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ّ
امام صادق علیهالسالم فرمودند:

هرکه رد چهار موقع مالک نفس خود باشد ،خدا وند متعال آتش را رب جسم او حرام مىکند:
• هن گام رافه و توسعه زندگى
خ
س
ست
ت
ت
نگ
• هن گام ى و د ى
•هن گام اشتها و آرزو
•هن گام خشم و غضب

وسائلالشیعه
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ارتباط سرطان کبد
با بهداشت دهان!

همانژیوم کبد
گاهی بیمارانی مضطرب با گزارش سونوگرافی مراجعه
میکنند که در سونوگرافی آنان به توده یا تودههایی
با احتمال همانژیوم در کبد اشاره شده است .همانژیوما
شایعترین تومور خوشخیم کبد است .شیوع آن در
سن شیوع آن  ۴۵سالگی
خانمها سه برابر آقایان است و ّ
اهمیت بالینی ندارند ،ولی
است .همانژیومهای کوچک ّ
همانژیومهای کاورنو (غاری) بزرگ ممکن است نیاز به
جراحی داشته باشند .آنها معموالً کوچکتر از
دخالت ّ
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده پنج سانتیمتر و منفردند و در هر دو لوب کبد بهطور
یکسان دیده میشوند.
عالئم همانژیوم کبد
همانژیوم کبد معموالً بدون عالمت است و در سونوگرافی بهطور تصادفی یافت
میشود .البته در صورتی که بزرگ باشد ،درد مبهمی در ناحیة فوقانی و راست
شکم ایجاد میکند .رشد سریع ،ترومبوز (لخته شدن خون) و گاه پارگی آن عالمت
ایجاد میکند و نیاز به دخالت اورژانسی دارد ،ا ّما پارگی ناگهانی و خودبهخودی آن
بسیار نادر است .تستهای کبدی و تومورمارکرها معموالً نرمالاند .در اکثر موارد
سیتیاسکن شکم و ام آر آی به تشخیص کمک میکند .بیوپسی این ضایعات به
دلیل خطر خونریری توصیه نمیشود.
سیر طبیعی این ضایعات خوشخیم است و در طول زمان ثابت میماند و
احتمال پارگی آن بسیار کم است .در صورت رشد و ایجاد عالمت الزم است این
ضایعات برداشته شوند .تغییرات بدخیمی گزارش نشده است .بیماران بدون عالمت
جراحی دارد .گاهی
را باید تحت نظر گرفت .پارگی و تغییر واضح در اندازه نیاز به ّ
رزکسیون (برداشتن ضایعه) برای تشخیص قطعی الزم لست.
همانطور که اشاره شد در صورت بدون عالمت بودن میتوان فرد را تحت نظر
قرار داد و از سونوگرافی برای پیگیری بیمار استفاده کرد .همانژیومهای کبدی
دوازده درصد تومورهای کبدی کودکان را تشکیل میدهند و در این سنین ممکن
متعدد دیده شوند .نوع بزرگ آن ممکن است بدلیل شانت خون
است در ارگانهای
ّ
باعث نارسایی قلب در کودکان شود و در صورت عالمتدار بودن حتماً باید درمان
شوند ،ولی همانژیومهای مویرگی کوچک به مرور زمان بهبود مییابند.
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده
تخصصی ج ّراحی ،لیزر و زیبایی از کانادا
بورد
ّ
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی تلفن013-۳۳۷۳۱۳۰۵ :

متخصصان علوم پزشکی در
ایسنا :گروهی از
ّ
یک بررسی جامع در بریتانیا دریافتند افرادی که
بیماریهای لثه و دندان دارند ،بیشتر در معرض
ابتال به سرطان کبد قرار دارند.
افرادی که از مشکالت و بیماریهای دهان
و دندان ازجمله خونریزی لثه شکایت دارند یا
دندانهای خود را از دست دادهاند ،حدود ۷۵
درصد بیشتر در معرض ابتال به سرطان کبد قرار
دارند .همچنین تحقیقاتی که پیش از این انجام
گرفته ،حاکی از آن است که بیماریهای دندان
و لثه عامل خطرزایی در بروز انواع بیماریها
ازجمله سکتة مغزی ،بیماری قلبی ،دیابت و
برخی انواع سرطانهاست.
یکی از محقّقان این پژوهش از دانشگاه
«کوئینز بلفاست» در ایرلند شمالی گفت :دربارة
خاصی
رابطة عدم رعایت بهداشت دهان و انواع ّ
از سرطانهای دستگاه گوارش شواهد متضادی
وجود دارد که در این بررسی مورد مطالعه قرار
گرفته است .سرطانهای دستگاه گوارش ازجمله
نگرانیهای اصلی حوزة سالمت عمومی در سطح
جهان بهحساب میآیند.
در این بررسی محقّقان به نتایج یک تحقیق
جهانی استناد کردهاند که در آن برآورد شده
بود تقریباً  ۲۸درصد موارد جدید ابتال به
سرطان و  ۳۷درصد از مرگومیرهای ناشی از
سرطان در سال  ۲۰۱۸میالدی به دلیل ابتال به
سرطان دستگاه گوارش است .تعداد مبتالیان به
سرطانهای دستگاه گوارش رو به افزایش است
که باال رفتن میانگین س ّنی جمعیت و افزایش
برخی از عوامل خطرزای رفتاری و محیطی
ازجمله دالیل محتمل در گسترش بیماریهای
دستگاه گوارش محسوب میشود.
محقّقان در این بررسی ّ
اطالعات مربوط به
بیش از  ۴۹۰هزار فرد  ۴۰تا  ۶۹ساله را -که
در فاصلة سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۰جمعآوری
شده بود -مورد بازبینی قرار دادند .محقّقان با
مدت زمان انجام این پژوهش
بیان اینکه در ّ
حدود  ۴۰۶۹نفر به سرطان دستگاه گوارش
مبتال شدند ،اظهار داشتند :سیزده درصد از این
بیماران در زمان شروع تحقیق به بیماریهای
دهان و دندان مبتال بودهاند.
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آلرژی به التکس

التکس الستیک طبیعی است که از شیرة درخت الستیک برزیلی بهدست میآید .التکس مایع سفید
(شیریرنگ) کدر با ظاهری شبیه به شیر گاو است .آلرژی به التکس واکنش به پروتئین موجود در این شیره
جدی سالمت تبدیل شده است .شیوع
است .از سال  1990به بعد ،آلرژی به التکس به یکی از مشکالت ّ
حساسیت به التکس در بین عموم افراد پنج تا ده درصد است.
ّ
دکتر بابک قلعهباغی

التکس میتواند انوع مختلفی از شرایط آلرژیک را
بهوجود آورد:

درماتیت تماسی آلرژیک
این عارضه نوعی از اگزمای تماسی است که بهطور شایع در اثر
تماس با دستکشها ،کفشها ،تجهیزات ورزشی و ابزارهای پزشکی
الستیکی بهوجود میآید .این عارضه در اثر محصوالت دیگری که به
الستیک افزوده میشوند و نه خود التکس ،بعد از یکی دو روز که
از مواجهه گذشت ،ایجاد میشود .اگزمای تماسی آلرژیک از طریق
تستهای پچ تشخیص داده میشود.

آلرژی فوری
IgEضد التکس بهوجود
های
ی
باد
ی
آنت
اثر
در
آلرژی
این نوع
ّ
میآید .این عارضه موجب بروز کهیر تماسی (متداولترین تظاهر
حساس به التکس) ،رینیت و آسم (در نتیجة
اولیه در بیماران ّ
ذرات آلرژن التکس) و حتّی آنافیالکسی (با عالئمی شامل
استنشاق ّ
تنگی نفس ،سرگیجه ،خسخس کردن ،ته ّوع ،استفراغ ،ضربان تند
یا کند قلب یا بیهوشی) میشود.
طبی آلرژی فوری به التکس بر اساس سابقة تشدید
تشخیص ّ
نشانهها و عالئم سیستمیک یا جلدی بیمار در اثر مواجهه با
محصوالت التکس صورت میگیرد .همچنین از طریق تست پریک
مختص التکس در خون بررسی
و اندازهگیری آنتیبادیهای IgE
ّ

میشود .تستهای چالشی بهصورت استنشاق از بینی و نای یا تست
استفاده ( )Use testکه در آن انگشتی دستکشهای الستیکی روی
انگشت مرطوب فرد مشکوک به آلرژی چسبانده میشود ،نیز ممکن
است ضروری باشد.
چون بعضی از پروتئینهای التکس به پروتئینهای موا ّد غذایی
شبیهاند ،برخی غذاها نیز ممکن است موجب واکنش آلرژیک
در بیماران دارای آلرژی به التکس شوند (سندرم التکس میوه).
شایعترین این موا ّد غذایی عبارتاند از :موز ،کیوی ،آواکادو ،پاپایا،
شاهبلوط ،گوجهفرنگی و سیب زمینی.
توصیه میشود که بیماران از آن دسته موا ّد غذایی که قب ً
ال نسبت
به آنها واکنش آلرژیک نشان دادهاند ،اجتناب کنند .البته معاینه و
ارزیابی دقیق پزشک نیز ضروری است.
افرادی که در معرض بیشترین خطر قرار دارند،
عبارتاند از:
جراحیهای
 افرادی که مبتال به بیماری اسپاینا بیفیدا هستند یا ّ
متعدد داشتهاند.
ّ
 افراد شاغل در حوزة مراقبت سالمت و نظافت اماکن
 مراقبان کودک
 افراد شاغل در خدمات غذایی
 افراد شاغل در صنعت الستیک
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 افراد مبتال به آلرژیهای غذایی که ممکن است دارای
واکنشهای متقاطع باشند (که پیشتر به آن اشاره شد).
در راستای مدیریت این عارضه ،آموزش دربارة آلرژنهای
دارای واکنش متقاطع و نیز اجتناب از تماس با محصوالت
الستیکی ضروری است .بیمارستانها و کلینیکها برنامههایی
را به منظور کم کردن مواجهه با آلرژن التکس اجرا میکنند،
حساسیت
زیرا اجتناب از آلرژنهای التکس الستیک طبیعی ّ
به التکس را کاهش میدهد .دستکشهای وینیل و نیتریل
جایگزینهای مناسبی برای افرادی است که به التکس آلرژی
دارند .ایمونوتراپی به روش زیرپوستی و زیرزبانی با التکس
الستیک طبیعی نیز در کاهش عالئم در بیماران مبتال به آلرژی
التکس مؤثّر است .البته این روش در حال حاضر در همة کشورها
اجرا نمیشود.
محصوالتی که ممکن است حاوی التکس باشند،
عبارتاند از:
 وسایل پزشکی
 دستکشها ،بازوبند اندازهگیری فشار خون ،لولههای داخل
عروقی ،شریانبند و تجهیزات احیا
 وسایل دندانپزشکی
 محافظ الستیکی و باندهای الستیکی ارتودنسی
 پوشاک
 بند زیرشلواری ،الستیک شلوارها و لباسهای زیر
 وسایل کودکان
 پستانک ،نوک شیشة شیر ،بادکنک ،حلقة الستیکی
مخصوص دندان درآوردن و اسباببازیها
 وسایل خانگی
حمام و دستکشهای الستیکی
 قالیچه ،کفپوش ّ
 وسایل بهداشت شخصی
 دایافراگم و کاندوم
 وسایل مدرسه
 باندهای الستیکی ،پاککن ،خمیر نرم و رنگ
اگر به التکس آلرژی دارید:
• از تماس با محصوالت التکس اجتناب کنید.
• از پزشک خود بپرسید که آیا نیاز به حمل آمپول اضطراری
آدرنالین دارید یا خیر؟
ّ
• از مچبند ،گردنبند یا حلقة شناسایی شخصی با اطالعات
آلرژی خود استفاده کنید.
• قبل از اقدامات پزشکی یا دندانپزشکی ،پزشک خود را از
آلرژی خود ّ
مطلع کنید.
ً
• اگر کودک شما به التکس آلرژی دارد ،حتما به مسئوالن
مدرسه ّ
اطالع دهید.
دکتر بابک قلعهباغی
تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،پشت مخابرات ،خیابان ،83
ساختمان یاشار ،طبقۀ اول تلفن013-32124127 :

www.iranallergy.com
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آلرژی به حیوانات خانگی!
ایرانآلرژی :آلرژی به حیوانات خانگی درواقع واکنشی آلرژیک
به پروتئینهایی است که در سلولهای پوستی ،فلسها ،بزاق یا
ادرار حیوانات یافت میشود .در اغلب موارد ،آلرژی به گربه و سگ
مشاهده میشود ،ولی موش ،خرگوش ،خوکچة هندی ،همستر،
پرندگان خانگی ،اسب و گاو نیز ممکن است عامل آلرژی باشند.
آلرژنهای سگ و گربه معموالً در سلولهای پوستی ریختهشده
اهمیت زیادی دارد،
(شوره) ،روی مو یا در بزاقشان قرار دارد .شوره ّ
زیرا بسیار کوچک است و میتواند با کوچکترین جریان هوا برای
مدت طوالنی در هوای اطراف باقی بماند .شورة حیوانات همچنین
ّ
بهآسانی روی مبلمان خانه جمع میشود و به لباس میچسبد.
بزاق حیوانات خانگی به فرش ،تختخواب و مالفههای آن،
مبلمان و لباسها مالیده میشود .آلرژنهای خرگوش نیز در شوره،
مو و بزاق خرگوش یافت میشود.
ً
آلرژنهای سایر جوندگان نیز معموال در مو ،شوره و بزاق آنها
و همچنین در ادرارشان مشاهده میشود ،بنابراین غبار حاصل از
ّ
محل ادرار جوندگان -که در کف قفسشان قرار دارد-
خاک ّاره یا
میتواند به انتشار آلرژنهای موجود در هوا کمک کند .بزاق و ادرار،
ذرات کوچک در هوا جریان مییابد و وارد
هر دو خشک میشود و ّ
بدن انسان میشود .همچنین افراد میتوانند به مدفوع حیوانات،
بهویژه مدفوع پرندگان آلرژی پیدا کنند.
آلرژی به حیوانات خانگی ممکن است از طریق حیوانات خانگی
افراد دیگر نیز ایجاد شود یا از طریق افرادی که با حیوانات تماس
دارند ،منتقل شود .به همین دلیل است که آلرژنهای حیوانات
خانگی را در کالسهای درس مدارس نیز میتوان یافت.
عالئم آلرژی به حیوانات خانگی همان عالئم شایع در تب یونجه،
یعنی ورم ملتحمه ،عطسه و آبریزش بینی است .برخی افراد عالئم
آسممانند خسخس و تنگی نفس را نیز نشان میدهند .آلرژی
به حیوانات خانگی ممکن است موجب بروز درماتیت آتوپیک نیز
شود.
اگر به حیوانات خانگی آلرژی دارید ،باید از تماس با آنها
اجتناب کنید .سگ و گربه نیز از منابع شناختهشدة ایجاد و تداوم
بیماریهای آلرژیک محسوب میشوند.
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هیرسوتیسم یا پرمویی زنان
هیرسوتیسم یا پرمویی رشد زیاد موهای
ضخیم در نواحیای از بدن خانمهاست که
بهصورت معمول موهای زائد در آن نواحی
بسیار اندک است و یا اص ً
ال وجود ندارد.
رشد موها با الگوی مردانه در قسمتهایی
از بدن مانند صورت ،سینه و اطراف نوک
پستان اتّفاق میافتد .تعیین اینکه آیا
بیمار واقعاً پرمویی با الگوی مردانه دارد
دکتر معصومه امامی سیگارودی یا خیر ،کمی مشکل به نظر میرسد ،زیرا
الگوی رشد مو در زنان مختلف و در نژادهای مختلف متفاوت است،
به عنوان مثال زنان نواحی مدیترانه و هند نسبت به آسیای شرقی،
آفریقا و اروپا پرمویی بیشتری در نواحی صورت و بدن دارند.
پرمویی در افراد با پوست و موی تیره از هر دو جنس با احتمال
بیشتری نسبت به افراد بور و با پوست روشن اتّفاق میافتد .بیشتر
توجه قرار میگیرد،
اوقات درمان پرمویی فقط از جنبة زیبایی مورد ّ
ا ّما گاهی نیز پرمویی به دلیل تومورهای آدرنال و تخمدان اتّفاق
میافتد که خوشبختانه چنین اختاللی نادر است.
ن (هورمون مردانه) منجر به افزایش
حد آندروژ 
تولید بیش از ّ
اندازة فولیکول مو و افزایش قطر مو میشود .همچنین باعث میشود
مدت زمان بیشتری در مرحلة رشد باقی بمانند .در زنان با
که موها ّ
سطح ترشّ ح زیاد آندروژن رویش موها در نواحی مختلف و ریزش
موی سر دیده میشود.
شدت هیرسوتیسم ارتباط مستقیمی با سطح هورمون مردانه
ّ
ندارد .سندرم تخمدان پلیکیستیک (بزرگی و نارسایی تخمدان)
عارضهای است که سطح آندروژن را دستخوش تغییر میکند .عالئم
ّ
نامنظمی قاعدگی ،درد حوالی قاعدگی ،عدم
ظاهری بیماری شامل
تحمل گلوکز ،افزایش انسولین و چاقی است .عالئم دیگر آن شامل
ّ

