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امام علی (ع):

کسی که شش خصلت داشته باشد ،همه رداهی بهشت رب رویش گشوده میشود و تمام رداهی جهنم رب رویش بسته
است:
• خدا را بشناسد و اطاعتش کند.
• شیطان را بشناسد و مخالفتش کند.
• راه حق و اهلش را بشناسد و هب دنبالش ربود.
• باطل و اهل آن را بشناسد و رتکشان گوید.
• دنیای حرام را بشناسد و راهیش کند.
• آخرت را بشناسد و طلبش کند.
نصایح
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تشخیص و درمان
آنافیالکسی
(شوک آلرژی)

تعریف و اپیدمیولوژی
آنافیالکسی واکنشی سیستمیک،
شدید و تهدیدکنندة حیات است که
تقریباً همیشه غیرمنتظره بروز میکند و
میتواند با انسداد راههای هوایی یا کالپس
عروقی سبب مرگ شود .در آنافیالکسی
مجموعهای از عالئم پوستی ،تن ّفسی،
قلبی -عروقی ،گوارشی و عصبی ایجاد
دکتر بابک قلعهباغی میشود که شایعترین آنها عالئم پوستی
(نود درصد) و تن ّفسی (هفتاد درصد) است .غذا ،نیش حشرات و
محرک آنافیالکسی محسوب میشوند.
داروها شایعترین عوامل ّ
تشخیص
طی یک ساعت پس از
بهطور معمول اگر عالئم آنافیالکسی در ّ
مواجهه با آنتیژن بروز کند ،تشخیص آنافیالکسی گذاشته میشود.
برای پیشبینی بروز آنافیالکسی در افراد تست آلرژی پوستی و
تستهای آزمایشگاهی اندازهگیری  IgEاختصاصی آلرژنها چندان
قابل اعتماد نیست.
تجویز اپینفرین عضالنی در شروع آنافیالکسی (پیش از نارسایی
تن ّفسی و قلبی -عروقی) بسیار ضروری است .باید به همة بیماران
در معرض خطر آنافیالکسی ،استفادة صحیح از اپینفرین تزریقی
(خودتزریق) را آموزش داد.
محرک احتمالی آنافیالکسی
عوامل
ّ
 انجام تست آلرژی و ایمونوتراپی (واکسن) آلرژی
 غذاها (تخم مرغ ،ماهی ،افزودنیهای غذایی ،شیر ،بادام زمینی،
کنجد ،میگو ،آجیل درختی)
سم حشرات (حشرات گزنده از ردة هایمنوپترا (ازجمله زنبور
ّ 

عسل ،زنبور وحشی ،مورچههای آتشین)
 التکس و دیگر آلرژنهای شغلی
مبدل آنژیوتانسین،
 داروها (آلوپورینول ،مهارکنندههای آنزیم ّ
آنتیبیوتیکها (بتاالکتامها شایعترین هستند) ،آسپرین ،داروهای
ضد التهابی غیراستروئیدی،
بیولوژیک (مانند اینترفرون) ،داروهای ّ
اپیوئیده)
 عوامل فیزیکی (بسیار نادر) مانند سرما ،گرما ،ورزش ،نور آفتاب
 موا ّد حاجب تصویربرداری
عالئم آنافیالکسی در سیستمهای مختلف بدن
پوستی /مخاطی
تورم و قرمزی اطراف چشم ،پرخونی ملتحمه ،اشکریزش
چشمهاّ :
مخاط دهانی :آنژیوادم زبان و لبها
پوست :کهیر ،خارش یا ُگر گرفتگی ،دانههای پوستی قرمزرنگ،
سیخ شدن مو ،آنژیوادم
تن ّفسی

راههای هوایی تحتانی :برونکو اسپاسم همراه با خسخس یا
سرفه ،احساس گرفتگی سینه ،تاکیپنه ،کاهش حداکثر جریان دم،
سیانوز ،کالپس /ایست تن ّفسی
راههای هوایی فوقانی :احساس گرفتگی گلو ،سرفة خشک،
احساس مشکل در نفس کشیدن و بلع و صحبت کردن ،تغییرات
صدا ،استریدور ،سیانوز ،کالپس /ایست تن ّفسی
قلبی /عروقی
زودرس :تاکیکاردی ،تعریق شدید ،تأخیر جریان خون مویرگی،
کاهش فشار خون
دیررس :برادیکاردی ،شوک ،معکوس شدن موج  Tو پایین

زپشكي و سالمت
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متعدد ،سیانوز ،ایست قلبی
افتادن  STدر لیدهای
ّ
گوارشی
ته ّوع ،استفراغ ،اسهال ،کرامپهای شکمی
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آموزش نحوۀ استفاده از سرنگ خودتزریق اپینفرین

عصبی
سردرد ضرباندار ،سرگیجه ،سبکی سر ،گیجی و
پریشانی ،تونلی شدن دید ،کاهش سطح هوشیاری

عمومی
اضطراب ،احساس مرگ قریبالوقوع ،احساس مزة
آهن در زبان ،پارستزی اندامها ،احساس خستگی و
ضعف عضالنی
در کودکان :تغییرات رفتاری ناگهانی ،تحریکپذیری،
تو ّقف در بازی کردن.
الگوریتم درمان سرپایی آنافیالکسی
 .۱بیمار را در وضعیت درازکش قرار دهید ،بهطوریکه
پاهایش باالتر از سطح بدن باشد .راه هوایی ،چگونگی
تن ّفس و جریان خون را بررسی کنید و اقدامات حمایتی
الزم را انجام دهید.
 .۲اپینفرین داخل عضالنی تزریق کنید (تا رسیدن به
پاسخ مناسب میتوانید تزریق را هر پنج تا پانزده دقیقه
تکرار کنید (استفاده از اپینفرینهای خودتزریقشونده
بهتر است).
 .۳استفاده از اکسیژن صد درصد با ماسک و در
بیماران با کاهش فشار خون :تجویز مایع وریدی (از
طریق دو رگ/کاتتر بزرگ).
 .۴اگر پاسخ اولیه به اولین دوز اپینفرین مناسب
نبود:
 راه هوایی ،چگونگی تن ّفس و جریان خون را دوبارهبررسی کنید.
 دو لیتر نرمالسالین بهصورت جریان آزاد ()bolusتزریق کنید.
 اگر بیمار دچار انسداد راههای هوایی تحتانی شدهباشد ،از نبوالیرز بتا  ۲آگونیست (مانند سالبوتامول)
استفاده کنید.
 در بیمارانی که از پیش بتا بلوکر استفادهمیکردهاند ،از گلوکاگون استفاده کنید (دوز بزرگساالن:
 3/5تا  ۵میلیگرم وریدی یکبار ،اگر در ظرف ده دقیقه
تغییری در فشار خون ندیدید ،میتوانید تکرار کنید).
 تا زمان برطرف شدن انسداد راههای هوایی فوقانیو/یا کاهش فشار خون میتوانید دوز اپینفرین را هر پنج
تا پانزده دقیقه یکبار تکرار کنید.
 .5درمانهای کمکی
 برای کاهش عالئم پوستی میتوانید از داروهایآنتاگونیست گیرندة  H1هیستامین بهصورت وریدی
استفاده کنید.
 برای کاهش واکنشهای تأخیری آنافیالکسی(دومرحلهای) میتوانید از یک دوز کورتیکواستروئید
خوراکی ،عضالنی یا وریدی استفاده کنید.

برای آموزش نحوه مصرف به جای
سرنگ واقعی از یک سرنگ آموزشی
استفاده میشود .رنگ اجزای تشکیل
دهندۀ اصلی منطبق بر نمونۀ واقعی آن
است.

درپوش زرد محفظه را باز کنید و وسیلۀ
اپینفرین خودتزریق را از ظرف محافظ
خارج کنید.

سرنگ را با مشت خود محکم بگیرید
بطوریکه سر نارنجی آن رو به پایین
باشد.

با دست دیگر محافظ آبی را از انتهای
سرنگ جدا کنید.

سر نارنجی سرنگ را به سمت قسمت
خارجی عضلۀ ران نگه دارید.

دستتان را حرکت دهید و سرنگ را
محکم به قسمت خارجی عضلۀ ران
بفشارید تا صدای کلیک را بشنوید.
در این لحظه سوزن وارد عضلۀ ران
میشود .سرنگ را  ۱۰ثانیه در این
وضعیت نگه دارید تا دوز کامل آن در
عضله تخلیه شود.

سرنگ را از ران جدا کنید و محل
تزریق را ده ثانیه ماساژ دهید.

ایمنی سرنگ :درپوش نارنجی که قفل
میشود بالفاصله بعد از تزریق بهطور
کامل سوزن را میپوشاند .سرنگ
استفادهشده باید تحویل اورژانس
بیمارستان شود.
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توجه:
ّ
اگر بیمار آنافیالکسی گرفتار عالئم تن ّفسی یا عروقی شدید شود
(مانند هیپوکسی ،دیسترس تن ّفسی ،کاهش پایدار فشار خون) برای
ادامة درمان باید به بیمارستان منتقل شود.
اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر تکرار
آنافیالکسی
توجه کند ،عبارت است از:
ها
ن
آ
به
باید
بیمار
تدابیری که
ّ
 همیشه اپینفرین خودتزریق با دوز مناسب را در جایی کهبیشترین وقت خود را در شبانهروز میگذرانید ،داشته باشید.
 اپینفرین در سفر هم باید همراهتان باشد. برای آموزش تزریق از یک مدل استفاده کنید.محرک پرهیز کنید.
 از آلرژنهای ّبیماران مبتال به آنافیالکسی غذایی باید اجزای تشکیلدهندة
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موا ّد غذایی خود را موشکافانه بررسی کنند و بپرسند که غذاها از
چه موا ّدی درست شدهاند.

بیماران مبتال به آلرژی دارویی باید از داروهای عامل
آنافیالکسی و داروهایی که میتوانند با آنها واکنش متقاطع داشته
باشند ،بپرهیزند و همیشه از دستبندهای هشداردهندة آنافیالکسی
استفاده کنند تا از تزریق داروهای عامل به آنان جلوگیری شود.

بیماران مبتال به آنافیالکسی ناشی از نیش حشرات باید از
رفتن به مکانهایی که مشکوک به وجود حشرات عامل آنافیالکسی
هستند ،پرهیز کنند.

دکتر بابک قلعهباغی
تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،پشت مخابرات ،خیابان  ،83ساختمان
یاشار ،طبقۀ اول تلفن013-32124127 :

www.iranallergy.com

راههای پیشگیری از گزش حشرات
همة ما صدای آزاردهندة
پشهها را در شبهای
تابستان ،بیخ گوشمان
و زمانهایی که خواب
بهسختی به چشمها میآید،
تجربه کردهایم .کاش به
جای خون ،قدری از چربی
اضافهمان را میمکیدند!
دکتر امید زرگری
گزش حشرات از
مشکالت شایع فصل تابستان است و گاهی اوقات
عالئم آن بهخصوص در کودکان بسیار شدید است.
البته برخی از بیماریها مثل ماالریا ،سالک ،زیکا،
دانگ ،الیم و  ...نیز بر اثر گزش حشرات ایجاد
میشوند .بنابراین الزم است که با راههای مقابله با
گزش حشرات آشنا شویم و بدانیم که مثل همیشه
پیشگیری بهتر از درمان است!
راههای معمول پیشگیری از گزش حشرات را
همگان میدانند ،آنچه برخی از آن بی ّ
اطالع هستند،
وجود داروهایی است که حشرات را دفع میکند
و مانع از گزش آنها میشود .بیشتر این داروها
ترکیباتی از دیاتیلتولوماید (دیت) هستند .ترکیبات
دیگری چون پیکاریدین و روغن اوکالیپتوس هم
برای این منظور بهکار میروند .اکثر این مواد کام ً
ال
بیضررند و در کودکان هم قابل استفادهاند ،هر چند
بهتر است قبل از مصرف برای تمام بدن ،ابتدا در یک
موضع تست شوند.

در شمال ایران درماتیت ناشی از پدروس (دراکوال) هم بسیار شایع است .البته
پدروس در واقع نوعی سوسک است و گزشی هم در کار نیست! ا ّما ترشّ حات بدن
توجه به
این حشره (پدرین) باعث ایجاد ضایعات پوستی در محل میشود .با ّ
حساسیت فرد ،عارضه از قرمزی مختصر ،سوزش،
غلظت و میزان پدرین و میزان ّ
متغیر است .به هنگام ابتال به درماتیت
جلدی
خارش تا تاول و واکنش شدید
ّ
پدروس توصیه میشود که از دست زدن به موضع خودداری کنید .ناحیه را مرتّباً
با آب بشویید تا از غلظت پدرین کم شود .استفاده از استیروییدهای موضعی مثل
بتامتازون و زینکاکساید هم به ترمیم ضایعه کمک میکند .در موارد شدید بهتر
است به پزشک مراجعه کنید.
متخصص پوست ،عضو آکادمیدرماتولوژی امریکا
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،واحد 31
تلفن013-33117520:
www.iranderma.com

www.drzargari.com
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سندرم متابولیک

دکتر ستیال دلیلی

سندرم متابولیک مجموعهای از پنج عامل
خطر است که در کنار هم احتمال خطر
بیماری قلبی ،سکتة مغزی ،دیابت و دیگر
مشکالت سالمتی را افزایش میدهد .این
عوامل خطر عبارتاند از:
 چاقی شکمی
 تری گلیسیرید ،کلسترول و  HDLباال
 کلسترول خوب پایین

 پرفشاری خون
 قند خون باال
معموالً این عوامل خطر با هم بروز میکنند و سندرم متابولیک
به وضعیتی گفته میشود که حداقل سه عامل خطر یا بیشتر وجود
داشته باشند .برخی افراد با ورزش ،رژیم غذایی سالم و کاهش وزن
(در کسانی که اضافهوزن دارند) میتوانند از این عوامل خطر رها
شوند ،ا ّما بقیة افراد باید داروهایی مانند تنظیمکنندة کلسترول،
فشار خون و قند خون مصرف کنند .به این بیماری سندرم مقاومت
به انسولین ،سندرم  ،Xسندرم نقص متابولیک و سندرم چاقی نیز
گفته میشود.
عالئم سندرم متابولیک
• افزایش وزن
• فشار خون باال
• اضافهوزن
دور کمر  35اینچ یا بیشتر در خانمها و  40اینچ در مردان
خطر ابتال به سندرم متابولیک را افزایش میدهد (هر اینچ = 2.54
سانتیمتر).

تشخیص
برای تشخیص این سندرم فشار خون بیمار اندازهگیری و
تستهای آزمایشگاهی برای ارزیابی سطح کلسترول ،تری گلیسیرید
و قند خون انجام میشود.
عوامل خطر ابتال به سندرم متابولیک
عوامل خطر این بیماری عبارتاند از :چاقی ،داشتن سابقة فامیلی
تحرکی ،مقاومت به انسولین،
مثبت ابتال به بیماریهای قلبی ،کم ّ
سابقة ابتال به کیستهای تخمدانی (سندرم تخمدان پلیکیستیک)،
ل ّکههای تیره در بدن ،روی پوست کمر و گردن یا زیر بغل (آکانتوزیس
نیگریکنز) ،بیماری نادر پوستی که پوست میانی بهاصطالح ضخیمتر
یا هیپرتروفی و پررنگتر میشود یا پیگمانتاسیون پیدا میکند.
درمان سندرم متابولیک
اگر تغییر سبک زندگی تأثیری در روند بهبودی بیمار نداشت،
پزشک دارودرمانی را آغاز میکند .این داروها برای افزایش سطح
کلسترول خوب و کاهش فشار خون و نیز کاهش قند خونی که به
ضد پالکت
سبب بیماری افزایش یافته بود ،تجویز میشوند .داروهای ّ
هم ممکن است برای جلوگیری از لخته شدن خون تجویزشود.
سندرم متابولیک معموالً عالمتی ندارد ،ا ّما فرد را در معرض خطر
باالی ابتال به سکتة مغزی ،بیماری قلبی و دیابت قرار میدهد .البته
تغییر سبک زندگی و تبدیل آن به سبک زندگی سالم در کاهش این
عوامل خطرزا بسیار مؤثّر است .این تغییرات شامل کاهش وزن (در
صورت داشتن اضافهوزن) ،افزایش ف ّعالیت بدنی (حداقل بیست دقیقه
ورزش ّ
منظم در چهار یا پنج روز هفته) ،داشتن رژیم غذایی کمنمک،
افزایش مصرف میوهها و سبزیجات ،مصرف مقدار خیلی کمی از
چربی اشباعشده ،محدود کردن مصرف الکل و ترک سیگار (سیگار
خطر ابتال به بیماریهای قلبی و سکتة مغزی را افزایش میدهد).
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رژیم مدیترانهای -که شامل سبزیجات تازة فراوان ،غلاّ ت
سبوسدار و چربیهای غیراشباع است -خطر ابتال به این سندرم را
کاهش میدهد .اگر اضافهوزن دارید ،کاهش تنها پنج تا ده درصد
حساسیت انسولین و کاهش خطر
از وزنتان میتواند باعث افزایش ّ
دیابت شود.
میزان ابتال به سندرم متابولیک
در آمریکا از هر پنج نفر بیشتر از یک نفر به سندرم متابولیک
مبتال هستند .خطر ابتال به این سندرم با افزایش سن بیشتر میشود،
بهطوری که افراد شصت تا هشتاد ساله بیشتر درگیر این سندرم
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متأسفانه در کشور ما آماری از میزان ابتال به این سندرم
میشوند.
ّ
نداریم .سندرم متابولیک خطر ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی را
مهم مرگومیر در دنیا شناخته شدهاند -دو برابر
که یکی از عوامل ّمیکند .عدم درمان باعث تشدید این بیماری میشود.
دکتر ستیال دلیلی
تخصص غدد و متابولیسم ،رشد و تکامل کودکان و نوجوانان؛
فوق
ّ
دانشيار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،خیابان بختپسند ،ساختمان ماهرو،
طبقة چهارم
تلفن013- 33129091 :

خطر آلزایمر را با سبک زندگی سالم کاهش دهید!
ایرنا :نتایج یک پژوهش نشان میدهد که سبک زندگی سالم میتواند خطر ابتال به آلزایمر یا سایر
انواع زوال عقل را حتّی در شرایطی که فرد در معرض خطر شدید ابتال به آنها قرار دارد،
کاهش دهد.
نتایج این پژوهش -که محقّقان دانشگاه اکستر در انگلیس انجام دادند -نشان داد که
خطر ابتال به آلزایمر در افرادی که از لحاظ ژنتیکی در معرض خطر شدید ابتال به این
بیماری قرار دارند و عادات بهداشتی ضعیفی نیز دارند ،در مقایسه با افرادی که از لحاظ
ژنتیکی در معرض خطر کم ابتال به آلزایمر قرار دارند و از عادات بهداشتی سالمی
نیز برخوردارند ،حدود سه برابر بیشتر است .به نظر این محقّقان بدون در نظر گرفتن
مستعد ابتال به آلزایمر میشود ،برخورداری از
میزان خطری که فرد از لحاظ ژنتیکی
ّ
یک رژیم غذایی مناسب ،انجام میزان کافی حرکات ورزشی و سیگار نکشیدن خطر ابتال
به این بیماری را بسیار کاهش میدهد .چند سال پیش نیز پژوهشی نشان داده بود که
برگزیدن سبک زندگی سالم میتواند به کاهش خطر ژنتیکی ابتال به بیماری قلبی کمک
کند .اکنون محقّقان نشان دادهاند که این رویه دربارة زوال عقل نیز صادق است .محقّقان
دانشکدة پزشکی دانشگاه اکستر در انگلیس در این پژوهش با استفاده از دادههای
بانک زیستی انگلیس حدود دویست هزار نفر را -که شصت ساله و مسنتر
بودند -مورد بررسی قرار دادند؛ هیچیک از این افراد در آغاز این بررسی
عالئم زوال عقل نداشتند .محقّقان این افراد را از لحاظ خطر ژنتیکی ابتال
متوسط و پُرخطر قرار دادند .این
به آلزایمر در سه گروه کمخطر ،با خطر
ّ
افراد بر اساس شیوة زندگی نیز گروهبندی شدند .پس از گذشت هشت
سال از این بررسی  ۱.۸درصد از افرادی که از لحاظ ژنتیکی در
معرض خطر باالی ابتال به آلزایمر قرار داشتند و شیوة زندگی آنان
نیز ضعیف بود ،به آلزایمر مبتال شدند؛ درحالیکه این رقم برای
افرادی که از لحاظ ژنتیکی در معرض خطر کم ابتال به این
بیماری قرار داشته و عادات سالمی نیز داشتند ۰.۶ ،درصد
بود .ا ّما در میان افرادی که از لحاظ ژنتیکی در معرض
خطر باالی ابتال به آلزایمر قرار داشتند ،تنها یک درصد
از افرادی که شیوة زندگی سالمی داشتند ،به زوال عقل
مبتال شدند که این رقم با حدود دو درصدی که شیوة
زندگی ضعیفی داشتند ،قابل مقایسه است .نتایج این
پژوهش برای افرادی که از لحاظ ژنتیکی در معرض
خطر باالی ابتال به آلزایمر قرار دارند ،دلگرمکننده
است .نتایج این بررسی در کنفرانس بینالمللی
انجمن آلزایمر آمریکا ارائه و در مجلّة American
 Medical Associationنیز منتشر شد.
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پیشگیری از
ّ
لکههای قهـوهای پوست
با باال رفتن سن ل ّکههایی روی پوست
صورت و دستها ظاهر میشود که ناشی از
افزایش رنگدانه در الیههای باالیی پوست
است .این ل ّکهها میتواند بهتنهایی ایجاد
شود و یا چندین ل ّکه با هم باشد .برخی
افراد زمینههای ارثی ایجاد ل ّکه را دارند و
همچنین در افراد مسن و افرادی که زیاد
در معرض نور خورشید قرار دارند ،مانند
دکتر فاطمه امیری
حمام آفتاب یا مشاغلی که در زیر آفتاب
ّ
ف ّعالیت دارند ،این موارد بیشتر اتّفاق میافتد .این ل ّکهها سرطانی
نیستند و به سرطان هم منجر نمیشوند.
ل ّکههای قهوهای پوست یا ل ّکههای پیری بیشتر در نواحی در
معرض نور مانند صورت ،پشت دستها ،شانه و پشت گردن و در
تمام افراد ایجاد میشوند ،ولی برخی افراد بیشتر در معرض خطر
قرار دارند مانند:
 افراد باالی چهل سال
 افراد با پوست روشن
مکرر در معرض نور خورشید قرار دارند.
 افرادی که بهصورت ّ
ِّ
مسطح هستند و در اندازههای مختلف ظاهر میشوند.
این ل ّکهها
رنگ آنها از خاکستری تا قهوهای مایل به زرد و در بعضی موارد
متغیر است و همانطور که گفته شد ،سرطانی
قهوهای تیره تا سیاه ّ
نمیشوند ،ولی در صورت بروز موارد زیر حتماً به پزشک مراجعه
کنید:
 رنگدانهها بسیار تیره باشد.
 اندازة ضایعات بهسرعت در حال افزایش باشد.
ّ
نامنظم باشد.
 دارای یک مرز
 ترکیبی از رنگهای غیرمعمول داشته باشد.
حساسیت یا خونریزی باشد.
 همراه با خارش ،قرمزیّ ،

درمان
ل ّکههای پیری نیازی به درمان ندارد ،ولی اگر ظاهر ل ّکهها موجب
ناراحتی شما میشود ،میتوانید با روشهای زیر به بهبود آنها کمک
کنید:
داروها
توجه داشته
کرمها متداولترین روش درمان هستند ،ا ّما باید ّ
باشید که میزان پاسخدهی در افراد مختلف متفاوت است و نیاز به
مدت دارد .بهترین کرمها حاوی هیدروکینون و رتینول
درمان طوالنی ّ
توجه داشته باشید که مصرف زیاد این کرمها میتواند
هستند ،ولی ّ
ضد آفتاب نیز استفاده شود و
باعث تحریک پوست شود .حتما باید ّ
مدت درمان در معرض نور مستقیم آفتاب نباشید .میزان
در طول ّ
استفاده و طول دورة درمان را حتماً زیر نظر پزشک معالج انجام دهید.
الیهبرداری شیمیایی (پیلینگ)
در این روش به کمک محلولهای شیمیایی الیههای بیرونی پوست
برداشته میشود .پوست جدید نرمتر و دارای چین و چروک کمتر و
تیرگی کمتر است .این روش در افراد دارای پوست روشن
رنگ آن با
ِ
توجه کنید که این روش در تمام افراد مناسب
مناسبتر است .باید ّ
نیست و خود میتواند سبب تشدید ل ّکه در پوستهای تیره شود.
الیهبرداری مکانیکی
این کار با دستگاه میکرودرم آبریژن انجام میشود که به کمک
کریستالهای ریز الیههای بیرونی پوست پوستهپوسته میشود .این
کار باعث میشود که الیههای بیرونی نرمتر و روشنتر شود و بیشتر
ضد لک باشد.
پذیرای موا ّد مغذی یا داروهای ّ
کرایوتراپی
این روش ل ّکههای قهوهای را با استفاده از منجمد کردن آنها با
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یک محلول نیتروژن مایع از بین میبرد.
لیزردرمانی
یکی از روشهای نسبتاً تهاجمی برای از بین بردن ل ّکهها استفاده
از لیزرهای مناسب است .انتخاب نوع دستگاه و اینکه آیا این روش
مناسب شما خواهد بود ،برعهدة پزشک است ،زیرا استفادة نامناسب
از دستگاههای لیزر میتواند سبب تشدید ل ّکهها شود.
درمانهای خانگی
گاهی استفاده از ماسکهای خانگی میتواند برای پوست مؤثّر
باشد .در زیر تعدادی از این ترکیبات را ذکر میکنیم:
نرم کردن و سفید کردن دستها :عسل +آب لیموترش
دستهای خشن و تیره :آب پرتقال +عسل
لیموترش برای سفید کردن و لطیف کردن دستها بهکار میرود.
ناخنها را تمیز میکند و بوی دست را از بین میبرد.
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پیشگیری
نمیتوان بهطور کامل از بروز ل ّکههای پیری جلوگیری کرد ،ولی
میتوان با رعایت نکات زیر احتمال بروز آنها را کاهش داد:
 در اوج گرما و آفتاب یعنی بین ساعت ده صبح تا چهار عصر در
زیر نور آفتاب نباشید.
ضد آفتاب استفاده کنید .این کرمها باید نیم ساعت
 از کرمهای ّ
قبل از اینکه در معرض آفتاب قرار بگیرید ،استفاده شوند.
 از لباسهای محافظ مانند لباس آستینبلند و شلوار و کاله
استفاده کنید.
دکتر فاطمه امیری
پزشک عمومی
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،خیابان مهارت ،روبهروی دبیرستان پسرانة
تلفن013-33726230 :
سما ،طبقة همکف

