود و ممکن است موجب عدم انزال و ارگاسم در
ضد دردهایی که حاوی این موا ّدند نیز
مخدر و ّ
فرد شود .مصرف موا ّد ّ
میتوانند موجب کاهش ساخت هورمون مردانه شوند .بعضی داروها
مانند آنتیبیوتیکهایی که در بعضی از بیماریهای رودهای استفاده
میشود ،داروهای معده مانند سایمتیدین ،سولفاساالزین ،داروهای
روده ،نیتروفورانتوئین موجب اختالل در تولید اسپرممیشوند.
آثار گرمای زیاد بر کیسۀ بیضه نیز مهم است و موجب تغییراتی
در کیفیت اسپرم میشود .دمای بیضهها در حالت طبیعی 2تا 4
درجۀ سانتیگراد پایینتر از دمای مرکز بدن تنظیممیشود .بنابراین
توصیهمیشود که مردان از پوشیدن لباسهای بسیار زیاد که توأم
با تعریق است یا لباسهایی که به بیضهها فشار واردمیکنند مانند
مدت طوالنی و بهصورت
لباس زیر تنگ خودداری کنند .نشستن به ّ
هر روزه یعنی در دورۀ زمانی طوالنی مانند دوچرخهسواران حرفهای
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نیزمیتواند مهم باشد ،همچنین افرادی که در
مشاغل پُرحرارت مثل کارخانجات یا سونای
بخار مشغول به ف ّعالیتاند و شغل ثابتشان
توجه کنند ،اگرچه
است نیز باید به این موارد ّ
در تمام پژوهشها این موضوع ثابتشده
نیست.
در یک پژوهش که در سال  2005روی
اثر کامپیوترهای لپتاپ بر بیضهها انجام شد،
مدت به همراه
دیده شد که نشستن طوالنی ّ
مدت یک ساعت باعث افزایش
لپتاپ به ّ
حرارت در هر دو کیسۀ بیضه شده ،بنابراین
مدت و
توصیه میشود که از نشستن طوالنی ّ
هر روزه به همراه لپتاپ خودداری شود.
یکی از مواردی که باعث آسیب اسپرم
تحرک و تنبلی آن میشود،
مرد و کاهش ّ
ژل یا لوسیونهایی است که در حین رابطۀ
توسط آقا یا خانم استفاده میشوند.
جنسی ّ
واریکوسل در مردان یا واریس بیضه یعنی
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متورم و بزرگتر شدن وریدهای موجود در بیضه -که در بیشتر موارد سمت چپ را درگیر
ّ
جراحی
میکند -نیز از علل شایع ناباروری مردان است که با بررسی بیشتر و اقدام بهموقع ّ
توجهی بهبود بخشید.
میتوان باروری را بهطور قابل ّ
توجه داشت استرس ناشی از تشخیص ناباروری مرد و
یکی از موارد مهم که باید به آن ّ
اثر آن بر زندگی زوجین و روابط آنان است که خو ِد استرسمیتواند منجر به بدتر شدن این
دوره شود که الزم است با توضیح کامل به زوجین و ق ّوت قلب دادن و حتّی در موارد شدید
ارجاع و کمک یک روانشناس یا روانپزشک از آثار منفی این موضوع -که خود میتواند بر
روند درمان فرد تأثیر داشته باشد -جلوگیری کرد.
مکرر ،خانم باید از نظر سیستم ایمنی بررسی شود .یعنی در مواردی
در موارد سقطهای ّ
ضد آن ما ّده
که سیستم ایمنی خانم اسپرم را به عنوان جسم خارجی شناسایی کرده و بر ّ
تخصصی تشخیص داد.
تولیدمیکند که این موضوع رامیتوان با آزمایش ّ
در پژوهشی که در یک کلینیک ناباروری مردان در نیویورک امریکا در سال  2009انجام
شد 32/6 ،درصد یعنی باالترین علّت آن ناشناخته باقی ماند و پس از آن دومین دلیل واریس
بیضۀ مردان یا واریکوسل با  26/6درصد ،سپس انسداد در مجاری و لولههای منی بود.
دکتر مانی محیطی اصلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،ابتدای خیابان تختی ،جنب شهرداری منطقة سه ،کوچة بنفشه،
ساختمان فاطیما تلفن33114922 :

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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میتوان نازایی را تشخیص داد؟

اگر زوجی پس از یکسال زندگی مشترک و داشتن رابطۀ زناشویی ّ
منظم و بدون جلوگیری باردار نشوند ،مسئلۀ نازایی
مطرح میشود .کمباروری و ناباروی مشکل شایعی است که حدود پانزده تا بیست درصد زوجها به آن مبتال هستند .در
این میان حدود  40درصد مشکالت نازایی مربوط به آقایان و حدود  ۴۰تا  ۴۵درصد مربوط به خانمهاست .گاهی هم با
خاصی پیدا نمیشود که به آن نازایی با علّت نامشخّ ص میگویند.
بررسیهای معمول علّت ّ
متعددی در ناباروری دخیلاند؛ یکی از آنها ژنتیک است که میتواند تحت تأثیر سایر عوامل اکتسابی مانند
عوامل
ّ
وضع تغذیه و رفتارهای پُرخطر قرار گیرد .از سویی پیشرفت تکنولوژی و استفادۀ فزاینده از وسایل الکترونیکی و قرار
تحرکی و چاقی همگی از عواملی
گرفتن در محیطهایی که این اش ّعهها در آن وجود دارند ،همچنین تغذیۀ نامناسب ،کم ّ
هستند که نازایی را تشدید میکنند.

ممکن است این سؤال در ذهن بعضی افراد ،بهخصوص کسانی که
در نزدیکانشان زوجهای نازا دارند ،بهوجود بیاید که آیا روشهایی
وجود دارد که قبل از ازدواج نازایی را تشخیص داد؟
بچهدار شدن پدیدهای چندعاملی است،
در پاسخ باید گفتّ ،
مث ً
ال نمیتوان ناتوانی جنسی یک مرد را قبل از ازدواج سنجید .یا
متوجه باز یا بستهبودن لولههای رحمی خانمها شد.
سونوگرافی
با
ّ
بنابراین نمیتوان بهطور صد درصد مطمئن شد که فرد قبل از ازدواج
بچهدار شدن
نازایی دارد یا خیر .ا ّما برای آگاهی از قدرت باروری و ّ
در آینده چند آزمایش ساده و ارزان در مرد و زن قابل انجام است.
بعضی آقایان بهصورت ژنتیکی مشکل و ضعف نطفه دارند ،ا ّما گاهی
شغل بعضی از مردان سبب میشود که تعداد اسپرمها کم شود ،یا
کیفیت آنها تحت تأثیر قرار گیرد ،مانند کسانی که در محیطهای
گرم مثل نانوایی کار میکنند ،یا بهطور مرتّب از استخر آب گرم ،سونا
و جکوزی استفاده میکنند ،یا افرادی که راننده هستند و بهصورت
مدت رانندگی میکنند .همچنین در کسانی که با آالیندههای
طوالنی ّ
شیمیایی و محیطی مثل سرب و جیوه بیشتر سروکار دارند ،ممکن
است روی تعداد و عملکرد اسپرم آنها تأثیر منفی بگذارد.
در آقایان میتوان با یک آزمایش سادۀ اسپرم ،با بررسی تعداد و تا
حدی کیفیت آنها مثل قدرت حرکت اسپرمها در مایع منی میزان
ّ
ن بررسی میتواند قدرت باروری در آینده
باروری را معلوم کرد که ای 
حد زیادی نشان دهد .معموالً آقایان سالمت عمومی و قدرت
را تا ّ
مردانه و ظاهری خود را مالک قرار میدهند و به همین دلیل ممکن