آکنه ،آکانتوزیس نیگریکانس (تیرگی و ضخیم شدن پشت گردن و
زیر بغل) و تاسی است.
به نظر میرسد که افزایش انسولین منجر به تحریک تخمدان
و افزایش تولید هورمون مردانه میشود .پرمویی فامیلی با افزایش
خاصی مانند
آندروژن همراه نیست و بهصورت تیپیک در جوامع ّ
مدیترانه و آسیا اتّفاق میافتد .پرمویی وابسته به دارو نیز با مصرف
بعضی از داروها پیش میآید که سازوکار دقیق آن روی فولکول مو
مشخّ ص نیست.
ّ
هیرسوتیسم ایدیوپاتیک (با علت نامشخّ ص) در تعدادی از بیماران
اتّفاق میافتد که دورههای قاعدگی طبیعی و اندازة تخمدان طبیعی
دارند و هیچ مدرکی مبتنی بر تومور یا نارسایی تخمدان یا آدرنال
در آنان وجود ندارد .در این بیماران همچنین افزایش مشخّ صی از
سطح تستوسترون یا آندروستندیون دیده نمیشود.
سن شیوع پرمویی با علّت آن ارتباط دارد .در موارد فامیلی یا نژادی
ّ
غدة آدرنال در
مشکالت
از
ناشی
پرمویی
شود.
ی
م
ظاهر
بلوغ
سن
ّ
در ّ
اوایل کودکی و پرمویی ناشی از نارسایی تخمدان بعد از بلوغ تظاهر
میکند .پیشآگهی پرمویی وابسته به علّت زمینهای آن است.
درمانهای سیستمیک برای پرمویی به دو دسته تقسیم
میشود:

 درمانهایی که تولید آندروژن (هورمون مردانه) آدرنال یا
تخمدان را کاهش میدهد.
 درمانهایی که مانع اثر هورمون مردانه روی پوست میشود.

درمان این بیماری از طریق لیزر نیز باعث کاهش موی ناخواسته
میشود و برای بهبود اضطراب و افسردگی بیماران مفید است .البته
گزارشهایی نیز وجود دارد که در بعضی بیماران پرمویی تنها با لیزر
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و بدون مصرف دارو کنترل شده است.
روش ارزیابی بیماران

وقتی خانمی به دلیل پرمویی به پزشک
مراجعه میکند ،ضروری است که بررسی شود
آیا موهای ضخیم در نواحی با انتشار مردانه
وجود دارد یا افزایش موها در سراسر بدن است
(هایپرتریکوزیس)؟ بعد از تشخیص هیرسوتیسم
مراحل بعدی شامل تشخیص علّت پرمویی و
سن شروع (بلوغ،
گرفتن شرح حال کامل شامل ّ
سنین میانی ،بعد از یائسگی) است و اینکه آیا
ایجاد آن بهتدریج یا ناگهانی بوده است؟
همچنین عالئم همراه دیگر شامل آکنه،
اختالل قاعدگی ،کاهش میل جنسی ،افزایش
حجم عضالت ،تعریق بدبو ،افزایش وزن ،دیابت
و سابقة مصرف دارو پیش از شروع پرمویی
نیز باید بررسی شود .در صورت مصرف داروی
خاص -که منجر به پرمویی میشود -قطع دارو
کمککننده است .معاینة کامل فیزیکی و پس از
آن تستهای آزمایشگاهی باید انجام شود .اندازة
تستوسترون سرم در موارد ( PCODنارسایی
تخمدان) وهایپرپالزی مادرزادی آدرنال ممکن
است طبیعی باشد ،ا ّما در موارد تومورهای
بدخیم آدرنال یا تخمدان حتماً باالست.
سولفات
آندروسترون
دیهیدرواپی
( )DHEASباال نشانة پرمویی با علّت آدرنال باال
است .اندازهگیری  17هیدروکسی پروژسترون
برای تشخیص هایپرپالزی مادرزادی آدرنال
است .اندازهگیری کورتیزول ادرار  24ساعته
برای بیمارانی که عالئم و نشانههای سندرم
کوشینگ دارند ،ضروری است.
اندازة نسبت  LH/FSHبزرگتر از سه نشانة
نارسایی تخمدان ( )PCODاست .اندازهگیری
پروالکتین برای تشخیص هایپرپروالکتینمیا با
غدة هیپوفیز کمک
علت هایپوتاالموس یا تومور ّ
کننده است.
اندازهگیری  ،TSHسونوگرافی لگن برای
تشخیص نئوپالسمای تخمدان یا تخمدان دارای
متعدد و امآرآی یا سیتی آدرنال نیز
کیستهای
ّ
ممکن است در بعضی موارد کمککننده باشد.
درمان

بسیاری از زنان قبل از مراجعه به پزشک
روشهای موزدایی مانند وکس ،شیو و ...را بهکار
میبرند که البته اثر آن مو ّقتی است و ممکن
است با عوارضی همچون لکهای پوستی،
حساسیت پوستی همراه باشد.
فولیکولیت و ّ
مکرر الکترولیز برای نواحی وسیعتر
جلسات ّ
وقتگیر و دشوار است .لیزر مو در دو دهة اخیر
نتایج بسیار بهتری در کاهش دائمی موها دارد.
اثرگذاری انرژی لیزر روی موهای مرحلة آناژن
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هیرسوتیسم نیاز به بررسی دقیق کلینیکی و ارزیابی
ضد بارداریهای
پاراکلینیکی دارد .در بیشتر زنان تجویز
ّ
خوراکی توصیه میشود .اگر بعد از شش ماه نتایج درمانی
حد انتظار بود ،یک داروی آنتیآندروژن را
پایینتر از ّ
میتوان به آن اضافه کرد .تجویز داروهای آنتیآندروژن
بهصورت تکدارویی توصیه نمیشود.

متعدد برای کاهش دائمی تا هشتاد درصد مورد نیاز است.
(رشد) است .بنابراین جلسات
ّ
بهترین موارد انتخاب برای انجام لیزر بیماران با پوست روشن و موی تیره ،همچنین
بیماران با پرمويي ايديوپاتيك (با علّت نامشخّ ص) هستند که سطح هورمون مردانة آنان
طبیعی است.
درمانهای دارویی

• قبل از شروع دارودرمانی ابتدا به همة مراجعان رژیم و ورزش توصیه میشود.
• برای همة زنان با اضافهوزن و چاقی مبتال به تخمدان پلیکیستیک کاهش وزن
ضروری است.
• همچنین نشان داده شده که چاقی نواحی باالتنه باعث افزایش تستوسترون آزادشده
و در نتیجه منجر به پرمویی میشود.
ضد بارداری ّ
خط اول درمان در زنانی است که تمایل به مصرف آن دارند.
• قرصهای ّ
ترکیب استروژن و پروژسترون منجر به کاهش ترشّ ح گنادوتروپینها و در نتیجه کاهش
تولید هورمونهای مردانة تخمدان میشود.
ضد بارداریهای خوراکی نیز تولید هورمون مردانة آدرنال را مهار میکنند.
• ّ
• دستة دارویی دیگر مهارکنندههای گیرندة آندروژن (هورمون مردانه) هستند.
•  اسپیرنوالکتون منجر به کاهش تولید هورمون مردانة تخمدان میشود .مصرف این
دارو ممکن است با عوارضی همچون سردرد ،سرگیجه و احساس خستگی همراه باشد.
ضد فشار خون) مجاز
مصرف آن در موارد نارسایی کلیه همراه با مصرف تیازیدها (داروی ّ
نیست و بهتر است الکترولیتهای سرم و فشار خون دو تا چهار هفته بعد از شروع درمان
اندازهگیری شود.
•  سیپروترون داروی مؤثّر دیگری است که سازوکار اثر آن کاهش سطح تستوسترون
و اندروستندیون است.
• کاربرد اصلی گلوکوکورتیکوئیدها نیز در موارد پرمویی ناشی از هایپرپالزی مادرزادی
آدرنال است.
• داروهای بیولوژیک مانند  Eflornithine hydrochlorideاز داروهای جدیدی
است که بهصورت کرم موضعی بهکار برده میشود .این دارو برای کاهش موهای زائد
صورت در خانمها تجویز میشود .کرم موضعی روزانه دوبار استفاده میشود .نشانههای
بهبود شش تا هشت هفته بعد ظاهر میشود .برای نتایج درمانی بهتر توصیه میشود که
با جلسات لیزردرمانی همراه باشد.
در پایان باید گفت که هیرسوتیسم نیاز به بررسی دقیق کلینیکی و ارزیابی پاراکلینیکی
ضد بارداریهای خوراکی توصیه میشود .اگر بعد از شش ماه
دارد .در بیشتر زنان تجویز ّ
حد انتظار بود ،یک داروی آنتیآندروژن را میتوان به آن اضافه
نتایج درمانی پایینتر از ّ
کرد .تجویز داروهای آنتیآندروژن بهصورت تکدارویی توصیه نمیشود.
دکتر معصومه امامیسیگارودی
پزشک عمومی
نشانی :رشت ،گلسار ،نبش خیابان  ،86برج کاوه ،بلوک  ،2طبقۀ 5
تلفن013-33111257 :
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نرمی غضروف کشکک زانو
نرمی غضروف کشکک زانو یا کندروماالسی
پاتال التهاب بخش خلفی استخوان غضروف
پاتال (کشکک) و نرم شدن غضروف آن
است .تمامی مفصلها دچار کندروماالسی
میشوند ،ا ّما نرمی کشکک زانو رایجترین
نوع این عارضه است .غضروف پشت کشکک
یک جذبکنندة طبیعی شوک است که
ف ّعالیت بیش از حد و آسیبها و عوامل
دکتر مهران سلیمانها دیگر میتواند باعث افزایش تخریب آن
شود و غضروف دیگر صاف نیست و حرکت برای فرد دردناک میشود.

عالئم و نشانههای نرمی غضروف زانو

نرمی غضروف زانو بهطور معمول دردی در ناحیة زانو ایجاد
میکند که ممکن است فرد به هنگام خم کردن زانو احساس
ساییدگی یا خردشدگی داشته باشد .درد ممکن است در دورههای
مدت یا در حین ف ّعالیتهایی که فشار زیادی به
نشستن طوالنی ّ
مدت ،دویدن ،پریدن یا
زانو وارد میکنند مانند ایستادن طوالنی ّ
کوهنوردی بدتر شود.

تصویر سمت چپ زانوی طبیعی و تصویر سمت راست
کندروماالسی پاتال را نشان میدهد.

در کندروماالسی پاتال غضروف پشت پاتال دچار آسیب شده است.

دالیل نرمی غضروف کشک زانو

کشکک در قسمت جلویی مفصل زانو قرار دارد .وقتی زانوی خود
را خم میکنید ،کشکک زانوی شما روی غضروف استخوان ران یا
استخوان ساق ُسر میخورد .تاندونها و رباطها استخوان کشکک را
به استخوان ساق و ماهیچههای ران وصل میکنند .وقتی هر کدام
از این اجزا قادر به حرکت صحیح نباشند ،کشکک دچار سایش در
برابر استخوان ران میشود .این سایش غیرطبیعی میتواند به تخریب
کشکک و نرمی غضروف کشک زانو منجر شود.
حرکات نامناسب کشکک میتواند به دالیل زیر باشد:
 عضالت چهارسر ران و همسترینگ ضعیف (عضالت جلو و پشت ران)
 ناهماهنگی بین عضالت خارج و داخل ران
مکرر به مفصل زانو ازجمله دویدن و پریدن
 فشارهای ّ
 ضربة مستقیم به زانو

افراد در خطر نرمی غضروف کشک زانو

 جوانان (در دوران رشد ،ماهیچهها و استخوان رشد سریعی دارند
که میتواند به عدم تعادل ماهیچهای مو ّقت در جوانان منجر شود)
 افراد با کف پای صاف
 افراد با وزن باال
 خانمها (کمتر بودن حجم ماهیچه در خانمها نسبت به آقایان
میتواند باعث فشار بیشتر بر زانو شود)
 رتریت یا التهاب مفصل (التهاب میتواند مانع از کارکرد مناسب
کشکک شود)
 افراد با ف ّعالیت زیاد
 افراد با آسیب ،شکستگی و دررفتگی پاتال
دکتر مهران سلیمانها
تخصص ج ّراحی زانو و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
فوق
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقة اول ،واحد ۱۵
تلفن013-۳۳۱۱۳۳۰۰ :

www.drsoleymanha.com
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خارشسـر
عللخارش
علل
سـر

خارش سر از علل شايع مراجعه به
متخصصان پوست است و به داليل
ّ
مختلفی ممکن است ايجاد شود:
درماتيت سبورئيک
ّ
درماتيت سبورئيک -که به علت افزايش
سبوم ايجاد ميشود و در مراحل اوليه با
شورة سر تظاهر پيدا ميکند -از شايعترين
دکتر امید زرگری
علل خارش سر است .در واقع حدود نيمي
از افراد به درجاتي از شورة سر مبتال هستند .اين بيماري بهخصوص
بين سنين سی تا شصت سال و در مردان شايعتر است .درماتيت
سبورئيک خود تحت تأثير عوامل مختلفی قرار دارد؛ ازجمله
مخمري به اسم ماالسزياست .ماالسزيا بهطور
مهمترين اين عوامل
ّ
طبيعي روي پوست سر ما وجود دارد ،ا ّما تحت شرايطي (مث ً
ال چرب
بودن سر) افزايش پيدا ميکند .درمان درماتيت سبورئيک معموالً با
شستشوي مرتّب با شامپوهاي مناسب و در موارد شديدتر استفاده از
ضد قارچ است.
داروهاي ّ
سوريازيس
سوريازيس بهطور شايع سر را درگير ميکند و در واقع گاه پوست
سر تنها ّ
محل درگيري در اين بيماري است .از نظر ظاهري ،سوريازيس
متخصص پوست
ا
م
ا
شود،
اشتباه
سبورئيک
درماتيت
با
ممکن است
ّ
ّ
اغلب قادر است اين دو را از يکديگر تشخیص دهد .سوريازيس
معموالً با استروييدهاي موضعي (گاه در ترکيب با مشتقّات موضعي
ويتامين ) Dدرمان ميشود .هر چند سوريازيس هم مانند درماتيت
سبورئيک يک بيماري مزمن است و بهراحتي برطرف نميشود.