اگزمای شدید خطر حملة قلبی و
سكتة مغزی را افزایش میدهد!
ایرنا :بررسیهای محقّقان انگلیسی نشان میدهد که افراد مبتال به اگزمای
ّ
نامنظم قلب ،حملة قلبی و سكتة مغزی قرار دارند.
شدید در معرض ضربان
در این پژوهش محقّقان با بررسی ّ
اطالعات بیش از  385هزار بزرگسال
مبتال به اگزما با میانگین س ّنی  43سال و مقایسة آنان با افراد همسن غیرمبتال
ّ
نامنظم قلب ،فیبریالسیون
دریافتند که اگزمای شدید با افزایش خطر بروز ضربان
دهلیزی ،نارسایی قلبی و سكتة مغزی مرتبط است .در این تحقیق بیماران به
مدت پنج
سه دسته با اگزمای خفیف،
متوسط و شدید طبقهبندی شدند و به ّ
ّ
سال مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که احتمال سكتة مغزی در افراد
مبتال به اگزما بیست درصد بیشتر است .از طرفی این افراد چهل تا پنجاه درصد
بیشتر در معرض حملة قلبی ،آنژین ناپایدار ،فیبریالسیون دهلیزی و مرگ ناشی
از بیماریهای قلبی قرار دارند .همچنین این تحقیق نشان میدهد که این گروه
افزایش هفتاد درصدی احتمال نارسایی قلبی را تجربه میكنند.
اگزما به التهاب پوست گفته میشود كه معموالً با قرمزی ،پوستهپوسته شدن
و ضخیم شدن پوست همراه است .عوامل محیطی مانند نبو ِد رطوبت در بروز و
تشدید اگزما مؤثّر است .تماس پوست با صابونهای عطری ،موا ّد تحریككننده
مانند الكل و لباسهای پشمی و تنگ نیز باعث افزایش عالئم اگزما میشود.
حساساند و
بیماران مبتال به اگزما به عفونتهای باكتریایی ،قارچی و ویروسی ّ
در برخی موارد اگزما منجر به آلرژی یا آسم نیز میشود .به گزارش انجمن ملّی
حساسیت پوست ،التهاب و قرمزی پوست ،خارش شدید ،ایجاد
اگزما خشكی و ّ
تورم و ایجاد ل ّكههای تیرهرنگ روی پوست از مهمترین
آن،
از
تاول و تراوش آب
ّ
عالئم این بیماری هستند .عالئم اگزما در صورت مواجه شدن با آلرژنها ازجمله
محرك
گرده ،موی حیوانات خانگی ،تخم مرغ ،آجیل و فرآوردههای لبنی ،موا ّد ّ
پوست ازجمله عطر ،صابونهای عطری ،موا ّد شیمیایی ،محصوالت پوستی حاوی
الكل ،آب داغ ،استرس ،سرماخوردگی و آنفلوآنزا ،شرایط آب و هوایی مانند گرما
یا خشكی هوا شدیدتر میشود.
حدود ده درصد از بزرگساالن به اگزمای شدید مبتال هستند ،پس حتّی اگر
اهمیت است .نتایج این تحقیق
تأثیر اگزما بر بیماریهای قلبی كم نیز باشد ،حائز ّ
در نشریة  BMJمنتشر شده است.

www.Asa-clinic.ir

مصرف آنتیبیوتیک احتمال
رماتیسم مفصلی را افزایش
میدهد!
ایرنا :بررسیهای محقّقان دانشگاه کیل در انگلیس
نشان میدهد که مصرف آنتیبیوتیک خطر بروز آرتریت
روماتوئید (رماتیسم مفصلی) را تا شصت درصد افزایش
میدهد.
آرتریت (التهاب مفاصل) به التهاب دردناک در ناحیة
مفاصل گفته میشود که یکی از بزرگترین معضالتی
است که افراد بهمرور زمان و با گذشت سن با آن مواجه
میشوند .استئو آرتریت (آرتروز) ،آرتریت روماتوئید
(رماتیسم مفصلی) ،آرتریت عفونی ،ورم مفاصل
پسوریاتیک و نقرس پنج گروه عمدة آرتریت محسوب
میشوند .آرتریت روماتوئید یک بیماری خودایمنی
مزمن و شایع است.
بررسیهای اخیر محقّقان دانشگاه کیل نشان
میدهد که مصرف آنتیبیوتیک با افزایش خطر ابتال
به این بیماری مرتبط است .این پژوهش با بررسی
سوابق پزشکی بیماران نشان میدهد که احتمال بروز
روماتیسم مفصلی در افرادی که آنتیبیوتیک مصرف
میکنند ،شصت درصد بیشتر از افرادی است که از این
گروه دارویی استفاده نمیکنند .بر اساس این پژوهش
آنتیبیوتیک میکروبیوم را تحت تأثیر قرار میدهد و از
این طریق در افزایش احتمال بروز روماتیسم نقش دارد.
نتایج این تحقیق هشدار دیگری بر مصرف آنتیبیوتیک
است و تأکید دارد که باید از مصرف خودسرانة این دارو
پرهیز شود .از طرفی به پزشکان توصیه میشود که
فقط در مواقع حاد و در صورت بروز عفونتهای شدید
آنتیبیوتیک تجویز کنند .نتایج این تحقیق در نشریة
 BMC Medicineمنتشر شده است.
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پانزده عالمت مهم سرطان در

آقایان

امین آرمان

یکی از بهترین راههای مقابله با بیماریها
تشخیص زودهنگام آنهاست ،ا ّما مشکل
اینجاست که نشانههای هشداردهندة اغلب
سرطانها بسیار ناچیزند و معموالً خیلی
دیر شناسایی میشوند .نگاهی به این پانزده
عالمت بیندازید؛ حتماً با آنها آشنا هستید،
تعدادی از آنها ارتباط قویتری با سرطان
دارند ،ا ّما همگی آنها ارزش دانستن و مرور
کوتاه را دارند:

آرامی دارد -سرطان بیضه بهسرعت پیشروی میکند .برای بررسی
معاینة فیزیکی ،آزمایش خون و سونوگرافی از اسکروتوم مناسب
خواهد بود.
خون در مدفوع
میدانید که این موضوع میتواند از اولین نشانههای سرطان مثانه،
کلیه یا کولون باشد .حتّی در صورت نبو ِد دیگر نشانههای سرطان
توجه شود .هرچند که به احتمال
بهتر است به هر خونریزی غیرعادی ّ
زیاد این عارضه ناشی از مشکالت دیگری مانند هموروئید یا عفونت
اهمیت است.
ادراری است که البته باز هم درمان علّت آن حائز ّ

مشکل در دفع ادرار
بسیاری از مردان ،همزمان که مسنتر میشوند ،مشکالت ادراری
پیدا میکنند ،مواردی مانند:
تکرر ادرار ،بهویژه شبهنگام
ّ 
 احساس فوریت یا نشت ادرار
 مشکل در شروع ادرار یا کاهش جریان ادرار
 احساس سوزش هنگام دفع ادرار
این عالئم معموالً در صورت بزرگی پروستات رخ میدهند ،ولی
میتوانند ناشی از سرطان پروستات نیز باشند .میدانید که بزرگی
پروستات را میتوان با معاینه بررسی کرد ،ولی اغلب همکاران برای
اطمینان از آزمایش  PSAکمک میگیرند.

تغییرات لنفنودها
تورم دردناک لنفنودها نشان میدهد که در بدن اتّفاقاتی در حال
ّ
رخ دادن است و اغلب از درگیری سیستم ایمنی با بیماری حکایت
دارد ،ا ّما سرطانهای مشخّ صی نیز باعث این تغییرات میشوند.
طی دو تا چهار هفته بهتر
بنابراین به موارد
ّ
متورم یا دردناکی که ّ
توجه داشته باشید.
نمیشوندّ ،

تغییر در بیضهها
متوجه توده یا هرگونه تغییری در بیضهها شدید ،هرگز نباید
اگر
ّ
بررسی آن به تعویق بیفتد .برخالف سرطان پروستات -که رشد

مشکل در بلع
بروز این مشکل بهصورت گاه و بیگاه جای نگرانی ندارد ،ولی اگر
اغلب رخ میدهد و بهویژه با استفراغ یا کاهش وزن همراه است ،نیاز

تغییرات پوستی
ّ
تغییر در اندازه ،شکل و رنگ یک خال یا سایر لکهها و همچنین
رشد ل ّکههای جدید ،نشانههای معمول سرطان پوست هستند.

11

به بررسی دارد .ممکن است نیاز به انجام اندوسکوپی ،سیتیاسکن
گردن ،قفسة سینه و شکم یا گرافی همراه با بلع باریوم باشد.
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تغییرات پستانی
توجه قرار نمیگیرد و
سرطان پستان در مردها معموالً مورد ّ
تودههای پستانی در آنها نادیده گرفته میشود .معموالً این سرطان
بسیار دیرهنگام تشخیص داده میشود .بنابراین گوش به زنگ
باشید ،چراکه تشخیص زودهنگام کلید مو ّفقیت در درمان است.

سوزش سر دل
در بسیاری از موارد با تغییر در رژیم غذایی ،عادات نوشیدن و یا
کنترل استرس میتوان از این مشکل پیشگیری کرد .اگر این شیوه
کارساز نبود ،باید مشکل را مورد بررسی قرار داد .سوزش سر دلی
که با اصالح رژیم غذایی قطع نمیشود یا بدتر میشود ،میتواند
به معنای سرطان معده یا مری باشد .همچنین تداوم سوزش سر
دل میتواند به پوشش مری آسیب برساند و منجر به ایجاد «مری
بارت» شود .هرچند بهندرت ولی «مری بارت» میتواند احتمال
سرطان گلو را افزایش دهد.

خستگی
بسیاری از انواع سرطانها باعث ایجاد احساس خستگی عمیقی
توجه داشته باشید که این
میشوند که با استراحت برطرف نمیشودّ .
حالت با خستگی ناشی از یک هفتة پرتالطم فرق میکند .اگر این
روزمرة شما را تحت تأثیر قرار داده ،باید به دنبال
خستگی زندگی
ّ
علّت و راه درمان آن باشید.

تغییرات دهانی
چنانچه بیمار سیگار میکشد یا تنباکو مصرف میکند ،وجود
ل ّکههای زرد ،خاکستری ،سفید یا قرمز روشن را در داخل دهان یا
جدی بگیرید .ضمناً مراقب زخمهای آفتی که بیشتر
روی لبهای او ّ
از دو هفته طول کشیدهاند نیز باشید ،چراکه ممکن است نشانة
سرطان دهان باشد.

سرفه
سرفه شایعترین عالمت سرطان ریه است ،ا ّما بهطور معمول در
افراد غیرسیگاری سرفههای ناچیز به معنای سرطان نیست .میتوان
با آزمایش موکوس ،ریهها را از نظر عفونت بررسی کرد .همچنین
گرافی ساده برای بررسی سایر مشکالت مفید است .ا ّما در کسانی
توجه قرار داد.
که سیگار میکشند ،باید این مشکل را با د ّقت مورد ّ

کاهش بیدلیل وزن
چنین رخدادی بدون تغییر رژیم غذایی و تمرینات ورزشی
میتواند ناشی از تأثیر استرس یا مشکل تیروئید باشد ،ا ّما بهخاطر
داشته باشید که کاهش وزن پنج کیلو یا بیشتر غیرعادی است.
هرچند بیشتر کاهش وزنهای ناخواسته عالمت سرطان نیستند،
ولی میتوانند نشانة سرطان پانکراس ،معده یا ریه باشند .برای
تشخیص میتوان از آزمایش خون و تصویربرداری داخلی مانند
سیتیاسکن یا  PET Scanبهره برد.

درد
سرطان علّت عمدة دردها نیست ،ا ّما تداوم درد میتواند اخطاری
برای سرطان استخوان ،مغز یا دیگر سرطانها باشد ،بهویژه در آن
دسته از سرطانهایی که متاستاز دادهاند .هر درد غیرقابل توضیح
که بیش از یک ماه طول کشیده -نباید نادیده گرفته شود و نیازبه بررسی دارد.

تب
ً
تب معموال نشانة بدی نیست ،چراکه به معنای مبارزة بدن با
عفونت است ،ولی تب طولکشیده و غیرقابل توجیه میتواند به
تهیه
معنای لوکمی یا لنفوم باشد .باید جزئیات سوابق پزشکی بیمار ّ
شود و معاینة فیزیکی برای بررسی علل احتمالی انجام شود.

شکمدرد همراه با افسردگی
این مورد نادر است ،ولی درد شکم همراه با افسردگی میتواند
نشانة سرطان پانکراس باشد .این مشکل بهویژه در صورت وجود
توجه قرار گیرد.
سابقة خانوادگی سرطان پانکراس باید مورد ّ
امین آرمان
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

www.iranmd.ir

ویتامین  Aاحتمال ابتال به سرطان پوست را کم میکند!
ایرنا :پژوهشهای اخیر نشان میدهد که مصرف مقدار کافی ویتامین  Aدر روز خطر بروز دومین سرطان شایع پوست را کاهش میدهد .تحقیقات
قبلی بیانگر آن بود که ویتامین  Aبه حفظ جوانی و شادابی پوست کمک میکند ،ا ّما بر اساس بررسیهای جدید محقّقان دانشکدة پزشکی هاروارد
و دانشگاه اینجه در کرة جنوبی این ویتامین مزایای دیگری نیز برای پوست دارد و احتمال بروز دومین سرطان شایع پوست ،یعنی سرطان سلول
سنگفرشی را کاهش میدهد.
ّ
سرطان پوست ناشی از رشد غیرطبیعی سلولهای پوست است و شایعترین نوع سرطان پوست مالنوم نام دارد .این پژوهش با بررسی اطالعات
 ۷۵هزار و  ۱۷۰زن و  ۴۸هزار و  ۴۰۰مرد نشان میدهد که مصرف مقادیر باالی ویتامین  Aاحتمال بروز سرطان پوست را به میزان زیادی کاهش
م مرغ و کره حاوی
میدهد .این ویتامین محلول در چربی و یک آنتیاکسیدان بسیار قوی است .سیبزمینی ،کلم ،هویج ،فلفل ،زردآلو ،انبه ،تخ 
این ویتامین هستند .مصرف حداکثر نهصد میکروگرم ویتامین  Aدر روز برای مردان و هفتصد میکروگرم برای زنان توصیه شده است که میتواند
مکملها تأمین شود .نتایج این تحقیق در نشریة  JAMA Dermatologyمنتشر شده است.
از موا ّد غذایی یا ّ
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اثرات نوشیدنیهای انرژیزا
بر ریتم قلب و فشار خون

نوشیدنیهای انرژیزا بهویژه در میان نوجوانا 
ن
و جوانان محبوبیت زیادی دارند .در ایران آمار
مصرف آنها موجود نیست ،ا ّما بر اساس نتایج
طی
پژوهشهای جدید ،مصرف این نوشیدنیها ّ
سالهای اخیر بسیار افزایش یافته است ،برای مثال
در کشور آمریکا میزان مصرف این نوشیدنیها در
افراد  ۲۰تا  ۳۹ساله از نیم درصد در سال ۲۰۰۳
به پنجونیم درصد در سال  ۲۰۱۶رسیده است .در
دکتر علیاصغر هنرمند عین حال جالب است بدانید که این نوشیدنیها
مکمل غذایی استفاده
در میان بسیاری از نوجوانان و جوانان بهعنوان ّ
میشوند ،بهگونهای که بر اساس آمار  NCCIHدر کشور آمریکا جایگاه
مکملهای غذایی پرطرفدار جوانان و نوجوانان به خود
دوم را در میان ّ
اختصاص دادهاند .این نوشیدنیها سرشار از کافئین ،تائورین ،جینسینگ،
ویتامینهای گروه  Bو دیگر مواد هستند و باعث افزایش تمرکز و انرژی و
کاهش خستگی میشوند ،ا ّما همة اینها فقط یک روی س ّکه است و این
نوشیدنیها عوارض منفی نیز دارند .در تازهترین تحقیقی که نتایج آن در
نشریة American Journal of Preventive Medicineمنتشر
شده ،نکات جالبی در مورد تأثیر آنها نشان داده شده است.
متوجه شدهاند که این نوشیدنیها باعث تغییر در ریتم قلب
محقّقان
ّ
میشوند .در واقع آنها  QT intervalرا تغییر میدهند که این تغییر تا
چهار ساعت بعد از مصرف نوشیدنی انرژیزا نیز ادامه دارد .عالوه بر این،
متوجه شدهاند که تغییر در فشار خون یکی دیگر از نتایج مصرف
محقّقان
ّ
این نوشیدنیهاست که احتماالً این تأثیر ناشی از کافئین و تائورین موجود
در نوشیدنیهای انرژیزاست.
محقّقان در بررسی خود روی این موضوع تأکید کردهاند که
مصرفکنندگان این نوشیدنیها باید از تأثیر آنها روی بدن خود ّ
مطلع
باشند ،بهویژه در صورت وجود دیگر بیماریهای زمینهای ،برای مثال
افرادی که بیماریهای قلبی مادرزادی دارند یا افرادی که به سندرم long
 QTیا پرفشاریخون مبتال هستند.
دکتر علیاصغر هنرمند
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7
( 29سپتامبر)

“

روز جهانی ناشنوایان

8
( 30سپتامبر)

“

روز جهانی سالمندان

9
( 1اکتبر)

“

هفتۀ جهانی سالمندان

9-16

“

14

“

روز جهانی کودک

16
( 8اکتبر)

“

هفتۀ جهانی کودک

14-20
( 9 - 16اکتبر)

“

روز جهانی تخم مرغ

17
( 9اکتبر)

“

روز جهانی سالمت روان

18
( 10اکتبر)

“

19
(دومین پنجشنبۀ اکتبر)

“

روز جهانی کاهش بالیای طبیعی

20
( 12اکتبر)

“

روز جهانی عصای سفید

23
( 15اکتبر)

“

روز جهانی مبارزه با سل

23
( 15اکتبر)

“

هفتۀ ملی سالمت روان

23-30

“

24
( 16اکتبر)

“

روز ورزش و تربیت بدنی

26

“

روز ملی سالمت زنان

28

“

28
( 20اکتبر)

“

هفتۀ پایانی مهرماه

“

روز دامپزشکی

روز جهانی بینایی

روز جهانی غذا

روز جهانی پوکی استخوان
هفتۀ ملی سالمت بانوان ایرانی (سبا)

www.iranmd.ir

روز

ماه
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زپشكي و سالمت

آیا پیری پوست در پرسنل پرواز
زودتر ا ّتفاق میافتد؟

سد محافظتی از بدن در
پوست بهعنوان ّ
مقابل عوامل محیطی محافظت میکند.
در کنار نقش پوست در جلوگیری از کم
آب شدن و عفونت میکروارگانیسمها
مهمی در زیبایی افراد بازی
پوست نقش ّ
میکند .پیری ارگانهای بدن از زمان
تولّد اتّفاق میافتد و پوست نیز از این
قاعده مستثنا نیست .و خارجی تشدید
دکتر مح ّمدعلی نیلفروشزاده میشود .عوامل داخلی
طی جریان
ّ
فیزیولوژیک منجر به نازکی ،خشکی پوست ،چروکهای ظریف
و آتروفی تدریجی درم میشود .در حالیکه عوامل خارجی مثل
آلودگی هوا ،سیگار ،تغذیة نامناسب و تماس با نور خورشید به بروز
چروکهای خشن ،کاهش االستیسیته ،شلی پوست و ظاهر خشن
منجر میشود.
مدت با اش ّعة  UVاست
یکی از مهمترین عوامل تماس طوالنی ّ
که عامل اولیة خارجی در بروز پیری پوست است .بررسیها نشان
میدهد که عامل هشتاد درصد پیری صورت امواج  UVاست .در
مقابل نازک شدن اپیدرم در پوست پیرشده در اثر عوامل داخلی ،در
افراد در معرض نور خورشید ،اپیدرم ضخیمتر میشود .خارجیترین
الیة اپیدرم استراتوم کورنئوم بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد و به
دلیل نقص در سلولهای کورنئوسایت ضخیمتر میشود .همچنین
ایجاد کالژن تیپ  7در کراتینوسیتها در نواحی تحت اش ّعة UV
کاهش مییابد و به همین دلیل ارتباط درم و اپیدرم دچار نقص
شده و چروک ظاهر میشود .اتمسفر زمین از ما در برابر اش ّعههای
نور خورشید ،اش ّعههای مغناطیسی و ستارگان ساتعشده از کیهان
محافظت میکند و دانسیتة آن با نزدیک شدن به سطح کمتر
میشود .منطقی است که هرچه از سطح زمین فاصلة بیشتری
بگیریم ،بیشتر در معرض اش ّعه قرار خواهیم گرفت که به آسیب
بیشتر سلولی و درنهایت پیری بیشتر بدن منجر خواهد شد.
بر اساس بررسی کالج زنان آمریکا زنان باردار در پرواز تحت تأثیر
اش ّعة بیشتری نسبت به سطح دریا قرار میگیرند.

یک پرواز  high-doseفرد را در برابر پانزده درصد ماگزیمم دوز
 24ساعت قرار خواهد داد .در این بررسی مشخّ ص نشد که چه میزان
ذرات تابشی خورشید میشود و
اش ّعه منجر به افزایش خطر ناشی از ّ
بنابراین مسافران بهویژه زنان باردار باید هشدارهای وضعیت هوایی
را از وبسایتهای مربوط کنترل کنند .از طرفی پرواز در ارتفاعات
باال به کاهش اکسیژن کابین و فشار منجر میشود که باعث افزایش
استرس اکسیداتیو در بدن انسان میشود که نتایج این بررسی در
مجلّة  natureچاپ شده است .این تأثیر در ورزشکاران در ارتفاع
متوسط سه هزار پا برای دو هفته اندازهگیری شد .در این بررسی
ّ
افزایش قابل اندازهگیری رادیکالهای آزاد مشاهده شده است.
در این بین برخی شغلها به روند پیری پوست سرعت بیشتری
میبخشند ،ازجملة این شغلها خلبانی را میتوان نام برد ،به دلیل
اینکه خلبانها باید زمان زیادی را روبهروی پنجرة بزرگ هواپیما
بنشینند و مقادیر زیادی اش ّعة  UVبه پوست و چشم آنان وارد
میشود که علّت شمارة یک بروز چروک محسوب میشود ،بهویژه که
نزدیکی بیشتر به خورشید منجر به آسیب پوستی بیشتری میشود.
ضد آفتاب هم محافظتکنندة صد درصدی از اش ّعة خورشید
چون ّ
نیست ،حتّی اگر بهطور مرتّب استفاده شود .البته این خطر در بین
مهمانداران به دلیل رفتوآمد در کابین هواپیما کمتر است .در این
پژوهش رانندگان کامیون ،رئیس جمهور آمریکا ،ورزشکاران محیط
باز و سرآشپزها را در لیست دیگر مشاغل در معرض خطر پیری
مدتهای
پوست قرار دادهاند .بنابر این خلبانان و مهمانداران -که ّ
طوالنی تحت تأثیر اکسیداسیون افزایش یافته هستند ،باید از
میوهجات و سبزیجات بیشتری در رژیم غذایی خود استفاده کنند و
مکملهای حاوی ویتامین  A,B,C,E,Zاستفاده کنند.
از ّ
دکتر مح ّمدعلی نیلفروشزاده

متخصص پوست و مو  -دانشیار پوست دانشگاه علوم پزشکي تهران و
رئیس مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی

نشانی :تهران ،بلوار آفریقا ،نرسیده به تقاطع میرداماد ،پالک ،67
کلینیک جردن تلفن021 – 88886501 :
www.drnilforoushzadeh.ir
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گلوی خشک طبیعت!
به مناسبت  12اکتبر ،روز جهانی کاهش بالیای طبیعی

مدتی است بسیاری از نقاط جنوبی و مرکزی
ریزگرد و گرد و غبار پدیدة شایع چند سال اخیر است که ّ
ایران را تحت تأثیر قرار داده است و در حال حاضر  22استان کشور درگیر این پدیده هستند که البته
شدت و ضعف دارد.
در هر کدام از این استانها این پدیده ّ
مهروز زیکساری

گرد و غبار یا ریزگرد چیست؟
ذرات جامد ریز غبار و گاهی دود است که باعث کاهش دید
ریزگرد ّ
و آلودگی ظاهری میشود و طبعاً این پدیده در مناطقی که خشک و
شدت بیشتری دارد .از علّتهای مختلف ایجاد
نیمهخشک هستندّ ،
گرد و غبار میتوان به تغییرات ج ّوی و آبوهوایی خارج ایران در
کشورهای همسایه مثل عربستان ،سوریه و ...اشاره کرد ،ا ّما فقر
پوشش گیاهی ،خشکسالی ،جنگ ،بادهای شدید و فرسایش بادی از
عوامل مهم و تشدیدکنندة ریزگردها محسوب میشوند.
حدود  25درصد مساحت ایران به کمربند خشک و بیابانی تعلّق
مستعد پدیدة گرد و غبار است .طبق
شدت
ّ
دارد ،بنابراین ایران به ّ
تحقیقات ،کشور عراق در ایجاد پدیدة گرد و غبار هفتاد درصد نقش
اصلی را برعهده دارد ،ا ّما گذشته از این مسائل ،ف ّعالیتهای نادرست
و تدابیر اشتباه برای توسعه نیز میتواند عامل ایجاد ریزگردها باشد،
بهعنوان مثال میتوان از جنگلزداییها نام برد ،چراکه ریزگردها
از بیابان شروع میشوند .حفظ الیههای سطحی خاک با پوشش
گیاهی مناطق باعث قدرتمند شدن زمین یک منطقه میشود و
ذرات خاک
برعکس از بین رفتن آنها باعث پراکندگی و پخش ّ
میشود .منطقهای را تص ّور کنید که به دلیل قطع درخت و از دست
دادن پوشش گیاهیاش از یک درختزار به بیایان تبدیل شده است.
توجه به اینکه جنس خاک یک منطقة بیابانی با یک جنگل فرق
با ّ
دارد ،این منطقه مستعد و آمادة پراکنش ریزگردهاست .تاالبها از
مهم تعدیلکنندة لطافت هوا و آالیندهها هستند .با خشکیدن
عوامل ّ
و خشکاندن آنها هم ریزگردها میتوانند از بستر تاالب خشکشده
به درون جو پخش شوند .بهطور کلّی خشکسالی و کاهش تدریجی
رطوبت بنای تمام این اتّفاقات را رقم میزند و جریانی را پدید
میآورد که سالها به طول میانجامد.