است تمایلی به انجام این آزمایش نداشته باشند ،ا ّما اگر زمینۀ قبلی
و احتمال آسیب به اسپرم وجود داشته باشد ،این یک راه ساده برای
پیبردن به باروری آقایان در آینده است.
قدرت باروری در زنان مربوط به یک محدودۀ س ّنی خاص است و
معموالً کیفیت تخمک خانمها از  ۳۵سالگی شروع به کاهش میکند
و به همین دلیل اگر ازدواج دیرهنگام صورت گیرد ،میتواند در
ناباروری زنان نقش داشته باشد.
حدی تأییدی بر سالمت
قاعدگیهای مرتّب در خانمها میتواند تا ّ
دستگاه تناسلی باشد .همچنین رشد موهای زائد و چاقی بیش از حد
هم میتواند نشانههایی از تنبلی تخمدان در زنان باشد.
آزمایشهای هورمونی که به بررسی ذخیرۀ تخمدانها میپردازد،
همچنین سونوگرافی از رحم و تخمدانها از مهمترین روشهای
شناسایی و تشخیص ناباروری قبل از ازدواج در خانمهاست .پژوهشها
کمیت
نشان داده است که استعمال سیگار و قلیان بر کیفیت و ّ
اسپرمها در مردان ،همچنین بر تخمک خانمها تأثیر منفی میگذارد.

نازایی یکی از دغدغههای ذهنی زوجهای ناباروری است که
بچهدار شدن کردهاند.
وقت و هزینۀ زیادی را صرف ّ

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

خانواده اصلیترین هستۀ
هر جامعه و کانون حفظ
سالمت و بهداشت روان است
مهمی در شکلگیری
و نقش ّ
شخصیت فرزندان دارد .یکی
از پدیدههای خانوادگی -که
متخصصان،
توجه
امروزه مورد ّ
ّ
جامعهشناسان و روانپزشکان
دکتر سیّده مریم ز ّوار موسوی قرار گرفته -اعمال خشونت در
مهم بهداشتی،
خانواده است .خشونت خانگی یک مشکل ّ
اجتماعی و روانی است که شامل خشونت علیه زنان،
کودکآزاری ،بدرفتاری با سالمندان و ...است .این نوع
خشونت شایعترین نوع خشونت علیه زنان است .سازمان
جهانی بهداشت مینویسد :خشونت علیه زنان عبارت
است از «هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که
موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی -جنسی،
عاطفی یا رنج زنان همراه میشود» .چنین رفتاری
میتواند با تهدید و سلب مطلق اختیار یا آزادی صورت
گیرد و در جمع یا خفا رخ دهد.
اینگونه خشونتها بهطور روزافزون و به عنوان یکی
از مهمترین معضالت بهداشت عمومی جامعه در حال
افزایش است .همۀ زنان در معرض خشونت قرار دارند ،ا ّما
بعضی گروهها نظیر زنان باردار در معرض خطر بیشتری
تحمل بارداری بهتنهایی فشارهای جسمی و
قرار دارندّ .
روانی زیادی بر فرد تحمیل میکند و همراهشدن آن با
عوامل استرسزای دیگری همچون خشونت میتواند
باعث آثار سوئی بر جنین و مادر شود.
عوامل مختلفی با بروز خشونتهای خانگی بارداری
ارتباط دارند ،ازجمله کاهش روابط زناشویی ،تص ّورات
غلط دربارۀ حاملگی ،سطح تحصیالت پایین زن ،شغل
سن ازدواج ،مشکالت اقتصادی ،انزوای اجتماعی،
همسرّ ،
اعتیاد و بیکاری همسر ،حاملگی ناخواسته ،سابقۀ اختالل

روانپزشکی در همسر ،تجربۀ خشونت در کودکی ،حاملگی بیشتر از شش بار،
جنسیت فرزندان قبل ،بارداری فعلی ،تحت فشار بودن برای به دنیا آوردن فرزند
پسر و. ...
بارداری دورۀ پُرخطری برای زنان در معرض خشونت است؛ زیرا هم سالمت
مادر و هم سالمت جنین به خطر میافتد .خشونت از طریق آسیبی که بر
فرد وارد میشود ،باعث افزایش استرس مادر ،افزایش استفاده از دارو یا مواد،
تغذیۀ ناکافی مادر ،افزایش خطر کاهش وزنگیری جنین ،افزایش فشار خون
حاملگی ،افزایش احتمال عفونتهای ادراری و عفونتهای مزمن لگنی ،همچنین
کاهش برخورداری از مراقبتهای بارداری میشود .خشونت با ایجاد ترومای رحم
میتواند منجر به سقط ،زایمان زودرس ،پارگی زودرس پردههای جنینی ،وزن کم
تولّد ،محدودیت رشد داخل رحمیو افزایش احتمال سزارین شود.
طی بارداری طیف وسیعی از مشکالت
با ّ
توجه به موارد ذکر شده ،خشونت در ّ
مادران و فرزندان آنان را تشکیل میدهد .بسیاری از زنانی که با خشونت خانگی
توجه
مواجهاند ،به وسیلۀ سیستمهای مراقبتی شناسایی نمیشوند ،از این رو با ّ
اهمیت محیطهای ارائۀ خدمات بهداشتی  -درمانی برای پیشگیری اولیه و
به ّ
آموزش به کارکنان این بخشها در زمینۀ تشخیص نشانههای خشونت خانگی در
زنان و نحوۀ برخورد صحیح با قربانیان و حمایت از آنان میتوان تعداد قربانیان
این مشکل را کاهش داد و از بروز خشونتهای اجتماعی بعدی جلوگیری کرد و
محیط امنی برای حمایت و کمک به قربانیان خشونت خانگی فراهم آورد.
توجه به این موارد افزایش آگاهی و آموزش کافی به پزشکان و کارکنان نظام
با ّ
بهداشت و درمان کشور برای مواجهۀ درست با زنان قربانی خشونت میتواند
کمککننده باشد .از طرفی دیگر توانمندسازی زنان در مواجهه با مشکالت زندگی
و آموزش مهارتهای زندگی سالم و آشنا کردن آنان با عوامل زمینهساز بروز
خشونت و اجتناب از ایجاد زمینۀ خشونت ،همچنین انتخاب درست رفتارهای
جایگزین در ّ
حل مسئله و استفاده از خدمات مشاوره در هنگام بروز مشکالت و
طی بارداری میتواند در پیشگیری یا کاهش موارد خشونت مؤثّر باشد .از آنجا که
ّ
توجهی به این گروه نهتنها
زنان حامله جزو گروه پُرخطر محسوب میشوند و بی ّ
برای مادر ،بلکه برای جنین هم خطرهای زیادی دارد ،هرگونه اقدامی هرچند
کوچک برای کاهش خطر خشونت در مادران باردار میتواند در بهبودی سیر
حاملگی ،زایمان و وضعیت جنین و نوزاد مؤثّر باشد.
دکتر س ّیده مریم ز ّوار موسوی
متخصص اعصاب و روان
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درد مزمن گردن ناشی از
 Text Neckاصطالحي است كه براي توضيح درد گردن و خطرات ناشي از آن با نگاه كردن به گوشي ،تبلت يا ساير
مدت بهکار میرود .کودکان و نوجوانان بيشتر در معرض خطر ابتال به
دستگاههاي بيسيم بهطور متناوب يا طوالني ّ
ً
این بیماری و نشانههاي آن هستند .بهنظر ميآيد كه شيوع اين بيماري در حال افزايش است .اخيرا بيماران زيادي به
كلينيكهاي درد مراجعه میکنند و از اين شكايت دارند كه درد زيادي در ناحيۀ گردن ،پشت و شانههاي خود حس
ميكنند.
قطعاً حالت خم كردن گردن براي نگاه كردن به پايين فقط براي نوشتن پيام كوتاه نيست؛ افراد سالها براي مطالعه
سر را به پايين خم ميكنند .نگاه كردن به پايين براي نوشتن پيام كوتاه از طريق موبايل و تبلت يك ف ّعاليت مضاف
مدت طوالني
بر ساير ف ّعاليتهاست كه ما را مجبور به نگاه كردن به پايين میكند و افراد تمايل دارند تا اين كار را در ّ
دکتر محسن مردانی کیوی
مدت و
ي
طوالن
اهميت است كه افراد جوان و در سنين رشد دچار آسيبهای
ّ
انجام دهند .اين مسئله به این دلیل حائز ّ