درماتيت تماسي
آلرژي به ترکيبات مختلف بهخصوص رنگ مو از ديگر علّتهاي
توجه داشت که گاهي اوقات افراد پس از
خارش سر است .بايد ّ
حساس ميشوند ،بنابراين
آن
به
مو
رنگ
سالها استفاده از يک
ّ
الزم نیست که حتماً تماس با ما ّدة جديدي رخ داده باشد .براي
حساسيتزا ميتوان از تست پوستي
حساسيت و يافتن ما ّدة ّ
اثبات ّ
( )Patch testاستفاده کرد.
خارش نوروپاتيک
خارش نوروپاتيک بهخصوص در افراد مسن شايع است .همين
طور به دنبال بيماريهايي چون زونا در ناحية سر ممکن است تا
مدتها فرد به خارش سر دچار شود .بيماران ديابتي هم ممکن است
ّ
به خارش سر به دليل مشابه گرفتار شوند .تنگي کانال نخاعي در
ناحية گردن از ديگر علّتهاي اين نوع خارش است.
خارش سر علّتهاي ديگري هم دارد .اين روزها شايد شايعترين
علّت خارش سر بهخصوص در کودکان ابتال به شپش سر باشد که
متأسفانه بسيار شايع شده است .همچنين بيماريهاي ديگري چون
ّ
ليکن پالن ،کچلي سر ،درماتوميوزيت و  ...ممکن است با خارش
سر تظاهر پيدا کنند .بديهي است که بهترين راه براي يافتن علّت و
متخصص پوست است.
درمان خارش سر مراجعه به
ّ
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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با نشانههای سرطان بیضه آشنا شوید!
سرطان بیضه شایعترین بدخیمی سفت،
توپر و قابل لمس در مردان  15تا 35
ساله است .این سرطان یک درصد مجموع
ّ
کل سرطانهای مردان را شامل میشود.
بهطور کلّی دو نوع بافتشناسی در سرطان
اهمیت
بیضه وجود دارد که از نظر درمانی ّ
دارد :سمینوم و غیرسمینوم .به دلیل
توجه درمانی هم اکنون
پیشرفتهای قابل ّ
دکتر مانی محیطی اصلی سرطان بیضه یکی از تومورهای قابل
درمان محسوب میشود.
عالئم بالینی
غدة بدون
تورم یا ّ
معموالً تظاهر تومورهای بیضه بهصورت یک ّ
درد در یک بیضه است که خود فرد یا شریک جنسی وی آن را
تشخیص میدهد .گاهی فردی که قب ً
ال بیضة کوچک و تحلیل رفته
ً
متوجه بزرگی بیضه میشود .تقریبا سی تا چهل درصد
داشته،
ّ
بیماران درد مبهم یا سنگینی در پایین شکم ،ناحیة دور مقعد و
کیسة بیضه احساس میکنند ،ا ّما درد حا ّد بیضه نیز در ده درصد
موارد دیده میشود.
در ده درصد بیماران تظاهر تومور بیضه بهصورت پخش شدن
تومور یا متاستاز به نواحی دیگر است و بسته به ّ
محل درگیری عالئم
ظاهر میشود:
 تودة گردنی به دلیل درگیری غدد لنفاوی
 سرفه یا تنگی نفس به دلیل درگیری ریوی
 بیاشتهایی ،ته ّوع ،استفراغ یا خونریزی گوارشی به دلیل
درگیری غدد شکمی
 درد کمر ،عالئم عصبی (درگیری مغزی) ،ورم اندام تحتانی





خاص بیضه
بزرگ شدن سینهها در بعضی تومورهای
ّ
پرکاری تیروئید در بعضی موارد
در برخی موارد عفونت در بعضی نواحی مغز

معاینة بیضه
معاینة هر دو بیضه و شروع از بیضة سالم باید انجام شود .بیضة
طبیعی قوام یکدست دارد و بهآسانی زیر دست حرکت میکند و از
عناصر اطراف خود جداست و هیچگونه چسبندگی ندارد .هر گونه
توده در بیضه و سفتی و سختی در آن باید مشکوک در نظر گرفته
شود و بررسی شود .در بعضی موارد ممکن است بیضه آب آورده باشد
و در اطراف آن آب یا مایع جمع شده باشد که در این صورت معاینه
مشکل خواهد شد و در این موارد باید از سونوگرافی کمک گرفت.
البته در هر تودة بیضة مشکوک سونوگرافی جایگاه تشخیصی دارد و
حتماً باید انجام شود .به مردانی که احتمال خطر بیشتری برای ابتال
به سرطان بیضه دارند ،مثل افرادی که در کودکی مبتال به بیضة
نزولنکرده یا داخل شکمی بودهاند و عمل شدهاند ،توصیه میشود که
بهصورت دورهای بیضة خود را معاینه کنند یا تحت کنترل و بررسی
پزشک خود باشند .قطعیترین روش تشخیص تومور بیضه و نوع آن
جراحی و از ناحیة کشالة ران و باالی
خارج کردن تودة بیضه با عمل ّ
طناب بیضهای و بررسی پاتولوژی تومور است .تودة بیضه از خود
موا ّدی تولید میکند که میتوان با انجام تستهای خونی نیز آنها
را بررسی کرد .در اغلب مردان با تشخیص تومور بیضه سیتیاسکن
شکم ،لگن و عکس قفسة سینه نیز انجام خواهد شد تا برای گسترش
احتمالی تومور و تعیین ادامة درمان ّ
اطالعات کافی فراهم شود.
درمان سرطان بیضه
اولین و درستترین روش درمان تودة بیضه خارج کردن آن به

11

اولین و درستترین روش درمان تودة بیضه
جراحی است که هم
خارج کردن آن به روش ّ
برای درمان و هم برای تشخیص نوع تومور و
مرحلهبندی آن و ادامة درمان الزم است.
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مصرف قارچ خطر ابتال به سرطان
پروستات را کاهش میدهد!
ایرنا :یافتههای پژوهش جدید محقّقان نشان داد که مصرف سه بار در
هفته قارچ ،خطر بروز سرطان پروستات را در مردان کاهش میدهد.
محقّقان دانشگاه توکیو با بررسی وضع سالمت  36۴۹۹مرد ۴۰
طی تحقیقی در سالهای  ۱۹۹۰و ۱۹۹۴
تا  ۷۹ساله -که پیشتر ّ
شرکت کرده بودند -دریافتند که مصرف یک تا دو بار در هفته قارچ
خطر ابتال به سرطان پروستات را تا هشت درصد و مصرف سه بار در
هفتة آن خطر ابتال به این بیماری را تا هفده درصد کاهش میدهد.

جراحی است که هم برای درمان و هم برای تشخیص
روش ّ
نوع تومور و مرحلهبندی آن و ادامة درمان الزم است .از
شیمیدرمانی و رادیوتراپی اغلب بهعنوان درمان کمکی همراه
جراحی استفاده میشود.
با ّ
روش درمان همة بیماران یکسان نیست و پزشک بر
اساس وضعیت هر بیمار بهصورت جداگانه برای روش درمانی
تصمیمگیری خواهد کرد.
عوارض جانبی مربوط به درمان سرطان بیضه
به دلیل اینکه تومور بیضه اغلب مردان جوانتر را درگیر
بچهدار نشده باشند ،درمانهای
میکند که ممکن است هنوز ّ
جراحی همراه با شیمیدرمانی و رادیوتراپی میتواند روی
ّ
تولید اسپرم در آنان تأثیر منفی بگذارد و باعث ناباروری شود.
همچنین به دالیل ناشناخته تا حدود پنجاه درصد مردان با
تومور بیضه ،حتّی قبل از شروع درمان تعداد اسپرم کمی
دارند .به همین دلیل به مردانی که برای درمان آماده میشوند،
توصیه میکنیم که اسپرم خود را فریز کنند تا بتوانند پس
بچهدار شدن به روشهای کمکباروری و
از درمان برای ّ
آزمایشگاهی از اسپرم خود استفاده کنند.
بهطور کلّی به مردان جوان -که خطر ایجاد سرطان بیضه
در آنان باالتر است -توصیه میشود که بهطور دورهای و ّ
منظم
از حدود چهارده تا پانزده سالگی به بعد خود را معاینه کنند
و در موارد مشکوک لمس توده یا سفتی یا هر دو مورد به
پزشک مراجعه کنند.
موارد با خطر باالتر شامل افراد زیر است:
• افرادی که سابقة بیضه نزولنکرده در دوران کودکی
جراحی و درمان شده باشند.
داشتهاند ،حتّی اگر عمل ّ
• بیماران با سابقة آسیب و ضربه به بیضه
توسط مادر فرد در دوران بارداری
• مصرف هورمونها ّ
• عفونت بیضه در اثر مواردی مثل اوریون در دوران کودکی
• سابقة سرطان در اعضای درجة یک خانوادة.
دکتر مانی محیطی اصلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری
ّ
نشانی :رشت ،ابتدای خیابان تختی ،جنب شهرداری منطقة
سه ،کوچة بنفشه ،ساختمان فاطیما تلفن013-32114922 :

افزایش خطر سرطان در اثر
اضافهوزن قبل از چهل سالگی!
ایرنا :محقّقان دانشگاه برگن واقع در نروژ دریافتند که افزایش وزن
قبل از چهل سالگی موجب افزایش خطر ابتال به سرطان میشود.
بر اساس این تحقیق اضافهوزن قبل از چهل سالگی موجب
افزایش ۷۰درصدی خطر سرطان مخاط رحم در زنان ،افزایش ۵۸
درصدی خطر ابتال به سرطان سلولهای کلیوی در مردان ،افزایش
 ۲۹درصدی خطر ابتال به سرطان رودة بزرگ در مردان و افزایش ۱۵
درصدی خطر ابتال به سرطانهای مرتبط با چاقی در هر دو جنس
میشود.
مدت و زمان افزایش
محقّقان در این پژوهش تالش کردند تا میزانّ ،
وزن و چاقی و ارتباط آن را با ابتال به سرطان مورد ارزیابی قرار دهند.
در این تحقیق داوطلبان حداقل دو مرتبه با فواصل زمانی مختلف در
یک دورة زمانی هجده ساله مورد آزمایش قرار گرفتند .افرادی که
در اولین یا دومین ارزیابی مبتال به اضافهوزن (با شاخص تودة بدنی
باالتر از سی) بودند ،بیش از داوطلبان عادی در معرض خطر ابتال به
سرطانهای مرتبط با چاقی قرار داشتند .درواقع خطر ابتال به این نوع
سرطانها در میان مردان به میزان  ۶۴درصد و در میان زنان به میزان
 ۴۸درصد باالتر بود.
به نظر محقّقان اجتناب از افزایش وزن یک راهبرد مناسب برای
حفظ سالمت عمومی و کاهش خطر ابتال به سرطان است .گزارش
کامل این تحقیق در نشریة International Journal of
 Epidemiologyمنتشر شده است.
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روشهای مراقبت از ناخنهای شکننده
شکنندگی ناخنها عالوه بر اینکه نشاندهندة مشکلی در سالمت شماست ،باعث آزار و اذیت شما نیز
خواهد شد .حفظ و مراقبت از ناخنها مانند ساير اعضای بدن ضرورى است.
دکتر مریم ملکی

راههای مراقبت از ناخن
ناخن نیز مثل دیگر قسمتهای بدن نیاز به مراقبت و محافظت
دارد و سالم بودن آن نشانة سالمتی شماست .ناخنها به دالیل
مختلفی شکننده میشوند .زمانیکه ناخنها شکننده میشوند و
شکستگیهایی در لبه ،اطراف و کنارههای ناخن بهوجود میآید ،باعث
درد و مزاحمت میشود .شکنندگی ناخن گاهی به علّت بیماریهای
داخلی و بیماریهای پوستی است .کمخونی و بیماریهای تیروئید
ممکن است روی قوام و خصوصیت ظاهری ناخن تأثیر داشته باشد.
بیماریهای ناخن نظیر پسوریازیس ،لیکنپالن ،آلوپسیآرئاتا و قارچ
ن
ناخن نیز باعث شکستگی ناخنها میشوند ،ولی بیشتر وقتها ناخ 
در اثر تماس با موا ّد شوینده ،پاککنندههای اسیدی و قلیایی و
سایر موا ّد شیمیایی دچار شکنندگی میشود .ناخن ایدهآل ناخنی
است که در برابر ضربه تا حدودی مقاوم باشد ،خاصیت ارتجاعی
داشته باشد و راحت خم شود؛ نه اینکه بشکند .داشتن چنین ناخنی
بستگی به نوع تغذیة شما دارد ،ا ّما ما در اینجا به مراقبتهای ساده
اشاره میکنیم.
ناخنهایتان را مرطوب نگه دارید!
برای اینکه ناخنهایی سالم داشته باشید ،نیاز به این است که
ناخن و پوستة اطراف آن را بهصورت مرتّب چرب کنید و همیشه

کرم مرطوبکننده همراهتان باشد .بهطور کلّی بهتر است با استفاده
از کرمهای مرطوبکننده هر روز بهویژه در هوای سرد و خشک
ناخنها را مرطوب کنید.
الک ممنوع!
استفادة بیش از حد از الک سبب خشکی و شکننده شدن ناخنها
میشود .الک موجب میشود که سوراخهای سطح ناخن بسته شود و
ناخن با مشکل کمبود اکسیژن مواجه شود ،بنابراین استفاده نکردن
مدت همراه با رعایت بقیة اصول گفتهشده میتواند
از الک در طوالنی ّ
باعث بهتر شدن وضع ناخن شما شود ،پس تنها در شرایط خاص
الک بزنید.
دستکش ،دوست ناخنهای شما!
در صورتی که دستانتان با آب زیاد تماس دارد ،برای جلوگیری
از آسیب رسیدن به ناخن و نرم شدن آن از دستکش استفاده کنید.
هنگام ظرف شستن و شستوشوی منزل استفاده از دستکش
ضروری است.
ميزان آهن خون!
اگر آهن کافی دریافت نکنید ،ناخنهایتان این کمبود را نشان
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میدهد .کمبود آهن -که در خانمها رایج است -سبب شکنندگی
ناخنها میشود ،بنابراین کسانی که این مشکل را دارند ،باید
غذاهای پرآهن مصرف کنند که بهترین منبع دریافت آن اسفناج
و گوجهفرنگی است .همچنین منابع حیوانی آهن عبارت است از:
گوشت گاو ،بوقلمون ،اردک ،مرغ ،میگو و تخم مرغ .منابع گیاهی
آهن سویا ،عدس ،لوبیا و سبوس است .با مصرف ویتامین C
میتوانید به جذب آهن حیوانی به بدن کمک کنید .البته سعی
کنید موا ّد غذایی غنی از آهن ،زینک ،ویتامین  Bو گوگرد مصرف
کنید ،چون موا ّد غذایی پروتئینی -که غنی از اسیدهای آمینه،
ویتامین  Bو گوگرد هستند -سبب سخت و زیبا شدن ناخنهایتان
میشوند.
وقت مناسب ناخنگیری!
حمام ناخنهای خود را بگیرید ،چون آسیب
همیشه بعد از ّ
کمتری به آن میرسد .در بقیة مواقع ناخن شکنندگی دارد که
حمام ناخن نرم است
به سطح ناخن آسیب میرساند ،ولی بعد از ّ
و شکننده نیست.
آب بنوشید!
یک آزمایش ساده برای تشخیص کمبود آب بدنتان این است که
سطح ناخن را محکم فشار دهید تا ناخن از صورتی به سفید تغییر
رنگ دهد ،سپس ناخن را رها کنید و ببینید در چه زمانی به رنگ
اولیة خود برمیگردد .اگر ناخن کمتر از دو ثانیه به رنگ اصلیاش
مدت
باز نگردد ،یعنی بستر ناخن دچار کمبود آب است .در طوالنی ّ
این کمبود آب باعث شکنندگی ناخن میشود ،بنابراین برای حفظ
سالمتی ناخنهایتان به مقدار کافی آب بنوشید.
پروتئین فراموش نشود!
کمبود پروتئین خود را بهصورت یک نوار سفید در عرض ناخن
نشان میدهد .ناخنها بیشتر از پروتئین ساخته شدهاند ،بنابراین
برای اینکه ناخنهایی بلند ،قوی و ّ
جذاب داشته باشید ،باید روزانه
به مقدار مناسب پروتئین مصرف کنید .کراتین ،عنصر اصلی مو و
ناخن ،از آمینو اسیدها بهخصوص سیستئین ساخته شده است.
مکملهای سیستئین نیاز دارید.
البته به این معنا نیست که شما به ّ
خوردن منابع پروتئینی متن ّوع میتواند به شما این اطمینان را
بدهد که برای داشتن ناخنهایی سالم به اندازة کافی آمینو اسید
مصرف کردهاید .این پروتئین به میزان زیادی در ماهی قزلآال،
ماست و گردو وجود دارد .منابع دیگر پروتئین شامل ماهی ،میگو،
بوقلمون ،مرغ ،گوشت ،سویا ،تخم مرغ ،آجیل و لبنیات است.
از مصرف استون خودداری کنید!
استون به سبب ساختار مولکولیاش باعث خشکی ناخنها و
پوست اطرافشان میشود .بهتر است که از محلولهایی که بر پایة
استاتیت هستند ،برای پاک کردن الک ناخن استفاده کنید.
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو
ّ
نشانی :اصفهان ،خیابان چهارباغ باال ،جنب مجتمع پارک ،طبقة
فوقانی بانک سپه تلفن031 – 36662224 :

www.doctormaleki.com
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زپشكي و سالمت