عواقب ریزگردها اکثرا ً بهصورت بیماریهای تن ّفسی و قلبی-
طوفان ریزگردها تعداد افراد
عروقی بروز میکند و در زمان
ِ
مراجعهکننده به اورژانس بیمارستانها چندین برابر میشود .آلودگی
آب آشامیدنی ،تصادفات جا ّدهای به دلیل هوای آلوده ،انسداد مجاری
انتقال و آغشته شدن سیمهای برق فشار قوی و شهری به ریزگرد
و کندی یا قطع انتقال برق و گاز از عواقب فیزیکی ریزگردهاست.
برای در امان ماندن از این اتّفاق چه باید کرد؟

• فضاي آزاد را ترک کنید!
گرد و غبار و ريزگردهاي آن به هيچ كجاي بدن بيشتر از پوست
ضربه نميزنند .در كل ،دستگاه تن ّفسي و عروقي در معرض اين
آلودگيها هستند كه نتيجهاش را هم بهطور داخلي و هم بهطور
بيروني روي پوست بهخوبي ميتوانيم مشاهده كنيم .اين گرد و غبار
حساسيت ،كهير ،اگزماي دست و صورت ،درماتيت تماسي،
ميتواند ّ
ترك لب و ...ايجاد كند .بهترين راه عدمحضور در فضاهاي باز است.

• آهسته برانيد!
از مهمترين مشكالتي كه در اين هنگام پيش ميآيد ،تصادفات
رانندگي است .در اين مواقع آهسته برانيد ،چراغها را روشن كنيد.
مجدد هوا
سيستم تهوية مطبوع ماشين خود را هم در حالت چرخش ّ
تنظيم كنيد تا گرد و غبار ورودي كمتر شود .اگر هم حس كرديد كه
نفسهايتان كوتاه شده ،يا سينة شما ميسوزد يا خسخس ميكند،
سريعاً به پزشک مراجعه کنید .اين گرد و غبار ميتواند حامل
ريزگردهاي بيماريزاي بسياري باشد.

• درزها را ببندید!
متخصصان سفارش ميكنند كه در چنين روزهايي سعي كنيد
ّ

15

مجلة پزشکی

شهریور  -مهر 98

مناسبتاهي تقویمي

ّ
محل كار استفاده كنيد .براي عد م
از دستگاه تصفية هوا در خانه و
ّ
محل كار بايد درزها و وروديها را خوب
ورود گرد و غبار به خانه و
ببنديد .مواظب ورودي كولرها هم باشيد كه خوب بسته شده باشند.

• مراقب آب باشيد!
اگر از سيگار و قليان و دخانيات استفاده میکنید ،يادتان باشد
كه گرد و غبار هوا به اندازة كافي موا ّد آلوده دارد ،پس با مصرف اين
مواد خود را به دردسر مضاعف نيندازيد .اگر از مخازن آب آشاميدنی
استفاده ميكنيد ،حتماً آنها را خوب بپوشانيد .اگر به دلیل سردي
ناگهاني هوا به استفاده از وسايل گرمازا نیاز پیدا کرديد ،در روزهاي
حد كم قرار
اوج آلودگي هوا و گرد و غبار ميزان حرارتشان را در ّ
دهيد تا مشكلزا نشوند.
با تمام این اوصاف اینها راههای درمان مو ّقت است؛ قطعاً همة
ما میدانیم که پیشگیری بهتر از درمان است .پدیدة گرد و غبار در
درجات وسیعتر میتواند بسیار آسیبزا و فاجعهآمیز باشد ،پس تا
آنجا که ممکن است نقش خود را در زمینة جلوگیری از افزایش بیش
حد خشکی زمین ایفا کنیم ،چراکه خشکسالی مادر ریزگردها و
از ّ
هزاران اتّفاق منفی دیگر در طبیعت است.
مهروز زیکساری
کارشناس ارشد محیط زیست ،تن ّوع زیستی و زیستگاهها

تأثیر آلودگی هوا
بر قدرت باروری زنان!
ایسنا :پزشکان در پژوهشی جدید دریافتند که قرار گرفتن در
معرض هوای آلوده میتواند بر تعداد سالهایی که امکان باروری
متخصصان ایتالیایی به
زنان وجود دارد ،تأثیر بگذارد .گروهی از
ّ
بررسی تأثیر آالیندهها بر قدرت باروری پرداختند و دریافتند که
زنان ساکن در مناطق شهریِ آلوده نسبت به زنانی که در مناطق
پاک و با هوای سالم زندگی میکنند ،سه برابر بیشتر احتمال دارد
که فرایند تخمکگذاری در آنان با مشکل روبهرو شود .البته این
شرایط لزوماً احتمال بارداری زنان را در دهة بیست و اوایل دهة
سی زندگی آنان از بین نمیبرد ،ا ّما میتواند به کاهش سالهای
باروری و یائسگی زودهنگام آنان منجر شود.
متخصصان با اشاره به اینکه تخمدان حاوی تعداد مشخّ صی
ّ
سلول فولیکول است ،اظهار داشتند :بررسیهای قبلی نشان
داد ه بود که سیگار به این فولیکولها آسیب میزند و در این
پژوهش نیز مشخّ ص شد که آالیندههای نیتروژن دیاکسید،
ذرات فل ّزات سنگین ناشی از سوخت خودروها و بخش
دوده و ّ
صنایع در این زمینه تأثیری مشابه سیگار دارد .در این بررسی
متخصصان ایتالیایی نمونة خون  ۱۳۱۸زن را مورد آزمایش قرار
ّ
دادند تا وضعیت تخمکگذاری آنان مشخّ ص شود .همچنین
میزان آالیندههای موجود در محیط زندگی این افراد ارزیابی
شد .به گزارش روزنامة ایندیپندنت ،آنان مشاهده کردند :زنانی
که در محیطهایی با سطح باالیی از آالیندة نیتروژن دیاکسید
زندگی میکردند ،فرایند تخمکگذاری آنان با مشکل روبهرو شده
و میزان ذخیرة تخمک آنان کمتر بود ه است.

پدیدة گرد و غبار در درجات وسیعتر میتواند بسیار
آسیبزا و فاجعهآمیز باشد ،پس تا آنجا که ممکن است
نقش خود را در زمینة جلوگیری از افزایش بیش از
حد خشکی زمین ایفا کنیم ،چراکه خشکسالی مادر
ّ
ریزگردها و هزاران اتّفاق منفی دیگر در طبیعت است.

تأثیر آلودگی هوا بر ریه برابر
یک پاکت سیگار در روز است!
ایرنا :بررسیهای اخیر محقّقان نشان میدهد که تأثیر قرار گرفتن
در معرض آلودگی هوا ،بهویژه آلودگی ازن بر ریه میتواند معادل
استعمال یک پاکت سیگار در روز باشد.
آلودگی هوا ،بهویژه آلودگی ناشی از ازن -که با تغییرات اقلیمی
رو به افزایش است  -آمفیزم ریه را تسریع میکند .آمفیزم یک
وضعیت ریوی است که به از بین رفتن خاصیت ارتجاعی ریه و
دیوارة کیسههای هوایی منجر میشود .این عارضه با عالئمی مانند
تنگی نفس ،سرفه و خسخس همراه است و احتمال مرگ را افزایش
میدهد.
این پژوهش -که محقّقان دانشگاههای واشنگتن ،بوفالو و کلمبیا
انجام دادهاند -نشان میدهد که تأثیر قرار گرفتن در معرض آلودگی
هوا بهویژه ازن بر ریه مانند مصرف یک پاکت سیگار در روز است.
ّ
ذره
بر اساس این پژوهش اگر سطح ازن
محل زندگی فردی سه ّ
مدت ده سال در
در میلیارد بیشتر از مکان دیگر باشد و فرد به ّ
مدت  ۲۹سال روزی یک
آنجا زندگی کند ،مشابه این است که به ّ
پاکت سیگار کشیده است .بر اساس تحقیقات به دلیل تغییرات آب
و هوایی میزان آلودگی ازن رو به افزایش است ،زیرا هرچه میزان
توجه به
دما افزایش مییابد ،ازن سطح زمین نیز زیاد میشود .با ّ
اینکه میزان بیماریهای مزمن ریه رو به افزایش است و این عارضه
گریبانگیر افراد غیرسیگاری نیز میشود ،میتوان آلودگی هوا را
یکی از مهمترین عوامل خطر دانست .نتایج این پژوهش در نشریة
 JAMAمنتشر شده است.
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به مناسبت روز جهانی کودک

جمالتی که هرگز
نباید به کودکتان
بگویید!
روز جهانی کودک روزی است که به منظور
یادبود و افتخار به کودکان نامگذاری شده
مقدمة کنوانسیون حقوق کودک
است .در ّ
آمدهاست« :کودک باید در فضایی سرشار
محبت و تفاهم بزرگ شود».
از خوشبختیّ ،
به مناسبت این روز جالب دانستم مطلبی
را با شما خوانندگان به اشتراک بگذارم
که یکی از دغدغههای والدین است .اینکه
مهرداد نامدار
چگونه با کودک خود صحبت کنیم و چه
چیزهایی را به او نگوییم؟
حتماً میدانید که ذهن کودکان دائماً در حال یادگیری است.
کودکان آنچه را میگویید ،جذب میکنند؛ دربارۀ آن میاندیشند
و بعد از تکرار ،آن را در ذهن خود نهادینه میکنند .حتّی گاهی
اظهار نظرها و انتقادها تا آخر عمر در ذهنشان حک میشود .به
اهمیت
همین دلیل ،آنچه در حضور کودک و به او گفته میشودّ ،
بسیاری دارد .کودکان به اینکه مراقب آنان هستید ،باور دارند .آنها
به شما بهعنوان منبع و مرجع نگاه میکنند و گفتههای شما را
اهمیت زیادی دارد و بر
ّ
حجت میدانند .بنابراین کالم شما ارزش و ّ
کودک بسیار تأثیرگذار خواهد بود .به همین دلیل هرآنچه میگویید،
باید از باور و اعتقاد شما نشئت گرفته باشد.
جملههایی که نباید به کودکانمان بگوییم:
برو مادربزرگت را ببوس!
بسیاری از کودکان برخالف میل خود و به درخواست والدین
مجبور میشوند که دوستان یا آشنایان را ببوسند یا آنان را در
آغوش بگیرند .ممکن است این عمل روی بعضی از کودکان اثر منفی
نداشته باشد ،ا ّما برای بعضی دیگر این باور را ایجاد میکند که هیچ
کنترلی بر بدنشان ندارند ،فرمانبردار بزرگساالن هستند و در ابراز
عالقه حقّ انتخاب ندارند .این باور قطعاً آن چیزی نیست که برای
کودک خود میخواهید .به کودکان بیاموزید که برای بوسیدهشدن
و یا در آغوش گرفتهشدن حقّ انتخاب دارند .نباید آنان را مجبور
به بوسیدن یا بغلکردن دیگران کنید .درمقابل بپرسید« :آیا دوست

داری موقع خداحافظی مادربزرگ را ببوسی؟» و اگر جواب او منفی
بود ،به هیچ وجه اصرار نکنید.

تو بد هستی!
اگر کودک کار اشتباهی کرد ،میتوانید دربارۀ آن کار اشتباه گفتوگو
کنید ،ا ّما هرگز شخصیت کودک را نشانه نگیرید و به او برچسب بد
بچۀ بدی هستی» ،کودک پیام را
بودن نزنید .وقتی میگویید« :تو ّ
اینگونه دریافت میکند« :تو خوب نیستی و هیچ کاری هم برای
تغییردادن آن نمیتوانی بکنی و هرگز هم به اندازۀ کافی خوب نخواهی
شد» .این پیامی است که میتواند تا بزرگسالی همراه کودک باشد.
بهجای نسبتدادن بدی به کودک پیشنهاد میشود بهطور مشخّ ص
به او بگویید که کدام رفتارش نیازمند تغییر است یا باید متو ّقف شود.

تو هرگز تغییر نخواهی کرد!
مکرر از کلمات «همیشه» یا «هرگز» میتواند کودک را به
استفادۀ ّ
ً
فردی ناامید تبدیل کند .به همین دلیل ،حتّی زمانی که واقعا ناراحت
هستید ،از این کلمات استفاده نکنید .بسیاری از بزرگساالن عادت
کردهاند که بدون فکر از عباراتی مانند «تو هیچوقت»« ،تو نباید»« ،تو
نمیتوانی» و «تو همیشه» استفادهکنند ،ا ّما این عبارات کودک را در
چاه تغییرناپذیری و منفیبودن میاندازد .به عبارت دیگر ،این جمالت
برای کودک به این معنی است که «تو همیشه همین که هستی
خواهی ماند و توانایی رشد و بهترشدن نخواهی داشت» .استفاده
از کلمۀ «هرگز» کودک را وامیدارد که برای بهترشدن تغییر نکند،
درحالیکه باور به تغییر و تالش برای آن الزمۀ رشد و پیشرفت است.

گریه نکن!
وقتی کودک ناراحت است ،بزرگساالن اغلب بهطور خودکار سعی
میکنند که او را آرام کنند و به او بگویند ناراحت نباشد .هنگام
توجه کرد که به احساسات کودک
آرامکردن کودک باید به این نکته ّ
احترام گذاشته شود و ابراز احساسات او سرکوب نشود .اگر کودک
میخواهد گریه کند ،اشکالی ندارد و میتواند به گریه ادامه دهد.
ابراز هیجان ،بهویژه در سنین کودکی ،بسیار مهم است .بهعنوان
یک بزرگسال ،با رفتار و گفتار خود به کودکان نشان دهید که
هیجانهایی مثل غم و خشم عا ّدی هستند و جزو هیجانهای سالم
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و ضروری انسان محسوب میشوند.

مراقب آنچه میخوری باش!
بسیاری از افراد علّت ناراحتیهای جسمانی مزمن کنونی خود را
در سنین کودکی یا عادتهای غذایی نامناسب والدین خود میدانند.
حتّی یک اظهار نظر ساده مثل« :مواظب چیزی که میخوری باش»
یا «نباید بیشتر از آن بخوری» ،از جانب والدین یا بزرگساالن دیگر
میتواند برای یک عمر در ذهن کودک باقی بماند .وظیفۀ بزرگساالن
اهمیت موا ّد ّ
مغذی در تغذیه تأکید کنند و بهجای
این است که بر ّ
کنترل کودک با رعایت حقّ انتخاب ،دانش و آگاهی کافی را دربارۀ
موا ّد غذایی به کودک بدهند.

درد ندارد!
یکی دیگر از جملههای اشتباهی که بزرگساالن در ارتباط با
کودکان بهکار میبرند ،این جمله است« :هیچ چیز درد ندارد ،حتّی
تزریق آمپول» .ا ّما به خاطر داشته باشید که در صحبتکردن با
کودک همیشه باید روراست باشید .تزریق آمپول درد دارد و این
طبیعی است .حقیقت این است که مراجعه به پزشک و آزمایشگاه
ّ
لذتبخش نیست و گاهی تزریق آمپول دردناک است .بهجای اینکه
به او بگویید که درد نخواهد داشت ،صادقانه بگویید که ممکن است
احساس درد کند ،ا ّما درد خیلی زود از بین خواهد رفت و شما تمام
مدت کنار او خواهید ماند.
ّ

تو مرا عصبانی میکنی!
بزرگساالن در روابط با یکدیگر برای داشتن گفتوگوهای بیطرفانه
از اظهاراتی که خودشان را نشانه میگیرد ،استفاده میکنند .در
برخورد با کودک ،بهجای اینکه بگویید« :تو مرا عصبانی میکنی»،
میتوانید بدون سرزنشکردن برای فرزندتان توضیح دهید که کدام
کار او شما را عصبانی کرده است .از این عبارت استفاده کنید« :من
ناراحت میشوم وقتی غذا را پرت میکنی ،لطفاً این کار را نکن!» و
اینگونه مکالمهای مؤثّرتر و مؤ ّدبانهتر با فرزند خود خواهید داشت.
همه این کار را انجام میدهند!
تعمیمدهی و کلّیگویی ،مانند بهکاربردن عبارات «همۀ زنان این
کار را میکنند» یا «همۀ کودکان آن کار را میکنند» ،میتواند بهطور
باورنکردنی آسیبزا باشد .این جملهها دربردارندۀ آن است که اگر
کودک مطابق این کلّیات نباشد ،متفاوت و جداست .بنابراین هنگام
دستهبندی افراد به گروههای مختلف مراقب باشید .درک و برداشت
کودکان از یک عبارت نامفهوم و کلّی ممکن است کام ً
ال با ّنیت شما
از گفتن آن حرف متفاوت باشد .همیشه بهتر است در حضور کودک
مراقب صحبتهای خود باشید ،حتّی اگر مجبور به سانسور بخشی از
گفتههای خود شوید .به یاد داشته باشید که همیشه بیش از یک راه
برای سخنگفتن و جملهبندی وجود دارد.

من زشت هستم!
شما هرگز به یک کودک نمیگویید که زشت است ،پس در حضور
او از این عبارت برای خودتان هم استفاده نکنید ،چراکه ممکن است
تأثیر مشابهی داشته باشد .این فقط یک جمله نیست ،بلکه تعریفی از
خودتان است .اولین چیزی که باید به آن د ّقت داشته باشید ،الگوی
توجه به خود و مثبت صحبتکردن دربارۀ خودتان است .کودکان،
ّ
بهویژه دختران ،در نوع نگاه و احساسی که به خود دارند ،از مادر
پیروی میکنند .بنابراین بهتر است با صرف وقت برای خود و ایجاد
ع ّزت نفس الگوی خوبی برای آنها باشید.
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تو اعصابخردکن هستی!
تص ّور کنید قرار است از کودکی پرجنبوجوش ،پرسروصدا و
تاحدی خیرهسر مراقبت کنید .ممکن است وسوسه شوید و بهشوخی
ّ
یا حتّی از سر تعریف به او بگویید« :تو خیلی اعصابخردکن هستی!»
ا ّما با این جمله نه تنها به او برچسب زدهاید ،بلکه باعث شدهاید که
این برچسب تا بزرگسالی با او بماند .این روشی منفی برای تعامل با
کودکان است .آنها نیازی به شنیدن دیدگاههای منفی شما ندارند.
سعی کنید طوری با کودک ارتباط برقرار کنید که او از صحبتکردن
با شما شاد شود و احساس مثبتی پیدا کند.

اتّفاقی نیفتاده است!
وقتی مشکلی وجود دارد ،آن را از کودک خود مخفی نکنید و
نکوشید برای محافظت از کودک ،واقعیت را از او پنهان یا حتّی آن
را تحریف کنید ،بهویژه زمانی که کودک حدس زده مشکلی وجود
دارد .در این شرایط صداقت بیشترین کمک را میکند .برخالف باور
بعضی از والدین ،کودکان از بسیاری افراد بینش بیشتری دارند و
اثرپذیرتر هستند .در واقع ،چنین عباراتی تجربیات هیجانی را به
حداقل میرساند و نهایتاً کودک به این نتیجه میرسد که داشتن
احساس خوب پسندیده و مورد تأیید است ،ا ّما داشتن احساس
خشم ،ناامیدی یا ناراحتی درست نیست .رفتار تو به دور از فکر است!
وقتی ناراحت هستید ،احتمال اینکه اشتباه کنید و جملهای شبیه
«تو کار احمقانهای کردی» به فرزند خود بگویید ،وجود دارد .اگر
این اتّفاق افتاد ،شاید فکر کنید که یک عذرخواهی سریع میتواند
موقعیت را آرام کند و راه ّ
حل مؤثّری باشد ،ا ّما بدانید که القاب منفی
و برچسبها میتواند برای همیشه در ذهن کودک باقی بماند .هنگام
صحبت کردن با کودک ،او را با برچسبزدن و نسبتدادن القاب
مختلف تحقیر نکنید .شما میتوانید با صحبتکردن به او بفهمانید
که رفتار مناسبی نداشته و یا اشتباه رفتار کرده است ،ا ّما با لقبدادن
درواقع به شخصیت او آسیب میزنید .لقبدادن به کودک باعث
میشود او این القاب را با خودش یکی بداند.

پدرت خیلی تنبل است!
ازآنجاکه کودکان در طول دوران رشد خود برقراری رابطه و تعامل
را از والدین و اطرافیان میآموزند ،باید سعی کنید با مدیریت درست
اختالفاتتان با همسر ،اقوام یا دوستان ،سرمشق مناسبی برای کودکان
خود باشید .زمانی که با همسر یا نزدیکانتان اختالف دارید ،هرگز به
آنها برچسب یا لقب ندهید ،چراکه اگر به همسرتان بگویید «تنبل»،
ممکن است در آیندۀ نزدیک از کودکتان بشنوید که میگوید« :من
مثل بابا تنبل هستم» .وقتی کودک این جمله را در وجود خود درونی
کند ،ممکن است بر همین اساس هم رفتار کند .ما در قبال کودکان
حد امکان الگوهای خوبی برایشان باشیم.
مسئول هستیم و باید تا ّ
در عین محافظت از آنان ،متناسب با ظرفیتشان ،آنان را با واقعیتها
آشنا کنیم .در شرایط مختلف ازجمله موقع صحبت کردن با کودک
نکات مهم را آموزش دهیم تا هم دوران رشد سازگاری داشته باشند
و هم در آینده به بزرگساالنی سالم تبدیل شوند.
مهرداد نامدار
روانشناس و درمانگر بالینی ،مشاور کودک و خانواده
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،87نبش کوچۀ شبنم ،ساختمان صابر،
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آرامش زندگی
تلفن013 -۳۳۱۲۰۰۴۳ :

www.mnamdar.com
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به مناسبت 21سپتامبر

روز جهانی آلزایمر
مغز انسان مجموعه و ارگانی است که
تمام ّ
اطالعات ضروری را ذخیره ،یادآوری
و پردازش میکند .تخریب مغز با بیماری
آلزایمر شباهت زیادی به حافظة رایانهای
دارد که ّ
اطالعاتش را از دست داده است.
آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تحلیلبرنده
است که به مغز آسیب میرساند و بهتدریج
حافظة شخصی و توانایی یادگیری،
سائره طاهرقاسمی استدالل ،قضاوت ،برقراری ارتباط و انجام
ف ّعالیتهای روزانه را مختل میکند .این بیماری در واقع با رسوب
ترکیبات شیمیایی آسیبزا در درون و بیرون سلولهای مغز سبب
میشود که این سلولها ارتباط خود را با یکدیگر از دست بدهند و
انتقال پیامهای عصبی از سلولی به سلول دیگر دشوار شود.
عالئم بیماری
تشخیص قطعی این بیماری در مراحل اولیه مشکل است و تنها
راه قطعی آن از طریق نمونهبرداری است .پزشک با بررسی تاریخچة
سالمت بیمار و انجام برخی معاینات جسمی و روانی و آزمایشهایی
چون ستیاسکن ،امآرآی مغز ،نوار مغزی ،آزمایش مایع نخاع و یا
آزمونهای روان حافظه این بیماری را تشخیص میدهد ،ا ّما بهطور کل
گیجی و از دست دادن حافظه ،عدم جهتیابی ،مشکل داشتن در انجام
وظایف عادی ،تغییر در شخصیت ،اختالل خواب ،بهسختی تشخیص
دادن خانواده و دوستان ،عصبانیت و خشم ،از دست دادن قدرت تکلّم،
کاهش اشتها و از دست دادن وزن از عالئم این بیماری محسوب میشود.
علل پیدایش آلزایمر
 افزایش سن :مهمترین عامل خطرزا برای این بیماری افزایش

سن است ،بهطوری که احتمال بروز این بیماری بعد از  65سالگی
هر پنج سال دو برابر میشود.
 ژنتیک :تحقیقات نشان داده که وجود یک فرد بیمار در فامیل
احتمال ابتال به این بیماری را تا چهار برابر افزایش میدهد.
 جنسیت :شیوع این بیماری در زنان نسبت به مردان بیشتر
است .برخی تحقیقات نشان داده که کمبود استروژن و سایر تغییرات
هورمونی در زنان یائسه بهخودی خود یا در کنار سایر عوامل میتواند
از علل افزایش بیماری آلزایمر در زنان باشد.
درمان و مراقبت
هنوز درمان کاملی برای بیماری آلزایمر وجود ندارد ،ا ّما با داروهای
موجود میتوان مو ّقتاً عالئم بیماری را کاهش داد .در کنار کمکهای
دارویی ،کمکهای مشاورهای به بیماران و اطرافیان او در زمینة
کم کردن فشارهای روزانه ،بهداشت شخصی و پوشیدن لباس از
مهمترین بخشهای درمان است.
توصیههایی برای پیشگیری
تمرینات فکری از قبیل مطالعه کردن ،بازیهای فکریّ ،
حل جدول
و  ،...تمرینات بدنی مانند ورزش کردن ،پیروی از رژیم غذایی سالم،
داشتن ارتباط اجتماعی مستمر و انجام سرگرمیهایی که ترکیبی از
ف ّعالیتهای اجتماعی ،فیزیکی و روانی باشند ،میتوانند تا حدودی از
این بیماری جلوگیری کند.
سائره طاهرقاسمی
کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :رشت ،خیابان بیستون ،کوچۀ بقراطی  ،2معاونت اجتماعی
نیروی انتظامیگیالن ،مرکز مشاورۀ آرامش تلفن013-33233969 :
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سبك زندگي سالم