مدت گردن شايد براي
مداوم در ناحيۀ نخاعي میشوند كه موجب درد طوالني ّ
همۀ عمر در آنان شود.
اين بيماري عموماً باعث درد در گردن ،از يك درد مزمن تا درد خفيف يا
تيز و برنده همراه با كوفتگي ،خستگي يا گرفتگي عضالت گردن ،شانهها و
پشت میشود .نگاه كردن طوالني به گوشي تلفن -آن هم هر روز -موجب
بروز موارد زير میشود:
 درد مزمن ،درد شديد و آزاردهنده تا درد تيز و برنده ،كوفتگي،
خستگي يا گرفتگي عضالت گردن ،شانهها و پشت
 درد شانهها و خشكي در حركت به دليل گرفتگي ماهيچههای گردن
و شانه
 اگر در گردن گير افتادگي ريشۀ عصبي هم داشته باشيم ،درد گردن به
دستها تير میكشد.
 در بعضي از افراد منجر به بروز دردهاي مزمن به دليل آرتروز زودرس
مفاصل گردن ميشود.
با افزایش میزان خم شدن گردن میزان فشار وارده به مهره های گردنی
افزایش می یابد .در شکل زیر این توزیع فشار نشان داده شده است:

آیا میدانید هرچه میزان خم کردن
گردن شما بیشتر باشد ،میزان فشار
وارد بر آن افزایش مییابد؟
 0درجه
 15درجه
 30درجه
 60درجه  45درجه
 60پوند فشار  49پوند فشار  40پوند فشار  27پوند فشار  12پوند فشار
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پيشرفت تكنولوژی
شيوع Text Neck
پژوهشهای اخير نشان ميدهد كه  ۷۹درصد از جمعيت  ۱۸تا ۴۴
سال بيشترين ساعات نگاه كردن به گوشي را دارند و فقط دو ساعت
از ساعات بيداريشان را بدون گوشي ميگذرانند .بنابراين ميزان شيوع
این بیماری بهسرعت در حال افزايش است.
درمان Text Neck
پيشگيري كليد ّ
حل مشكالت است .براي پيشگيري از ايجاد Text
 Neckتوصيههاي زیر پیشنهاد میشود:
حد امكان نزديك چشم قرار دهيد؛ طوریكه
• گوشي تلفن را تا ّ
گردن و سر براي نگاه كردن به پايين خم نشود .اين توصيه مربوط به
تمام صفحات ،ازجمله لبتاب و تبلت نیز میشود.
• زمانهای استفاده از گوشي و لبتاب بايد در طول روز حسابشده
باشد ،براي مثال از يك تايمر يا هشداردهنده استفاده كنيد تا به شما
مدت استفاده از گوشي و لبتاب را يادآوري كند .هر از چندگاه گوشي
ّ
را كنار بگذاريد و در زمانهای بين استفاده از گوشي و لبتاب بلند
شوید و حدود بیست تا سی دقيقه راه برويد و هر چند دقيقه يك بار
گردن و پشت خود را به عقب خم كنید و بكشيد.
• اگر در دفتر كار ميكنيد ،مطمئن شويد كه صفحه روبهروي شما
قرار دارد و نيازي نيست كه سرتان را خم كنيد .بايد ستون فقرات و
شانهها در يك راستا و سر ،صاف باشد.
• هر از گاهي سر خود را آرام به جلو خم كرده و سعي كنيد چانه را
به سينه بچسبانيد ،سپس سر را به عقب خم كنيد.
مكرر و آرام به چپ و راست بچرخانيد.
• سر خود را ّ
• دستهای خود را در طرفين بدن بچسبانید و شانهها را در جهت
و خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانيد.
مدت طوالني در طول روز خم شود؛
• نكتۀ آخر اينكه سر نبايد براي ّ
سر بايد در طول رانندگي و ساير ف ّعاليتها مثل نگاه كردن به تلويزيون
مدت طوالني
صاف باشد .در هر حالتي اگر مجبور هستید که براي ّ
سرتان را خم كنيد ،به دليل فشار به مهرهها و ديسكهای گردني ،بروز
آرتروز زودرس مفاصل گردن يا فتق ديسك در انتظار شماست.
بسياري از افراد نمیدانند كه ماهيچههای قوي مركزي (ماهيچههای
كمري و شكمي) موجب محافظت باالتنه يا همان گردن میشوند.
ماهيچههای مركزي معموالً در طول ف ّعاليت روزانه ف ّعاليت كافي ندارند،
بنابراين شما نيازمند ورزشهای خاص براي تقويت و انعطافپذيري
ماهيچههای اين مناطق هستيد تا وزن سر روي گردن فشار وارد نكند.
دکتر محسن مردانی کیوی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ شانه و زانو و صدمات ورزشی و دانشیار
ّ
دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ اول
تلفن33125776 :