تشخیص دیابت با بررسی
سالمت ناخنها!
ایسنا :پزشکان در بررسیهای خود تأکید کردند :وجود خطوط
عرضی فرورفته روی سطح ناخن میتواند نشانة ابتال به بیماری
دیابت نوع دو باشد.
متعددی همراه است که کاهش بیعلّت
دیابت نوع دو با عالئم
ّ
تکرر ادرار ازجملة آنهاست .اینک
وزن ،احساس خستگی شدید و ّ
بررسیها نشان میدهد که وجود خطوط فرورفته روی سطح ناخن
جدی گرفت ،چراکه میتواند نشانهای از احتمال ابتال به این
را باید ّ
بیماری باشد.
دیابت نوع دو ازجمله بیماریهای شایعی است که عدم تولید
میزان کافی از هورمون انسولین در پانکراس یا عدم واکنش بدن
به انسولین از عوامل ابتال به این بیماری بهحساب میآیند .بدون
وجود انسولین کافی ،بدن قادر نخواهد بود قند موجود در خون
را به انرژی قابل استفاده تبدیل کند .بررسیها نشان میدهد که
فرورفتگیهایی که بهصورت خطوط عرضی و با کمی تغییر رنگ بر
سطح ناخن مشاهده میشود ،میتواند از کنترل نشدن سطح قند
خون ناشی شود .این عارضه به ّ
خط بیو شناخته شده است و علّت
آن اختالل در رشد صفحة ناخن است.
به گزارش روزنامة اکسپرس ،وجود این فرورفتگیها روی ناخن
نشانة سوء تغذیه است .همچنین ازجمله بیماریهای دیگری که
موجب میشوند ّ
خط بیو روی ناخنها ظاهر شود ،میتوان به
بیماریهایی از قبیل سرخک ،اوریون ،مخملک ،ذاتالریه ،دیابت
کنترلنشده و کمبود روی اشاره کرد.

رشد مو با استفاده از
سلولهای بنیادی!
ایرنا :محقّقان مو ّفق به رشد مو با استفاده از سلولهای بنیادی
مؤسسة تحقیقاتی در کالیفرنیا در این روش از
شدند .محقّقان یک ّ
نوعی سلول به نام - dermal papillaکه در فولیکول مو یافت
میشود -استفاده کردند .این سلول وظیفة رشد ،ضخامت و طول
مو را برعهده دارد .این سلولها در میان یک داربست زیستی قرار
میگیرند؛ این داربست جهت رویش مو از سلول موجود در پوست
را کنترل میکند.
نتایج اولیة این تحقیق در مدلهای حیوانی مو ّفقیتآمیز گزارش
شده است و در صورت توسعه میتواند به نتایج ارزشمندی در زمینة
درمان ریزش مو منجر شود.
ریزش مو ممکن است مادرزادی باشد یا بر اثر یک بیماری
بهوجود آید .عوارض جانبی برخی از داروها و روشهای درمانی نیز
از دیگر عوامل ریزش مو محسوب میشوند .اکنون کاشت مو یکی
از روشهایی است که با استقبال مواجه شده است و البته در برخی
موارد منجر به عفونت میشود .نتایج این پژوهش در نشست انجمن
بینالمللی سلولهای بنیادی در لسآنجلس ارائه شده است.
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اختالل شخصیت
پارانوئید یا

بدگمانی

توجه به دستهبندی بیماریها و
با
ّ
اختالالت روانی ،هر کدام از آنها با
یکسری نشانهها مشخّ ص میشود و
میتوان از روی این نشانهها نوع بیماری
شدت آن را تشخیص داد.
و ّ
برای تشخیص افرادی که مبتال به
اختالل شخصیت پارانوئید (بدگمان و
توجه
ش ّکاک) هستند ،باید به موارد زیر ّ
دکتر نگین اسماعیلزاده کرد:
این دسته از افراد نسبت به همه چیز بدبیناند ،بهعبارتی از نظر
آنان همه بدند ،مگر آنکه خالف آن ثابت شود ،یعنی حتّی اگر هیچ
دلیلی برای منفی بودن آن موقعیت یا شخص پیدا نکنند ،همچنان
به بدبینی خود اعتقاد دارند و معموالً میخواهند به همه ثابت کنند
که فکرشان صحیح است.
در ذهن این افراد نشخوار افکار گزند و آسیب از سمت اطرافیان
و خیانت و تف ّکرات اینچنینی در جریان است .آنان نمیتوانند به
هیچکس حتّی نزدیکان خود اطمینان کنند ،به عنوان مثال در مورد
شریک کاری خود این تف ّکر را دارند که میخواهد سرم کاله بگذارد
یا اگر او را زیر نظر نگیرم ،حتماً به من ضربه خواهد زد .یا در مورد
همسرشان این فکر به ذهنشان خطور میکند که او فکر خیانت
دارد ،به من ضربه خواهد زد و  . ...این افراد به دلیل اینگونه افکار
رفتارهایی را که بتواند نگرانیها و بدبینیهایشان را کاهش دهد،
حد بدون ذهنیت قبلی .منظور
انجام میدهند ،مثل کنترل بیش از ّ
از ذهنیت قبلی این است که هیچ رفتار یا رویدادی که فکر آنان را
تأیید کند ،وجود ندارد ،مث ً
ال یک نمونه آقایی است که بدون اینکه از
همسر خود رفتاری مبنی بر خیانت دیده باشد ،مرتّب افکار خیانت
دارد و حتّی در زمان ترک منزل در را قفل میکند و همسر او حقّ
هیچگونه رفتوآمدی در زمان نبو ِد او را ندارد و با وجود این باز فکر
میکند احتمال خیانت هست!
توجه به آنچه مطرح شد ،مشخّ صة بارز اینگونه افراد بدبینی
با ّ
ظن همیشگی نسبت به محیط و
سوء
و
نکردن
اعتماد
دلیل،
بی
ّ
افراد است و این عالئم در ارتباطات نزدیک قابل مشاهده است.

این افراد معموالً روابط عمیق و پایداری با اطرافیان خود ندارند و
نزدیکانشان هرچقدر تالش میکنند که اطمینان آنان را جلب کنند،
مو ّفق نخواهند شد.
متعصب و خشکاند.
بدعنق،
پارانوئید
شخصیت
افراد با اختالل
ّ
اغلب متخاصم ،تحریکپذیر و خشمگیناند .بیاعتمادند و هرگز
بیاعتمادی را ترک نمیکنند .همیشه منتظرند که دیگران آنان را
استثمار کنند .حسادت مرضی دارند .مکانیسم دفاعی مورد استفادة
آنان فرافکنی است ،یعنی تکانهها و افکاری که خود دارند و برایشان
غیرقابل قبول است ،به دیگران نسبت میدهند .افکار انتساب به
خود و خطاهای ادراکی که قابل دفاع منطقی است ،در این بیماران
شایع است.
بیماران مبتال به اختالل پارانوئید آدمهای گرمی نیستند ،قدرت
توجه
و منزلت افراد آنان را تحت تأثیر قرار میدهد و به آن دقیقاً ّ
دارند و اگر کسی را ضعیف یا بیمار ببینند یا نقصی در او ببینند ،به
دیدة تحقیر به او نگاه میکنند.
به دلیل وجود چنین ویژگیهایی در این افراد روابط نزدیک با
آنان مقدور نیست و چون نسبت به وضعیت خود بینشی ندارند،
معموالً درمانپذیر نیستند .البته این افراد در محیطهای اجتماعی
ممکن است ف ّعال و کارآمد بهنظر برسند ،ا ّما اغلب ،افراد را به جان
هم میاندازند و نسبت به همکاران نیز بدبینی دارند.
هرگونه معاملهای با این افراد (درحالیکه هیچگونه غرض منفی
در آن معامله نیست) از نظر آنان منفی ،تحقیرکننده و مشکوک
تفسیر خواهد شد.
فردی که این عالئم را دارد ،دچار اختالل شخصیت پارانوئید
است و این افراد مورد مناسبی برای ازدواج ،دوستی و روابط نزدیک
مهمی در
نیستند .زمینة ژنتیک ،تربیتی و کودکی این افراد نقش ّ
شکلگیری این اختالل دارد و باید برای تشخیص و درمان درست به
روانشناس و روانپزشک مراجعه کنند.
دکتر نگین اسماعیلزاده
تخصصی روانشناسی و مدرس دانشگاه
دکتری
ّ
نشانی :رشت ،خیابان الکانی ،ساختمان تیراژه ،طبقۀ سوم ،کلینیک نگاه نو
تلفن013-33226028 :
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نقش تغذیه در

میگرن اختاللی شایع با زمینة خانوادگی
است که با سردردهای دورهای ،معموالً
یکطرفه و اغلب ضرباندار مشخّ ص
میشود .میگرن در کودکی و نوجوانی
(اغلب) یا اوایل بزرگسالی آغاز میشود و
با افزایش سن از عود آن کاسته میشود.
حدود پانزده درصد مردم جهان به میگرن
مبتال هستند و آمارها حاکی از شیوع
دکتر فاطمه صداقت
بیشتر در زنان (بیست درصد) نسبت
به مردان (شش درصد) است .بعضی افراد قبل از شروع میگرن
و سردرد معموالً دچار بدخلقی ،احساس نیاز به غذای شیرین،
خمیازه ،دلدرد ،بیرونروی و سرگیجه میشوند .این در حالی است
که ممکن است همراه سردرد عالئمی چون اختالالت بینایی (تاری
چشم) ،حالت ته ّوع و استفراغ نیز ظاهر شود و سروصدا و نور و بعضی
بوها فرد را اذیت کند .با وجود اینکه پاتوفیزیولوژی میگرن بهخوبی
شناخته نشده است ،بررسیها نشان دادهاند که عوامل محیطی و
خارجی مختلفی میتوانند موجب تشدید حمالت میگرنی شوند که
شدت و دفعات حمالت میگرن کاسته و در
با اجتناب از این عوامل از ّ
متعدد جلوگیری
نتیجه از مراجعة بیمار به پزشک و مصرف داروهای
ّ
میشود .ازجملة این عوامل میتوان موارد زیر را نام برد:
استرس و هیجانهای شدید ،بیخوابی ،پرخوابی ،گرسنگی،
خستگی ،بعضی از غذاهای خاص (انواع پنیر ،ادویهجات ،بعضی
غذاهای کنسرو شده ،ترشیجات) ،آلودگیهای زیستمحیطی
(آلودگی هوا و غبار) ،بعضی بوها ،تغییرات فشار هوا ،ضربه به سر،
ضد بارداری و  . ...این موارد از
تغییرات هورمونی قاعدگی ،قرصهای ّ
شدت میگرن هستند.
عوامل تأثیرگذار در بروز و ّ
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مدیریت میگرن