«اعتماد به نفس»

چه وقت و چگونه شکل
میگیرد؟
پیرمردی هشتاد ساله را در نظر بگیرید
که اعتماد به نفس کافی ندارد؛ روابط
اجتماعیاش چندان قوی نیست و نگاه
قصة
بدبینانهای به دنیا دارد .البته پیرمرد ّ
ما بعد از رسیدن به دوران کهنسالی چنین
نشده است .تا جایی که به یاد میآورد،
عنصر اعتماد در زندگیاش کمرنگ بوده
است :اعتماد به محیط ،اعتماد به آدمها و
طراوت رزاقی لنگرودی حتّی اعتماد به خودش .او ماه آینده وارد
هشتادویک سالگی خواهد شد ،ولی احتماالً هیچگاه نخواهد فهمید
که ریشة بحران اعتماد در او به هشتاد سال قبل برمیگردد ،زمانی
که کمتر از یک سال داشت.
اریک اریکسون ،روانشناس بزرگ آلمانی ،نظریهای دارد با عنوان
«مراحل رشد هشتگانة اجتماعی» .او در این نظریه زندگی انسان را
به هشت قسمت تقسیم میکند:
 از تولّد تا یک سالگی
 سال دوم و سوم زندگی
 سال سوم تا ششم زندگی
 سال ششم تا دوازدهم زندگی
 سال دوازدهم تا بیستم زندگی
 سال بیستم تا سیام زندگی
 سال چهلم تا شصتوپنجم زندگی
 از شصتوپنج سالگی به بعد
خاصی میافتد که شخصیت
در هر کدام از این مراحل ،اتّفاقات ّ
اجتماعی فرد را شکل میدهند ،مث ً
ال در دوازده ماه اول زندگی،

موضوع «اعتماد یا عدم اعتماد» در فرد تعیین تکلیف میشود .اگر
شرایط زندگی کودک در سال اول زندگیاش مناسب باشد ،او تا
آخر عمر فردی خواهد بود که دنیا را جایی مناسب برای زندگی و
مو ّفقیت میداند؛ میتواند روابط مبتنی بر اعتماد و هوشیاری با افراد
برقرار کند و در نهایت ،به خود اعتماد کند و همین اعتماد به نفس،
زیرساخت توسعة فردی او در تمام زندگیاش خواهد بود .از همین
روست که اریکسون سال نخست زندگی را مرحلة «اعتماد در برابر
عدم اعتماد» مینامد.
نوزاد از محیط امن و آرام رحم مادر وارد دنیای پرهیاهوی انسانها
میشود .بنابراین در سال نخست زندگیاش در حال سنجش محیط
جدید است که آیا میتوان در این محیط بهخوبی زندگی کرد؟
درست مانند کسی که وارد شهر جدیدی شده و در اوایل کار در حال
سنجش شهر و مردمانش است .هر چیزی که آرامش و امنیت کودک
را در سال اول زندگیاش به خطر بیندازد ،یک ضربه به نرمافزار
اعتماد او میزند .فریادی که بر سر او کشیده میشود ،دعوایی که
پدر و مادر در حضور او میکنند ،گرسنگی و تشنگی کودک ،دمای
نامناسب اتاقی که کودک در آن زندگی میکند ،دردهایی که کودک
میکشد (به هر علّتی مانند بیماری ،سوختگی ،شکستگی ،عرقسوز
شدن پا) ،بیاعتنایی اطرافیان به کودک و  ...همه و همه دست به
دست هم میدهند تا عنصر اعتماد در کودک تضعیف شود.
از این روست که توصیه میشود بهویژه در سال نخست زندگی
کودک ،امنیت و آرامش محیط زندگی او با وسواس ویژهای تأمین
شود تا کودک هیچ درد و استرسی را تجربه نکند .حتّی گفته میشود
که ای کاش ممکن بود واکسن هم تزریق نمیشد تا کودک درد
جدی مطرح
آمپول را نکشد ،ولی چون بحث سالمت کودک بهطور ّ
است ،تزریق واکسن را به عنوان یک استثنا برای تحمیل درد به
کودک میپذیریم.
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بدانید که اعتماد یا عدم اعتماد در
انسان ،در همان دوازده ماه نخست
زندگیاش تعیین تکلیف میشود
و این ،اطرافیان کودک هستند
که نقش اصلی را در شکلگیری یا
نابودی اعتماد او ایفا میکنند.
یکی از فاجعهبارترین توصیههایی که گاه
به پدر و مادرهای جوان میشود ،این است
که کودکتان را زیاد در آغوش نگیرید چون
«بغلی» میشود و مجبور خواهید شد مدام او را
در بغل بگیرید .این در حالی است که در سال
اول زندگی ،هرچه بیشتر پدر و مادر کودک
را در آغوش بگیرند ،اعتماد به نفس او بیشتر
تقویت میشود .کودک در ارزیابی محیط جدید
زندگیاش هر اندازه احساس کند به اطرافیانش
نزدیک است و حمایت و تأیید آنان را دارد،
آرامش و اعتماد بیشتری به دست خواهد آورد.
حتّی مشاوران خبره به پدر و مادرها توصیه
حد امکان ،حائل لباس را نیز
میکنند که تا ّ
بین خود و نوزاد حذف کنند و تماس پوست به
پوست با او برقرار کنند .بنابراین کودک زیر یک
سال را اصطالحاً خیلی تحویل بگیرید ،مدام او
را بغل کنید ،با او صحبت کنید ،لبخند بزنید،
مراقب سالمتیاش باشید ،حواستان به نیازهای
غذاییاش باشد ،نگذارید از خیس بودن پوشک
عذاب بکشد و دچار التهاب پوستی شود،
پیرامون او دعوا و جنجال نباشد ،به او نهیب
نزنید ،با او بازی کنید و . ...
بدانید که اعتماد یا عدم اعتماد در انسان،
در همان دوازده ماه نخست زندگیاش تعیین
تکلیف میشود و این ،اطرافیان کودک هستند
که نقش اصلی را در شکلگیری یا نابودی
اعتماد او ایفا میکنند.
قصة ما در هشتاد سال
اگر خانوادة پیرمرد ّ
پیش ،رفتار مهربانانهتری با او داشتند ،او یک
عمر را در بحران بیاعتمادی سر نمیکرد.

چند توصیه برای افزایش اعتماد به
نفس کودکان

روابط اجتماعی کودکتان را افزایش دهید و
در زمینة آموزش مهارتهای زندگی او کمک
حرفهای دریافت کنید ،به میزانی که خودآگاهی
کودک در جنبههای گوناگون وجودش افزایش
پیدا کند .مهارتهای دهگانة زندگی را به او
بیاموزید تا در آینده با اعتماد به نفس بیشتری
زندگی کند.
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هر روز سه جمله از جملههای زیر را برای کودک خود بهکار ببرید؛
جملههایی جادویی که میتوانند اعتماد به نفس کودکمان را افزایش
دهند و تعارض والدین با کودک را کم کنند:

 من به تو اعتماد دارم.
 حضور او در جمع خانواده را مهم بدانید ،مث ً
ال بگویید :وقتی خدا تو را به ما داد،
میدانست ما در زندگی به چه چیزی احتیاج داریم.
 ببخشید عزیزم؛ میتوانی من را به دلیل کاری که کردم ببخشی؟
 من تو را میبخشم و دیگر این موضوع را مطرح نمیکنم .باشه؟
 امشب میخواهم فقط وقتم را با تو بگذرانم .چه کاری دوست داری که انجام دهیم؟
 بله ،امشب غذایی رو میپزم که دوستش داری.
 از تو ممنون هستم.
 بهکار بردن صفات مثبت :نمیتوانم باور کنم که تو چقدر  ...هستی.
 به تو افتخار میکنم.
 برایت روی میز پول گذاشتم.
 حرفت را باور میکنم.
 به تو افتخار میکنم ،حتّی با اینکه تو خیلی خوب نبودی ،همچنان به تو افتخار
میکنم.
 میدانم که اخیرا ً خیلی رو در رو حرف نزدهایم ،ا ّما میخواهم بدانی که تو را قبول
دارم ،حتّی اگر با تو موافق نباشم .سعی میکنم برای بهتر شدن رابطة بین ما تالش کنم
تا هر دو بتوانیم یکدیگر را خوب درک کنیم.
 تو واقعاً داری مرد  /خانم میشوی .نمیتوانم بگویم چقدر هیجانانگیز است!
 برایت فالن چیز را گرفتهام.
ً
 از تواناییهای او در یک موضوع خاص تعریف کنید :اخیرا دیدهام که در فالن چیز
خیلی پیشرفت داشتهای ،درست مثل فالن کاری که انجام میدادی.
 تو را در فالن چیز تحسین میکنم .خیلی چیزا از تو در این زمینه میتوانم یاد
بگیرم.
 انتخاب بسیار هوشمندانهای بود.
ً
متأسفم .نمیدانم چقدر
 میدانم که چقدر در فالن قضیه اذیّت شدی .من واقعا
ّ
تحمل این موضوع برایت دشوار است ،ولی میدانم که لحظات سختی داشتهای.
ّ
 تو همیشه فرزند من هستی و من همیشه تو را میبخشم و دوست دارم.
 برو تا فردا صبح بخواب و استراحت کن .فکر چیزی نباش.
 فکر نمیکردم بتوانی فالن کار را انجام بدهی .واقعاً من را تحت تأثیر قرار دادی.
 نظرت دربارة فالن چیز چیست؟
 چون میدانستم کار داری و یادت نیست ،وقت دندانپزشکی تو را کنسل کردم.
 بهکار بردن صفات خوب در مورد پدر او :من پدرت را خیلی دوست دارم .او واقعاً
فوقالعاده است.
 دوست دارم وقتم را با تو بگذرانم.
 خیلی خوشحالم که االن خانه هستی.
 دوست دارم فالن کار را با تو انجام دهم.
ً
 تو یکی از بهترین هدایایی هستی که خدا به من داده .واقعا خوشحالم که خدا تو
را به من داده!
خاصی میکنم.
 وقتی با تو هستم ،احساس غرور ّ
 خیلی خوب از عهدة فالن کار برآمدی.
 غذای مورد عالقهات را درست کردهام.
 مطمئن هستم که خدا از هر دوی ما مراقبت میکند .او همیشه این کار را کرده
است .بیا با هم از او بخواهیم و دعا کنیم.
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 با لطف و کمک خدا ،من و پدرت هرگز و هرگز از هم جدا
نخواهیم شد.
 فالن لباس چقدر به تو میآید.
 من تو را همانطور که هستی دوست دارم .میدانم شاید خودت
خیلی از خودت راضی نباشی ،ولی خداوند دقیقاً میدانسته که تو را
چگونه بیافریند و من هم تو را همانطور که او آفریده ،دوست دارم
و دلم نمیخواهد تو جور دیگری باشی.
 اگر من جای تو بودم ،همین حس را داشتم.
 میتوانی صدای موزیکی که گوش میدهی را کمیبلند کنی؟
 خیلی در فالن کار مرتّب و منضبط هستی.
 فالن کاری که کردی ،واقعاً شجاعانه بود.
 حس میکنی که تو را درک میکنم؟
 اگر چیزی را بخواهی در من به عنوان مادرت تغییر بدهی ،چه
چیزی خواهد بود؟

ارتباط استفادة زیاد از
رسانههای اجتماعی با افسردگی
در جوانان!
حد
ایرنا :نتایج یک پژوهش نشان میدهد که استفادة بیش از ّ
متوسط از رسانههای اجتماعی و تماشای تلویزیون با ابتالی
ّ
جوانان به افسردگی ارتباط دارد.
این پژوهش -که محقّقان دانشگاه مونترال در کانادا روی
حدود چهار هزار نوجوان کانادایی انجام دادند -نشان داد که
متوسط از رسانههای اجتماعی و تلویزیون
حد
استفادة بیش از ّ
ّ
با بروز شدیدتر عالئم افسردگی ارتباط دارد ،بهطوریکه هرچه
جوانان بیشتر از رسانههای اجتماعی استفاده کنند و تلویزیون
تماشا کنند ،عالئم ابتالی آنان به افسردگی بیشتر میشود .البته
در این پژوهش ارتباطی میان سطوح باالی انجام بازیهای
ویدئویی و استفاده از رایانه با بروز عالئم افسردگی در نوجوانان
مشاهده نشد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که هرچه زمان
استفاده از برخی انواع رسانههای دیجیتالی در یک سال در میان
جوانان بیشتر باشد ،احتمال بروز عالئم افسردگی در آنان در
همان سال بیشتر میشود.
به گفتة محقّقان ،رسانههای اجتماعی و تلویزیون انواعی از
رسانهاند که معموالً نوجوان را در معرض دید تصاویری از دیگر
نوجوانان قرار میدهند که در موقعیتهای مو ّفقتری قرار دارند،
مانند تصاویری از جوانانی که هیکلهای زیباتر یا زندگی مر ّفهتر
یا ثروتمندتری دارند .این محقّقان تأکید میکنند که تنظیم
مدت زمان استفادة جوانان از رسانههای اجتماعی و تماشای
ّ
تلویزیون میتواند روشی برای پیشگیری از ابتالی آنان به
افسردگی باشد .یافتههای این پژوهش برای مدیریت استفاده از
رسانههای اجتماعی و تماشای تلویزیون به منظور پیشگیری از
اهمیت است .نتایج این تحقیق
ابتالی جوانان به افسردگی حائز ّ
در شمارة پانزده ژوئیة نشریة  JAMA Pediatricsمنتشر
شده است.
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 واقعاً در فالن زمینه استعداد خوبی داری.
 بیا با هم برویم و به مادربزرگ و پدربزرگ سر بزنیم.
 تماشای بزرگ شدن تو واقعاً جالب است.
 فقط میخواستم بدانی که من برایت دعا میکنم.
 دلم برایت تنگ شده ،ولی خوشحالم که به تو خوش
میگذرد.
ً
 واقعا وقتی خودت هستی ،من را خوشحالتر میکنی.
 خیلی دوستت دارم.
با بیان این جمالت به کودک خود اطمینان میدهید که ارزش و
اهمیت ویژهای برای شما دارد.
ّ
طراوت رزاقی لنگرودی
کارشناس ارشد روانشناسی

Instagram: taravat.e.zendegi1397

دت
تجربیات منفی کودکی بر ش ّ
لوپوس در بزرگسالی مؤثّر است!
ایرنا :بررسیهای جدید نشان میدهد که تجربیات و استرسهای منفی
توجهیبه کودک یا سوء
دوران کودکی اعم از چالشهای خانوادگی ،بی ّ
شدت بیماری لوپوس در بزرگسالی
استفادة روحی و جسمی ،میتواند بر ّ
مؤثّر باشد.
لوپوس یک بیماری خودایمنی است که نود درصد مبتالیان را زنان
تشکیل میدهند؛ بیماریهای خودایمنی به بیماریهایی گفته میشود
که در آن سیستم ایمنی بافتهای سالم بدن را بهعنوان یک عامل
خارجی فرض میکند و به آنها حمله میکند.
پژوهشهای جدید نشان میدهد که تجربیات و استرسهای منفی
توجهیبه کودک یا سوء
دوران کودکی اعم از چالشهای خانوادگی ،بی ّ
شدت بیماری لوپوس در بزرگسالی
استفادة روحی و جسمی میتواند بر ّ
مؤثّر باشد و افرادی که دوران کودکی ناآرامی داشتهاند ،هنگام ابتال به
لوپوس عالئم شدیدتری را تجربه میکنند ،سالمت کلّی کمتری دارند و
احتمال بروز افسردگی در این افراد بیشتر است .لوپوس به دو نوع DLE
و  SLEتقسیم میشود .نقطة هدف  DLEمعموالً پوست است و روی
جدیتر است و عالوه
ارگانهای دیگر بدن تأثیر نمیگذارد .نوع ّ SLE
بر پوست ،اندامهای حیاتی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .در نوع شدید
بیماری بافت مفاصل و عضالت و غشای ریه ،قلب ،کلیهها و مغز آسیب
میبیند .تش ّنج ،افسردگی ،گیجی و سکتة مغزی از عوارض لوپوساند.
به گزارش بنیاد لوپوس آمریکا خستگی و ناتوانی از مهمترین و اولین
نشانههای لوپوس است .در مراحل بعدی عالئمی مانند سردرد ،درد
تورم در ناحیة دست و پا و اطراف
مفاصل ،تب ،کمخونی ،ریزش موّ ،
چشم ،لخته شدن غیرطبیعی خون ،سفید شدن یا آبی شدن انگشتان در
حساسیت پوست نسبت به نور خورشید و زخمهای پروانهای شکل
سرماّ ،
روی بینی و گونه دیده میشود .افراد مبتال به لوپوس بهظاهر خوباند،
در حالی که در بدنشان مبارزة سختی وجود دارد و همین به منزوی
شدن بیمار منجر میشود .نتایج این پژوهش در نشریة Arthritis
 Care & Researchمنتشر شده است.
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سرگرمی خوب در زندگی روزانه
سرگرمیها و عادتهای مفید در زندگی چیزهای عجیب و غریبی نیستند ،همة ما کمابیش آنها را تجربه کردهایم و
میدانیم که بعد از انجامشان ،حتّی بهصورت پراکنده و غیر برنامهریزیشده ،چقدر کیفیت زندگیمان بهتر میشود و
شادابتر خواهیم شد .با این حال ،چون این سرگرمیها و عادتهای خوب تداوم پیدا نمیکنند و برنامهای برای متن ّوع
کردن آنها و الزام خودمان به انجام مرتّب آنها نداریم ،رفتهرفته فراموش میشوند .ما گاهی آنها را به یاد میآوریم و
افسوس میخوریم که چرا نمیتوانیم به «خردهکارها» ادامه دهیم .در ادامه با هم مرور کنیم که در زندگی چه کارهای
کوچک و چه سرگرمیهای خوبی وجود دارند که از آنها غافلیم .شما هم میتوانید به تناسب سلیقة خودتان در گوشی
موبایل یا دفترچه یا هر جای دیگری فهرستی از سرگرمیهای خوب را یادداشت کنید و خودتان را متع ّهد کنید که
برنامهای برای انجام آنها داشته باشید.

با آدمهای مثبتاندیش همصحبت شوید!

متأسفانه بیشتر اوقات آدمهای مثبت در پیرامون ما در اقلیتاند.
ّ
تا دلتان بخواهد ،با آدمهای منفی و اهل شِ کوه و شکایت سروکار
داریم ،مث ً
ال آنهایی که هیچ خلاّ قیت و تالشی در زندگی ندارند و
مرتّب از کم بودن حقوق و دستمزد خود شکایت میکنند و شما
را هم به فاز منفی میبرند .در مقابل آدمهایی هستند که استعداد
خودشان و شما را میبینند ،گوشزد میکنند و مرتّب برای زندگی
متأسفانه این
خود نقشه میکشند و روحیة مثبتی ایجاد میکنند.
ّ
دسته از آدمهای مثبت همیشه بهسادگی پیدا نمیشوند و گاهی
برای همصحبتی و گپوگفت با آنان باید برنامهای مث ً
ال هفتگی
بگذارید و از قبل وقتهایتان را با هم تنظیم کنید ،ا ّما این کار واقعاً
میارزد .چند ساعت در هفته وقت بگذارید و اثر منفی آدمهای دیگر
را با این هماندیشیها بزدایید و از بین ببرید.

2

22

دستاوردهای خوب روزانة خود را یادداشت
کنید ،حتّی کوچکهایشان را!
متوجه نیستیم که در طول زمان مهارتها و
ما خیلی وقتها
ّ
دانشهایی پیدا کردهایم که دیگران از آن بیبهرهاند .آنقدر در
کارهای معمول زندگی گیر میکنیم که خودمان را دستکم
میگیریم و ناخودآگاه فکر میکنیم که هر کس دیگری هم باشد،
در کار و زندگی همان عملکرد را میتواند داشته باشد ،ا ّما شما باید
گاهی بزرگداشتی برای مو ّفقیتها و دستاوردهای زندگیتان ترتیب
دهید .الزم نیست آنها خیلی شاخص باشند؛ چیزهای کوچک را
هم جشن بگیرید:
در خوردن غذا پرهیز کردهاید ،کار کسی را راه انداختهاید ،پیشنهاد
خوبی در اداره دادهاید ،چند ده صفحه از یک کتاب را خواندهاید ،یک
قسمت نامرتّب از خانه را ّ
منظم و تمیز کردهاید .همة اینها دستاورد
ّ
هستند و شما باید برای این موفقیتهای کوچک از خودتان قدردانی
کنید .شما میتوانید این دستاوردها را جایی یادداشت کنید.

3

برای خنداندن خودتان برنامهریزی
کنید!

متوجه شوید
ممکن است که به خودتان بیایید و ناگهان
ّ
که ماههاست که از ته دل نخندیدهاید ،عضالت صورتتان
همیشه افتاده است و اخمو هستید .پس برای خنداندن
خودتان برنامهریزی کنید .سادهترینش این است که ترانة
شادی بگذارید و جلوی آینه ،در خلوت شکلک دربیاورید
و لبخندی به پهنای همة صورت بزنید .اص ً
ال میتوانید
برنامهریزی کنید که یک مجموعة تلویزیونی طنز ببینید.
وقتی مو ّفق به شاد کردن خودتان شدید و اندورفینها
مخدرهای خوب و طبیعی در درون مغزتان)
(یعنی همان
ّ
آزاد شد ،تازه میفهمید که زندگی را میتوان سادهتر گرفت.

4

برای بیرون رفتن و زیر آفتاب راه رفتن
وقت بگذارید!
بله! شما ممکن است سعی کنید که از همة وقتتان برای
پیشبرد کاری و تحصیلی استفاده کنید ،ا ّما گاهی الزمة این
کار این است که مرتّب در شرکت و یا اتاق مطالعه و کتابخانه
خودتان را حبس کنید و فقط در مسیر راه اندکی بیرون را
نظاره کنید .بهتر است گاهی این چرخه را بشکنید .کمی
قدم بزنید و ببینید دیگران با وجود اینکه ممکن است جایگاه
کاری و درآمد شما را نداشته باشند ،چطور سرخوشانه قدم
میزنند و برای این کار وقت میگذارند .وقت خودتان را تلف
نکنید ،ا ّما به یاد داشته باشید که گاهی لحظات و ایدههای
نوآورانه بهصورت تکانهای و حملهای در همین اوقات بیربط
به مغز هجوم میآورند.
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ورزش یک سرمایهگذاری است!
اگر جوان هستید یا از نظر ژنتیکی با ف ّعالیت کم هم اضافهوزن پیدا نمیکنید و بدنتان نافرم نمیشود ،ممکن است در فلسفة ورزش شک کنید
مدت
و برای آن وقتی در نظر نگیرید .ورزش کردن حتّی اگر در خانه باشد ،محتاج برنامهریزی و اراده است .ورزش یک سرمایهگذاری طوالنی ّ
درازمدت میشود .ورزش کردن تلف کردن وقت نیست .ده دقیقه نرمش در
است که باعث جوان ماندن و سالمت قلبی -عروقی و روانی شما در
ّ
صبحگاهان یا مث ً
ال تماشای فیلم و سریال مورد عالقه ،در حالی که روی تردمیل دارید به شتاب معقولی راه میروید ،مثل پول خردهای یک قلک
آهستهآهسته جمع میشوند و شما را در میانسالی و کهنسالی در سطح معقولی از سالمت نگه میدارند.

6

لحظاتی را برای مهربانی
کردن با حیوانات کنار
بگذارید!

شما ممکن است گربه یا سگ خانگی
نداشته باشید ،ا ّما این بار که به منزل
دوستتان رفتید یا کبوترها را در میدان
شهرتان دیدید یا در یک سفر پرنده یا
جانوری را دیدید ،سعی کنید که روی
این حیوانات دوستداشتنی دقیق شوید و
کارهایشان را زیر نظر بگیرید .ببینید که
چطور معصومانه میخرامند و زیباییهایشان
را به رخ میکشند؛ به آواهایشان گوش کنید
و اص ً
ال خودتان را جای آنها تص ّور کنید!

7

در آغوش بگیرید!

محبت خود را به پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده ،دوست یا یارتان
بهموقع مهر و ّ
نشان دهید و چه کاری جادوییتر از در آغوش گرفتن است! فرایندی که گیرندههای
مسبب آرامش را ف ّعال میکند و شما را از تنشزاهای بیرون رها میکند.
عصبی ّ

8

زنگ بزنید!

مدتهاست از او دور بودهاید،
فهرست تماسهای موبایلتان را چک کنید و به دوستی که ّ
زنگ بزنید! این دوست ممکن است که همخدمتی یا همشاگردی دورة دبستان شما باشد،
یا همکار فراموششده یا سرایدار منزل قدیمیتان یا یک فامیل تکافتاده .ممکن است
در دقیقة اول مقاومتی در ذهنتان برای این کار وجود داشته باشد ،ا ّما بعد از این تماس
جادویی ،کلّی خاطره در ذهنتان مرور میشود و تازه ممکن است از این رهگذر ،یک
موقعیت کاری یا ایدهای برای تغییر در زندگی هم پیدا کنید.

9

10

برای خود یک سرگرمی پیدا کنید!

یک سرگرمی شخصی ّ
لذتبخش پیدا کنید و هر روز پانزده
دقیقه را به آن اختصاص دهید .این سرگرمی برای هر شخصی
متفاوت است ،مث ً
ال شما ممکن است بخواهید هارد دیسک قدیمی
ً
ده سال پیش را مرور کنید یا مثال تصمیم بگیرید که سیدیهای
قدیمیتان را وارد یک هارد اکسترنال کنید یا کتابهایتان را
طبقهبندی کنید .شما ممکن است در یک پروژة مخفیانه تصمیم
بگیرید که تمرین خوشنویسی کنید یا سیکسپک دربیاورید یا
زبان فرانسوی یاد بگیرید! همین یک ربعها بعد از چند ماه ،شما را
به جایی میرساند که فکرش را هم نمیتوانید بکنید.

برای خریدهای کوچک وقت در نظر بگیرید!