www.dr-mardani.ir
@drmohsenmardani
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چگونه زمان را مدیریت کنیم؟
هر انساني بهطور معمول روزانه حدود
هشت ساعت میخوابد و ساعاتي را هم
در رفتوآمد میگذراند .به اين ترتيب هر
فرد ساعات محدودي دارد كه بايد آنها
را به كارآمدترين شيوه برنامهريزي کند.
مديريت زمان مهارت انجام چنين كاري
است.
ممكن است شما بگوييد« :من وقت
اکرم پژاوند
ندارم كه وقتم را مديريت كنم» .اگر
وقتي را به مديريت زمان خود اختصاص ندهيد ،آنگاه زمان شما
را مديريت خواهد كرد .در اين حالت زندگي شما بسيار آشفته
پيش رو را
میشود و شما قادر نخواهيد بود که آينده و رويدادهاي ِ
پيشبيني كنيد .مديريت زمان به شما كمك میكند تا استرس و
اضطرابي را كه اغلب تجربه میكنيد ،كاهش دهيد .مديريت زمان
توانايي برنامهريزي به ديگران ،واگذار كردن كارها ،سازماندهي،
هدايت و كنترل كارها را به فرد میدهد .مهارت مديريت زمان
وسيلهاي است برای صرفهجويي و جلوگيري از اتالف وقت ،داشتن
آمادگي قبلي براي ف ّعاليتهاي اجتماعي ،كاهش حجم كار ،نظارت
اهميت
بر روند پيشرفت كارها و تنظيم وقت موجود متناسب با ّ
كارها.
مرحلۀ اول به تعيين اهداف زندگي اختصاص دارد؛ بدين وسيله
هر فردي ميتواند بداند كه زمان روزانۀ خود را چطور مديريت
كند تا به اين اهداف برسد .تعيين هدف فرايند رسمیبرنامهريزي
شخصي است .با هدفگذاري ّ
منظم و مداوم به شكل عا ّدي ،فرد
تصميم ميگيرد كه ميخواهد به چه چيزي برسد و گامهاي
رسيدن به آن اهداف مرحله به مرحله چه هستند.
فرايند هدفگذاري به فرد كمك میكند تا
انتخاب کند كه در زندگي میخواهد به
كجا برود؟ وقتي فرد دقيقاً بداند كه از
زندگي چه میخواهد ،آنگاه میداند
كه بايد روي چه چيزي تمركز كند
تا به اهدافش برسد.
هدف من در زندگی
 اهداف زندگي خود را
تعيين كنيد و روی يك ورقۀ
كاغذ بنويسيد.
اهميت و
 آنها را به ترتيب ّ
اولويت شمارهگذاري كنيد.
 اهداف كوچكتري
را كه بايد گام به گام در
زندگي دنبال كنيد تا
به اهداف نهايي خود
برسيد ،تعيين كنید
و بنويسيد.

 يك فهرست از كارهايي كه بايد روزانه در جهت رسيدن به
اهدافتان انجام دهيد ،تعيين کنید و بنويسيد.
توجه كنيد:
در تعيين اهداف به نكات زیر ّ
 .1هر هدف را بهصورت يك جملۀ مثبت بنويسيد.
 .2اولويتبندي كنيد.
ً
 .3اهداف خود را حتما روي كاغذ يادداشت كنيد.
 .4اهداف خود را كوچك و عملي نگه داريد.
 .5اهداف خود را واقعبينانه تنظيم كنيد.
براي برنامهريزي بهينه قبل از هر چيز فرد بايد بداند در حال
حاضر زمان خود را چگونه میگذارند .براي پاسخ به اين سؤال بهتر
است فرد يك هفته تمامي ف ّعالیتهاي خود را لحظه به لحظه ثبت
کند .اين ف ّعاليتها ميتواند شامل ف ّعالیتهاي زير باشد:
مطالعه ،كالس رفتن ،كار ،رفتوآمد ،تماشاي تلويزيون ،لباس
شستن ،غذا خوردن ،صحبت با تلفن و. ...
تهيۀ فهرستي از كارهايي است كه فرد بايد انجام دهد،
گام بعد ّ
مث ً
احتماالً ف ّعاليتهاي زير بايد يادداشت
ال براي يك دانشجو
شود:

39

 سرفصل دروس و محتواي هر درس
 برنامۀ كاري
 فهرستي از برنامهها و كارهايي كه بايد انجام دهد.
 اگر با خانواده زندگي میكنيد ،كارها و ف ّعالیتهاي ديگر اعضاي
خانواده هم ممكن است شما را درگير كند ،مث ً
ال ف ّعالیتهايي نظير
خانهتكاني ،كمك به درس خواهر و برادر كوچكتر و. ...
تمرين مهارت مديريت زمان را بهتر است با برنامهريزيهاي هفتگي
شروع كنيد.
بهطور خالصه فرد براي برنامهريزي هفتۀ آينده بايد اول زمان الزم را
تخمين بزند ،بعد اولويتبندي كند ،سپس كارها را انجام دهد.
طي
در
و
کند
بعد از انجام برنامهريزي ،فرد بايد اين برنامه را پيگيري
ّ
توجه داشته باشد؛ به اين ترتيب الزم است
كار به موانع و مشكالت رخداده ّ
توجه کند و براي برطرف
كه فرد همواره به موانع مديريت زمان خويش ّ
كردن آن موانع تدبيری بینديشد .در ادامه به چند مورد اشاره میکنیم:
ِ
خاصي آمادگي بيشتري
خاصي فرد براي انجام كارهاي ّ
• در زمانهاي ّ
دارد و اگر آن كار بهخصوص را به آن زمان بهخصوص واگذار كند ،آنگاه
كيفيت و بازدهي كار وي افزايش میيابد.
• اگر عادت ندارد كه شبهنگام مطالعه كند ،درس خواندن را براي
ساعات آخر شب برنامهريزي نكند.
• كمتر خوابيدن ،زمان شما را براي انجام كارها افزايش میدهد ،ا ّما
اين افزايش الزاماً مفيد نيست ،زيرا كمتر خوابيدن خود میتواند منجر به
كاهش توان فردي و حتّي منجر به بيمار شدن شود كه در اين صورت
برنامۀ كاري به كلّي مختل خواهد شد.
• برنامههاي بزرگ نيازمند زمان زيادي هستند .زمان الزم براي اجراي
برنامههاي بزرگ از دو راه بهدست میآيد:
 -1زمان انباشته؛ يعني زماني كه شما هر كار ديگري را متو ّقف میكنيد
تا تنها روي يك چيز كار كنيد كه به اين شيوه «شيوۀ چسبيدن به كار»
میگويند.
 -2زمان با فاصله؛ در اين روش شما در طول زمان بهتدريج هر روز
بخشي از كار را انجام میدهيد ،به اين روش «روش الكپشتي» میگويند.
هر يك از اين دو روش محاسن خودشان را دارند .امتياز شيوۀ چسبيدن
به كار اين است كه همۀ كار به يكباره انجام میشود و تمركز فرد بر يك
چيز است و عيب آن اين است كه ممكن است وقت كافي براي به پايان
رسيدن كار نداشته باشيد ،استرس و اضطراب را افزايش میدهد و انرژي
ذهني فراواني را مصرف میكند .افرادي كه وقت تلف میكنند ،عاشق اين
روش هستند .امتياز شيوۀ الكپشتي اين است كه تكاليفي كه بهتدريج
انجام میشوند ،كمتر فشارآورند ،مديريت آنها آسانتر است و كمتر
نظم عا ّدي زندگي را مختل میكنند .اشكال آن هم اين است كه برخي
مدت طوالني هستند و با روش الكپشتي
برنامهها محتاج تمركز زياد به ّ
نمیتوان آنها را پيش برد.
بهطور كلّي زماني كه شما تا آخرين لحظه منتظر میشويد تا انگيزۀ
الزم براي انجام كاري پيدا كنيد ،خودتان را به وسيلۀ ترسيدن به جلو
مدت مؤثّر واقع نميشود و خيلي بهتر و
میرانيد؛ اين روش در دراز ّ
عاقالنهتر است كه ياد بگيريد با تشويق كردن و به اميد پاداش جلو روید و
هر كاري را به قطعات كوچكتر و قابل مديريت تبدیل کنید.
اکرم پژاوند
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
نشانی :پل بوسار ،جنب مدرسۀ نصرتیراد ،کلینیک مشاورۀ طرحوارۀ نو
تلفن۳۳۱۲۳۲۰۲ :
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مردانی که زودتر
میخوابند ،اسپرم
سالمتری دارند!
سالمتآنالین :براساس پژوهشی تازه مشخّ ص شده است
تحرک اسپرم در کسانی که بین ساعات هشت تا ده شب
که ّ
به رختخواب میروند ،در بهترین حالت قرار دارد؛ بدین
معنی که اسپرم شناوری بهتری دارد و درنتیجه احتمال
بسیار بیشتری هم برای بارورسازی تخمک خواهد داشت.
به گزارش ایندیناکسپرس ،پژوهشگران دانشگاه پزشکی
هاربین در چین گفتهاند یافتههایشان نشان داده در
مردانی که قصد پدر شدن دارند ،خوابیدن زودهنگام در
شب احتماالً میتواند سبب بهبود و سالمت اسپرم در آنان
شود .این یافتهها همچنین از سوی دیگر معلوم کرده که
مردانی با عادت دیرخوابی تعداد اسپرم کمتری داشتهاند و
اسپرمشان نیز زودتر دچار مرگ شده است .خواب کمتر از
شش ساعت برای سالمت انسان نگرانکننده است.
دیلیمیل با انتشار گزارشی از قول این محقّقان نوشته
مضرند،
است :استراحت ناکافی و خواب دیروقت هر دو
ّ
زیرا باعث افزایش سطوح آنتیبادی -آنتیاسپرم میشوند
که نوعی پروتئین تولیدشده در دستگاه ایمنی بدن است
و میتواند اسپرم سالم را از بین ببرد .پژوهشهای قبلی
نشان داده بود که تعداد اسپرم مردانی که شش ساعت در
شبانهروز میخوابند ۲۵ ،درصد کمتر از مردانی بوده که
هشت ساعت در شبانهروز میخوابیدند.
برای پژوهش کنونی ،محقّقان الگوی خواب  ۹۸۱مرد
سالم را تحت نظارت قرار دادند که ملزم شده بودند شش
ساعت یا کمتر ،هفت تا هشت ساعت و نه ساعت یا بیشتر
بخوابند و ساعت رفتن به رختخواب برای استراحت نیز
از  ۲۲ ،۲۰و بین  ۲۲تا نیمهشب یا پس از آن را شامل
خاصی
میشد .پژوهشگران همچنین در توالیهای زمانی ّ
تحرک
نمونههای منی این مردان را از نظر تعداد ،شکل و ّ
اسپرم مورد آزمایش و بررسی قراردادند .جزئیات بیشتری
از این پژوهش در مجلّۀ Medical Science Monitor
منتشر شده است.
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اختـالل
تبدیلـی
شاید در اطراف خود اشخاصی را دیده
باشید که دچار عالئم بدنیای میشوند که
علّت جسمی شناختهشدهای ندارند .این
افراد هنگامی که درصدد درمان پزشکی
متأسفانه پزشکان علّت
خود برمیآیند،
ّ
فیزیولوژیکی برای آنان ارائه نمیکنند،
مانند زنی که یک روز صبح از خواب بیدار
میشود و ا ّدعا میکند که مث ً
ال دست چپش
سائره طاهرقاسمی
فلج شده است و حرکت ندارد.
در اینگونه موارد گفته میشود که مشکالت روانشناختی شکل
جسمی به خود گرفتهاند ،یا به اصطالح شخص دچار اختالل
شبهجسمی شدهاست.
اختالل تبدیلی یکی از زیرشاخههای اختالل شبهجسمی است که
با آسیبهای عصبشناختی مثل از دست دادن ناگهانی بینایی یا فلج
ناگهانی مشخّ ص میشود .این در حالی است که آزمایشهای پزشکی
سالمت کامل اندامهای بدن و دستگاه عصبی را نشان میدهد .از
نشانههای این اختالل میتوان به مواردی همچون فلج کلّی یا جزئی
دستها و پاها ،احساس سوزش و گزگز یا احساس راه رفتن حشرات
حسی ،آسیب بینایی (کوری کامل ،دید تونلی) ،اللی
روی پوست ،بی ّ
حس بویایی اشاره کرد.
رفتن
دست
حنجرهای و از
ّ
شایعترین نشانههای اختالالت تبدیلی فلج ،کوری و کری است،
اهمیت است ،تشخیص صحیح عالئم اختالل
ا ّما آنچه در اینجا حائز ّ
تبدیلی از عالئم مشابهی است که علّت عصبشناختی واقعی دارند.
عالئم اختالل تبدیلی معموالً در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی و به دنبال
برخی فشارهای روانی و شرایط استرسزای زندگی پدید میآید که
ممکن است بهصورت دورهای قطع و دوباره به شکلی دیگر ظاهر شود.