موادّ غذایی تشدیدکنندة حمالت میگرنی
 بررسی تأثیر کافئین بر سالمتی مغز نشان داده است که مقدار
متوسط (به عنوان مثال دویست تا چهارصد میلیگرم در
کافئین
ّ
مضری ندارد ،بلکه ممکن است باعث بهبود خلقوخو و
اثر
هیچ
روز)
ّ
کاهش افسردگی شود ،ولی اگر مقدار باالی آن مصرف شود (بیش
از دو فنجان قهوه در روز) میتواند منجر به تشدید حمالت میگرنی
شود .بهترین توصیه برای مصرف کافئین مصرف ّ
منظم با مقدار
مشابه بدون تغییر ناگهانی در میزان آن است.
 برخی غذاهای حاوی آمینها ف ّعالکنندة رگها هستند و
بهنظر میرسد که آغازگر انقباض رگهای خونی در مغز باشند.
گروه آمینها باعث افزایش آزادشدن سروتونین در مغز و تحریک
اعصاب مغز میشوند .تیرامین و فنیل اتیل آمین در این زمینه نقش
بیشتری دارند ،اگرچه سایر آمینها نیز ممکن است اثرات مشابهی
داشته باشند .تیرامین ترکیبی اسید آمینهای است که در غذاهایی
همچون پنیر کهنه ،ماهی دودی ،آجیل ،شکالت تلخ ،خوراک کلم،
مخمرها ،انواع آجیل ،ماهی شور ،خامة ترش و غذاهای
ترشی و شورّ ،
تخمیری وجود دارد .فنیل اتیل آمین نیز در کاکائو و شکالت،
اکتوپامین در مر ّکبات مثل لیمو ،پرتقال ،گریپفروت و هیستامین
در شراب قرمز و آبجو وجود دارد.
 الکل دارای خاصیت گشادکنندة عروق رگهای خونی جمجمه
است .اعتقاد بر این است که موا ّد شیمیایی موجود در الکل مانند
تیرامین و هیستامین با موا ّد شیمیایی مغز برهمکنش دارند .این
مسئله میتواند علّت سردرد بعد از نوشیدن الکل باشد و در بعضی
افراد ممکن است باعث میگرن هم بشود.
 موا ّد غذایی چرب و موا ّد غذایی که با روغن زیاد سرخ میشوند،
عامل تشدید میگرن هستند.
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 کمبود میزان قند خون ازجمله عوامل بروز
میگرن است .مصرف غذاهای پروتئینی منجر
به نوسان میزان قند خون نمیشوند و بنابراین
غذاهای پروتئیندار نظیر تخم مرغ ،گوشت گاو
و حبوبات باید در هر وعدة غذایی گنجانده شود.
برای جلوگیری از افت قند خون باید غلاّ ت
سبوسدار مثل نان گندم کامل ،برنج و ماکارونی
قهوهای را جایگزین انواع کربوهیدراتهای ساده
تهیهشده از آرد سفید و برنج سفید)
(مثل نان ّ
کرد .همچنین باید از مصرف قند و شکر ساده و
انواع کیک ،بیسکوییت ،شیرینی و شکالت پرهیز
کرد.
 آسپارتام یک شیرینکنندة مصنوعی
است که در صنعت مورد استفاده قرار
میگیرد .همچنین بهصورت پودر و قرصهای
شیرینکننده برای بیماران دیابتی در داروخانهها
در دسترس است و در برخی افراد سبب تشدید
سردرد میشود .افراد مبتال به میگرن باید به
برچسب موا ّد غذایی و نوشیدنیهای رژیمی
توجه کنند و در صورتی که از آسپارتام به عنوان
ّ
شیرینکننده در آنها استفاده شده ،از مصرف
آنها خودداری کنند.
 افرادی که به میگرن مبتال هستند ،باید
از گلوتامات پرهیز کنند .گلوتامات در بافتهای
عصبی موجود است و در نورونهای نخاعی
بهعنوان میانجی عصبی تحریکی عمل میکند.
گلوتامات افزودنی غذایی است که به شکل
وسیعی در غذاهای فرآوریشده ،بستهبندیشده
و رستورانی (مانند همبرگر ،مرغ سوخاری و
 )...وجود دارد و برای طعمدار کردن غذا مورد
استفاده قرار میگیرد .بررسیها نشان میدهند
که این ما ّده میتواند باعث تشدید حمالت
میگرن شود .گلوتامات روی برچسب محصوالت
حاوی آن عمدتاً بهصورت مونوسدیم گلوتامات
یا  MSGنوشته میشود .گلوتانات در سوپ و
رشتههای فوری ،چیپس و کراکر ،سس ساالد و
هات داگ وجود دارد.
 نیتریت بیشتر در غذاهای فرآوریشدة
گوشتی همچون سوسیس و کالباس وجود دارد.
این ترکیب برای تازه و خوشرنگ نگهداشتن
فرآوردههای گوشتی استفاده میشود .در افرادی
که به این ما ّده واکنش نشان میدهند ،از طریق
گشاد کردن عروق مغز باعث بروز سردرد میشود.
 مصرف غذاهای بسیار گرم یا سرد ممکن
است باعث بروز میگرن در بعضی از افراد شود
(بهعنوان مثال سردرد بعد از مصرف بستنی).
ممکن است الزم باشد بیمار بهآرامی این غذاها
را بخورد یا از افراط درجة حرارت موا ّد غذایی
بهطور کامل اجتناب کند و غذاهای با درجة
حرارت اتاق میل کند.
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افراد مبتال به سردردهای میگرنی واکنشهای مختلفی نسبت به
موادّ غذایی نشان میدهند .واکنش به یک مادّ ة غذایی ممکن
است از نیم ساعت تا  ۷۲ساعت بعد خود را نشان دهد .استفاده
از یک دفترچة روزانه برای تعیین زمان و نوع غذای خوردهشده
ضروری است.
مکملهای تغذیهای در کنترل عالئم میگرن
نقش ّ
 کوآنزیم - Q10که با نام «یوبی کینون» نیز شناخته میشود -آنتیاکسیدانی است
که بهطور طبیعی در سلولهای بدن ما وجود دارد .منابع غذایی کوانزیم Q10شامل انواع
پروتئینها (مانند جگر ،گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی) ،مغزها،کلم بروکلی،گل کلم ،اسفناج،
جعفری و سویا میشود.
 منیزیم (سیصد تا چهارصد میلیگرم در روز) در کنترل عالئم میگرن نقش دارد.
منابع غذایی منیزیم شامل حبوبات ،مغزها ،سبزیهای برگ سبز (مانند اسفناج ،جعفری
و  )...و دانههای کامل غلاّ ت است.
 نقش ریبوفالوین یا ویتامین ( B2چهارصد میلیگرم در روز) در کنترل میگرن به
اثبات رسیده است .برای تأمین ویتامین  B2دانة سویا ،اسفناج ،بوقلمون ،بادام و ماست
گزینههایی عالی محسوب میشوند.
نقش گیاهان دارویی در کنترل عالئم میگرن
 گل مینا
از گیاهان دارویی قدیمی است که باعث میشود سردرد میگرنی کاهش پیدا کند و
همچنین التهاب و اسپاسم عضالت را نیز کاهش میدهد .این گیاه دارویی باعث جلوگیری
از انقباض رگهای خونی در مغز و جلوگیری از تولید هورمون پروستاگالندین میشود که
میتواند رگهای خونی را ملتهب کند.
دوز :یک کپسول ( 50تا  100میلیگرمی).
استاندارد استفادة روزانه (همانطور که روی جعبة این محصول نوشته میشود)  0.2تا
 0.35درصد پارتنولید است .احتیاط :اگر داروهای رقیقکنندة خون (مانند کومادین) یا
آسپرین روزانه مصرف میکنید ،گل مینا نباید مصرف شود.
 گیاه باتربور
ضد التهابی دارد .در یک تحقیق
پتاسین یک ترکیب در گیاه باتربور است که خاصیت ّ
مدت سه تا
که روی  293فرد میگرنی صورت گرفت -مشخّ ص شد که مصرف باتربور در ّچهار ماه تعداد حمالت میگرنی را در این افراد کاهش داده است.
دوز :یک کپسول ( 50تا  75میلیگرمی) دوبار در روز .به علّت احتمال مسمویت
دارویی با احتیاط مصرف شود.
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نقش کاهش وزن در مدیریت میگرن
توجه
کاهش وزن در افراد دارای اضافهوزن یا چاق با کاهش قابل ّ
مدت حمله
شدت درد و ناتوانی و همچنین ّ
در تعداد دفعات سردردّ ،
همراه است .اگرچه سازوکارهای مرتبط با چاقی ،کاهش وزن و
سردرد میگرنی هنوز ناشناخته است ،ا ّما این احتمال مطرح شده
است که عوامل التهابی مترشّ حه از بافت چربی افراد چاق در بروز
سردردهای میگرنی نقش دارد.
رژیم کتوژنیک و میگرن
رژیم غذایی کتوژنیک پیشتر برای درمان صرع در کودکان و
برای کمک به کاهش وزن مورد استفاده قرار میگرفت .بررسیهای
جدید نشان میدهد که رژیم غذایی کتوژنیک (کمکربوهیدرات و
پرچربی) میتواند راه ّ
حل مناسبی برای پیشگیری از سردردهای
ی یک منبع سوخت جایگزین برای مغز
شدید میگرنی باشد .کتونباد 
است ،بنابراین به احتمال زیاد میتواند برخی از ناهنجاریهای مسیر
متابولیسم گلوکز در مغز را دور بزند .همچنین به عنوان مولکولهای
پیامرسان ،کتونبادیها این توانایی را دارند که روی سایر مسیرهایی
که معموالً جزئی از پاتوفیزیولوژی میگرن هستند نظیر اختالل
حد
عملکرد میتوکندری ،استرس اکسیداتیو ،تحریکپذیری بیش از ّ
پایانههای عصبی و التهاب تأثیر مثبت بگذارند.
توصیههای تغذیهای در مدیریت میگرن
 بهترین رژیم غذایی افرادی که مبتال به سردردهای میگرنی
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هستند ،رژیمی متعادل از همة گروههای غذایی با میوه و سبزی
فراوان و خودداری از مصرف غذاهای فرآوریشده و آماده است.
توجه داشت که وعدههای غذایی به هیچوجه نباید حذف
 باید ّ
شوند ،زیرا نوسان قند خون ،گرسنگی و کمآبی ممکن است سردرد
را تشدید کند .سه وعدة غذایی اصلی و دو تا سه میانوعده حتماً
میل کنید.
 از مصرف قندهای ساده مثل کیک و شیرینی بهخصوص در
زمان گرسنگی اجتناب کنید .نان و غلاّ ت کامل را جایگزین انواع
غلاّ ت تصفیهشده کنید.
 وعدة غذایی حاوی کربوهیدرات را با پروتئین یا چربی خوب
مدت طوالنی سیر بمانید.
بخورید تا به ّ
 افراد مبتال به سردردهای میگرنی واکنشهای مختلفی نسبت
به موا ّد غذایی نشان میدهند .واکنش به یک ما ّدة غذایی ممکن
است از نیم ساعت تا  ۷۲ساعت بعد خود را نشان دهد .استفاده
از یک دفترچة روزانه برای تعیین زمان و نوع غذای خوردهشده
ضروری است.
ّ
 مصرف مداوم آب در طول روز ،ف ّعالیت بدنی منظم ،خواب
کافی و مدیریت استرس میتواند از بروز میگرن پیشگیری کند.
دکتر فاطمه صداقت
تخصصي تغذيه و رژيم درماني
دكتراي
ّ
مؤسسۀ ناباروری مهر
ارشاد،
خيابان
انصاري،
شهيد
بلوار
رشت،
نشانی:
ّ
تلفن013-33755353 :

حذف صبحانه خطر مرگ را افزایش میدهد!
ایرنا :محقّقان دانشگاه آیوا واقع در آمریکا دریافتند که حذف وعدة صبحانه
به افزایش خطر مرگ در اثر بیماریهای قلبی منجر میشود.
در این تحقیق ّ
اطالعات تعداد  6550بزرگسال -که بین سالهای 1988
تا  1994میالدی به عنوان بخشی از پژوهش موسوم به بررسی سالمت و
تغذیة ملّی گردآوری شده بود -مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .افراد مورد
بررسی بین  40تا  75سال سن داشتند و هیچیک از آنان دچار سرطان یا
بیماریهای قلبی و عروقی نبودند.
حدود  5درصد از این افراد هرگز صبحانه نخوردهاند .حدود  11درصد
بهندرت 25 ،درصد آنها گاهی و  60درصد هر روز صبحانه میخوردند.
بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق خطر مرگ در اثر بیماریهای قلبی-
عروقی در افرادی که هرگز صبحانه نمیخورند ،به میزان  87درصد باالتر
از دیگران است .حذف وعدة صبحانه با تغییر در اشتها ،افزایش فشار خون،
تغییرات خطرناک در میزان چربی و کاهش رضایتمندی پس از صرف غذا
ارتباط دارد.
بسیاری از تحقیقات پیشین نشان داده بود که خوردن صبحانه مزایای
متعددی برای سالمت دارد و بر اساس یکی از این تحقیقات صرف صبحانه
ّ
به کاهش وزن کمک میکند .با وجود این در برخی از تحقیقات اعالم شده
بود که حذف وعدة صبحانه مزایایی مانند کاهش اشتها ،جلوگیری از پیری
و جلوگیری از التهاب را برای بدن به همراه دارد .ا ّما تحقیقات جدید نشان
میدهد که صرف صبحانه برای سالمت بدن مفید است و موجب حفظ
سالمت سیستم قلبی و عروقی میشود .گزارش کامل این تحقیق در نشریة
 American College of Cardiologyمنتشر شده است.
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مزایای استفاده از پوست برنج در خاک گیاهان آپارتمانی
تهیة
امروزه با باالبودن هزینههای زندگی ّ
خاک مرغوب و با قیمت مناسب ،همچنین
گلدان مناسب برای پرورش انواع گیاهان
یا سبزیجات در منزل برای بسیاری از
خانوادهها مشکل است .در نتیجه آنان
تمایل زیادی به پرورش و نگهداری گل
و گیاه یا سبزیجات در منزل ندارند ،ا ّما با
استفاده از یک راهکار ساده و استفاده از
حد زیادی
دکتر فاطمه علیپور مبارکی ما ّدة اولیة ارزانقیمت و مفید تا ّ
میتوان این مشکل را برطرف کرد.
یکی از موا ّد ارزانقیمت و دردسترس در استان گیالن و در برخی
از فروشگاههای کشاورزی پوستة برنج است که در اصطالح محلّی
به آن فل گفته میشود .فل به پوست قهوهای بیرونی شلتوک -که
در حین تبدیل در کارخانههای شالیکوبی از آن جدا میشود -گفته
میشود .پس از این پوسته پوستة نازک دیگری وجود دارد که از
تهیة سبوسهای نرم استفاده میشود .سپس برنج سفید
آن برای ّ
بهدست میآید.

پوست برنج (فل)

سبوس برنج چند بار الکشده

در شمارههای پیشین این مج ّله دربارة نحوة پرورش سبزی و
تولید محصوالت ارگانیک در منزل و استفاده از موا ّد مختلف صحبت
شد .در بحث حاضر اختصاصاً به استفادة پوست برنج در گلدان
میپردازیم.
تقریباً تمام گیاهان آپارتمانی ضمن نیازشان به موا ّد غذایی به
زهکشی باالیی هم نیاز دارند که برای زهکشی خوب و موا ّد مغذی
موا ّد زیادی را به خاک اضافه میکنند .در بین موا ّدی که اغلب به
خاک گیاهان آپارتمانی افزوده میشود ،پوستۀ برنج میباشد .پوست
برنج عالوه بر اینکه دارای زهکشی باالیی است ،با تبدیل شدن به
کود میتواند به مقدار موا ّد ّ
مغذی خاک نیز بیفزاید و در عین حال
سبک نیز هست.
پوست برنج دارای موا ّد ّ
مغذی خوبی برای گیاهان است و وقتی
درون خاک قرار میگیرد ،رطوبت خاک باعث آزادسازی موا ّد ّ
مغذی
آن میشود و در نتیجه گیاه از آن تغذیه میکند .همچنین با مخلوط
کردن پوست برنج با خاک ،زهکشی خاک نیز بهتر انجام میشود و
این اتّفاق به دلیل ایجاد روزنه در درون خاک و متعاقب آن ،سهولت
ورود آب به داخل خاک و در نتیجه خروج یا همان زهکشی راحت

19

مجلة پزشکی

آبان  -آذر 98

سبك زندگي سالم

از گلدان است.
مهم دیگر دربارة پوست برنج وزن کم یا سبک بودن
ا ّما مسئلة ّ
آن است که وقتی با خاک ترکیب میشود ،مقدار زیادی از وزن
خاک در هر گلدان را میکاهد ،یعنی اگر وزن خاک گلدانی یک
کیلو باشد ،با اضافه کردن سی درصد پوست برنج به آن خاک سی
درصد وزن خاک کاهش مییابد و وزن خاک به هفتصد گرم کاهش
پیدا میکند .در نتیجه حمل و نقل و جابهجا کردن آن نیز در منزل
راحتتر انجام میشود.

چه مقدار از پوست برنج را در خاک گیاهان آپارتمانی
میتوان استفاده کرد؟
درصد آن به نوع گیاه بستگی دارد ،ا ّما استفاده از پوست برنج در
خاک گیاهان آپارتمانی بین بیست تا سی درصد پیشنهاد میشود.

استفاده در خاک گلدان و باغچه

چرا از پوست برنج در کف گلدانهای گیاهان بیرونی نیز
استفاده میشود؟
مدتی که درون گلدان قرار میگیرند ،پس از
گیاهان بیرونی بعد از ّ
مقداری رشد گیاه و ریشه و ثابت ماندن گلدان ،ریشهها از کف گلدان
به دلیل کوچک بودن آن از طریق سوراخهای زهکشی به بیرون
گلدان تمایل و رشد پیدا میکنند و در نتیجه ادامة رشد خود را در
سطح خاک خارج از گلدان انجام میدهند که این مسئله در زمان
جابهجایی گلدان منجر به آسیب دیدن به ریشه میشود .در نتیجه
تولیدکنندگان گل و گیاه برای اینکه مانع بیرون زدن ریشههای
گیاه از زیر گلدان شوند ،مقداری (سه تا هشت سانت) پوست برنج
خالص یعنی بدون ترکیب با خاک در کف گلدان میریزند تا زمانی
که ریشه به پوست برنج رسید ،از آن عبور نکند .پس دو دلیل اصلی
برای این کار وجود دارد:
 وقتی با خاک مخلوط میگردد ،بهدلیل تامین مواد غذایی که
در اختیار گیاه قرار میگیرد ،ریشهها به جای جهت ادامۀ رشد تمایل
پیدا نمیکنند.
 پوست برنج خالی اگر با خاک ترکیب شود ،ریشه از درون آن
عبور نمیکند و در نتیجه ریشه درون گلدان باقی میماند.
از دیگر محاسن استفاده از پوست برنج در گلدانها
• باعث کم کردن استرسهای گیاهی از طریق شوری آب یا گرما
و سرمای شدید و تنشهای ناگهانی میشود.
• با تجزیه شدن در خاک منجر به افزایش برخی از عناصر ازجمله
مهمی در متابوليسم گياه بازی
عنصر روی میشود .عنصر روی نقش ّ
ميكند .كمبود عنصر روی باعث كاهش رشد گياه ،كوچكتر شدن
برگها و حتّی گاهی باعث عقيم شدن گياه ميشود.