خود ذات خرید ّ
لذتبخش است .از فروشگاههای آنالین بیرون بیایید و به بیرون بروید.
اص ً
ال الزم نیست که چیز گرانی بخرید ،یک کیف پول ،یک ادکلن ارزانقیمت یا ماگ با طرح
زیبا یا یک پیراهن هم میتواند شادتان کند .اص ً
ال روال معمول خودتان را به هم بزنید و این
بار از دستفروش کنار خیابان -که همیشه شتابزده از کنارش میگذشتید -چیزی بخرید.
همین بهاصطالح بنجلها اتّفاقا گاهی تجربة خریدی میدهند که متفاوت با خرید یک چیز
لوکس از یک فروشگاه شیک آفالین یا آنالین است!
دکتر علیرضا مجیدی
پزشک عمومی

www.1pezeshk.com

سالمت کودکان

مجلة پزشکی

شهریور  -مهر 98

24

روشهای دارویی برای کنترل تب در کودکان
تب یکی از شایعترین عالئم بیماری
در کودکان است .هرچند تب به دنبال
برخی علل غیرعفونی مثل ورزش شدید،
گرمازدگی ،پرکاری تیروئید ،بیماریهای
روماتیسمی یا نسج همبند ،بیماریهای
التهابی روده ،کانسرها و  ...نیز ایجاد
میشود ،ولی علل عفونی از مهمترین
دالیل تب در کودکان محسوب میشود.
دکتر هومان هاشمیان
تب معموالً سبب نگرانی والدین میشود
و در بسیاری از موارد به هر اقدام ممکن برای کنترل آن دست
میزنند .همانطور که میدانید درمان تب شامل روشهای دارویی
و تنشویه است .البته برخی روشهای کمکی خانگی از قبیل دادن
مایعات کافی به کودک ،پوشاندن لباس خنک و راحت ،ایجاد دمای
معتدل در محیط و استراحت نیز بهکار گرفته میشود.
استامینوفن
مهم کنترل تب در كودكان است كه
داروی
استامینوفن
ّ
بهصورت معمول ده تا پانزده میلیگرم به ازای هر كیلوگرم وزن
بدن در هر بار و هر چهار ساعت تجویز میشود و عموماً بهصورت
خوراكی (قطره یا شربت) یا شیاف مورد استفاده قرار میگیرد.
معموالً دو قطره به ازای هر كیلوگرم وزن بدن در هر بار و هر چهار
ساعت تجویز میشود .شیاف را در بار اول میتوان با مقدار دو برابر
تجویز کرد ،ولی دوزهای بعدی را با مقدار توصیهشدة باال تکرار

میکنیم .البته بهتر است دوز دارو را پزشک تعیین کند ،چراکه دوز
باالی استامینوفن به نارسایی کبدی منجر میشود .در مورد اینكه
مصرف شیاف استامینوفن بهتر است یا خوراكی ،همواره اختالف
ضد تب
نظر وجود داشته است .از آنجا که تفاوت عمدهای در اثر ّ
استامینوفن خوراکی و شیاف آن (حتّی با مقدار اولیة دو برابر)
مشاهده نمیشود و مشکالتی از قبیل اثر کمتر ناشی از جذب
ضعیف شیاف بهخصوص در شرایطی مثل اسهال و همچنین خطر
مکرر برای شیاف وجود
مسمومیت ناشی از مصرف دوزهای باال یا ّ
دارد ،آخرین توصیهها این است که شیاف فقط برای موارد استفراغ
یا نخوردن دارو بهکار رود.
ایبوپروفن
داروی پرکاربرد دیگر برای کنترل تب ایبوپروفن است که فقط نوع
خوراکی آن بهصورت شربت یا قرص در دسترس است و شیاف ندارد.
حدی بیشتر از
ضد تب ایبوپروفن تا ّ
هرچند در برخی مطالعات اثر ّ
استامینوفن بوده است ،ا ّما این مورد همیشگی نبوده و استامینوفن
مهمی در کنترل تب محسوب میشود .ایبوپروفن
همچنان داروی ّ
را نباید در کودکان کوچکتر از شش ماه ،بیماران بدحال یا دچار
استفراغ و هر کسی که سابقة مشکالت گوارشی مثل التهاب معده
یا زخم گوارشی دارد ،بهکار برد .برخی مطالعات از مصرف همزمان
استامینوفن و ایبوپروفن (بهصورت یک دوز در میان) برای تبهای
مقاوم و باالحمایت میکنند ،ولی هنوز این روش بهطور معمول بهکار
نمیرود.
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دیکلوفناک سدیم
گاهی با وجود تجویز استامینوفن و تنشویه تب باال ادامه دارد
و کودک قادر به خوردن ایبوپروفن هم نیست .این مشکل وقتی
جدیتر میشود که تب ،خود برای کودک خطرناک محسوبشود،
ّ
مث ً
ال در کودکان مبتال به بیماریهای زمینهای مثل نارسایی قلبی و
سن
ریوی ،مشکالت غددی و متابولیک ،کمخونی شدید ،تش ّنج و در ّ
معمول تب و تش ّنج بودن یعنی شش ماهگی تا پنج سالگی .در این
موارد برخی پزشکان یا والدین از شیاف دیکلوفناک استفاده میکنند
ضد
ضد التهابی غیر کورتونی مشابه ایبوپروفن با اثر ّ
که یک داروی ّ
تب و مس ّکن است .پس طبیعتاً اگر کودک قادر به مصرف ایبوپروفن
باشد ،نیازی به مصرف دیکلوفناک نخواهد بود .دیکلوفناک از بهترین
ضد التهابی غیر کورتونی است که در صورت استفاده به
داروهای ّ
شکل شیاف کمترین عوارض جانبی را دارد .البته هنوز بررسیهای
پزشکی روی اثربخشی و بیضرری دیکلوفناک در کنترل تب کودکان
کم و محدود است ،مث ً
ضد تب شیاف
ال در پژوهشی که به مقایسة اثر ّ
دیکلوفناک و استامینوفن در کودکان پرداخت ،در یک ساعت اول
دیکلوفناک (با دوز دارویی یک میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن
بدن) در پایین آوردن تب مو ّفقتر از استامینوفن عمل کرد ،ا ّما شیاف
جدیتر باید رزرو کرد،
دیکلوفناک را برای کنترل تبهای مقاوم و ّ
مثل هیپرترمی (تب رکتال یا مقعدی باالی  41درجه) یا تبهای
مقاوم به استامینوفن و تنشویه در کودکان با خطرات پیشگفته.
سن زیر یکسال تجویز شود و برای بیماران
دیکلوفناک نباید در ّ
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مبتال به مشکالت گوارشی ،درد یا التهاب معده یا با سابقة خونریزی
گوارشی ،نارسایی کلیوی و کبدی و قلبی ،همچنین بیماران مبتال به
ضد
آسم ،بیماریهای رودة راست و مقعد و آلرژی بارز به داروهای ّ
التهابی غیر کورتونی مثل ایبوپروفن و دیکلوفناک نیز ممنوع است.
هنوز بیخطر بودن و اثربخشی دیکلوفناک (در هر شکل تجویزی)
در کودکان تأیید نشده است و به بررسیهای بیشتری نیاز است تا
دوز مناسب و کاربرد دیکلوفناک در کنترل تب کودکان تأیید شود.
مکرر خودداری کرد.
قطعاً در صورت تجویز باید از دوزهای باال یا ّ
در پایان باید به چند نکته اشاره کرد:
 .1تجویز آسپرین برای کنترل تب در کودکان ممنوع است (به
دلیل خطر بروز سندرم ِری که نوعی نارسایی حاد و خطرناک کبدی
است).
 .2تجویز داروهایکورتونی مثل دگزامتازون برای کنترل تب
خطراتی دربردارد و توصیه نمیشود.
 .3تب لزوماً به معنای عفونتهای باکتریایی و نیاز به مصرف
آنتیبیوتیک نیست و بیشتر تبهای کودکان علّت ویروسی دارد.
دکتر هومان هاشمیان
تخصص بیماریهای عفونی کودکان و نوجوانان و دانشیار دانشگاه
فوق
ّ
علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،نرسیده به پل بوسار ،مجتمع پزشکان
دانا ،طبقۀ هفتم ،واحد  71تلفن 013-33123328-9

فرم اشتراک مجلة هدیة مهر
نام و نامخانوادگی:
تحصیالت:
نشانی پستی:
کد پستی:
ایمیل:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
شمارة فیش واریزی:
تاریخ فیش واریزی:
تاریخ شروع اشتراک:
مبلغ پرداخت شده:

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

ساالنه را ( 700/000ریال برای  6شماره) به شماره

حساب بانک ملی  0110784578003و یا شماره کارت

«مؤسسۀ مهر» واریز و
 6037 9918 9997 5852به نام
ّ

فیش بانکی را به شمارة  013-33764257فکس کنند.

مؤسسۀ فنّاوریهای نوین پزشکی ،تحقیقات ناباروری و ج ّراحی محدود مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشادّ ،
كد پستی 4178613111 :تلفن013-33755353 :

Website: www.mehrinstitute.org
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چرخش به داخل پا
در کودکان
به داخل گذاشتن پنجة پاها
هنگام راه رفتن
به داخل گذاشتن پنجة پاها به این
معناست که وقتی کودک راه میرود یا
میدود ،پاها (پنجة پا) به جای اینکه به
سمت جلو قرار بگیرد ،جهتش به سمت
داخل است .وقتی کودک شروع به راه
متوجه چرخش پای
رفتن میکند ،والدین
ّ
دکتر مهران سلیمانها او به داخل میشوند .در بیشتر کودکان زیر
هشت سال چرخش به داخل پا خودبهخود بهبود مییابد و نیاز به
خاصی ندارد.
جراحی ّ
درمان یا ّ
عواملی که میتوانند باعث داخل گذاشتن پنجة پاها در
کودک شوند ،عبارتاند از:
 .1چرخش کف پا به داخل
 .2چرخش ساق به داخل
 .3چرخش ران به داخل (شایعترین عامل)
چرخش پنجة پا به داخل
ّ
این تغییر شکل گرچه از بدو تولد وجود دارد ،ولی ممکن است
تا هنگام راه رفتن تشخیص داده نشود .چرخش پنجة پا به داخل
وقتی رخ میدهد که پنجة پای کودک از قسمت میانی تا انگشتان به
سمت داخل خم شده باشد .چرخش پنجه به داخل احتماالً به علّت
فشار داخل رحمی در زمان جنینی ایجاد میشود .تغيير شکل در
توجه
تعداد زیادی از این کودکان خودبهخود اصالح ميشود ،ولی با ّ
به اینکه این تغيير شکل در تعدادی از بیماران باقی میماند و امکان
تشخیص اینکه تغيير شکل در کدامیک از کودکان باقی ميماند
نیست ،باید آن را درمان کرد .در مواردی که تغيير شکل خفیف و
بهطور پاسيو قابل اصالح باشد ،کافیست که والدین بیمار روزی چند
مرتبه قسمت جلوی پا را به داخل بکشند تا تغيير شکل اصالح شود.
در کودکان زیر شش ماه -که تغيير شکل (داخل گذاشتن پنجة
پاها )شدید است و بهطور پاسيو اصالحپذیر نیست -با چند جلسه

گچگیری میتوان آن را اصالح کرد و اگر نتوان شکل پا را با گچگیری
جراحی استفاده شود .در مواردی که
اصالح کرد ،باید از روش عمل ّ
کودک کمتر از چهار سال داشته باشد ،عارضه با آزاد کردن کپسول
( )Tarsometatarsalمفصلهای بین استخوانهای کف پا و مچ
پا اصالح میشود ،ولی اگر کودک بزرگتر باشد ،به کمک استئوتومی
قاعدة استخوانهای کف پا اصالح میشود.

چرخش کف
پا به داخل

چرخش کف پا به داخل

چرخش ساق به داخل
ّ
چرخش ساق به داخل شایعترین علت به داخل گذاشتن پنجة
پاها در سنین نوپایی تا چهار سالگی است .عامل ایجادکنندة چرخش
ساق به داخل ،چرخش استخوان تیبیا یا درشتنی به داخل به دلیل
فضای محدود درون رحم در زمان جنینی است .بعد از تولّد پای
نوزاد بهتدریج به خارج میچرخد تا در جهت درست خود قرار گیرد.
اگر ساق در حالت چرخیده به داخل باقی بماند ،باعث چرخش ساق
به داخل میشود .چون استخوان درشتنی به سمت داخل چرخیده
است ،مچ و کف پا هم که به آن متّصلاند ،به سمت داخل کج
میشوند و در نتیجه کودک کف پایش را به سمت داخل میگذارد.
درمان
این بیماری معموالً نیاز به درمان ندارد و در اکثر کودکان تا دو
سن مدرسه اصالح میشود .اگر چرخش
سالگی و نهایتاً تا قبل از ّ
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ساق به داخل تا هشت سالگی اصالح نشود ،همچنین زاویة چرخش
تیبیا به داخل بیش از پانزده درجه باشد و باعث اختالل در راه رفتن
جراحی استئوتومی برای اصالح این وضعیت
کودک شود ،میتوان از ّ
استفاده کرد.
چرخش ران به داخل
چرخش ران به داخل به زاویة بین گردن فمور و تنة آن میگویند
که این زاویه در نوزادان طبیعی چهل درجه است و در افراد بالغ به
شانزده درجه کاهش مییابد .اگر این زاویه افزایش یابد یا با افزایش
سن کاهش نیابد ،موجب افزایش چرخش ران به داخل میشود ،به
این معنی که گردن استخوان فمور نسبت به تنة استخوان به سمت
جلو خم میشود و به دنبال این وضعیت بیمار برای قرارگیری بهتر
سر فمور در حفرة استابولوم استخوان لگن ،پای خود را به سمت
داخل میچرخاند .چون استخوان ران به داخل چرخیده است ،زانو و
به دنبال آن ساق ،مچ و کف پا هم به طرف داخل میچرخند.

نشستن کودک به شکل W

بیمار به دنبال آنته ورژن فمور پای خود را به داخل
میچرخاند.
چرخش به داخل در چرخش ران به داخل

سن بروز این بیماری
ّ
چرخش ران به داخل شایعترین علّت گذاشتن پنجة پاها به داخل
بچهها
مخصوصاً در سنین شروع مدرسه تا نوجوانی است .در این ّ
هنگام ایستادن کشککها به سمت داخل قرار دارند .همچنین هنگام
نشستن روی زمین ساقهایشان را در دو طرف بدن قرار میدهند و
بهاصطالح به شکل  Wمینشینند که باید کودک را از نشستن به
این شکل منع کرد .در معاینة فیزیکی ،حرکات چرخش به داخل
مفصل ران بسیار افزایش و چرخش به خارج کاهش یافته است.
تشخیص
برای تشخیص زاویة چرخش ران میتوان از Axial CT scan
استفاده کرد .چرخش استخوان ران در اکثر موارد تا هشت سالگی
اصالح میشود ،ا ّما اگر تا این سن اصالح نشود ،همچنین زاویة
چرخش ران بیشتر از پنجاه درجه باشد و در راه رفتن کودک اختالل
جراحی چرخش ران به داخل را اصالح
ایجاد کند ،میتوان به کمک ّ
کرد.

معاینة چرخش ران به داخل

دکتر مهران سلیمانها
تخصص ج ّراحی زانو و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
فوق
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقة اول ،واحد

 ۱۵تلفن013-۳۳۱۱۳۳۰۰ :

www.drsoleymanha.com
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نكاتي در مورد

فرزندپروري

كودك و نوجوان

توجه باشند كه هر عامل
والدين بايد ّ
كوچك مثبت و منفي در تربيت
فرزندانشان نقش اساسي دارد .كودكان
در محيط خانوادگي رشد ميكنند .اگر
ابراز احساسات سركوب يا خاموش شود و
براي ابراز احساسات امنيت نداشته باشند،
در اين حالت به احتمال زياد در معرض
خطر ابتال به بيماريهاي روانتني ،اعتياد
دکتر سیده سارا موسوی و مشكالت خودآزاري نيز قرار ميگيرند.
بنابراين به اين نكات فرزندپروري د ّقت كنيد تا با چالشهاي تربيتي
فرزندانتان مواجه نشويد:
اهمیت زیادي برخوردار
 .1برای کودکان جلب ّ
توجه والدین از ّ
است .بكوشيد به جای خشم و پرخاش با نادیده گرفتن سنجیده
از تکرار رفتار آنها جلوگیری کنید .ممکن است آنان حتّی با انجام
رفتارهای نامناسب -که موجب واکنشهای بدی از جانب شما
میشود -در صدد تأمین این نیاز باشند.
 .2يادگيري تصمیمگیری یکی از مراحل رشد است .کودک را
در انتخاب آزاد بگذارید ،ا ّما گزینهها را با د ّقت محدود کنید ،مث ً
ال
اجازه ندهید که تصمیم بگیرد هفتهای یکبار مسواک بزند ،بلکه بین
مسواک زدن قبل از داستان شب یا بعد از آن یکی را انتخاب کند.
 .3برای جلوگیری از لجبازی کودک سعی کنید جمالت خبری
بهکار بگیرید نه دستوری ،مث ً
ال بگویید« :وقت مسواكه» و نگویید:
«االن باید مسواك بزني».
 .4براي اينكه فرزن ِد حرفشنويی داشته باشيد ،به وي بگویید که
چه کاری میخواهید انجام دهد و به او بیاموزید که چگونه آن کار
را انجام دهد! مث ً
ال وقتی از فرزندتان میخواهید که اتاقش را مرتّب
کند ،طریقة انجام این کار را نیز برایش بازگو کنید« :لطفاً تختت را
حمام و لباسهای تمیز را در
مرتّب کن»« ،لباسهای کثیف را داخل ّ
کمد بگذار»« ،اسباببازیها را روی قفسه و کتابها را در جای خود
قرار بده» .در این صورت کودک میداند از کجا و چطور شروع کند.
يا زماني كه اتاق دختر يا پسر نوجوانتان در وضعیتی است که انگار
یک گردباد در آن روی داده است .نگویید« :اتاقتو تمیز کن؛ من از
زندگی توی اتاق كثيفت متن ّفرم» ،بلکه بگویید« :روی میز تحریرت
رو خیلی خوب تمیز کردی؛ دوست داری کمکت کنم که کف زمین
رو هم تمیز کنی؟ تو میتونی هر کاری دوست داری با اتاقت بکنی،
ا ّما اگر مرتّبش کنی ،میتونی راحتتر توش حرکت کنی».
 .5به یاد داشته باشیم :خانه پادگان نیست! با کودک وارد جنگ

نشوید .نظم را برقرار کنید ،تعیین وقت خوابیدن ،بیداری و غذا
خوردن ضروری است ،ا ّما افراط نکنید و انعطاف به خرج دهید.
 .6در صورتی که کودک شما در یک مکان عمومی شروع به
توجه به نگاههای مردم او را به
بدخلقی و پرخاشگری کرد ،بدون ّ
گوشهای خلوت ببرید و منتظر شوید تا آرام شود .به او بگویید:
«اینجا پیش تو میمانم تا وقتی که آرام شوی و با هم صحبت کنیم».
توجه كنيد که اگر بعد از سه یا چهار دقیقه باز هم به فریاد و گریة
ّ
خود ادامه داد ،با او از آن مکان خارج شوید.
و در نهايت اين شما والدين هستيد که نقش اصلي را در تربيت
كودكتان داريد ،پس سعي كنيد به احساس امنیت و آرامش کودک
توجه كنيد ،چراكه باعث باال رفتن تمرکز و عملکرد مثبت او
در خانه ّ
در مدرسه و محيط اجتماعي كودكتان خواهد شد.
والدین عزیز:
 فرزند شما بنا به شرایط س ّنیاش ممکن است چند کار اشتباه
انجام دهد و يك كار درست ،شما بايد روي همان كار درست تأكيد
كنيد .شب موقع خواب از آن كار خوب فرزندتان تقدير كنيد ،به
عنوان مثال ،فرزند شما امروز براي شما -كه تشنه بوديد -يك ليوان
آب آورده ،وقت خواب با ده جمله از كار خوبش تعريف كنيد« :امروز
برام يك ليوان آب آوردي ،من كيف كردم ،خوشمزهترين آب دنيا
برام بود ،چون تو برام آوردي .»...شما بايد كار خوب فرزندتان را
بزرگ كنيد.
 با تش ّكر كردن از فرزندتان به او ياد ميدهيد که وقتی کسی در
حقّش خوبی میکند -هرچند کوچک و ناچیز باشد -از او قدردانی
کند .آن وقت کودک در سنین نوجوانی و جوانی قدرشناس پرورش
خواهد یافت.
 به او ياد بدهيد که شب قبل از خواب به جاي حوادث بد و
اشتباهاتش به رفتار خوب آن روزش فكر کند.
اگر دائماً در حال ايراد گرفتن از کودک باشيد و قضاوت منفی نسبت
حساس
به او داشته باشيد ،فرزند شما در آينده نسبت به قضاوت ديگران ّ
حساس و خجالتی تبديل خواهد شد.
خواهد شد و به فردی ّ

دکتر سیده سارا موسوی
تخصصی روانشناسی عمومی
دکترای
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،روبهروی خیابان  ،98ساختمان کاسپین ،طبقة
ششم ،کلینیک آفرینش تلفن013-32112022 :
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جراحی به روش الپاراسکوپی
مزایا و معایب اعمال ّ
جراحی است
الپاراسکوپی نوعی تکنیک ّ
که از طریق سوراخ کوچکی -که در جدار
شکم ایجاد میشود -امکان دیدن فضا و
ارگانهای داخل حفرة شکم و لگن برای
جراح فراهم میشود .برشهای کوچک
ّ
جراحی ایجاد
دیگری نیز برای ورود ابزار ّ
میشوند.
جراحی به شیوة الپاراسکوپی در
ّ
دکتر طاهره زارع یوسفی طول زمان تغییرات بسیاری در زمینة
جراحی و ابزارهای مورد استفاده داشته است و امروزه
تکنیکهای ّ
با پیشرفت تکنولوژی و ساخت ابزارهایی با ظرافت و کارایی باال
جراحیهای پیچیده نیز با این روش ممکن شده است و با
انجام ّ
جراحیهای
تصاویر
ای،
ه
ماهوار
و
مخابراتی
های
ک
تکنی
از
گیری
بهره
ّ
قارهای به قارة دیگر در حال اتّصال است.
الپاراسکوپی بهطور زنده از ّ
جراحی باز
جراحی در مقایسه با روشهای ّ
در این نوع تکنیک ّ
توجه به کوچکی برشهای ایجادشده در بدن بیمار ،درد بعد
با ّ
ّ
جراحی بسیار کمتر است و روند
محل
عفونت
احتمال
و
عمل
از
ّ
مدت بستری بیمار
بهبود و ترمیم زخم سریعتر خواهد بود .طول ّ
در بیمارستان کاهش مییابد و او بسیار سریعتر به کار و زندگی
جراح از
خود بازمیگردد .برخالف تص ّور عموم به علّت دی ِد بهتر ّ
جراحی باالتر است و چسبندگیهای پس از عمل به
محل ،د ّقت ّ
علّت دستکاری کمتر احشا کاهش مییابد .بیمار در حین عمل خون
کمتری از دست میدهد و نیاز کمتری به دریافت خون دارد.
البته این شیوة درمانی معایبی نیز دارد .به علّت تکنیک پیشرفته
جراحی باالتر است
و نیاز به ابزارهای خاص ،هزینة اینگونه اعمال ّ

جراحان حتماً باید در این زمینه
و در مراکز معدودی انجام میشودّ .
آموزش کافی ببینند .این روش به دلیل محدودیتهای موجود در
متعدد و
جراحیهای
ّ
جلوگیری از آسیب احشا در بیماران با سابقة ّ
گستردة شکمی توصیه نمیشود .در موارد اورژانس و وجود خونریزی
وسیع نظیر تروما و پارگی آنوریسم و در بیماران با وضعیت قلبی-
ریوی ناپایدار نیز الپاراسکوپی انجام نمیشود.
جراحی رباتیک پس از ایجاد برشهای جدار شکم و قرار
در روش ّ
ّ
محل مناسب ،این ابزارها
جراحی الپاراسکوپی در
ابزارهای
دادن
ّ
جراح با نشستن
و
شوند
ی
م
داشته
نگه
ربات
مکانیکی
بازوهای
با
ّ
جراحی -ضمن برخورداری
پشت میز فرمان -چند متر دورتر از تخت ّ
از دید سهبُعدی و تصویر با بزرگنمایی مطلوب از طریق رایانههای
پیشرفته ،با کنترل بازوهای ربات -که دارای دامنة حرکتی شبیه
جراحی را انجام میدهد.
دست و مچ دست انسان هستند -عمل ّ
جراحی عمومی ،گوش و حلق
امروزه در رشتههای ارولوژی ،زنانّ ،
جراحیهای مغز و اعصاب و ارتوپدی و در درمان سرطانها
و بینیّ ،
شیوة الپارسکوپی بهکار گرفته میشود ،ا ّما با تمام پیشرفتهای
اهمیت خود را از دست نخواهد
جراحی باز جایگاه و ّ
موجود ،هیچگاه ّ
جراحی باز بتوان از برخی عوارض الپاراسکوپی
با
داد و چه بسا فقط
ّ
جلوگیری کرد.
دکتر طاهره زارع یوسفی

متخصص بیماریهای زنان و زایمان ،عضو کادر درمانی-
ج ّراح و
ّ
مؤسسۀ درمان ناباروری مهر
پژوهشی ّ
نشانی :رشت ،خیابان بیستون ،سهراه معلّم ،روبهروی بانک صادرات،

ساختمان مهستان ،طبقۀ دوم تلفن013-32535870 :
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یائسگی زودرس
چیست؟