همچنین آمارهای موجود حاکی از آن است که این اختالل در جوامع
روستایی ،افراد کمسواد و گروههای اجتماعی -اقتصادی پایین شایعتر
است .از نظر جنسیت نیز آمارها حاکی از این واقعیت است که شیوع
این اختالل در زنان حدود دو برابر نسبت به مردان است.
درمان
از آنجا که اختالل تبدیلی در اثر واپس زدن تعارضات ناخودآگاه
و تبدیل اضطراب به یک عالمت جسمی ایجاد میشود ،میتوان
درمانهای شناختی رفتاری را برای این بیماران بهکار گرفت.
راهبردهای شناختی به اشخاص آموزش میدهد که به بدن خود
توجه کمتری کنند ،درواقع به شخص کمک میکنند تا افکار منفی
ّ
دربارۀ بدنشان را شناسایی کنند و به چالش بکشند.
فنون رفتاری نیز میتواند شامل کمک به شخص برای از سر گرفتن
ف ّعالیتهای سالمتبخش باشد .از آنجا که هیجانهای منفی -که
با اختاللهای اضطرابی و افسردگی همراهاند -معموالً باعث شروع
عالئم فیزیولوژیکی و تشدید عالئم اختاللهای شبهجسمی میشوند،
میتوان گفت درمان اضطراب و افسردگی معموالً نگرانیهای
شبهجسمی را کاهش میدهد .اگر عالئم اختالل بسیار شدید باشد،
ضد اضطراب و افسردگی
میتوان با تجویز روانپزشک از داروهای ّ
استفاده کرد.
سائره طاهرقاسمی
کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :خیابان بیستون ،کوچۀ بقراطی  ،2معاونت اجتماعی نیروی
انتظامیگیالن ،مرکز مشاورۀ آرامش
تلفن33233969 :
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بیا حرف بزنیم!
قسمت دوم

اهمیت ،شیوع و
در شمارۀ قبل راجع به ّ
علل افسردگی مطالبی عنوان شد .در این
نوشتار به عالئم و درمان افسردگی اشاره
میکنیم .افسردگی ممکن است به اشکال
مختلف خود را نشان دهد؛ رفتوآمد
نکردن با دیگران در کسی که قب ً
ال انزوای
اجتماعی نداشته ،بیحوصلگی و بیعالقگی
به کار ،عصبانیت و پرخاشگری در شخص و
دکتر نسیم نکویی
عکسالعملهای شدید با کوچکترین تغییر
و نامالیمات در زندگی میتوانند از عالئم افسردگی باشند .در میان
زوجین شاید افسردگی در یکی باعث کاهش رابطۀ جنسی شود و
خودش را بهصورت کمبود میل و اختالل در کیفیت رابطه نشان
دهد .ممکن است بعضی از افراد با اینکه بهظاهر خندهرو و راضیاند
و عملکرد خوبی دارند ،ا ّما از نوعی افسردگی پنهان یا masked
 depressionرنج ببرند .بنابراین افسردگی خود را در شکلهای
مختلف نشان میدهد و هر یک از ما بیآنکه خود و خانوادهمان بدانیم،
اهمیت دارد این است که
ممکن است به آن مبتال شویم ،ا ّما آنچه ّ
چگونه با افسردگی برخورد کنیم.
همۀ ما افرادی را دیدهایم که با دیدن نشانههای افسردگی در
افراد خانواده یا دوستان لب به نصیحت آنان گشوده و از افراد افسرده
میخواهند که بخندند ،حرفهای مثبت بزنند ،قدر داشتههایشان
را بدانند و خودشان به خودشان کمک کنند ،ا ّما بهتر است بدانیم
که هیچکدام از این موارد راهکار مناسبی برای برخورد با نشانههای
افسردگی و افراد افسرده نیست.
افسردگی یک بیماری است و در هر فرد و هر سن و هر گروه
اجتماعی و هر طبقۀ اقتصادیای ممکن است رخ دهد؛ اشتباه است
اگر فکر کنیم که افراد مر ّفه ،تحصیلکرده و کودکان یا نوجوانان نباید
افسرده شوند .خوب است که روش برخورد با فرد افسرده را بدانیم
جدی بگیریم و به صحبتهای او
و این مشکل را در طرف مقابلمان ّ
گوش کنیم ،دردها و ناراحتیهای او را نادیده و کوچک نپنداریم؛
چراکه او بهواقع درد میکشد و رنجی عمیق دارد که صرفاً با توصیه
به مثبتنگری یا نصیحت کردن بهتر نخواهد شد .بهتر این است
تخصصی (مراجعه
که با او همدلی کنیم و از او بخواهیم از کمک
ّ
به روانپزشک) بهره گیرد .روشهای مختلفی برای درمان افسردگی
تبحر خود میتواند از آنها
وجود دارد که فرد
متخصص با مهارت و ّ
ّ
برای فرد افسرده استفاده کند تا بر افسردگی غلبه کند .در ادامه با
برخی از این روشها آشنا میشویم:
• درمانهای دارویی
• درمانهای غیردارویی
درمانهای دارویی
ً
متوسط تا شدید -که معموال بر عملکرد فرد اثر
در درمان افسردگی
ّ
میگذارد و خوابش را مختل میکند و به علل دیگری که روانپزشک
تشخیص میدهد -از داروهایی مانند مهارکنندههای بازجذب
سروتونین مانند فلوکستین ،سیتالوپرام و سرترالین میتوان بهره برد.

ضد افسردگیها و تثبیتکنندههای
روانپزشک دیگر داروها مانند ّ
خُ لقی را هم در صورت لزوم و با کنترل عوارض تجویز میکند.
دربارۀ داروها ضروری است که بدانیم:
• داروها را باید روانپزشک تجویز کند ،چون در صورت عدم آگاهی
دربارۀ نحوۀ تجویز و شروع کردن دارو ،عوارض و کنترل آن ،همچنین
مصرف سرخود دارو یا تجویز دارو از فردی غیر از روانپزشک ممکن
است شرایط بهجای بهبود وخیمتر شود.
• نکتۀ مهم دیگر اینکه برخالف تص ّور عمومی داروهای اعصاب و
روان مضر و اعتیادآور نیستند و در صورتیکه با مشورت روانپزشک
تجویز شوند ،در بیشتر موارد قادرند کیفیت زندگی فرد را بهتر کنند.
مدت زمان
فقط گروه کوچکی از داروهای آرامبخش ،آن هم در ّ
طوالنیتر از تجویز پزشک ممکن است حالت اعتیادآور و وابستهکننده
داشته باشند.
• همانطور که برای بیماریهایی مانند فشار خون یا دیابت از
دارو استفاده میشود ،در بیماریهای روانپزشکی هم به دلیل برهم
خوردن تعادل هورمونی و کمبود آنها داروها کمککنندهاند و گاهی
مدت» مصرف شوند.
الزم است «طوالنی ّ
درمانهای غیردارویی
انواع متفاوتی از درمانهای غیردارویی مانند انواع رواندرمانی،
درمانهای شناختی و رفتاری و در موارد شدید الکتروشوک هم وجود
دارد که در شمارههای بعدی به تفصیل آنها را شرح خواهم داد.
دکتر نسیم نکویی
متخصص اعصاب و روان
ّ
نشانی :پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ نهم ،واحد 94
تلفن 33131357 :
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مس ّکنهای قوی برای
ّ
منظم و افزایش بهداشت دهان و دندان ،دنداندردهای غیرقابل
امروزه با معاینههای دورهای و
پیشبینی و ناگهانی نسبت به گذشته کمتر پیش میآید ،ا ّما دنداندرد برای خیلی از مردم همچنان
مهم کاری ،چه شبهنگام
یک کابوس تلقّی میشود .ممکن است دنداندرد چه در وسط یک جلسۀ
ّ
در زمان خواب و چه در زمان صعود هواپیما ما را گرفتار کند .بیشتر مردم در مواقع دنداندرد
به سراغ داروهای تسکیندهندۀ درد میروند ،ا ّما اغلب این سؤال برایشان پیش میآید که چه
داروهایی برای تسکین درد دندان خود استفاده کنند و چه مس ّکنهایی برای آنان مناسب است.
دکتر علی مرسلی