حتم ًا قبل از استفاده از پوستة برنج برای خاک گلدان
ضد عفونی کنید.
آن را ّ
• همچنين كمبود عنصر آهن باعث كمرنگ شدن برگ گياه
ميشود .عمدة عنصر آهن و روی در غلاّ ت در پوستة آنها ذخيره
میشود و به همين دليل برای تأمين آهن و روی و همچنين كاهش
استرس و ّ
حل مشكل شوری آب مفید است.
• از پوست برنج در سطح خاک گلدانها نیز میتوان استفاده کرد.
این کار ضمن زیبا کردن سطح خاک گلدان ،منجر به گرم نگهداشتن
خاک میشود و از هدر رفتن دمای سطح خاک نیز میکاهد.
• از دیگر محاسن استفاده از پوست برنج در گلدان یا باغ و
باغچه ،جلوگیری از ایجاد خسارت حلزون است .پوست برنج از تر ّدد
و زندگی این آفت گیاهان نیز جلوگیری میکند.

از دیگر استفادههای پوست برنج:
تهیة انواع روغنهای خوراکی و غیرخوراکی
ّ 
 موا ّد آرایشی و بهداشتی
 کمپوستهای کشت قارچ
تهیة انواع دمنوشها
ّ 
تهیة انواع غذاها و شیرینیها
در
برنج
سبوس
از
استفاده

ّ
 مصرف تازهخوری سبوس الکشده مخلوط با انواع آبمیوهها
و شیر
تهیة عایق بیرونی خانههای روستایی در مخلوط با خاک
ّ 

دکتر فاطمه علیپور مبارکی
دکتری فیزیک و حفاظت خاک
مؤسسۀ تحقیقات
نشانی :رشت ،کیلومتر  5جادة رشت به تهران،
ّ
برنج کشور تلفن013-33690052 :

Email: Apghazal@yahoo.com
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هشت مهارت برای درس خواندن؛ بدون آنکه خسته شوید!
درس خواندن میتواند خیلی سخت باشد.
وقتی کتاب را برمیداریم ،حتّی دیوار
سفید بدون ترک هم برای آدم ّ
جذاب
میشود .تمام بدبختیهای آدم درست
در موقع درس خواندن شیرین میشود و
دوست داریم به آنها فکر کنیم .با این
حال چه میشود کرد؟ باید برای امتحان
هفتة بعد آماده شویم ،ا ّما چگونه؟ وقتی
دکتر علیرضا مجیدی نمیتوانیم حتّی ده دقیقه هم تمرکز کنیم.
در ادامه با هم روشهایی را مرور میکنیم که میتوانیم با کمک
آنها حداقل امتحان بعدی را نیفتیم!
یک مکان مناسب پیدا کنید!
مطمئ ّناً مطالعه جلوی تلویزیون همراه با خانواده ایدة خوبی
نیست! البته که از اتاق کسلکنندة خودتان باحالتر است ،ا ّما اگر
بتوانید اتاقتان را از کسلکنندگی دربیاورید چه؟ مث ً
ال پنجره را باز
کنید و روی تخت دراز بکشید .یا حتّی اگر بتوانید یک صندلی
راحتی پیدا کنید که در حین درس خواندن بتوانید بازی کنید،
مدتزمان بیشتری دوام بیاورید.
میتوانید ّ
از کتابهای کمکدرسی استفاده کنید!
خیلی وقتها بعضی مطالب در کتاب درسی آنقدر گنگاند که اگر
سر کالس حضور نداشته باشید یا حواستان به کالس نبوده باشد،
نمیتوانید مفاهیم را خوب درک کنید .در این مواقع اینترنت دوست

شماست .لپتاپتان را باز کنید و کتابهای درسی و کمکدرسی را
دانلود کنید.
ه دارید!
مغزتان را ف ّعال نگ 
یک نوشیدنی گرم کمک میکند که سلولهای خاکستری به
جنبوجوش بیشتری بیفتند و به جای تمرکز روی دیوار ،مطالب
کتاب برایشان ّ
جذابتر به نظر برسد .شاید توصیه به اینکه موقع
درس خواندن خوراکی بخورید ،چندان ایدة خوبی نباشد ،ا ّما چه
میشود کرد؛ هفتة بعد امتحان سختی در راه است .اگر یک کاسه
پاپکورن کنار دست خود بگذارید ،احتماالً تشویق میشوید تا زمان
تمام کردن آن ،سر از روی کتاب برندارید.
توصیههای دیگران را فراموش کنید؛ ببینید چگونه راحت هستید!
بعضیها دوست دارند لم بدهند و بعضی حالت خوابیده را ترجیح
متخصصان را نادیده بگیریم،
میدهند .بدون اینکه بخواهیم توصیة
ّ
ما مجبوریم که برای امتحانمان آماده شویم ،چه این امتحان یک
امتحان مدرسه باشد ،چه کنکور سراسری .پس اگر کسی به شما
گفت که این حالت مناسبی برای درس خواندن نیست ،خود را به
نشنیدن بزنید و کار خود را ادامه دهید .مسئله راحتی شماست.
اگر دوست دارید موقع درس خواندن راه بروید ،پس راه بروید .اگر
دوست دارد دمر بخوابید ،چه اشکالی دارد؟ دمر بخوابید و از درس
خواندن ّ
لذت ببرید.
وقت طالیی خود را پیدا کنید!
بقیة اوقات است ،مث ً
ال
همة ما برخی اوقات روز حالمان بهتر از ّ
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بعضی درس خواندن در نیمهشب برایشان کاری ّ
جذاب است و بعضی
هم نزدیک غروب .بهتر است ساعت مشخّ صی از روز را انتخاب کنید
که در آن موقع حالتان بهتر است.
وقت طالیی حتّی برای درسهای مختلف هم فرق میکند ،مثالً
شاید بهتر باشد ادبیات را صبح مطالعه کنید و ریاضیات را شب .اگر
بتوانید اوقاتی را که ذهنتان آمادهتر است ،پیدا کنید ،درس خواندن
خیلی راحتتر میشود .یا آنکه از بهترین ساعات برای درس خواندن
در حالت استاندارد ّ
مطلع شوید.
ناشر کتابتان را عوض کنید!
اگر برای کنکور (یا هر امتحان دیگری) آماده میشوید و نمیتوانید
مفاهیم را درک کنید ،احتماالً مشکل از کتاب است نه شما .کتاب
فن بیان مناسبی نداشته
خوب مانند معلّم خوب است .اگر معلّم شما ّ
باشد ،شما با درس ارتباط برقرار نمیکنید؛ حتّی اگر آن درس،
درسی ساده یا درس محبوب شما باشد.

خوشبینی؛ راز طول عمر بیشتر!
ایرنا :نتایج یک پژوهش جدید نشان داد افرادی که نیمة پر لیوان
را میبینند ،بیشتر عمر میکنند.
به گزارش گاردین نتایج بررسی محقّقان نشان داد که شانس
رسیدن به  ۸۵سالگی یا باالتر در افراد خوشبین بیشتر است.
این نخستین بار نیست که به فواید خوشبینی در سالمتی اشاره
میشود .یافتههای تحقیقات پیشین نیز نشان داده بود که میزان
بروز بیماریهای قلبی و مرگ زودرس در افراد مثبتاندیش
پایینتر است .حال پژوهشگران میگویند خوشبینی در زندگی
باعث افزایش طول عمر افراد نیز میشود.
نتایج پژوهشهای اخیر نشان داد که زنان و مردان خوشبین
متوسط پانزده و یازده درصد بیشتر از همجنسان
بهترتیب بهطور
ّ
منفیگرای خود عمر میکنند .محقّقان معتقدند که با پرورش
ارزشهای اجتماعی  -روانی چون خوشبینی میتوان زندگی سالم
همراه با طول عمر را ارتقا داد.
جزئیات این پژوهش در
مجلّة Proceedings of
the National Academy
 of Sciencesمنتشر شده
است.
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گروهی درس بخوانید!
بعضی اوقات درس خواندن گروهی ّ
لذت خودش را دارد؛ اینکه
بتوانید مسائل کتاب را به بحث بگذارید و بتوانید بهجز نویسندة
کتاب با بیان دوستتان مباحث را بفهمید .در این حالت دوست شما
هم بهتر مباحث را درک میکند ،چراکه تدریس یک موضوع به فهم
آن موضوع کمک میکند .با این کار درس خواندن به ّ
لذتی دوچندان
تبدیل میشود.
از موبایلتان دور بمانید!
برای اینکه بتوانید راحتتر تمرکز کنید ،برای یکی دو ساعت هم
که شده ،از تکنولوژی دور بمانید .خود شما بهتر از هر کس دیگری
میدانید که گوشی چقدر میتواند تمرکز آدم را از بین ببرد.
دکتر علیرضا مجیدی
پزشک عمومی

www.1pezeshk.com

مرگ زودرس در کمین
افراد کمتحرّک!
ایرنا :بررسیهای اخیر محقّقان دانشگاه علم و ف ّناوری نروژ نشان
تحرک احتمال
میدهد که دو دهه پیروی از سبک زندگی کم ّ
مرگ زودرس را دو برابر افزایش میدهد.
تحرکی عاملی مهم و تأثیرگذار در
براساس این بررسیها کم ّ
بروز بیماریهای قلبی و مرگ زودرس بر اثر این بیماری و سایر
عوامل مرتبط با سالمت است .این پژوهش با بررسی ف ّعالیت
طی بیست سال نشان داد که تغییر سبک زندگی
فیزیکی افراد ّ
ّ
مهمی در سالمت قلب و
نقش
م
منظ
بدنی
الیت
تحرک به ف ّع
ّ
کم ّ
عروق دارد.
در این پژوهش  23۱۴۶داوطلب از سال  ۱۹۸۴میالدی به
مدت بیست سال تحت نظر گرفته شدند و ف ّعالیت بدنی آنان به
ّ
متوسط (کمتر از دو ساعت ف ّعالیت ورزشی
ک،
تحر
م
ک
گروه
سه
ّ
ّ
پرتحرک (بیش از دو ساعت ف ّعالیت ورزشی در هفته)
در هفته) و
ّ
طبقهبندی شد .در این افراد عواملی از قبیل شاخص تودة بدنی،
سن ،جنس ،استعمال دخانیات ،سطح تحصیالت و فشار خون در
نظر گرفته شد.
تحرک به
م
ک
افراد
زودرس
مرگ
احتمال
که
داد
نتایج نشان
ّ
پرتحرک
افراد
از
بیش
برابر
دو
سالمتی
با
مرتبط
عوامل
دلیل سایر
ّ
است .این میزان در مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی -عروقی
 ۲.۷برابر گزارش شده است .این پژوهش  ۱۵۰دقیقه ورزش
متوسط در هفته یا  ۷۵دقیقه ورزش شدید را برای سالمت قلب
ّ
و عروق ضروری میداند.
محقّقان توصیه میکنند که بدون نگاه به گذشته ،تصمیم برای
مهمی در سالمت بدن و سالمت
زندگی سالم از اکنون نقش ّ
شناختی و بهتبع آن عمر طوالنی و باکیفیت دارد .نتایج این
تحقیق در کنگرة جهانی قلب و عروق ارائه شد.

مناسبتاهي تقویمي
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به مناسبت هفتة جهانی آگاهی از

آنتیبیوتیکها

دوازدهم تا هجدهم نوامبر ( 21تا
 27آبان ماه) با هدف افزایش آگاهی
از میکروارگانیسمهای مقاوم به
آنتیبیوتیکها و یافتن بهترین شیوة
رویارویی با آنها هفتة جهانی آگاهی از
آنتیبیوتیکها نامیده شده است.
آنتیبیوتیکها از منابع باارزش دارویی
هستند که برای درمان عفونتهای
دکتر سنبل طارمیان باکتریایی استفاده میشوند و از زمان
کشف آنها این داروها نقش چشمگیری در درمانهای پزشکی نوین
ایفا کردهاند .استفاده از آنتیبیوتیکها تنها با تجویز پزشک و در یک
دورة درمانی کامل مؤثّر است.
امروزه در سراسر جهان نمونههایی رو به افزایش از مقاوم شدن
باکتریها دیده میشود که کارآمدی آنتیبیوتیکها را هدف گرفته
ضد میکروبی به مقاومت یک میکروارگانیسم (شامل
است .مقاومت ّ
ضد میکروبی برای درمان
داروهای
برابر
در
انگل)
باکتری ،ویروس و
ّ
عفونت ناشی از آنها گفته میشود که در پی آن عامل عفونی
در بدن باقی میماند و میتواند به بیماریزایی خود ادامه دهد.
بررسیهای اپیدمیولوژی نشان داده است که رابطة مستقیمی بین
مصرف آنتیبیوتیکها و ایجاد مقاومت نسبت به آنها وجود دارد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،نسبت باالیی از
باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیکها بروز کردهاند که در حال حاضر
سبب ایجاد عفونتهای مقاوم شایعی مانند عفونتهای دستگاه
ادراری ،تن ّفسی و خونی میشوند.
در سال  ۲۰۱۲میالدی سازمان جهانی بهداشت گزارشی مبنی بر
ضد ایدز ارائه کرد .این گزارش پیامآور
افزایش مقاومت به داروهای ّ
آن بود که کنترل این بیماری مهلک با داروهای رایج ،اثربخشی