یائسگی زودرس (Premature
 )ovarian failureبه معنی عدم
مدت بیشتر از چهار ماه در
قاعدگی به ّ
زنان زیر چهل سال است که همراه با
افزایش سطح هورمون  FSHاست که
در دو بار اندازهگیری به فاصلة چهار
هفته بیشتر از  25Iu/Litباشد .میزان
شیوع جهانی یائسگی زودرس حدود
دکتر رؤیا کبودمهری یک درصد در زنان زیر چهل سال و یک
در هزار زن زیر سی سال و یک در ده هزار زن زیر بیست سال
است.
ُ
عالئم یائسگی زودرس بهصورت گر گرفتگی ،اضطراب و نگرانی،
تعریق ،خشکی واژن و کاهش باروری بروز میکند .علّت این
بیماری مشخّ ص نیست و بیشتر ایدیوپاتیک (بدون علّت مشخّ ص)
رخ میدهد ،ولی ممکن است یکسری عوامل در آن دخیلباشند
از قبیل:
عوامل ژنتیکی (مانند سندرم  xشکننده) ،عوامل ایمنی
(کمکاری تیروئید و نارسایی آدرنال در  20موارد ،میاستنی
گراو یا ضعف وخیم عضالنی ،آرتریت روماتویید) ،عفونتها
(اوریون) ،عوامل محیطی (توکسینهای شیمیایی ،آفتکشها،
آلودهکنندههای هوا ،تغذیه و روش زندگی) ،عوامل یاتروژنیک
(عوارض ناخواسته و غیرعمد درمانی) مانند رادیوتراپی ،کووتراپی

جراحی.
و ّ
پیشگیری

بیماران مبتال به سرطان باید قبل از شروع درمان به درمانگاههای
حفظ باروری برای فریز تخمک ،جنین و بافت تخمدان ارجاع
داده شوند .روشهای زندگی فرد باید اصالح شود و از مواجهه با
توکسینها (موا ّد سمی) جلوگیری شود.
درمان

بارداری در پنج تا ده درصد این بیماران بهصورت خودبهخود
اتّفاق میافتد ،ولی در صورت عدم بارداری میتوان از تخمک
اهدایی به منظور بارداری استفاده کرد .تحقیقات دربارة استفاده
توجه شود که
از سلولهای بنیادی در حال انجام است .باید ّ
بررسی از نظر قلبی -عروقی و روحی و روانی در بیماران انجام
شود.
دکتر رؤیا کبودمهری
تخصص نازایی و  ،IVFاستادیار دانشگاه علوم
فلوشیپ فوق
ّ
پزشکی گیالن
نشانی :رشت،خیابان نامجو ،مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی
الزهرا (س)
تلفن013-33369324 :
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عفونت واژن؛
علل و عالئم

عفونتهای ناحیة ولو و واژن جزو
شایعترین بیماریهایی هستند که خانمها
متخصص زنان میکشانند.
مطب
را به
ّ
ّ
در این بین افرادی هستند که به دلیل
ناآگاهی در زمینة ترشّ حات طبیعی واژن
به پزشک مراجعه میکنند .بنابراین
دربارة ترشّ حات طبیعی واژن باید بدانیم
که بالفاصله بعد از قاعدگی و اتمام این
دکتر مهری نصیری دوره ترشّ حات وجود ندارد یا کم است .در
روز دهم تا دوازدهم از شروع دورة قاعدگی ،ترشّ حات بهمرور زیاد
میشود و در روز تخمکگذاری -که چهارده روز قبل از قاعدگی
بعدی است -ترشّ حات آبکی ،بیرنگ و نسبتاً زیاد و بدون بو است.
با تخمکگذاری ،ترشّ حات حالت سفیدرنگ و قوام سفتتری پیدا
میکنند و این ترشّ حات تا زمان قاعدگی ادامه دارد .وجود ترشّ حات
همراه با خارش ،سوزش ،بوی بد و زیاد شدن آن غیرطبیعی است و
لزوم مراجعه به پزشک را نشان میدهد.
در حالت طبیعی در واژن میکروبهای بیهوازی به نام
الکتوباسیلها زندگی میکنند که این باسیلهای مفید حالت
اسیدی در ترشّ حات واژن ایجاد میکند و سبب جلوگیری از رشد
میکروبهای بیهوازی و بیماریزا میشود .مصرف آنتیبیوتیکها
مکرر
و دوش واژینال با ژلهای بهداشتی قوی و نزدیکیهای
ّ
سبب تغییر در فلور طبیعی واژن و مستعد شدن فرد برای عفونت
واژینال میشود .بعضی از عفونتهای واژینال مانند عفونت تریکومونا
میتواند به همسر یا برعکس انتقال یابد و سبب درگیری همزمان
زوج شود ،بنابراین در بعضی از موارد باید همزمان هر دو نفر تحت
درمان قرار گیرند.
واژینوز باکتریال -که در آن ترشّ حات حالت بدبو و خاکستریرنگ
با بوی بد ماهی پیدا میکند -جزو شایعترین عفونتهاست که نیازی
اهمیت این عفونت احتمال تبدیل آن به
به درمان همسر نداردّ .
جراحی و تغییر در پاپ
عفونت لگنی ،عفونت پس از سقط و عمل ّ

اسمیر است که بهتر است قبل از این عملها درمان این آلودگی
انجام شود.
عفونت دیگری که در واژن ایجاد میشود ،عفونت تریکومونیایی
است که در آن احتمال ابتالی همزمان همسر هفتاد درصد و
گاهی بیشتر است و جزو بیماریهای منتقلشونده از راه تماس
جنسی محسوب میشود .بهتر است بررسی زوج از نظر دیگر
بیماریهای منتقلشونده از راه تماس جنسی مثل کالمیدیا،
سوزاک ،سیفیلیس و  HIVانجام شود و درمان همزمان همسر
نیز انجام شود.
پیشگیری از عفونتهای واژینال
 استفاده از لباس زیر نخی یا پنبهای
 خودداری از پوشیدن لباس زیر یا شلوار تنگ
 استفاده نکردن از شیرینی و شکر
 مصرف ماست و محصوالت لبنی پروبیوتیک
درمان عفونتهای واژینال
متخصص زنان و رعایت
برای درمان این عفونتها مراجعه به
ّ
دستورات بهداشتی و درمانی ضرورت دارد .الزم به ذکر است که
طی بارداری سبب افزایش احتمال
وجود عفونتهای واژینال در ّ
سقط ،زایمان زودرس ،پارگی زودرس کیسة آب و عفونتهای بعد از
زایمان و بعد از سزارین میشود .بنابراین اگر در دوران بارداری مبتال
به عفونت ولو واژینال شدهاید ،باید درمان مناسب انجام گیرد تا از
عوارض آن جلوگیری شود.
دکتر مهری نصیری
ج ّراح و
مؤسسۀ
متخصص زنان و زایمان و عضو تیم درمانی -پژوهشی ّ
ّ
پزشکی مهر
نشانی :رشت ،پل بوسار ،مجتمع پزشکی دانا ،طبقۀ دوم ،واحد 6
تلفن 013-33123008 :
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راههای ابتال
و مقابله با آن
ویروس پاپیلومای انسانی یا  HPVیک
ویروس حاوی  DNAاست که بیش از
دویست ردة آن شناخته شده است و بیش
از چهل نوع آن نواحی جنسی را درگیر
میکند .یکی از عمدهترین راههای انتقال
این ویروس تماس جنسی است .در اکثر
جدی
مواقع عفونتهای ناشی از اچپیوی ّ
نیستند ،نشانهای از خود بروز نمیدهند و
دکتر سیدهسودابه ستارینژاد خودبهخود و بدون نیاز به درمان از بین
میروند .به دلیل همین بروز ندادن نشانههای ظاهری است که
ویروس اچپیوی بهراحتی منتقل میشود و برخالف باور عا ّمه -که
ویروسهای دیگری همچون اچآیوی را خطر اصلی روابط جنسی
محافظتنشده میدانند -اچپیوی این روزها شایعترین ویروسی است
که با تماس جنسی منتقل میشود.
ویروس اچپیوی بهعنوان عامل چهار نوع سرطان شناخته
میشود .تنها چند رده از این ویروس میتواند موجب بروز سرطان
شود .سرطانهای حلق و دهان ،سرطان آلت جنسی ،سرطان مقعد و
متوسط هر سه
سرطان گردن رحم .تست پاپاسمیر مستمر و بهطور
ّ
سال برای افرادی که رحم دارند ،یکی از راههای پیشگیری و درمان
بهموقع سرطان رحم است .باقی ردههای ویروس تنها موجب بروز
زگیلهای پوستی میشوند که بهراحتی هم قابل درماناند ،ا ّما بسته
به بدن فرد و سیستم ایمنیاش ،نیاز به زمانهای متفاوتی برای دفع
طی درمان میتواند
از بدن وجود دارد و تنها آزمایشهای ویژة بعد از ّ
شخص را از وضع ویروس در بدنش مطمئن کند.
نهی و ممنوعیت برقراری روابط جنسی برای پیشگیری از شیوع این
بیماری به هیچ وجه کافی نیست و تنها آگاهسازی و آموزش رعایت
بهداشت جنسی میتواند از بروز آن پیشگیری کند .واکسیناسیون و
تکمیل دورههای چندگانه بهترین و امنترین راه برای پیشگیری از
ابتال به ویروس برای همة افراد از هر جنس ،گرایش و رفتار جنسی،
بهویژه پیش از آغاز ف ّعالیت جنسی است .این واکسن میتواند احتمال

ابتال به سرطان رحم را تا هفتاد درصد و بروز زگیلهای تناسلی را
تا نود درصد کاهش دهد .این واکسنها تأثیری بر انواع ویروسهای
اچپیوی -که فرد ممکن است به آن مبتال باشد -ندارند.
چطور ویروس اچپیوی وارد بدن ما میشود؟
انواع ردههای اچپیوی -که موجب بروز زگیلهای تناسلی
میشوند -عمدتاً از طریق تماس پوستی در رابطة جنسی همراه با
دخول منتقل میشوند .ویروس معموالً در اطراف آلتهای جنسی
تجمع کمتری در ناحیة دهان یا گلو دارد.
و مقعد دیده میشود و ّ
زگیلهای تناسلی در افرادی که ناقل ویروس اچآیوی هستند،
بعد از تماس با ویروس اچپیوی با احتمال بیشتری بروز پیدا میکند.
قدرت سیستم ایمنی بدن یکی از مهمترین معیارها در بروز زگیلهای
پوستی است .افرادی که بدنشان ایمنی پایینتری دارد ،ازجمله آنها
که به ویروس اچآیوی و یا سایر بیماریهایی که توان ایمنی بدن را
پایین میآورد ،مبتال هستند ،زگیلها را بیشتر بروز میدهند ،چراکه
توانایی کمتری برای مقابله با ویروس دارند .در طول رابطة جنسی
مقعدی ویروس اچپیوی میتواند در ناحیة کانال مقعدی منتشر
شود .بعضی از انواع اچپیوی میتواند موجب تغییراتی در برخی از
سلولهای داخل مقعد شود و زمینة سرطان مقعد را فراهم آورد .در
مردان هموسکچوال که اچآیوی مثبت هستند ،احتمال بروز این
تغییرات بیشتر گزارش شده است.
زگیلهای تناسلی کی و کجا بهوجود میآیند؟
زگیلهای تناسلی ممکن است بهصورت برجستگیهای بیدرد در
ناحیة آلت جنسی و یا حول مقعد روی باسن دیده شود .زگیلها
ّ
مسطح و
شکلهای مختلفی دارند .برخی به شکل یک ل ّکة سفید
برخی دیگر مانند دستههای کوچک گلکلمی پدیدار میشوند.
زگیلها ممکن است چهار هفته تا هشت ماه بعد از تماس با ویروس
اچپیوی و گاهی هم دیرتر بر سطح پوست ظاهر شوند و گاهی هم
اص ً
ال زگیلی دیده نمیشود .انتقال ویروس از فرد ناقل به فرد دیگر
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ربطی به وجود زگیل در پوست ندارد و حتّی اگر زگیلی دیده نشود،
ویروس همچنان میتواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود .معموالً
در مراحل اولیة سرطان گردن رحم با منشأ اچپیوی هیچ عالئمی
دیده نمیشود ،ا ّما این نشانهها میتواند شامل خونریزیهای شدید یا
غیرطبیعی واژنی و یا خونریزی بین پریودها باشد.
چه آزمایشهایی ممکن است به تشخیص کمک
کند؟
برای تشخیص تغییرات با منشأ ابتال به ویروس اچپیوی در گردن
رحم باید تست پاپاسمیر انجام دهید.
اچپیوی را چطور درمان کنیم؟
تالش برای از بین بردن عالئم و زگیلها کام ً
ال طبیعی است.
درمان میتواند شامل فریز کردن و یا استفاده از مایعات و کرمهای
موضعی باشد که بسته به نوع دارو با تجویز پزشک در یک بازه از
چهار تا شانزده هفته استفاده میشود.
برای پیشگیری چه کنیم؟
واکسن گارداسیل بزنید .برای رابطة دهانی ،مقعدی یا واژنی از
کاندوم و یا سایر روشهای پیشگیری از انتقال بیماریهای آمیزشی
استفاده کنید.
آیا ویروس اچپیوی از طریق بوسیدن هم منتقل
میشود؟
جواب به این سؤال کمی پیچیده است ،زیرا ویروس در بزاق
فرد ناقل هم وجود دارد ،ا ّما از طرف دیگر راه اثباتشدة انتقال
این ویروس تماس با آلت جنسی فرد ناقل است .بنابراین امروزه
بوسیدن یک نوع تماس جنسی با پتانسیل انتقال ویروس اچپیوی
تلقّی نمیشود.
آیا همة ردههای ویروس اچپیوی خطرناکاند؟
تاکنون نزدیک به دویست رده از ویروس اچپیوی شناسایی
شده است .اغلب ردهها سرطانزا نیستند و فقط زگیل یا ضایعات
پوستی ایجاد میکنند و تنها برخی از ردهها خطر ابتال به سرطان
را افزایش میدهند .ردههای سرطانزا شامل ردة ،۳۳ ،۳۱ ،۱۸ ،۱۶
 ۵۶ ،۵۳ ،۵۲ ،۵۱ ،۴۵ ،۳۹ ،۳۵و  ۵۹هستند .راه انتقال ردههای
خطرناک ویروس اچپیوی تماس جنسی است و دخول تنها یکی
از راههای برقراری تماس جنسی است .بنابراین حتّی با فرض اینکه
کسی تجربة دخول نداشته باشد ،ولی در معرض تماس جنسی قرار
گرفته باشد ،میتواند به اچپیوی مبتال شود .تست پاپاسمیر برای
تشخیص ابتال به ویروس برای پیشگیری از بروز و رشد سرطان رحم
ضروری است .در صورت اصرار برای پیشگیری از هرگونه تغییر
شکل مجرای داخلی واژن میتوان از سواپهای مخصوص با اندازة
کوچکتر استفاده کرد و یا از سطح ضایعه نمونهبرداری کرد.
آیا درمان صد در صدی برای اچپیوی وجود دارد؟
خیر ،هنوز روش درمانی با طول درمان مشخّ ص برای دفع کامل
ویروس اچپیوی از بدن وجود ندارد و تنها برحسب توانایی سیستم
ایمنی فرد مبتال ،ویروس ممکن است تا میزان زیادی غیرف ّعال شود
و یا کام ً
ال خارج شود.
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آیا واکسن اچپیوی مؤثّر است؟
بله ،استفاده از واکسن برای پیشگیری از ابتال به اچپیوی مؤثّر
است .اولین نوع واکسن اچپیوی -که به بازار آمد -سراویکس بود که
ضد ویروس اچپیوی ردة  ۱۶و  ۱۸ایمن و بدین ترتیب از
بدن را بر ّ
بروز سرطان رحم جلوگیری میکرد .امروزه گارداسیل و گارداسیل
 ۹در بازار وجود دارند که بهترتیب بدن را در مقابل ردههای  ۹ ،۴و
توجه
هم ردة سرطانزای ویروس اچپیوی ایمن میکنند .البته باید ّ
سن شروع تماس جنسی و
داشت که این واکسنها باید قبل از ّ
پیش از اولین تماس جنسی دریافت شوند .پروتکل استاندارد جهانی
تزریق واکسن از یازده سالگی است و در مناطقی که ف ّعالیت جنسی
سن بلوغ بهطور طبیعی پایینتر است،
افراد زودتر شروع میشود و یا ّ
میتواند از  ۹سالگی هم دریافت شود .این واکسن باید دو بار قبل از
 ۱۵سالگی و سه بار بعد از آن دریافت شود تا ایمنی کافی را ایجاد
کند .گفته میشود که تزریق این واکسن در زنان تا  ۲۶سالگی و در
مردان تا  ۲۱سالگی مؤثّر است و بعد از آن اثر کمتری دارد .البته
کسانی که سیستم ایمنی ضعیف و یا بیماری زمینهای مثل دیابت
دارند یا داروهای سرکوبگر ایمنی مثل کورتون دریافت میکنند،
بیشتر در خطر ابتال به ویروس اچپیوی قرار دارند و توصیه میشود
توجه داشته
که حتّی در سنین باالتر هم واکسن دریافت کنندّ .
خاصی برای تزریق واکسن وجود ندارد و
باشید که محدودیت س ّنی ّ
تزریق واکسن برای زنان بین  ۹تا  ۲۶سال و مردان بین  ۱۱تا ۲۶
سال یک توصیة جهانی است ،چراکه اثربخشی این واکسن در این
سنین زیاد است و بعد از آن ،اثربخشی واکسن کم میشود .برای
دریافت واکسن نیاز نیست که از مبتال نبودن مطمئن باشید؛ در
هر صورت واکسن میتواند در برابر ردههای دیگری که به آن مبتال
نیستید ،ایمنی ایجاد کند.
آیا اچپیوی از مادر به فرزند انتقال مییابد و آیا
میتوان با روش زایمان سزارین خطر انتقال را کم
کرد؟
متأسفانه گزارش شده است که ویروس اچپیوی از طریق
بله،
ّ
مادر به جنین منتقل میشود و ویروس انتقالیافته به جنین در
دوران بارداری میتواند باعث بروز ضایعات در دهان و گلوی نوزاد
شود .پژوهشها نشان میدهد که نوع زایمان یعنی سزارین و یا
طبیعی تأثیری در میزان احتمال انتقال ویروس اچپیوی از مادر
متأسفانه تاکنون روشی با اطمینان صد
به جنین ندارد .در واقع
ّ
درصدی برای تضمین سالمت نوزا ِد با والد یا والدین مبتال به ویروس
اچپیوی و یا تست تشخیصی برای تعیین سالمت نوزاد و یا کودکان
جدی گرفته شود،
زیر هفت سال نداریم .تنها توصیهای که باید ّ
درمان ضایعات و زگیلهای ف ّعال پیش از آغاز بارداری است .تزریق
واکسن در طول بارداری خطرناک است.
آیا اچپیوی از طریق شنا در استخر و یا لیزر مو
منتقل میشود؟
خیر ،تحقیقات زیادی دربارة احتمال انتقال ویروس اچپیوی در
استخر انجام شده و نتایج این تحقیقات منفی بوده است .لیزر مو هم
نمیتواند باعث انتقال ویروس شود.
متخصص بیماریهای زنان ،زایمان و نازایی
ج ّراح و
ّ
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،ساختمان جرجانی ،طبقة دوم
تلفن 013-33732423 :
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ضد بارداری
داروهای ّ

و

خطر سرطان پستان!
طبق بررسیهای انجامشده هر یک از
روشهای کنترل بارداری هورمونی ،چه
به کمک قرص ،تزریق و یا وسیلههای
داخل رحمی ( )IUDباشد و چه به
کمک کاشت داروهای هورمونی ،ممکن
است خطر ابتال به سرطان پستان را
مقداری افزایش دهد.
سؤالی که در این زمینه مطرح است،
دکتر حمید سعیدی ساعدی این است که اگر شخصی از این روشها
استفاده میکند و یا اینکه در چند سال گذشته این روشها را بهکار
برده ،آیا باید همواره نگران افزایش خطر ابتال به سرطان پستان
باشد یا نه؟
بسیاری از پزشکان بر این باورند که پاسخ به این سؤال احتماالً
«نه» است و باید این مطلب را در نظر داشت که این روشها بهتنهایی
به میزان بسیار کمی خطر ابتال به سرطان پستان را افزایش میدهند.
اگر شخصی روشهای کنترل بارداری هورمونی را در یک سال
گذشته قطع کرده باشد ،خطر ابتال به سرطان پستان وی از این
طریق تقریباً معادل زنی است که هرگز از این روشها استفاده نکرده
است ،ولی اگر زنی باالی چهل سال سن داشته و طبق سایر عوامل
خطر مثل سابقة خانوادگی مثبت سرطان و اختالالت ژنتیکی و ارثی
مستعدکنندة سرطان در معرض خطر ابتال به سرطان پستان باشد،
ضد بارداری هورمونی میتواند خطر ابتال به
استفاده از روشهای ّ
سرطان پستان را در وی افزایش دهد و به چنین افرادی باید تأکید
کرد که از روشهای کنترل بارداری غیرهورمونی استفاده کنند.
پژوهشهای زیادی نشان دادهاند که در مقاطعی خطر ابتال
ضد بارداری بهطور
به سرطان پستان با استفاده از قرصهای ّ
غیرمعمولی افزایش یافته است .بررسیها نشان دادهاند زنانی که
ضد بارداری استفاده میکردند ،در
قبل از سال  1980از داروهای ّ
افزایش خطر ابتال به سرطان پستان قرار داشتند ،چراکه داروهای آن
زمان از مقادیر باالیی از ترکیبات هورمونی نسبت به داروهای موجود
و در حال حاضر برخوردار بودند.
افزایش ابتال به سرطان پستان تنها محدود به قرصهای جلوگیری
از بارداری نیست و حتّی داروهای کاشتنی و یا تزریقی حاوی
پروژسترون هم این خطر را افزایش میدهند.
نکتة مهم آن است که پس از قطع مصرف داروهای هورمونی

ضد بارداری خطر ابتال به سرطان پستان درنهایت به اندازة خطر
ّ
زنانی خواهد شد که هرگز از این داروها استفاده نکردهاند .برای
ضد بارداری هورمونی را برای پنج تا ده سال و یا
زنانی که داروهای ّ
بیشتر استفاده کردهاند ،پنج سال یا بیشتر پس از قطع مصرف این
داروها خطر ابتال به سرطان پستان همچنان کمی باال باقی میماند،
مدت کوتاهی از این داروها استفاده کردهاند،
ولی زنانی که فقط به ّ
مدت بسیار کوتاهتری از بین
افزایش خطر ابتال به سرطان پستان در ّ
میرود.
نکتة مهمتر آن است که داروهای کنترل بارداری هورمونی تنها
یکی از عوامل خطر سرطان پستان است و عوامل دیگری هم وجود
دارند که با کنترل آنها میتوان از ابتال به سرطان پستان جلوگیری
کرد .در اینجا به بعضی از این عوامل اشاره میشود:
وزن
بررسیها نشان داده است زنانی که پس از هجده سالگی ده تا
پانزده کیلوگرم افزایش وزن دارند ،نسبت به زنانی که تنها دو و نیم
کیلوگرم افزایش وزن دارند ،در دوران پس از یائسگی در افزایش
خطر باالتری از ابتال به سرطان پستان قرار میگیرند .یکی از دالیل
این خطر افزایش تولید استروژن در بافتهای چربی این دسته از
افراد چاق است که باعث میشود پس از یائسگی ،سطح هورمونهای
موجود در جریان خون همچنان باال باقی بماند .از این رو همواره
حد مناسب
تأکید میشود که وزن افراد به منظور حفظ سالمتی در ّ
کنترل شود.
سبک زندگی
نتایج پژوهشها نشان داده است خطر ابتال به سرطان در زنانی که
برنامة ورزشی ّ
منظمی دارند ،نسبت به زنانی که ورزش نمیکنند،
پایینتر است .سه تا چهار ساعت ورزش ّ
منظم در هفته خطر ابتال
به سرطان پستان را بیست تا سی درصد کم میکند و طبق آخرین
توصیههای پزشکی ،زنان  45تا  60سال باید حداقل پنج روز در
هفته برنامة ورزشی ّ
منظم داشته باشند.
تراکم بافت پستان ()Dense Breast
اگر بافت پستانی شخصی متراکم باشد ،این بدان معناست که
در بافت پستان وی بافت چربی کمتر و بافت غددی و همبندی
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بیشتری وجود دارد .تراکم بافت پستان با افزایش سن کم میشود،
ولی بعضی از زنان مسن همچنان بافت پستانی متراکمی دارند که
میتواند این دسته از افراد را در معرض افزایش خطر ابتال به سرطان
پستان قرار دهد.
تنها راه شناسایی داشتن بافت پستانی متراکم انجام ماموگرافی
جراح پستان است .امروزه به کمک
و مشاوره با پزشک
ّ
متخصص ّ
ماموگرافی دیژیتال امکان شناسایی ضایعات غیرطبیعی در
پستانهای متراکم ،نسبت به روشهای قبلی ماموگرافی ،به میزان
باالتری افزایش یافته است.
با این حال مسلّم است که در بسیاری از زنان جوان استفاده
ضد بارداری هورمونی سبب پیشگیری از حاملگیهای
از روشهای ّ
ناخواسته و عوارض همراه آن میشود و حتّی فوایدی در زمینة

محصوالتی که باعث
سرطان در انسان
میشوند!
ایسنا :محقّقان آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا هشدار
دادند که موا ّد شیمیایی موجود در ظروف نچسب تفلون،
ضد آب و محصوالت مقاوم در برابر نفوذ آب بهراحتی
لباسهای ّ
وارد زنجیرة غذایی میشوند و سرطانزا هستند.
تحقیقات جدید نشان میدهد که «پرفلورواوکتانیک اسید»
ما ّدهای بسیار خطرناک است که در ساخت ظروف تفلون و
محصوالت برای مقاومسازی در برابر نفوذ آب بهکار میرود .این
ما ّدة اسیدی خطرناک در یک سوم بستهبندیهای موا ّد غذایی
استفاده میشود .تولیدکنندگان استدالل میکنند که موا ّد
شیمیایی باعث افزایش طول عمر محصول و کیفیت آن میشوند،
ا ّما واقعیت این است که این مواد باعث ایجاد سرطان ،باال رفتن
کلسترول و کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن میشوند .موا ّد
شیمیایی مورد استفاده در تابههای تفلون باعث افزایش تومور
در کبد ،پانکراس و بیضهها میشوند .همچنین کاهش باروری
را به همراه دارند .سایر خطرات ثبتشده در اثر استفاده از
محصوالت آغشته به این اسید خطرناک شامل افزایش وزن،
تغییرات هورمونی ،اختالالت تیروئید ،وزن کم هنگام تولّد و ابتال
به بیماریهای التهابی روده است که در بیماران فراوانی گزارش
شده است .به گفتة محقّقان بیشترین تأثیر این موا ّد خطرناک
پایدار زمانی است که ظرفهای تفلون بیش از حد گرم و یا
ضد آب در مکانهای دفع معمولی
خراشیده شوند و محصوالت ّ
زباله انباشت شوند که این موا ّد شیمیایی بهراحتی وارد چرخة آب
و غذای انسانی میشوند.
در هر دو دقیقه یک نفر مبتال به سرطان در انگلیس شناسایی
میشود و  ۳۸درصد از مردم آمریکا تحت تأثیر بیماری سرطان
قرار دارند .از این رو به عقیدة کارشناسان باید تمهیدات جدیدی
در ممنوعیت استفاده از ظروف تفلون و محصوالت آغشته به ما ّدة
خطرناک پرفلورواوکتانیک اسید در سطح جهانی اتّخاذ شود.
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بهدا شت باروري

کاهش خطر ابتال به سرطان تخمدان و رحم دارد و این فواید نسبت
به افزایش خطر بسیار جزئی سرطان پستان قابل چشمپوشی است.
توجه به
با این حال اگر زنی ّ
سن باالی چهل سال دارد و یا با ّ
سابقة خانوادگی و یا سایر عوامل در معرض افزایش خطر ابتال به
ضد بارداری
سرطان پستان قرار دارد ،بهتر است از سایر روشهای ّ
جراحی کمخطر نظیر بستن
غیرهورمونی و یا حتّی انجام اقدامات ّ
لولههای رحمی ( )Tube Ligation, TLو یا انجام وازکتومی در
همسر وی به جای داروهای هورمونی استفاده کرد.
دکتر حمید سعیدی ساعدی
متخصص رادیوانکولوژی ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
ّ
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک رادیوتراپی و انکولوژی گیالن
تلفن013-33759662 :

مصرف نوشیدنیهای قندی
سبب افزایش خطر ابتال به
سرطان میشود!