با دنداندرد شدید چه کنیم؟
بهترین و مؤثّرینترین روش خالصی از دنداندرد مراجعه به
دندانپزشک است .تمام درمانهای خانگی س ّنتی یا مدرن ،دارویی
و ...در بهترین حالت میتوانند بهطور مو ّقت درد شما را تسکین
دهند؛ تازه اگر بتوانند درد حا ّد شما را تسکین دهند ،علّت درد
س ِر جای خود باقی است و شما باید که به یک دندانپزشک مراجعه
کنید تا علّت درد را برایتان رفع کند .برای اینکه بدانید در دنداندرد
توجه کنید :در
شدید چه اقداماتی باید انجام دهید ،به این نکته ّ
مواردی که واقعاً دسترسی به دندانپزشک ندارید ،بهترین راه
تسکین درد درمانهای دارویی است که البته مالحظات خودش را
دارد .درمانهای س ّنتی شاید به اندازۀ درمانهای دارویی در تسکین
دنداندرد مؤثّر نباشند .اگر دنداندرد شما بعد از عصبکشی ایجاد
شده است ،موارد زیر میتواند در تسکین درد مؤثّر باشد:
داروهای مؤثّر بر دنداندرد
ایبوپروفن
ایبوپروفن با نامهای تجاری (Advil, Genpril, Midol IB,
 )Motrin IB, Proprinal, Smart Senseیکی از مؤثّرترین
و در دسترسترین داروهای مس ّکن برای دنداندرد است .این دارو
در بیشتر موارد در صورت مصرف صحیح میتواند دنداندرد شما
را تسکین دهد ،طوری که به داروی دیگری نیاز نداشته باشید.
ایبوپروفن در دو اندازۀ دویست و چهارصد میلیگرمی در بازار
دارویی ایران موجود است .این دارو بدون نسخه در ایران و بیشتر
تهیه است و اگر منع مصرفی برای این دارو نداشته
کشورها قابل ّ
باشید (مث ً
جراحی
انجام
مانند
قلبی
مشکالت
گوارشی،
خونریزی
ال
ّ
حساسیت دارویی شناختهشده به این
وجود
و
اخیر
قلبی
بایپس
ّ
دارو ،)...میتوانید آن را برای دنداندرد خود استفاده کنید .نوع
ژالتینی کپسولی این دارو (با نام ژلوفن در ایران شناختهشده است)
جذب گوارشی راحتتری نسبت به قرص دارد .کتوپروفن دارویی
همخانوادۀ ایبوپروفن است که اثری قوی بر تسکین دنداندرد
دارد ،ولی در بازار ایران بهطور عمومی در حال حاضر وجود ندارد.
پیروکسیکام و کتوروالک در بازار ایران موجود است .کتوروالک
ازجمله داروهای این خانواده است که نوع تزریقی آن هم در بازار
موجود است.
استامینوفن
استامینوفن از داروهای مؤثّر بر درد است .استامینوفن با نام

 Paracetamolهم در دنیا به عنوان مس ّکن معروف است ،هرچند
ضد التهابی شناختهشدهای
ضد دردی دارد ،خاصیت ّ
که خاصیت ّ
ضد درد تجویز
ندارد .استامینوفن بیشتر در ترکیب با سایر داروهای ّ
ضد درد خوبی در تمام
میشود .در خانمهای باردار هم استامینوفن ّ
مراحل بارداری تلقّی میشود .زیادهروی در مصرف استامینوفن و
تجاوز از میزان مجاز دارو میتواند مشکالت کبدی شدیدی ایجاد
کند.
ضد درد مؤثّر بر دنداندرد
داروهای ترکیبی ّ
ضد درد اغلب حاوی ایبوپروفن ،استامینوفن
داروهای ترکیبی ّ
و کافئیناند که در درمان دنداندرد مؤثّر شناخته میشوند .این
داروها اغلب به صورت کپسول و با نامهای تجاری مانند نوافن،
آسیفن ،مگافن و ...عرضه میشوند ،ولی اغلب ترکیبات یکسانی
دارند .ترکیب استامینوفن و کدئین هم در بازار ایران وجود دارد
تهیه است .در
که بدون نسخه در حال حاضر از داروخانهها قابل ّ
ضد درد متن ّوعی  -که حاوی
کشورهای دیگر داروهای ترکیبی ّ
مخدر) هستند -وجود دارند .هرچند داروهای
(ضد درد ّ
اکسیکدون ّ
ترکیبی در تسکین دنداندرد اثر خوبی نشان دادهاند ،در مصرف
آنها باید احتیاط بیشتری کرد ،چون احتمال آلرژی یا عوارض
ناخواسته با افزایش تعداد ترکیبهای دارو ممکن است افزایش یابد.
آسپرین
جراحی در ناحیۀ دهان،
در مواردی غیر از کشیدن دندان یا ّ
آسپرین ساده داروی خوبی برای تسکین دنداندرد است .آسپرین
ضد التهاب خوبی است و اثر جانبی کمی دارد .در
ضد درد و ّ
ّ
کودکان نباید برای دنداندرد آسپرین تجویز شود .آسپرین تشکیل
لخته را در خون به تأخیر میاندازد و در بیمارانی که
مشکالتی مانند خونریزی یا زخمهای گوارشی
دارند ،نباید استفاده شود.
مخدر
ضد دردهای
ّ
ّ
ّ
مسکن
معروفترین
مخدر کدئین است
ّ
که در بازار ایران
به صورت ترکیبی
ضد
وجود داردّ .
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دنداندرد کداماند؟
مخدر عوارض جانبی زیادی دارند و استفاده از آنها برای دنداندرد توصیه نمیشود.
دردهای ّ
مخدرهایی مانند اکسیکدون هم برای
ضد دردهای ترکیبی قویتری حاوی ّ
در برخی کشورها ّ
دنداندرد تجویز میشود که در ایران این داروها فع ً
ال برای تجویز دندانپزشکان در دسترس
مخدرهای صناعی از این دست برای دنداندرد نباید استفاده شوند .این
نیست .ترامادول و
ّ
داروها اثر وابستگی هم دارند.
آنتیبیوتیکها و دنداندرد
آنتیبیوتیکها بهطور مستقیم اثری روی دنداندرد ندارند .برخی از افرادی که به دنداندرد
مبتال هستند ،با این تص ّور که عفونت دندان وجود دارد و عامل درد عفونت
است ،سرخود آنتیبیوتیک مصرف میکنند؛ درحالی که مصرف
آنتیبیوتیک بهتنهایی کمکی به کاهش درد نمیکند؛ البته در
تورم و تب ممکن است در کنترل عالئم با کاهش فشار
مواقع ّ
ضد
اثر
سیلین
ی
آموکس
مانند
ولی
باشد،
کننده
ک
کم
بافتی
ّ
دردی ندارد.
مفنامیکاسید
معلوم نیست که دقیقاً چرا مفنامیکاسید به
عنوان داروی مس ّکن برای دنداندرد در میان
متأسفانه برخی از
عا ّمۀ مردم مطرح شده است.
ّ
داروخانهها هم برای دنداندرد به جای ایبوپروفن
که داروی مؤثّرتری برای تسکین دنداندرداست -مفنامیکاسید به عنوان مس ّکن
میدهند .مفنامیکاسید و ایبوپروفن از یک
خانوادهاند ،ولی اثر ایبوپروفن در تسکین
دنداندرد بهتر است و مفنامیکاسید
بیشتر در دردهای قاعدگی ،میگرنی و...
کاربرد دارد.
کورتونها
دگزامتازون و بتامتازون ازجمله
داروهای کورتونی محسوب میشوند
متأسفانه در کشور ما مصرف و حتّی
که ّ
حد الزم صورت
از
بیش
ها
ن
آ
تجویز
ّ
میگیرد که برای سالمتی