کمتری دارد و باید به داروهای پرهزینهتر و تولید داروهای جدید رو
آورد .در سال  ۲۰۱۳میالدی نیز  ۴۸۰هزار مورد جدید بیماری سل
مقاوم به دارو در صد کشور گزارش شد که به معنی دورههای درمان
طوالنیتر و اثربخشی کمتر داروهای فعلی بود.
استفادة نابجا و روزافزون از آنتیبیوتیکها ،چه در انسانها
و چه در حیوانات ،در این زمینه بسیار نقش داشته است .باید
دانست باکتریها موجودات زندة هوشمندی هستند که در
مقابل ناسازگاریهای محیطی مانند مواجهه با آنتیبیوتیکها از
خود واکنش نشان میدهند ،زیرا گونههای مقاوم هنگامی ایجاد
میشوند که میکروارگانیسم زیر فشار حضور ترکیبات آنتیبیوتیکی
دچار جهش ژنتیکی شده باشد و بهخصوص اگر این ویژگی
کسب مقاومت جدید ،توان مبادله را در بین میکروارگانیسمهای
دیگر داشته باشد ،منجر به ظهور باکتریهای مقاوم در برابر
آنتیبیوتیکها خواهد شد.
میکروبها با ایجاد ژن مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها این مقاومت
را از نسلی به نسلی دیگر منتقل میکنند؛ از این رو تجویز نکردن
آنتیبیوتیک در عفونتهای ویروسی و مواردی که اصوالً عفونت
باکتریایی ثابت نشده است ،همیشه مورد نظر پزشکان بوده
است .از سویی برخی بیماران تمایل عجیبی به درخواست تجویز
آنتیبیوتیکها در هر بیماری ،حتّی غیرعفونی دارند و پزشک هم
بهراحتی نمیتواند آنان را توجیه کند .این در حالی است که در
برخی کشورها آنتیبیوتیکها بدون نسخة پزشک در اختیار بیماران
قرار میگیرند و قانونی دربارة ارائة آنها وجود ندارد .در نتیجه این
نوع داروها بهطور فراوان و ارزان در اختیار مردم قرار دارند و به
سوء مصرف دامن میزنند .اینها از عللی است که در بروز مقاومت
مهمی ایفا میکند.
آنتیبیوتیکی نقش ّ
در کشورهای توسعهیافته و نیز در حال توسعه از آنتیبیوتیکها
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مکمل رشد برای دام استفاده میشود .درمان دام با داروهای
به عنوان ّ
آنتیمیکروبی افزون بر ارتقای سالمت کلّی حیوانات ،سبب میشود که
محصوالت باکیفیتتری نیز تولید شود.
براساس گزارشها ی موجود ،نیمی از آنتیبیوتیکهای تولیدشده در
جهان در پرندگان ،دامها و نیز برای حوضچههای پرورش ماهی مورد
استفاده قرار میگیرد و با مصرف فرآوردههای دامی این آنتیبیوتیکها
وارد بدن انسان نیز میشوند .بنابراین گسترش مقاومت میکروبی در برابر
آنتیبیوتیکها نه تنها از تجویز و استفادة غیرضروری این ترکیبات در
انسان بلکه از مصرف گستردة این داروها در دامپزشکی نیز بروز میکند.
این ترکیبات آنتیبیوتیکی -که در درمان بیماریهای عفونی برای دام
تجویز میشوند -در فرآوردههای خام دامی باقی میمانند و به دلیل
مصرف این فرآوردهها تعداد زیادی از انسانها را هم در معرض خطر
ابتالی به بیماریهایی با باکتریهای مقاوم قرار میدهند.
البته جالب است بدانید که در تحقیقاتی -که روی باکتریهای موجود
در غارهایی بکر با قدمت چهار میلیون سال انجام شده -نشان داده شده
که این باکتریها به چهارده نوع آنتیبیوتیک مختلف مقاوم بودهاند و
این نشان میدهد که برخی باکتریها ذاتاً به آنتیبیوتیکها مقاوماند.
تولید آنتیبیوتیکهای جدید -که پیش از این یک راهبرد سودمند در
برابر مقابله با باکتری بود -اکنون به دلیل موانع اقتصادی و قانونی با
دشواری روبهرو شده است .البته مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها اصوالً
متعددی دارد که ازجملة آنها فقدان تالش در تولید داروهای
دالیل
ّ
جدید در صنعت داروسازی ،نداشتن انگیزة اقتصادی و از سوی دیگر
موانع قانونی پیچیده در این صنعت است که به این روند دامن میزند.
تعداد زیادی از تولیدکنندگان بزرگ دارو حوزة تولید آنتیبیوتیکی
را رها کردهاند .همچنین تحقیقات دانشگاهی روی آنتیبیوتیکها در
نتیجة کاهش سرمایهگذاری و بحران اقتصادی کم شده است .حتّی
شرکتهایی که عالقهمند به کشف آنتیبیوتیکهای جدید هستند،
متعددی روبهرو میشوند ،مث ً
ال
هنگام دریافت موافقت قانونی با موانع
ّ
در آمریکا بین سالهای  ۱۹۸۳تا  ۲۰۰۷میالدی تعداد آنتیبیوتیکهای
شدت کاهش یافته و این در حالی است که عفونتهای
تأییدشده به ّ
باکتریایی همچنان در آمریکا و سراسر جهان رو به گسترشاند .مشکالت
دستیابی به تأییدیة قانونی به دلیل بوروکراسی اداری ،فقدان ش ّفافیت،
تفاوت در آزمایشهای پیشنیاز کلینیکی ،تغییر در قوانین و کانالهای
ارتباطی نامناسب است.
به این ترتیب میتوان گفت که افزون بر آنکه داروهای آنتیبیوتیکی
موجود توان الزم برای رویارویی با باکتریهای مقاوم به دارو را ندارند،
موانع موجود هم این مسئله را به چالشی جهانی تبدیل کرده است.
ناکارآمدی این داروها در برابر عفونتها به معنی افزایش میزان ناتوانی و
مرگومیر و تحمیل هزینههای هنگفت در حوزة بهداشت است .محقّقان
طی سالهای اخیر تالشهای خود را برای ّ
حل این مشکل بیشتر کردهاند.
ّ
یکی از روشهای مو ّفقیتآمیز مهندسی ژنتیک بر برخی ویروسهاست
خاصی را از بین
که سبب میشود این ویروسها قادر باشند باکتریهای ّ
ببرند و به این ترتیب در مقایسه با تجویز آنتیبیوتیکها تأثیر کمتری بر
بدن انسان خواهند داشت .حرکت در جهت پیشرفتهای نوین ف ّناوری و
فراهم شدن امکانات تغییر ژنتیک باکتریها امید به ّ
حل مشکل مقاومت
آنتیبیوتیکی را افزوده است.
دکتر سنبل طارمیان
متخصص بیماریهای عفونی و تبدار
ّ
نشانی :رشت ،خیابان انقالب ،ساختمان پزشکان مروارید ،طبقۀ سوم
تلفن013-۳۳۲۳۱۹۸۱ :
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تقویم سالمت آبان و آذر 98
مناسبت

روز

ماه

روز جهانی فلج اطفال

2
( 24اکتبر )

آبان

روز جهانی کاردرمانی

5
( 27اکتبر )

“

1-7

“

7
( 29اکتبر)

“

روز بينالمللي پيشگيري از سوء
استفاده از محيط زيست در جنگ و
مناقشات مسلّحانه
روز بهداشتیار مدارس

15
( 6نوامبر)

“

روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی)

17
( 8نوامبر)

“

روز ملّی خانواده و تکریم بازنشستگان

20

“

روز جهانی پنومونی (عفونت ریه)

21
( 12نوامبر)

“

روز جهانی دیابت و روز جهانی
اتاق عمل

23
( 14نوامبر)

“

26
( ۱۷نوامبر)

“

21-27
( 12 - 18نوامبر)

“

23
( ۱4نوامبر)

“

روز کتاب و کتابخوانی

24

“

روز ازدواج و خانواده

28

“

23-30

“

یادوارۀ قربانیان حوادث ترافیکی

1

آذر

روز بينالمللي حذف خشونت عليه
زنان

4
( 25نوامبر)

“

4-10

“

10
( 1دسامبر)

“

10

“

12
( 3دسامبر)

“

10-16

“

روز جهانی معلوالن

12
( 3دسامبر)

“

روز جهانی داوطلبان سالمت

14
( 5دسامبر)

“

هفتۀ ملّی ّ
اطالعرسانی هپاتیت
هفتۀ پیشگیری از مسمومیت
روز جهاني پسوزياريس
روز جهانی سکتۀ مغزی

روز جهانی تولّدهای زودرس
هفتۀ آگاهی جهانی از آنتیبیوتیک
روز جهانی دیابت

هفتۀ حمایت از بیماران کلیوی

هفتۀ ّ
اطالعرسانی ایدز
روز جهانی مبارزه با ایدز
روز جامعۀ ایمن (سوانح و حوادث)
روز بینالمللی افراد ناتوان
هفتۀ ّ
اطالعرسانی تغذیۀ صحیح
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روز جهانی مبارزه با
خشونت علیه زنان

تأسفباری است که ابعاد گستردة آن زمینة آسیبهای فردی و اجتماعی
خشونت علیه زنان پدیدة شایع و ّ
متعدد را نسبت به آنان ،خانواده و جامعه فراهم میکند .خشونت علیه زنان دارای سابقهای به وسعت تاریخ
ّ
بوده و در دهههای اخیر به شکل خشونت مدرن شکلهای نوینی به خود گرفته است .با وجود تالشهای
بینالمللی حقوقدانان ،کارشناسان و کنشگران اجتماعی و حقوق بشری برای رفع هرگونه خشونت نسبت به
متعددی را بر جامعة بشری و
آنان ،سونامی خشونت علیه زنان همچنان جاری و روزافزون است و هزینههای
ّ
دولتها تحمیل میکند.
گردآوری و تنظیم :دکتر مرسده رفیعی

انواع خشونت علیه زنان کدام است؟
خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیه جسمی گفته
نمیشود .کلمات توهینآمیز ،شک و بدبینی هم در ردة خشونت
طبقهبندی میشود .حتّی بعضی از رفتارهای جنسی -که مطابق
با تمایل زن نباشد -میتواند به عنوان خشونت شناخته شود.
خشونت علیه زنان در همة طبقات اجتماعی ،اقتصادی ،نژادی ،س ّنی
و جغرافیایی یافت میشود ،ا ّما در برخی از گروهها شایعتر است.
حس پرخاشگری است.
خشونت بازتابی از ّ
انواع خشونت

خشونت کالمی

ازجمله میتوان به دشنام و بهكار بردن كلمات ركیك،
بهانهگیریهای پیدرپی ،داد و فریاد و بداخالقی ،بیاحترامی ،رفتار
آمرانه و تح ّكمآمیز و دستور دادنهای پیدرپی ،تهدید به آزار یا
كشتن ،تحقیر جنسیتی ،قهر و صحبت نكردن و ممنوعیت مالقات
با دوستان اشاره کرد .این نوع خشونت موجب بروز روحیة پوچی
یا خودنابودسازی ،گریز از مشاركت اجتماعی و اضطراب در زنان
میشود.

خشونت فیزیکی

شیوههای آزار و اذیت جسمانی ضرب و جرح ،كشیدن مو،
سوزاندن ،گرفتن و بستن ،زندانی كردن ،اخراج از خانه ،كتككاری
مفصل ،محروم كردن از غذا ،سیلی ،لگد و مشت زدن ،كشیدن و
ّ
هل دادن ،محكم كوبیدن در ،بههم زدن سفره و میز غذا و شكستن
اشیای منزل را شامل میشود .این نوع خشونت ممكن است برای
توجه به نوع تحصیالت ،نژاد و وضع خانوادگی روی
همة زنان بدون ّ
دهد.

خشونت اقتصادی

ندادن خرجی ،سوء استفادة مالی از زن و صدمه زدن به وسایل
مورد عالقة او ازجمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان برشمرده
تصرف در
میشود ،بهطوریكه در برخی موارد زنان حتّی حقّ دخل و ّ
اموال خود را نیز ندارند .عدم کنترل بر حقوق و دستمزد خود یا عدم
اجازه برای کار کردن و بهطور کلّی کنترل بر کلّیة مسائل اقتصادی
زن و اجازه ندادن برای هرگونه تصمیمگیری مالی و اقتصادی از دیگر
نمونههای خشونت اقتصادی محسوب میشود.

خشونت جنسی

استفادة قهرآمیز بدون رضایت زن ،اجبار در روابط زناشویی

25

غیرمتعارف ،عدم اجازة استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری
توجهی به نیازهای جنسی زن از نمونههای خشونت
ناخواسته و بی ّ
جنسی علیه زنان است .زنانی كه از جانب همسرانشان مورد خشونت
قرار میگیرند ،پنج برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیبهای
روانی و خطر خودكشی و شش برابر بیشتر در معرض اختالالت
روانی قرار دارند.
روانشناسان میگویند ،مردانی كه از كودكی در خانواده شاهد
كتك خوردن زنان خانواده بودهاند ،در بزرگسالی بیشتر مرتكب
خشونت علیه همسران خود میشوند .افراد بیحوصله ،وابسته و
متزلزل و كسانی كه از احساس بیكفایتی رنج میبرند ،بیشتر علیه
زنان مرتكب خشونت میشوند .برخالف تص ّور عموم ،حتّی دنیای
مدرن نیز خشونت علیه زنان را کم نکرده است؛ فقط خشونت شکل
جدیدی به خود گرفته است.
توجه به فرهنگ رایج در یک محدوة جغرافیایی
در بعضی موارد با ّ
تحمل زن و نادیده گرفتن خود به نوعی مورد ستایش قرار
صبر و ّ
میگیرد و به عنوان یک ویژگی مثبت تلقّی میشود .این مسئله باعث
میشود که زنان به پذیرش رفتارهای خشونتآمیز ترغیب و تشویق
شوند و از پیگیری حقوق خود دور بمانند .برای این حالت از اصطالح
درماندگی اکتسابی یا آموختهشده استفاده میشود .فرد میآموزد که
همیشه و همه جا همین رفتار را خواهد دید و بهترین حالت برای
تحمل و سازگاری با وضع موجود است .در نهایت این درماندگی
او ّ
آموختهشده به افسردگی یا دیگر اختالالت روانی منجر خواهد شد.
خشونت یک رفتار اکتسابی است و با یاد گرفتن ایجاد میشود.
بنابراین هر خشونت حتماً با یادگیری و تشویق رفتار خشونتآمیز
همراه بوده است .بهترین حالت برای عدم تکرار رفتار خشونتآمیز
عدم تشویق آن است .وقتی از کودکی فرزندان ما یاد میگیرند
که خشونت را با خشونت پاسخ دهند و یا با رفتار خشونتآمیز به
خواستة خود میرسند ،این موارد تشویقی است برای ادامة رفتار آنان.
چرخة خشونت خانگی
معموالً خشونتهای خانگی یک نوع الگو و چرخه دارند که به
شرح زیر است:
بدرفتاری :او بهصورت کالمی به شما حمله میکند و شما را
تحقیر میکند؛ رفتارهای خشونتآمیز بهکار میبرد و سعی میکند
نشان دهد که چه کسی رئیس است.
احساس گناه :بعد از اینکه با شما بدرفتاری کرد ،دچار احساس
گناه میشود که البته بیشتر نگران عواقب کار خود است نه رفتارش.
عذر و بهانه :شروع به عذر و بهانه میکند و به دنبال توجیهی
متوجه شما میداند.
برای رفتارش است و اغلب گناه خود را
ّ
رفتار عادی :هر کاری میکند تا دوباره شما را به سمت خود
برگرداند .ممکن است طوری رفتار کند که انگار اتّفاقی نیفتاده است
محبت با شما برخورد کند .این مرحلة شیرین
و حتّی ممکن است با ّ
صلح ممکن است به قربانی این امید را بدهد که فرد بدرفتار واقعاً
این بار تغییر کرده است.
برنامهریزی :او در ذهن خود شروع به برنامهریزی میکند تا
با چه بهانهای سوء رفتارش را تکرار کند و برای خود از طرف شما
خطایی میتراشد .سپس با واقعی جلوه دادن آن دوباره شما را آزار
میدهد ،مث ً
ال اگر از فروشگاه چند دقیقه دیرتر برگردید ،شما را به
باد کتک میگیرد که با چه کسی قرار داشتهاید؟
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متوجه شویم که نامزدمان
چگونه قبل از ازدواج
ّ
رفتار توأم با خشونت دارد؟

• مهمترین عالمت گویا ،ترس شما از رفتار شریک زندگیتان
است .اگر وقتی کنار او هستید ،مدام دلشوره دارید و مراقب
حرفهایتان هستید و احساس میکنید که با کوچکترین موضوع
ممکن است دعوا به راه اندازد ،مطمئن باشید این ارتباط سالم
نیست و سوء رفتار در آن موج میزند.

اهمیتی به عقاید و
• طرف مقابل مدام شما را تحقیر میکند و ّ
کارهایی که انجام دادهاید ،نمیدهد و کاری میکند که از خودتان
متن ّفر شوید و احساس درماندگی و ناامیدی کنید.

شدت کنترل کردن امور مالی و در اختیار قرار ندادن پول
• به ّ
به اندازة کافی.
• ایجاد مزاحمت هنگام ف ّعالیتهای خارج از خانه مانند ّ
محل کار
بهطور مثال تلفنی کنترل کردن فرد.
• مجبور کردن فرد به اینکه بابت هر کاری از او اجازه بگیرد.