ایرنا :محقّقان فرانسوی دریافتند که افزایش مصرف نوشیدنیهای
قندی سبب افزایش خطر ابتال به سرطان میشود .در این تحقیق
ّ
اطالعات مربوط به وضعیت سالمت  ۱۰۱هزار و  ۲۵۷داوطلب
فرانسوی با میانگین س ّنی  ۴۲سال -که  ۲۱درصد از آنها مرد و
 ۷۹درصد زن بودند -مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
این داوطلبان حداقل دو پرسشنامة آنالین را دربارة رژیم
غذایی خود در دورههای زمانی  ۲۴ساعته تکمیل کردند .این
پرسشنامهها برای اندازهگیری مصرف  ۳۳۰۰نوع ما ّدة غذایی و
مدت ن ُه سال تکمیل شد.
طراحی شده بود و به ّ
نوشیدنی ّ
در این تحقیق میزان مصرف روزانة نوشیدنیهای قندی مانند
آبمیوههایی که با قند طبیعی و مصنوعی شیرین شدهاند ،مورد
ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن با گزارشهایی که دربارة ابتالی
داوطلبان به انواع سرطان در سوابق پزشکی و بیمهای آنها به ثبت
رسیده بود ،مقایسه شد .در نتیجة این بررسیها مشخّ ص شد که
مصرف روزانة نوشیدنیهای قندی در بین مردان بیش از زنان است.
در طول دورة این پژوهش  ۲۱۹۳مورد ابتال به سرطان در میان
داوطلبان گزارش شد و میانگین س ّنی ابتال به این بیماری  ۵۹سال
بود .بر اساس این نتایج افزایش مصرف روزانة نوشیدنیهای قندی به
میزان صد میلیلیتر با  ۱۸درصد افزایش خطر کلّی ابتال به سرطان و
 ۲۲درصد افزایش خطر ابتال به سرطان سینه ارتباط داشت .گزارش
کامل این تحقیق در نشریة  The BMJمنتشر شده است.
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علل سقوط در سالمندان
راه رفتن و تعادل ما وابسته به گوشها،
چشمها ،پاها و مغز ما هستند .فرایند
طبیعی پیری سالمندان را با خطر
زمین خوردن مواجه میکند .زمین
خوردن ازجمله علل شایع و اغلب نادیده
گرفتهشدة آسیبهای دوران سالمندی
است .سالمندان بیدلیل زمین نمیخورند
طبی ایجادشده در
و اگر به مشکالت ّ
توجه نکنیم ،باز هم
دکتر حسامالدین اصغرنیا دوران سالمندی ّ
شاهد این اتّفاق خواهیم بود ،یعنی یک زمین خوردن ساده مشکالت
بزرگتری مثل شکستگی استخوان ایجاد خواهد کرد.
علل بینائی زمین خوردن
علل تطابقی
یعنی اختاللی که در آن فرد نمیتواند رنگها و تصاویر نزدیک
به هم را از یکدیگر تشخیص دهد و علّت آن پیرچشمی است که در
عدسی و شبکیه ایجاد میشود .در این اختالل سالمندان بعد از 65
تا  79سالگی نمیتوانند بهخوبی رنگ سبز تیره را از سبز روشن یا
زرشکی را از رنگ قرمز تشخیص دهند ،مث ً
ال ممکن است در و دیوار
متوجه نشود و هنگام عبور از در
هر دو به رنگ کرم باشد و سالمند
ّ
ّ
به دیوار برخورد کند یا اگر فرش روی پله با کف زمین رنگ مشابهی
متوجه شروع پلّه نشود و زمین بخورد.
داشته باشد،
ّ
مشکل تاری دید
در این اختالل سطوح بینائی چشم (مانند عدسی) بهتدریج
تحلیل میرود و کدر میشود .این روند باعث کاهش بینائی میشود.
متوجه مکان اشیا نمیشوند و همه چیز را مات میبینند.
این افراد
ّ

این اختالل هم باعث برخورد فرد با اشیا و در و دیوار میشود و در
روزمره اثر میگذارد .کدورت بینائی ممکن
راه رفتن و انجام امور
ّ
است به علّت بیماریهایی مانند آب مروارید یا آب سیاه و  ...باشد.
مشکل نور
یعنی افزایش نیاز به نور در سالمندان برای انجام کارهایی که
قب ً
ال میتوانستند با نور کمتر انجام دهند .افراد سالمند سه برابر
افراد جوان نیاز به نور دارند ،به همین دلیل افراد مسن تمایل دارند
که خانه را چراغانی کنند ،زیرا با نور کم نمیتوانند خوب ببینند و
خوب ندیدن باعث زمین خوردن میشود .بنابراین بگذارید چراغها
روشن بمانند.
مشکل تلفیقی
مشکلی که در گوش و چشم سالمند بهطور همزمان ایجاد
میشود .سالمندانی که مشکل شنوایی دارند و در درک تصاویر هم
مشکل پیدا کردهاند ،نمیتوانند افراد را بهخوبی بشناسند .اگر قب ً
ال
صدا را نمیشنیدند ،با دیدن فرد او را میشناختند ،ولی با کاهش
بینائی مشکل بیشتر میشود و احتمال سقوط باالتر میرود.
علل سقوط با منشأ بیماریهای مختلف
منشأ مغزی
حرکت بدن همة انسانها از طریق مغز کنترل میشود .اگر این
عضو در اثر بیماریهایی مانند پارکینسون و یا لرزش و پرش اندامها
که در افراد مسن مشاهده میشود -دچار اختالل عملکردی شود،فرد نمیتواند تعادل بدنش را بهخوبی حفظ کند .افزایش سن و پیر
شدن مغز باعث میشود رفلکسهای مغزی هم کاهش یابد و سالمند
نتواند بهموقع در برابر موانع واکنش نشان دهد ،مث ً
ال وقتی ما با یک
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برجستگی روی زمین برخورد میکنیم ،بهطور ناخودآگاه
پاها جمع و بعضی از عضالت منقبض میشوند تا بدن بتواند
با این تغییر تعادل خود را حفظ کند ،در حالیکه این تغییر
حالت در یک سالمند با تأخیر زیادی انجام میشود و باعث
واژگون شدن سالمند خواهد شد .بیمارانی که دچار سکتة
مغزی شدهاند هم همین وضعیت را دارند ،حرکاتشان بسیار
کند است و واکنش آنان بسیار با تأخیر انجام میگیرد.
منشأ نخاعی
احتمال تنگی کانال نخاعی با افزایش سن بیشتر میشود.
در این مواقع فشار روی نخاع زیاد است؛ چنین افرادی وقتی
راه میروند ،دچار سنگینی در لگن ،رانها و پاها میشوند
و بعد از طی کردن صد تا دویست متر متو ّقف میشوند.
تنگی کانال مزمن بهتدریج باعث ضعف عضالت اطراف لگن
و ران میشود .این ضعف قدرت عضالت و واکنش بدن را
کاهش میدهد .در واقع سیستم عصبی -تعادلی نخاع دچار
مشکل میشود.
منشأ مفصلی
در این حالت اندام تحتانی به هر دلیلی دچار کاهش
دامنة حرکتی مفاصل میشود .البته علّت اصلی بروز این
مشکل معموالً آرتروز است .وقتی مفصل حرکت کافی
ندارد ،وضعیتی به خود میگیرد تا دردش کمتر شود .به
همین علّت است که اگر به پای افراد مسن نگاه کنیم،
معموالً
متوجه چرخش داخل پاها میشویم .همین چرخش
ّ
به داخل باعث فشار به مفاصل مجاور میشود و بیمار برای
کم کردن فشار گاهی ممکن است بدن را به جلو پرتاب کند
و اگر این کار را نکند ،احتمال شکستن پا وجود دارد .این
افراد معموالً در سطح صاف مشکل ندارند ،ولی در سطح
ناهموار و شیبدار ضعف آنان کام ً
ال مشهود است.
درد مفصلی باعث میشود عضله کمتر منقبض شود.
کاهش انقباض عضله باعث ضعیف شدن و تحلیل رفتن آن
میشود .بیمارانی که کورتون یا بعضی از داروها را مصرف
میکنند یا مشکالت هورمونی دارند هم دچار ضعف عضالت
میشوند و استعداد بیشتری برای زمین خوردن دارند.
مشکالت گوش و حلق و بینی
بیشتر تغییرات جسمی از چهل سالگی به بعد شروع
میشود .این تغییرات معموالً بهصورت تحلیل در بعضی از
اندامهاست .این روند در گوش هم دیده میشود .اختالل در
تعادل سبب زمین خوردن میشود که در اینجا به سیستم
تعادلی که در گوش وجود دارد ،اشاره میشود .سیستم
تعادلی مربوط است به اوتریکول ،ساکول و مجاری نیمدایره
طی فرآیند ظریف ،پیچید ه و دقیقی سبب میشود
که ّ
ّ
ذرات
در
آن
ت
ل
ع
گاهی
کند.
حفظ
را
خود
تعادل
که فرد
ّ
ذرات
این
و
دارد
قرار
دایره
م
نی
مجاری
در
که
است
ظریفی
ّ
جابهجا و داخل مایع گوش داخلی رها میشود و باعث
سرگیجه و اختالل تعادل در وضعیتهای خاص میشود.
گاهی عوامل ژنتیکی هم در آن نقش دارند .استفاده از
مشروبات الکلی ،سیگار ،فشار خون باال و استرس باعث
تشدید اختالل تعادلی در سالمندان میشود.
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نگاهی ک ّلی به شایعترین علل زمین خوردن در سالمندان
• زمین خوردن در سالمندان معموالً چندعاملی است .شایعترین علل
ممکن است ناشی از اختالالت سیستم اسکلتی -عضالنی باشد .بیماری
آرتروز شایعترین بیماری مفصلی در سالمندان است .خشکی مفاصل و درد
در این بیماری ممکن است باعث زمین خوردن سالمندان شود.
ّ
مهم دیگر -که در سالمندان دیده میشود -تصلب شرایین
• عامل بسیار ّ
است .در این بیماری انعطافپذیری عروق از بین میرود .وقتی عروق چنین
حالتی پیدا میکند و سالمند قصد دارد از حالت خوابیده به نشسته و یا
ایستاده تغییر وضع دهد ،جریان خود به مغز با تأخیر انجام میگیرد .این
روند باعث گیجی و سیاهی رفتن چشم و زمین خوردن میشود .اگر بیمار
دچار فشار خون باال و یا دیابت باشد ،اختالل خونرسانی به مغز بهمراتب
شدیدتر و بیشتر خواهد بود.
• بیماری کمکاری تیروئید هم بیماری شایعی است که میتواند باعث
زمین خوردن سالمند شود .بیمارانی که آرتروز شدید گردن دارند ،با خم و
راست کردن گردن باعث مختل شدن عروق خلفی در همان ناحیه میشوند
و باز هم خونرسانی به مغز اختالل پیدا میکند و فرد دچار عدم تعادل
میشود.
ضد فشار خون
• سرگیجه یکی از عوارض جانبی بعضی از داروهای ّ
و داروهای کنترلکنندة قند خون است .همچنین اگر داروهایی که برای
درمان پروستات استفاده میشوند ،مرتّب مصرف نشوند یا بیش از حد
مصرف شوند ،ممکن است باعث افت فشار خون و به دنبال آن سرگیجه و
عدم تعادل شوند.
• ّ
حسی باید بهسرعت در مغز و مخچه تحلیل شود تا فرد بداند
اطالعات ّ
در چه موقعیتی قرار دارد .این روند در سالمندان ُکند است و همین عامل
باعث میشود که نتوانند بهموقع در برخورد با موانع عکسالعمل نشان دهند
و دچار عدم تعادل شوند و زمین بخورند .افرادی که دچار بیماریهای زوال
عقل میشوند هم در معرض زمین خوردن قرار دارند.
دکتر حسامالدّین اصغرنیا
تخصصی مغز و اعصاب و ستون فقرات
بورد
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،روبهروی پمپ بنزین ،جنب داروخانة دکتر ّ
فخار
تلفن013-33119254 :

راه رفتن و تعادل ما وابسته به گوشها،
چشمها ،پاها و مغز ما هستند .فرایند طبیعی
پیری سالمندان را با خطر زمین خوردن مواجه
میکند .زمین خوردن ازجمله علل شایع و
اغلب نادیده گرفتهشدة آسیبهای دوران
سالمندی است .سالمندان بیدلیل زمین
نمیخورند و اگر به مشکالت ط ّبی ایجادشده
توجه نکنیم ،باز هم شاهد
در دوران سالمندی ّ
این اتّفاق خواهیم بود.
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آرتروز با میانسالی
میآید!

وقتی سن ّ ما زیاد میشود ،بهتدریج
مجموعهای از بیماریها -چه بخواهیم
چه نخواهیم -به سراغمان میآید .درد،
خشکی و محدودیت حرکتی مفاصل و
تورم مفصلی از مشکالتی است که
گاهی ّ
بسیاری از زنان و مردان را در  45تا 65
سالگی ناتوان میکند.
آرتروز (استئوآرتریت) هم ازجمله
دکتر محسن مردانی کیوی این بیماریهاست که میتواند عوارضی
جدی بر سالمت افراد وارد کند و باعث اختالل عملکرد و محدودیت
ّ
ف ّعالیت در برخی میانساالن و سالمندان شود .همچنین هزینههای
زیادی را بر سیستم بهداشت و درمان جامعه تحمیل میکند.
بزرگترین عامل خطر برای بیماری آرتروز افزایش سن است.
مکرر ناشی از
از دیگر عوامل مهم میتوان به ضربههای شدید و ّ
آسیبهای شغلی و چاقی اشاره کرد ،ا ّما نکتة مهم در آرتروز تأثیر
مسبب این
چاقی و اضافهوزن به عنوان یکی از عوامل قابل کنترل ّ
تحمل
بیماری است که افزون بر تأثیر روی مفاصلی که وزن بدن را ّ
میکند مانند زانو ،در ایجاد آرتروز مفاصل دیگر ازجمله مفاصل بین
انگشتان دست نیز نقش دارد.
متخصصان در کنار افزایش سن ،چاقی و آسیبهای
بنا بر نظر
ّ
شغلی و ورزشی در بروز آرتروز میتوان به عوامل مکانیکی و ساختاری
بدن مانند انحراف و بدشکلی سیستم اسکلتی شامل زانوی پرانتزی و
ضربدری ،بیماریهای سیستم غدد و متابولیسم ،اختالل ژنتیکی و
مادرزادی نیز اشاره کرد.
جالب است بدانید که بیماران مبتال معموالً از احساس سایش
و صدای تقتق مفصل شکایت دارند .در موارد شدیدتر نیز بیماری
آرتروز ممکن است به دردهای مزمن و حتّی اختالل در وضع خواب
و روح و روان بیمار منجر شود و عملکرد فردی و اجتماعی وی را
تحت تأثیر قرار دهد.

چه کنیم که آرتروز نگیریم؟
اگر فردی که مبتال به آرتروز خفیف است ،دچار افزایش وزن و
تحرکی دچار ضعف عضالت شود ،آرتروز بهطور قطع
بهدلیل کم ّ
پیشرفت خواهد کرد .اصالح الگوی زندگی شامل تغذیة مناسب
و پیشگیری از اضافهوزن ،رعایت وضع صحیح بدن در ف ّعالیتهای
روزمره ازجمله خودداری از دوزانو و چهارزانو نشستن ،استفاده از توالت
ّ
فرنگی ،محدود کردن دفعات باال رفتن و بهویژه پایین آمدن از پلّه و
غذا خوردن پشت میز به جای نشستن در کنار سفره ازجمله دستورات
شدت آرتروز بکاهد.
ساده و قابل اجرایی است که میتواند از پیشرفت و ّ
همچنین انجام ورزشهای مناسب میتواند در به تأخیر انداختن بروز
این بیماری کمککننده باشد .حتّی کاهش پنج کیلوگرم از وزن ممکن
است تا حدود  50درصد از فشار روی مفاصل زانو را کم کند.
از پیادهروی غافل نشوید!
طب فیزیکی به مبتالیان آرتروز این
نکتة قابل توصیة
ّ
متخصصان ّ
است که پیادهروی یکی از مناسبترین ورزشها در مبتالیان به
آرتروز زانو است ،ا ّما باید از حرکت روی سطوح شیبدار بهویژه سر
پایینی پرهیز شود .همچنین دوچرخة ثابت با ارتفاع بلند صندلی به
تحمل میشود و
دلیل اینکه بخشی از وزن بیمار با صندلی دوچرخه ّ
از فشار بر زانوها میکاهد ،بهخصوص در افراد چاق مناسبتر است.
دربارة استفاده از وسایل ورزشی ثابت -که قابلیت تنظیم براساس
شرایط فیزیکی بیماران را ندارند -ازجمله وسایل نصبشده در
توجه داشت که این لوازم در برخی افراد بهخصوص
پارکها باید ّ
بیماران سالمند ممکن است آسیبرسان باشد .البته پژوهشهای
جدید کاربرد ورزشی به نام تایچی در سالمندان و بهویژه مبتالیان
به آرتروز و پوکی استخوان را مورد تأکید قرار داده است.
جراحی
درمان توانبخشی در کنار ّ
جراحی معموالً در مواردی که
به گفتة
ّ
متخصصان ّ
طب فیزیکی ّ

39

آرتروز شدید باعث اختالل در ف ّعالیت بیمار شده باشد و مشکالت
غیرجراحی پاسخ نداده باشد ،در نظر گرفته
بیمار به درمانهای
ّ
جراحیهای نواحی آرتروزی مهم
در
که
مواردی
میشود .یکی از
ّ
است ،در نظر گرفتن یک دورة مناسب توانبخشی قبل و پس از
جراحی است که شامل آموزش بیماران ،تمریندرمانی و
اعمال ّ
بهکارگیری روشهای مختلف فیزیوتراپی است.
نباید فراموش کرد که هدف کلّی از درمانهای متن ّوع فیزیکی
و دارویی در مبتالیان به آرتروز کاهش درد ،حفظ یا بهبود حرکت
مفصلی و عملکرد آن و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی بیمار است،
ا ّما اثرات کاهش وزن در افراد چاق ،ورزشهای هوازی (آیروبیک)،
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ورزشهای آبی و تمرینات مقاومتی و تقویتی در پیشگیری از آرتروز
و کند کردن روند پیشرفت بیماری کام ً
ال ثابت شده است و به افراد
مبتال به آرتروز توصیه میشود.
دکتر محسن مردانیکیوی

متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ آرتروسکوپی شانه و زانو و صدمات
ّ
ورزشی ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ اول
تلفن013-33125776 :

www.dr-mardani.ir

روابط اجتماعی ضعیف موجب پوکی
استخوان در سالمندان میشود!

کار با رایانه از اختالل شناختی
سالمندان جلوگیری میکند!

ایرنا :در تحقیقی که روی بیش از یازده هزار زن یائسة ساکن
آمریکا انجام گرفت ،مشخّ ص شد که کاهش تراکم موا ّد معدنی در
استخوانها با فشار اجتماعیای که به فرد وارد میشود ،ارتباط
دارد و روابط اجتماعی ضعیف موجب پوکی استخوان در سالمندان
میشود .فشار اجتماعی معیاری برای اندازهگیری میزان تعامالت و
روابط منفی در اجتماع است .عالوه بر این مشخّ ص شد که ضعف
استخوانها با ف ّعالیتهای اجتماعی ضعیف رابطه دارد.
بر اساس این تحقیق فشار اجتماعی بیشتر ،موجب کاهش موا ّد
معدنی در استخوانهای لگن ،مهرههای کمر و گردن ران میشود.
زنان بررسیشده با اعداد  ۴تا  ۲۰امتیازبندی شد
فشار وارد بر ِ
و هرچه این عدد بزرگتر باشد ،میزان فشار اجتماعی وارد
شده بر آنان نیز بیشتر است .در این تحقیق مشخّ ص شد که
یک واحد افزایش امتیاز فشار اجتماعی با از دست رفتن ۰.۰۸
درصد از تراکم موا ّد معدنی در استخوان گردن ران ۰.۱۱ ،درصد
در استخوانهای لگن و  ۰.۰۷درصد در مهرههای کمر ارتباط
دارد .همچنین ف ّعالیتهای اجتماعی کمتر با کاهش تراکم موا ّد
معدنی در استخوانهای لگن و گردن استخوان ران ارتباط دارد.
استخوانها از فیبرهای کالژن و موا ّد معدنی تشکیل شدهاند .از
بدو تولّد تا اوایل بیست سالگی سلولهای استخوانی با جذب موا ّد
مغذی و معدنی رشد میکنند و متراکم میشوند .معموالً اوج تراکم
استخوانها در بیست سالگی است .رشد و توسعة استخوانها تا
حدود  ۲۵سالگی ادامه دارد و پس از آن بهندرت کاهش مییابد.
پس از  ۴۵سالگی و با افزایش سن تراکم استخوانها بهتدریج
کاهش مییابد و کلسیم الزم برای بدن از ذخیرة استخوانها
تأمین میشود.
کاهش تراکم استخوانها با افزایش سن کام ً
ال طبیعی است،
تحرکی ،عدم استفاده از موا ّد حاوی
ولی برخی عوامل از قبیل کم ّ
کلسیم ،کاهش ویتامین  Dدر بدن ،ابتال به بیماریهای خاص
مانند سرطان ،استفاده از داروهای استروئیدی ،یائسگی زودرس
(کمتر از  ۴۵سال) ،استعمال دخانیات ،کاهش استروژن در بدن
و شرایط پزشکی خاص مانند پرکاری تیروئید ،بیماری سلیاک،
نارسایی مزمن کلیه و آرتریت این فرایند را تسریع میکند.
گزارش کامل این تحقیق در نشریة & Epidemiology
 Community Healthمنتشر شده است.

ایرنا :پژوهش اخیر محقّقان کلینیک مایو در آریزونا نشان میدهد که
استفاده از رایانه و ف ّعالیتهایی مانند بازیهای رایانهای و شبکههای
اجتماعی احتمال ابتال به اختالل شناختی را در سالمندان کاهش میدهد.
قابلیتهای ذهنی بهمرور و با افزایش سن کاهش مییابند و این
کام ً
ال طبیعی است ،ولی ف ّعالیتهایی وجود دارند که این روند را ُکند
میکنند .بررسیهای جدید نشان میدهد که وقت گذراندن با رایانه
و انجام اموری مانند بازیهای رایانهای و شبکههای اجتماعی یکی از
مواردی است که احتمال ابتال به اختالل شناختی خفیف ( )MCIرا
کاهش میدهد .اختالل شناختی خفیف حالتی بین کاهش شناختی
مرتبط با سن و زوال عقل است .این حالت با عوارضی مانند فراموشکردن
امور و موضوع گفتگو و تمرکز و غرق شدن در افکار همراه است .این
حالت میتواند در همین مرحله باقی بماند یا به زوال عقل تبدیل شود.
احتمال ابتال به زوال عقل در افرادی که اختالل شناختی خفیفی دارند،
بهمراتب بیشتر است .انتخاب شیوة زندگی سالم ،ورزش و ف ّعالیتهای
ذهنی از مهمترین روشهای پیشگیری از زوال عقل محسوب میشود.
استفاده از رایانه یکی از مهمترین روشهای تحریککنندة مغز است
که شامل بازیهای رایانهای و ف ّعالیت در شبکههای اجتماعی میشود.
محقّقان با بررسی بیش از دو هزار داوطلبی که در دهة هفتاد زندگی
خود بهسر میبرند ،دریافتند که کار با رایانه در میانسالی و سالمندی
احتمال ابتال به اختالل شناختی خفیف را  ۳۷درصد کاهش میدهد.
ف ّعالیتهای اجتماعی ،حل کردن جدول و بازیهای گروهی احتمال
اختالل شناختی خفیف را بیست درصد کاهش میدهد .همچنین
صنایع دستی یا مهارتهای دستی دیگر احتمال ابتال به اختالل
شناختی خفیف را  ۴۲درصد کاهش میدهد .نتایج این پژوهش در
نشریة  American Academy of Neurologyمنتشر شده است.