زیانبار است .برای دریافت کورتون از
داروخانه نیاز به تجویز پزشک وجود
دارد و فروش آنها بدون نسخه ممنوع
است .کورتونهایی مانند دگزامتازون در
دنداندردهای معمولی نباید استفاده
ضد التهابی
شوند .اثر این داروها بیشتر ّ
ال در ّ
است .این داروها اص ً
خط اول و دوم
تجویز دندانپزشکان نیستند و بهتر است
تا جایی که ممکن است از آنها برای
تسکین دنداندرد استفاده نشود.
ضد درد
سایر داروهای ّ
داروهایی مانند دیکلوفناک بهصورت
ضد درد برای
قرص یا شیاف به عنوان ّ
تسکین درد دندان میتواند استفاده
شود ،ولی حقیقت این است که این
داروها برتری زیادی بر داروهای معمول
ندارند و دلیلی برای استفاده از این داروها
در دنداندرد نیست (استفاده از نوع
تزریقی دیکلوفناک توصیه نمیشود و
موارد فلج متعاقب مصرف به نوع تزریقی
نسبت داده شده است) .ناپروکسن و بقیۀ
داروهای این خانواده هم برای دنداندرد
مؤثّرند ،ولی ایبوپروفن بهترین دارو در
این رده است .برای یک دارو ممکن است
نامهای مختلفی وجود داشته باشد .مهم
ما ّدۀ مؤثّر در داروست که معموالً در سه
چهار خانواده بیشتر جای نمیگیرد.
ضد دردهای
بیحسکنندهها یا
ّ
موضعی
قطرههای صناعی یا گیاهی و افشانهها
(اسپریها) روی دنداندرد اثر دارند،
مدت کوتاهی دنداندرد را
ولی فقط ّ
ً
برطرف میکنند و معموال جای داروهای
خوراکی و تزریقی را نمیگیرند؛ بهعالوه
حساسیت موضعی ،حالت
ممکن است ّ
سوختگی یا زخم هم در ناحیه ایجاد
مدت
کنند ،ولی در مصرف چندباره ،به ّ
کمی میتوانند درد را برطرف کنند.
دکتر علی مرسلی
متخصص
دندانپزشک،
ّ
تخصصی
درمان ریشه ،بورد
ّ
اندودانتیکس

www.drmorsali.com
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تركهای مينايي دندانها
با افزايش سن ،دندانها تمايل دارند كه تركهای ريزي در اليۀ سخت خارجي
مينا ايجاد كنند .اين تركهای ريز معمو ً
ال دردي ندارند ،ا ّما ميتوانند رنگ بگيرند
و بهخصوص در دندانهاي جلو ظاهری نازيبا ايجاد كنند.

دکتر کتایون کاشانی

چه عواملي باعث ايجاد خطوط ترك
مينايي میشوند؟

خطوط ترك با استرس و فشاري كه در طول
حيات دندان روي آن وارد میشود ،يا با جويدن
شديد و عوامل ديگر مثل دندانقروچه ایجاد
میشود.

برخی از عادات ايجادكنندۀ خطوط ترك
مينايي عبارتاند از:

• جويدن ناخن
طي روز (ممكن
• دندانقروچه در شب يا ّ
است افراد از داشتن دندانقروچۀ خود نیز
بي ّ
اطالع باشند)
• باز كردن د ِر نوشيدني با دندان
• ضربه به دندان.
در كتابها ذکر شده است که تركهای
ميناييای كه به عاج نرسيدهاند ،اغلب بهطور
طبيعي يا بعد از ضربه به دندان ايجاد میشوند.
بعضي پژوهشها نشان دادهاند كه تغيير دماي
دندان ميتواند عامل ايجاد تركهای مينايي
باشد ،به عنوان مثال خوردن غذاي خيلي گرم
همراه با نوشيدني يا ساالد خيلي سرد ميتواند
عامل ايجاد ترك مينايي باشد.
آيا تركهای مينايي به معني ترك
دندان است؟

با اینکه تركهای مينايي ترك اليۀ بيروني
دندان است ،نبايد نگران شكستن دندان با
اين خطوط ترك باشيد .دندان تركخورده
( )cracked toothبا ميناي تركخورده
( )craze lineمتفاوت است.
دندان تركخورده يعني خطوط ترك از ميناي
دندان گذشته و به عاج زيرين يا پالپ (عصب)
دندان رسيده است .ميناي تركخورده يعني

خطوط ترك هنوز در ابتداي راه و در سطح مينا متو ّقف شدهاست .ترك مينا بدون
درد است ،ا ّما عالئم دندان تركخورده شامل موارد زير است:
• درد هنگام جويدن (موقع فشار آوردن يا برداشتن فشار)
حساسيت و درد در دماي باال يا پايين
• ّ
روي ترك
• پيش َ
• ايجاد پوسيدگي از منشأ ترك.
راههاي درماني تركهای مينايي

بسياري از تركهای مينايي تمايل به جذب رنگدانههای موا ّد غذايي دارند و
به اين دليل به مرور پُررنگتر میشوند .تميز و سفيد كردن ميناي تركخورده و
حد زيادي بهبود میدهد .اگر ترك اندكي عمیقتر بود
رنگگرفته ،ظاهر دندان را تا ّ
و با درمانهای فوق بهبود نيافت ،با روشهای درمان زيبايي كامپوزيت و پرسلن
جايگزين میشود.
نتيجهگيري

با اين ّ
اطالعات ،براي بعضي از تركهای مينايي ميتوان درماني انجام نداد ،ا ّما
بهندرت ممكن است اين تركهای مينايي بهمرور زمان بزرگتر شوند .بنابراين
دندانپزشك با معاينههای دورهاي دربارۀ اين تركها تصميمگيري میکند.
دکتر کتایون کاشانی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی ،زیبایی و ایمپلنت
ّ
نشانی :خیابان ن ّواب ،پشت ادارۀ پست ،ساختمان دکتر بنیادی ،طبقۀ چهارم
تلفن33116642-3 :

www.dr-katayoonkashani.ir