بهداشت داهن و دندا ن

مجلة پزشکی

شهریور  -مهر 98

40

افسردگی

بعد از کشیدن دندانها!

امروزه کشیده شدن دندان برای بسیاری
از افراد ،اتّفاقی دردناک و افسردگیآور
است .افسردگی بعد از کشیدن دندان در
دنیا رایج است .بررسیهای معتبری وجود
دارد که نشان میدهد بین بیدندانی،
افسردگی و حتّی اضطراب ارتباط وجود
دارد .چندین پژوهش به این نتیجه
رسیدهاند که کشیدن دندانها میتواند
دکتر علی مرسلی
افسردگیزا باشد!
مهمترین علّت از دست رفتن دندانها پوسیدگی است .مشکالت
لثه و ضربه به دندانها علّتهای دیگر از دست رفتن دندانها هستند.
در نهایت خطاهای درمانی و عوارض ناخواسته مانند شکستگی ریشه
هم میتواند علّت از دست رفتن دندانها باشد .طبیعی است کسی
که دندانش کشیده میشود ،از این قضیه بسیار دلخور و ناراحت
ش یافته است
باشد؛ مخصوصاً در عصر حاضر که امید به زندگی افزای 
متوسط عمر بشر باالی هفتاد سال
(در جهان امروز در سال 2018
ّ
اهمیت زیادی دارد و از دست رفتن دندانها
است) ،حفظ دندانها ّ
در سنین پایین تأسفآور است.
متخصصان درمان ریشه یا اندودنتیستها گروهی از دندانپزشکها
ّ
هستند که در بسیاری از مواقع در زمینة کشیده شدن یا درمان یک
دندان در ّ
خط اول تصمیمگیری قرار دارند.
بسیاری از مراجعان ما کسانی هستند که با امیدواری بسیار برای
اینکه دندان خود را نجات دهند و حفظ کنند ،به ما مراجعه میکنند.
در مواردی این دندانها به دالیل مختلف قابل نگهداری نیستند یا
بنا به مصالحی کشیده شدن و جایگزینی آنها بیش از حفظ آنها به
نفع بیماران است .وقتی این تشخیص را به بیماران میگوییم ،گاهی

خیلی ناراحت و افسرده میشوند و تص ّور میکنند که دنیا به آخر
رسیده است .ما همیشه بالفاصله بعد از مطرح کردن این تشخیص
دربارة درمانهای جایگزین با بیماران صحبت میکنیم .هرچند که
این درمانهای جایگزین را ممکن است خود ما بهعنوان اندودنتیست
ارائه نکنیم ،ولی به مراجعان ما کمک میکند که احساس بهتری
تأسف
داشته باشند و برای از دست رفتن دندان خود کمتر احساس ّ
کنند.
وقتی با بیماران دربارة درمانهای جایگزین صحبت میکنیم،
معموالً اولین گزینه بهعنوان بهترین گزینه ایمپلنت است .البته در
حال حاضر ایمپلنتها درمانهای ارزانی نیستند یا حداقل درمان
ارزانی به نظر نمیرسند (هرچند که ما دندانپزشکها معتقدیم که
در طول زمان این هزینه جبران میشود) ،ا ّما مسئلة مهمتر زمان
انجام درمان ایمپلنت است .برای خیلی از آدمها زمان به نتیجه
مهمی است ،مخصوصاً وقتی بیدندانی
رسیدن درمان ،شاخص بسیار ّ
اهمیت دوچندانی مییابد.
در ناحیة زیبایی باشد ،قضیة زمان ّ
مهم این است که مراجعان بدانند که درمانهای مو ّقت میتواند
این مشکل را برطرف کند ،بنابراین نگرانی در مورد طول کشیدن
زمان درمانهای ایمپلنت بیمورد است .امروزه تکنیکهای جدید
مدتزمان به نتیجه رسیدن درمانهای ایمپلنت و پروتز جایگزین
ّ
بیدندانی را بسیار کاهش داده است و بیماران بسیار سریعتر از
گذشته میتوانند بیدندانی خود را درمان کنند.
برخی از بیماران با تعداد زیادی پوسیدگی و دندانهای خراب
به دندانپزشکان مراجعه میکنند .به دالیل زیادی مانند نداشتن
وقت ،ترس ،بارداری یا مشکالت مالی و  ...ممکن است این آدمها
نتوانسته باشند از درمانهای دندانپزشکی بهرهمند شوند یا حتّی
مراقبت کافی از دندانهایشان کرده باشند .برخی دیگر از این شاکی
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بچگی به دندانپزشک مراجعه کردهاند،
هستند که تمام عمرشان از ّ
ولی همچنان دندانهای خرابی دارند و از وضع سالمت دهانشان
راضی نیستند .این افراد از اینکه اینهمه مشکالت دندانی دارند،
ناراحت و افسرده میشوند .ما معموالً سعی میکنیم مشکالت این
دسته از افراد را طبقهبندی کنیم .اول مشکالت سادهتر را حل کنیم
و بعد به سمت درمان مشکالت پیچیدهتر برویم .در خالل توضیح
درمانها بر قابلحل بودن مشکالت تأکید میکنیم و سعی میکنیم
که روحیة بیمار را نیز باال ببریم.
افسردگی بعد از کشیده شدن دندان طبیعی است .ما بهعنوان
دندانپزشک احساس شما را از کشیده شدن دندانتان درک
میکنیم .بعضی از مراجعان ما احساسی مانند قطع عضو دارند.
بعضی نگران پیری هستند و کشیده شدن دندان را نمادی از پیر
شدن تلقّی میکنند .ما در این مواقع به شما توضیح میدهیم که با
از دست رفتن یک یا چند دندان دنیا به آخر نمیرسد .دنیای ما پر از
بدشانسیها و خوششانسیهاست .بسیاری از امور در دنیا از کنترل
ما خارج هستند یا حداقل خارج شدهاند .ما ممکن است دندان خود
را از دست بدهیم ،ولی در دنیای امروز از دست رفتن دندان مشکل
قابل حلّی است .مشکالت خیلی بزرگتری در زمینة سالمتی و
زندگی وجود دارند که از کشیده شدن دندانها بسیار پیچیدهتر
و حلنشدنیتر هستند .بیشتر دندانهای ازدسترفته درنهایت با
دانش و ف ّناوری امروز جایگزین میشوند ،پس بهتر است که اجازه
ندهیم افسردگی به دنبال از دست رفتن دندانها ما را غمگین و
روان ما را تباه کند.
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با از دست رفتن یک یا چند دندان
دنیا به آخر نمیرسد .دنیای ما پر از
بدشانسیها و خوششانس 
یهاست.
بسیاری از امور در دنیا از کنترل ما

خارج هستند یا حداقل خارج شدهاند.
ما ممکن است دندان خود را از دست
بدهیم ،ولی در دنیای امروز از دست

رفتن دندان مشکل قابل ح ّلی است.

دکتر علی مرسلی
متخصص درمان ریشه
ج ّراح دندانپزشک،
ّ
نشانی :کرج ،خیابان شهید بهشتی ،ساختمان پزشکان نور ،طبقۀ
پنجم ،واحد  20تلفن026-34486484 :

خطر نشت جیوه از دندان بیمارانی که امآرآی میشوند!
دندانه :پژوهشگران کشف کردهاند که کاربرد یک نوع دستگاه
امآرآی بسیار نیرومند -که در تعدادی از بیمارستانهای تحقیقاتی
بریتانیا نصب شده -گاه باعث نشت جیوه از دندانهای پر شده با
ما ّدة فل ّزی پر کردن دندان (آمالگام) میشود و در زمینة خطرات آن
هشدار دادهاند.
پژوهشی که نتایج آن در نشریة رادیولوژی انگلستان منتشر
شده ،اثبات کرده که قرار گرفتن در معرض این نوع دستگاهها به
مدت بیست دقیقه کافی است تا از دندانهای پر شده با آمالگام
ّ
سمی خارج شود .این محقّقان در عین حال تأکید
نقرهایرنگ ما ّدة ّ
میکنند که برای گرفتن نتیجة قطعی دربارة خطرات این فرایند به
بررسیهای بیشتری نیاز است.
با وجود هشدار کارشناسان رادیولوژی ،انجمن دندانپزشکان
بریتانیا گفته است که آمالگام فل ّزی کام ً
ال بیخطر است و در حدود
صدوپنجاه سال بهعنوان ما ّدهای برای ترمیم دندان بهکار رفته است.
به گفتة این انجمن ایمنی و استحکام این ما ّده به اثبات رسیده
و هنوز هم بهترین ما ّده برای بسیاری از مشکالت دندان است.
موجهی برای کنار گذاشتن
این انجمن تأکید کرده که هنوز دلیل ّ
این ما ّده در دست نیست ،مگر در بیمارانی که قطعاً نسبت به آن
حساسیت دارند که البته بسیار نادر است .در عین حال ،انجمن
ّ
دندانپزشکان بریتانیا پذیرفته است که در صورتی که احتمال بروز
خطراتی در این زمینه وجود داشته باشد ،باید به تحقیقات ادامه داد.

در سالهای اخیر استفاده از موا ّد کامپوزیتی و سرامیکی برای پر
کردن دندان گسترش یافته ،ا ّما هنوز هم آمالگام فل ّزی مورد استفاده
قرار میگیرد.
دکتر سلیم ییلماز از دانشگاه آکدنیز ترکیه شصت دندان پر شده
با آمالگام فل ّزی را -که کشیده شده بود -آزمایش کرد .برای این
منظور او تعدادی از این دندانها را در معرض اسکنر امآرآی معمولی
که کمقدرت است -و تعدادی را در معرض اسکنر امآرآی تسال -کهبهمراتب قویتر است -قرار داد .نتیجة آزمایش نشان داد که میزان
جیوة آزادشده در دستة دوم دندانها بهمراتب بیشتر از دستة اول
بود .در عین حال مشخّ ص نیست که آیا مقدار جیوة خارجشده -که
حدود  ٠.٧واحد در یک میلیون است -برای سالمت فرد زیان دارد
یا نه؟
معینی وارد بدن انسان شود ،میتواند باعث
اگر جیوه به مقدار ّ
مسمومیت شود و به همین دلیل هم پارلمان اروپا تصویب کرده که
استفاده از آمالگام حاوی جیوه باید بهتدریج کنار گذشته شود .البته
انگیزة پارلمان اروپا حفاظت از محیط زیست بوده است .با وجود
هشدار در زمینة خطرات احتمالی دندانهای حاوی آمالگام فل ّزی،
پژوهشگران تأکید کردهاند که امآرآی معمولی باعث آزاد کردن جیوه
نمیشود و هیچ خطری ندارد و نگرانی فقط به احتمال خطر ناشی از
آزاد شدن جیوه در صورت استفاده از دستگاه جدید امآرآی مربوط
میشود.
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دندانپزشکی با روش آرامبخشی و بیهوشی
عمومی در کودکان

کلمة درمان دندانپزشکی با روش بیهوشی
عمومی یا آرامبخشی معموالً برای والدین
نگرانی ایجاد میکند .حتّی بسیاری از
والدین به دلیل ترس از بیهوشی ،درمان
مدتها به تعویق
دندانهای فرزندشان را ّ
میاندازند که این تعویق درمان و پیشرفت
پوسیدگیها و گاه ایجاد آبسههای دندانی
بهمراتب بیمار را با خطرات بیشتری مواجه
دکتر آتوسا جانشین
سن بسیار
میکند .بنابراین در کودکان با ّ
خاص ذهنی و فیزیکی -که قادر به
کم و یا کودکانی با مشکالت
ّ
همکاری در مطب نیستند -درمانهای دندانپزشکی باید به شیوة
آرامبخشی یا بیهوشی در مراکز مج ّهز و با امکانات کافی و با حضور
متخصص بیهوشی انجام شود .در مطلب زیر سعی شده که به
ّ
سؤاالت رایج دندانپزشکی با روش آرامبخشی و بیهوشی در کودکان
و نگرانی والدین آنها پاسخ داده شود.
درمان دندانپزشکی با روش بیهوشی یا آرامبخشی برای
چه کودکانی تجویز میشود؟

سن کم
• کودکان با ّ
سن کودک زیر سه سال باشد و هنوز توانایی برقراری ارتباط
اگر ّ
و همکاری با دندانپزشک را پیدا نکرده باشد ،درمانهای دندانپزشکی
وی با روش بیهوشی انجام میشود .البته شاید کارهای سادهای مانند
م ساده در محیط مطب برای
فلورایدتراپی و یا انجام یک یا دو ترمی 
این کودکان -در حالی که در آغوش والدینشان قرار گرفته باشند-
ممکن باشد .کودکی که دندانهای خراب بیشتری دارد و به کارهای
درمانی پیچیدهتر از قبیل عصبکشی و یا قرار دادن روکش دندان
شیری و یا ترمیمهای وسیعتری نیاز دارد ،این درمانها به دلیل

مطب دندانپزشکی
سن کم وی در محیط
عدم همکاری کودک و ّ
ّ
ممکن نیست.
• کودکان با ناتوانیهای ذهنی یا جسمی
در کودکان ناتوان مخصوصاً در شرایطی که به کارهای دندانپزشکی
پیچیده نیاز باشد ،درمانهای دندانپزشکی با روش بیهوشی عمومی
یا آرامبخشی درمان باکیفیتتر و ایمنتری را برای کودک به دنبال
دارد.
• کودکان با ترس و اضطراب زیاد
حد امکان نباید به شکلگیری نگرش
انجام کارهای دندانپزشکی تا ّ
منفی نسبت به دندانپزشکی در ذهن کودک منجر شود .کودکانی
که ترس ،اضطراب و مقاومت شدیدی را از خود بروز میدهند و
روشهای مختلف کنترل رفتاری با آنها در مطب با شکست مواجه
مهمی دارند ،نامزد دندانپزشکی با
میشود و نیازهای دندانپزشکی ّ
شیوة آرامبخشی یا بیهوشی هستند.
تفاوت دندانپزشکی با بیهوشی کامل و روش آرامبخشی
چیست؟

انتخاب اینکه برای کودک از روش بیهوشی یا آرامبخشی استفاده
شود ،کام ً
متخصص کودکان و پزشک
ال برعهدة دندانپزشک
ّ
متخصص بیهوشی است .معموالً برحسب تعداد دندانهای نیازمند
ّ
مدت مورد نیاز برای
درمان ،وضعیت سالمت عمومی کودک و طول ّ
درمان تصمیمگیری الزم انجام میگیرد.
در اغلب موارد برای کارهای دندانپزشکی -که تعداد کمتری از
مدتزمان کوتاهتری مورد نیاز است -از
دندانها را شامل میشود و ّ
شیوة آرامبخشی استفاده میشود .داروهای سدیشن در این روش

43

هم استفاده میشوند ،ولی لولة تن ّفسی وجود ندارد و کودک خودش
نفس میکشد ،به همین دلیل این روش برای کارهای زیر یک ساعت
مدتزمان طوالنیتر از بیهوشی
کاربرد دارد .برای کارهای نیازمند ّ
عمومی استفاده میشود.
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انجام شود و در مطبهای دندانپزشکی نباید درمان دندانپزشکی
تحت شرایط آرامبخشی انجام شود.
قبل از انجام عمل دندانپزشکی با روش بیهوشی عمومی
یا آرامبخشی چه مالحظاتی الزم است؟

امتناع از انجام درمان دندانپزشکی با روش بیهوشی چه
متخصص کودکان مراجعه
 در مرحلة اول شما باید به دندانپزشک
ّ
عواقبی دارد؟
کنید و معاینة کامل دندانهای کودک انجام شود و درمانهای مورد
متخصص کودکان برای کودک شما تشخیص
اگر دندانپزشک
متخصص کودکان شما را
نیاز وی مشخّ ص گردد .سپس دندانپزشک
ّ
ّ
است،
داده
را
بخشی
م
آرا
یا
بیهوشی
شیوة
با
دندانپزشکی
درمان
متخصص بیهوشی و پزشک
برای انجام مشاورههای الزم نزد پزشک
ّ
یعنی یکی از موارد عدم همکاری کودک ،ناتوانی ذهنی یا جسمی و
متخصص کودکان خواهد فرستاد .همچنین آزمایش خون مورد نیاز
ّ
سن کم کودک وجود داشته است .حال اگر برای درمان دندانهای
برای بررسی وضعیت سالمت کودک انجام خواهد شد.
یا ّ
پوسیده بهموقع اقدام نشود و پوسیدگیها پیشرفت کند ،بهمرور
 حتماً قبل از انجام بیهوشی و در هنگام مشاورة بیهوشی برای
زمان آبسههای دندانی و درد ایجاد خواهد شد که میتواند برای
انجام درمانهای دندانپزشکی باید تاریخچة مصرف هرگونه دارو،
دندانهای دائمی جایگزین خطرناک باشد و شاید به کشیدن تعداد
سابقة آلرژیها و بیماریها و حتّی مصرف داروهای گیاهی را به
متخصص کودکان ّ
زیادی از دندانهای شیری نیاز باشد .درنتیجه هم باعث کاهش
اطالع دهید.
پزشک
و
بیهوشی
ص
متخص
ّ
ّ
توانایی غذا خوردن کودک میشود و
 کودک نباید در روز عمل
هم باعث رویش نابجای دندان دائمی
سرماخورده باشد .وجود سرفه و آبریزش
و نیاز به درمانهای ارتودنسی در آینده مزیّت
ّ
مهم دندانپزشکی به شیوة بیهوشی این است بینی و تب موجب مؤکول شدن عمل به
که تمامی درمانهای مورد نیاز کودک تنها در همان
خواهد بود .از طرف دیگر آبسههای
روز دیگری خواهد شد .بنابراین والدین
یک جلسة بیهوشی انجام خواهد شد.
دندانی برای سالمت کودک هم زیانبار
حد امکان از
باید مواظب باشند که تا ّ
است ،چراکه این آبسههای حا ّد دندانی
سرماخوردگی کودک جلوگیری شود.
حتّی میتواند به فضاهای صورت منتشر شود و کودک را راهی
 حتماً دستورالعملهای پزشک دربارة خوردن و نوشیدن را
بیمارستان کند .درنتیجه ترمیم کامل دندانها باعث بهبود کیفیت
قبل و بعد از عمل دنبال کنید .کودک باید حتماً قبل از انجام عمل
زندگی کودک و ارتقای سالمت بدنی وی خواهد شد.
ناشتا باشد و هشت ساعت قبل از عمل شیر و غذاهای جامد مصرف
مهم دندانپزشکی به شیوة بیهوشی این است که تمامی
نکرده باشد .توضیحات الزم دربارة شرایط ناشتا بودن در روز مشاورة
مزیّت ّ
انجام
بیهوشی
جلسة
یک
همان
در
تنها
کودک
نیاز
مورد
درمانهای
خاص هر کودک بهطور کامل به والدین
بیهوشی برحسب وضعیت
ّ
خواهد شد.
داده خواهد شد.
آیا درمانهای دندانپزشکی در شرایط بیهوشی عمومی یا
آرامبخشی میتواند برای کودک خطرناک باشد؟

بیهوشی عمومی و آرامبخشی درصورتیکه در مراکز معتبر و
متخصص بیهوشی و با در نظر گرفتن
مج ّهز و تحت نظر پزشک
ّ
کامل شرایط کودک مانند سن ،وزن و سابقة بیماریها انجام شود،
هیچگونه عارضهای مانند تأثیر روی هوش ،رشد یا حافظة کودک
نخواهد داشت.
کودک شما بعد از دندانپزشکی با بیهوشی عمومی یا آرامبخشی
طی دو تا سه ساعت پس از اتمام کار از بیمارستان ترخیص میشود
ّ
و نیاز به بستری شدن در بیمارستان نیز نیست ،مگر در شرایطی که
کودک دارای بیماریهای زمینهای و یا اختالالت جسمی و ذهنی
مدتی در بیمارستان
خاص باشد که با نظر
متخصص بیهوشی برای ّ
ّ
تحت نظر قرار میگیرد.
درمان دندانپزشکی با روش بیهوشی عمومی یا
آرامبخشی را چه کسی و در کجا باید انجام دهد؟

این درمانها را باید حتماً
متخصص دندانپزشکی کودکان انجام
ّ
متخصص بیهوشی و تکنیسین بیهوشی در تمام
دهد و الزم است که
ّ
مدت انجام کار و ریکاوری در محیط حضور داشته باشند.
ّ
بر طبق بخشنامة مص ّوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
کارهای دندانپزشکی با روش بیهوشی عمومی یا آرامبخشی صرفاً
جراحی محدود دارای امکانات الزم
باید در بیمارستانها و مراکز ّ

پساز انجام درمان دندانپزشکی با روش بیهوشی عمومی
یا آرامبخشی چه مالحظاتی ضرورت دارد؟

کودک پساز انجام درمان با شیوة بیهوشی یا آرامبخشی ممکن
است کمی خوابآلود باشد و ممکن است الزم باشد که کودک را
تا خانه در آغوش بگیرید .پس بهتر است که دو بزرگسال در حین
درمان همراه کودک باشند تا کام ً
ال از کودک مراقبت کنند.
تغذیة کودک باید با مایعات شروع شود و پس از آن در صورت
تحمل مایعات ،کمکم غذاهای نرم به کودک داده شود .اغلب در
ّ
فردای روز عمل تغذیة عادی شروع میشود و کودک به وضعیت
معمول قبل از عمل برمیگردد .به فرزند خود اجازه دهید که پس از
عمل در خانه استراحت کند .او احتماالً از روز بعد از عمل به حالت
کام ً
ال طبیعی خود برمیگردد .پس از درمان ،تمام عوامل خطری
که سبب ایجاد پوسیدگی در کودک بوده ،باید حذف شود و رعایت
بهداشت و تغذیة کودک طبق دستورات دندانپزشک باید بهبود یابد.
فلورایدتراپی هر سه ماه یکبار و ویزیتهای ّ
منظم دندانپزشکی باید
انجام شود تا از پوسیدگیهای آتی جلوگیری شود.
دکتر آتوسا جانشین
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان و ارتودنسی پیشگیری
ّ
استادیار دانشکدة دندانپزشکی گیالن

Instagram: dr.atousajaneshin

نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،کوچة عسگری ،کوچة بنفشه ،ساختمان
حکیم تلفن09307742159 -013-32125934 :
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دالیل و درمان

دندانقروچه
(براکسیزم)

بیشتر افراد احتماالً دندانقروچه و سائیدن دندانها روی هم را تجربه کردهاند .سائیدن معمول دندانها
که نام علمی آن براکسیزم است -معموالً آسیبی ایجاد نمیکند ،ا ّما اگر این سائیدن ادامه پیدا کند،مشکلزا خواهد شد و سالمت دهان را به خطر میاندازد.

دکتر کتایون کاشانی

چرا افراد دندانهایشان را روی هم میسابند؟
اغلب سائیدن دندانها به علّت استرس و اضطراب است .همچنین
این مشکل با اختالالت خواب مثل آپنه (وقفة تن ّفسی در خواب) در
ارتباط است.
چطور میتوانیم از وجود سائیدن دندان خود در
شب ّ
مطلع شویم؟
چون سائیدن دندانها اغلب در طول خواب شبانه اتّفاق میافتد،
بیشتر افراد از آن ّ
اطالع ندارند ،ا ّما سردر ِد مداوم و گنگ یا درد
مفصل فک  -زمانی که صبح از خواب بیدار میشوید -گویای
وجود براکسیزم است .اگر شک به براکسیزم دارید ،با دندانپزشک
خود مشورت کنید .دندانپزشک دهان و مفصل ّ
فک شما را از
نظر براکسیزم معاینه میکند .درد ،عالئم سایش روی دندانها و
حساسیت دندانها نشانة براکسیزم است.
ّ
چرا سائیدن دندانها مضر است؟
در بعضی موارد ،سائیدن مزمن دندانها منجر به ترک خوردن
دندانها ،لق شدن یا از دست دادن آنها میشود که در این صورت
درمانهای جایگزین کردن دندان ،مثل عصبکشی و روکش کردن
و یا ایمپلنت دندانهای آسیبدیده الزم است .در موارد سایشهای
شدید ،نه تنها دندانها از بین میروند ،بلکه مفصل فک نیز دچار
سایش ،تغییر شکل و درد میشود.
برای از بین بردن مشکل سایش دندانها چه
میتوان کرد؟
در مرحلة اول دندانپزشک با محافظهای دهانی و دندانی -که برای

استفاده در شب ساخته شدهاند -جلوی آسیب بیشتر را میگیرد.
چنانچه استرس عامل ایجاد دندانقروچه باشد ،از دندانپزشک خود
برای رفع آن راهنمایی بگیرید .تمرینات ریلکسیشن ،ورزش ،مشاوره
یا داروهای شلکنندة عضالنی در رفع این مشکل مؤثّرند .چنانچه
اختالل خواب موجب دندانقروچه باشد ،درمان اختالل خواب مؤثّر
است.
توجه به آنها مانع دندانقروچه میشود:
نکاتی که ّ
 موا ّد غذایی حاوی کافئین مثل کوال ،شکالت و قهوه را از برنامة
غذایی خود حذف کنید.
 مصرف موا ّد الکلی را متو ّقف کنید .سایش دندان بعد از مصرف
الکل افزایش مییابد.
 جویدن ته مداد یا خودکار یا هر شئ غیرغذایی را کنار بگذارید.
آدامس نجوید ،زیرا عضالت ف ّکی را به دندانقروچه کردن عادت
میدهید.
 به خودتان آموزش دهید که دندانهایتان را روی هم نسابید.
متوجه شدید که در طول روز دندانهایتان را روی
چطور؟ چنانچه
ّ
هم سایش میدهید ،نوک زبانتان را بین دندانهایتان قرار دهید .این
تمرین به زبانتان آموزش میدهد که عضالت ف ّکی را ریلکس کنید.
 شبها با قرار دادن حولة گرم روی مفصل ّ
فک جلوی سوراخ
گوش ،عضالت فک را ریلکس کنید.
دکتر کتایون کاشانی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی ،زیبایی و ایمپلنت
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،روبهروي داروخانة شبانهروزي گلسار،
ساختمان زكرياي رازي ،طبقة پنجم تلفن013-۳۲۱۱۶۶۴۲ :