رفتار افراد خشونتطلب
افرادی که دست به خشونت میزنند ،هر ترفندی را بهکار
میبندند تا به روی دیگری اعمال قدرت کنند ،حتّی کاری میکنند
که به این باور برسید که الیق خشونت و این رفتارها هستید؛
خودشان را مسئول همه چیز میدانند .آنان برای شما و گاه برای
خانوادة شما تصمیم میگیرند ،به شما میگویند چه کار کنید و
شما هم بدون هیچ سؤالی باید از آنان اطاعت کنید ،حتّی گاهی با
شما درست مانند یک خدمتکار ،کودک یا کسی که جزو اموالشان
هستید برخورد میکنند (تس ّلط).
یک بدرفتار هرکاری میکند که شما نسبت به خودتان احساس
بدی پیدا کنید .روی هم رفته اگر به اینکه ارزشی ندارید و هیچ کس
شما را دوست ندارد ،معتقد شوید ،کمتر احتمال دارد از این زندگی
حقارتبار خود را نجات دهید .در واقع توهینها و سرزنشها و در
برابر جمع تحقیر کردن شما ،سالحهایی است که او بهکار میبرد تا
ع ّزت نفس را در شما از بین ببرد (تحقیر).
برای اینکه وابستگیتان به او افزایش پیدا کند ،او تالش میکند
تا ارتباط شما با دنیای خارج قطع شود و اجازه نمیدهد به دیدن
خانواده یا دوستان خود بروید (جداسازی).
این افراد معموالً همسرانشان را تهدید به ترک کردن میکنند،
حتّی ممکن است شما را تهدید کنند که دست به خودکشی خواهند
زد (تهدید).
این افراد به روشهای مختلف شما را میترسانند و وادار به تسلیم
شدن میکنند ،مثل نگاههای تهدیدآمیز ،شکستن ظرف و ظروف و
خراب کردن وسایل در مقابل چشمان شما و در اصل پیامشان این
است که اگر اطاعت نکنید ،عواقب بدی در انتظارتان است (ارعاب).
در صورت وجود هر کدام از این عالئم الزم است بیشتر به ادامة
مجرب برای تصمیمگیری کمک
ارتباط فکر کنیم و از
ّ
متخصصان ّ
حرفهای درخواست کنیم.
دکتر مرسده رفیعی
مدرس دانشگاه علمی -کاربردی
دکترای روانشناسیّ ،
نشانی :رشت ،خیابان پرستار ،ادارۀ ّ
کل بهزیستی گیالن ،دفتر آموزش
و پژوهش تلفن013-۳۲۱۱۲۰۴۳ :
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بیهوشی در سالمندان
در ایران به مانند بسیاری از کشورهای
وضعیتی ،گرمازدگی و سنکوپ در سالمندان بیشتر دیده میشود.
جهان از میزان زادآوری کاسته شده و از
دیابت و عوارض آن نیز بسیار بیشتر خود را نشان میدهد و در کل
سویی پزشکی و بهداشت پیشرفت کرده
مقدار اثر داروی بیهوشی بیشتر میشود ،بنابراین نیاز به داروهای
است؛ در نتیجه مردم بیشتر عمر میکنند
بیهوشی برای عمل کمتر میشود .میتوان گفت سالمندان به
و جامعه بهآرامی از حالت جوانی به سوی
حساستر هستند.
داروهای بیهوشی ّ
میانسالی و کهنسالی میرود .پیشبینی
کارکرد کلیه و کبد نیز کاهش مییابد و پاک شدن بدن از داروها
میشود که تا سال ۲۰۵۰ده سال به
نیز کندتر و کمتر میشود .از سویی برونده قلبی و حجم ضربهای
وقتی
سن عمر افزوده میشود.
میانگین ّ
قلب در حالت ف ّعالیت و حتّی در استراحت کاهش مییابد .بزرگ
احتمال
شود،
ی
م
بیشتر
کهنساالن
دکتر کاوه ماهوتی زرعی تعداد
شدن جبرانی بطن چپ و افزایش فشار خون نیز دیده میشود .وقتی
توجه
حساسیت پیدا
سروکار داشتن آنان با اتاق عمل هم بیشتر میشود .باید ّ
فشار خون باال میرود ،گیرندههای فشار خون کاهش ّ
داشت که خطر سرطان و شکستگیهای ناشی از استئوپروز (پوکی
میکنند .عروق کرونر دچار آترواسکلروز (تصلّب شرایین) و انسداد
استخوان) با افزایش سن زیاد میشود ،پس مسیر این افراد به اتاق
میشود و دریچههای قلبی عملکرد خود را از دست میدهند.
متخصص بیهوشی میرسد.
عمل و
اختالالت ریتم قلب و نارسایی احتقانی قلب نیز ممکن است رخ
ّ
بسیاری از سالمندان بیماریهای قلبی ،کلیوی ،دیابت و
دهد .از سویی بافت ریه بهتدریج قوام و بافت خود را از دست میدهد
بیماریهای ناتوانکننده دارند و از سویی دچار فراموشی و زوال
و رفلکسهای حمایتی مانند سرفه و بلع ضعیف میشود .بهتدریج
ّ
ّ
کار تنفسی افزایش مییابد ،تنفس کوتاه میشود
عقل میشوند و تغییرات فیزیولوژیکی زیادی پیدا
و تنگی نفس نخست در ف ّعالیت و سپس در
میکنند .تعداد نرونها و عملکرد آنها کاهش
استراحت بروز میکند.
مییابد و انتقالدهندة عصبی مانند دوپامین و نور
در دستگاه گوارش تودة کبد افزایش مییابد،
اپینفرین کاهش مییابد .هرچند کاهش عملکرد
ولی عملکرد آن کاهش نشان میدهد .بافت کلیه
مغزی مستقیماً با کاهش تعداد نرون مرتبط
توجه به پیر شدن
با ّ
آتروفی (کاهش اندازه) پیدا میکند و تا پنجاه
نیست ،ولی به هر حال بافت عصبی کاهش پیدا
تدریجی جامعة ما و از
درصد تعداد نرونها در هشتاد سالگی کم میشود
میکند و به همان نسبت مقدار مایع مغزی نخاعی
سویی افزایش امکانات
و هر سال تا  ۱.۵درصد ( GFRمیزان فیلتراسیون
( )CSFافزایش مییابد .دستگاه عصبی اتونوم نیز
پزشکی و تشخیصی میزان
گلومرولی) نیز کاهش مییابد .با افزایش سن
شادابی گذشته را ندارد .سیستم پاراسمپاتیک
جراحی سالمندان
اعمال ّ
کلیرانس کراتینین کاهش مییابد ،ولی به علّت
کاهش عملکرد پیدا میکند و سیستم سمپاتیک
افزایش یافته است و
کاهش تودة عضالنی بدن سطح کراتینین سرم
دچار افزایش عملکرد میشود .سالمندان در
افراد مسن -که از لحاظ
در
است.
طبیعی
طی عمل و بیهوشی مهم است
تنظیم دمای بدن مشکل پیدا میکنند ،آب بدن
بسیار
بدنی
و
روحی
ّ
که برونده ادراری طبیعی باقی بماند و از ۰.۵
را از دست میدهند و دچار کمآبی میشوند.
شکنندهتر و وابستهترند-
روحی
لحاظ
از
خوبی
ه
ب
باید
سیسی در کیلوگرم در ساعت کمتر نشود تا از
کاهش دمای مرکزی بدن ،افت فشار خون
و پزشکی پشتیبانی شوند.
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نارسایی کلیه جلوگیری شود.
ممکن است غدد اندوکرین در سالمندی کاهش عملکرد
پیدا کنند .دیابت ،کمکاری تیروئید ،ناتوانی جنسی ،پوکی
استخوان و اختالالت الکترولیتی مزمن در سالمندان شایع
است .میزان متابولیسم پایه پس از سی سالگی هر سال
تقریباً یک درصد کم میشود .ظرفیت حمل اکسیژن نیز
کاهش مییابد و بیماری شریانهای کرونر شایع است .اگر
کمخونی هم -که در سالمندان زیاد دیده میشود -وجود
جدی است .همچنین مشکالت
داشته باشد ،مشکل بسیار ّ
خودایمنی و اتو آنتیبادی با افزایش سن بیشتر میشود و
احتمال ابتال به سرطانها هم بیشتر است.
افراد سالمند در درجهبندی - ASAکه به گونهای ریسک
بیهوشی را نشان میدهد -معموالً در ردیف سه و باالتر قرار
جراحی نیز در سالمندان تا چهار
میگیرند .از سویی نیاز به ّ
اهمیت و خطر بیهوشی در سالمندان
برابر زیاد میشود که ّ
را نشان میدهد .بیماریهای همراه مانند بیماری مزمن
انسدادی ریه ،دیابت شیرین ،بیماریهای عروق کرونر،
پرفشاری خون ،نارسایی کلیه و کبد و از سویی افزایش
احتمال سرطان نیز در سالمندان زیاد است.
نگهداری هموستاز و انعقاد خون در سالمندان سخت
میشود و آنان بهآسانی دچار نارسایی تن ّفسی و کلیوی
میشوند .اختالل عملکرد قلبی و دیس ریتمی و ایست
قلبی در آنان بسیار بیشتر است که همة اینها نشاندهندة
افزایش عوارض حین بیهوشی است .همچنین نیاز به ICU
پس از بیهوشی در سالمندان بسیار بیشتر است.
متخصص بیهوشی نوار قلب ،عکس ریه و در صورت
ّ
نیاز اسپیرومتری و بررسی CBC & Diff-BUN -
 Creatinine-FBSو بررسیهای کاملتر بر اساس
معاینة فیزیکی و تاریخچة بیمار و بیماریهای همراه را
درخواست میکند .همچنین درخواست بخش ویژه مانند
متخصص قلب  CCUرا نیز
 ICUمیکند و با هماهنگی با
ّ
متخصص
رزرو میکند .در بیشتر موارد از مشاورة همکاران
ّ
قلب و عروق ،داخلی ،مغز و اعصاب بهره میگیرد تا هم
تشخیص بهتری داده شود و هم بیماریهای زمینهای تحت
کنترل قرار گیرد.
توجه به پیر شدن تدریجی جامعة ما و از سویی افزایش
با ّ
جراحی سالمندان
اعمال
میزان
تشخیصی
و
پزشکی
امکانات
ّ
افزایش یافته است و افراد مسن -که از لحاظ روحی و بدنی
بسیار شکنندهتر و وابستهترند -باید بهخوبی از لحاظ روحی
متخصص بیهوشی
و پزشکی پشتیبانی شوند .پزشکان
ّ
باید این عزیزان را با احترام و بهد ّقت معاینه کنند و از
تخصصهای دیگر پزشکی نیز بهره گیرند .همچنین
مشاورة ّ
در صورت نیاز بخش ویژه را رزرو کنند تا این بزرگواران
تحمل کنند و هرچه زودتر به
جراحی را ّ
بهخوبی بیهوشی و ّ
جمع خانوادة خود برگردند.
دکتر کاوه ماهوتی زرعی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
ّ
نشانی :رشت ،بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی
قائم (عج)
تلفن013-33565011-19 :
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کلسترول باال خطر ابتال به
آلزایمر را در سالمندان سه
برابر میکند!
ایرنا :نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد که کلسترول باال خطر ابتال
به آلزایمر را در افرادی که در دهة شصت زندگی خود بهسر میبرند ،سه
برابر افزایش میدهد؛ به همین منظور پزشکان به افراد سالمند توصیه
میکنند که برای محافظت از مغز خود کمتر پنیر و کره مصرف کنند.
به گزارش روزنامة دیلی میل ،محقّقان دانشگاه اندونزی در این پژوهش
برای مشخّ ص کردن افرادی که در معرض بیشترین خطر ابتال به زوال
عقل قرار دارند ،سالمت  ۱۰۶فرد باالی شصت سال را در جاکارتا بررسی
کردند .محقّقان در این پژوهش مواردی مانند سطح تحصیالت ،سابقة
دیابت ،کلسترول ،ف ّعالیتهای اجتماعی ،ورزش فیزیکی ،سیگار کشیدن،
وزن بدن و افسردگی را نیز مورد نظر قرار دادند.
نتایج این بررسی نشان داد که سابقة کلسترول باال تأثیرگذارترین عامل
بروز زوال عقل در افراد سالخورده است؛ بهطوریکه کلسترول باال میتواند
خطر ابتال به زوال عقل را در یک فرد سالخورده سه برابر افزایش دهد.
مهمی در احتمال
محقّقان بیان کردند که سابقة کلسترول باال عامل ّ
ابتالی فرد به این اختالل ناتوانکنندة مغزی است و خطر آن از خطر
سیگار کشیدن ،ورزش نکردن و یا اضافهوزن داشتن و چاق بودن برای
ابتال به زوال عقل بیشتر است.
کلسترول بیش از حد میتواند باعث ایجاد پالکهایی در مغز شود که
موجب ابتال به آلزایمر ،رایجترین شکل زوال عقل ،میشود .یافتههای این
پژوهش تأکیدی است بر نتایج پژوهشهای قبلی که نسبت به خطرات
کلسترول باال هشدار میداد .کلسترول باال از مصرف خوارکیهایی مانند
لبنیات و گوشت قرمز حاصل میشود که مقدار زیادی چربی اشباع
دارند .محقّقان میگویند افرادی که در دهة شصت سالگی خود بهسر
میبرند ،باید این خوراکیها را کمتر مصرف و بیشتر ورزش کنند تا
خطر ابتال به آلزایمر را در خود کاهش دهند .نتایج این پژوهش در مجلّة
 Enfermería Clínicaمنتشر شده است.
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عالئم بیماری پاركینسون چیست؟
پاركینسون بعد از بیماری آلزایمر
مخرب اعصاب
معمولترین بیماری
ّ
بهحساب میآید كه فرد مبتال به آن
بهتدریج توانایی جسمانی خود را از دست
میدهد و در صورت عدم مراقبت و انتخاب
شدت بیماری
راهكار مناسب ،هر لحظه بر ّ
متأسفانه با وجود تحقیقات
افزوده میشودّ .
و پژوهشهای علمی ،بیماری پاركینسون
دکتر علیرضا مقتدری در حال حاضر درمان قطعی ندارد ،ولی
ف ّعالیتهای روزانه و تمرینات ورزشی از عواملی هستند كه میتوانند
حد امكان كاهش دهند و قوای
مشكالت ناشی از این بیماری را تا ّ
جسمانی فرد مبتال را بهطور نسبی متعادل کنند .ورزش عالوه بر تأمین
سالمت جسمی در ایجاد بهداشت روانی این افراد نیز بسیار مؤثّر است.
ورزش در افراد مبتال به پاركینسون بسیار ضرورت دارد .تحقیقات
انجامشده بیانگر این موضوع است كه تمرینات ّ
منظم در افراد مبتال
به بیماری پاركینسون همراه با دارودرمانی موجب انعطافپذیری
بیشتر عضالت و مفاصل و بهبود وضعیت تعادل میشود ،بهطوری
تحرك قسمتهای مختلف بدن را آسان میکند.
كه ّ
ً
مجددا به آن اشاره شود ،این
مهمی كه الزم است
ّ
نكتة بسیار ّ
است كه ورزش كردن ف ّعالیتی است کمهزینه كه گرچه نمیتواند
در درمان قطعی بیماری پاركینسون نقش داشته باشد ،ولی مطمئناً
قادر خواهد بود از اتّفاقات پیچیدة ناشی از عوارض این بیماری تا
حد زیادی پیشگیری کند.
ّ
عالئم بیماری پاركینسون

عالئم اولیه
عالئم پاركینسون ابتدا بهصورت غیرمحسوس و تدریجی خود را
نشان میدهد .فرد امكان دارد عالئم زیر را داشته باشد:
• احساس خستگی و كسالت
• لرزش خفیف در اندامهای حركتی

• وجود مشكل در هنگام برخاستن از روی صندلی
• مشكل در تكلّم بهصورت سلیس و روان
• تغییرات در نوشتن (دستخط ریزتر و بهصورت ناخوانا)
• افسردگی ،زودرنجی ،تندمزاجی و تحریكپذیری
مدتزمان نسبتاً
• ثابت قرار گرفتن در یك وضیعت خاص برای ّ
طوالنی
• ثابت ماندن اندامهای صورت به حالت ماسك و بدون حركت
(چهرة بیمار بیروح میشود و گویی نقاب به صورت زده است .ظاهرا ً
احساسات كمی بر چهرة بیمار نمایان میشود).
• حالت خیرگی چشم (به دلیل كاهش پلك زدن)
• دشواری در حركت اندامها (خشكی در ناحیة شانهها یا پا در
قسمتی كه تحت تأثیر بیماری قرار دارد).
عالئم اصلی
عالئم اصلی بیماری پاركینسون در همة افراد یكسان نیست و به
صورتهای زیر خود را نشان میدهد:
• در بعضی افراد بیماری بهسرعت پیشرفت میكند و در بعضی
روند پیشرفت كند است.
• ناتوانی در گروهی از مبتالیان سریع و شدید است ،ولی در گروه
دیگر خفیف و بهآهستگی صورت میپذیرد.
ً
• در تعدادی از بیماران لرزش اندامها شدید و كامال محسوس
است ،ا ّما در تعدادی دیگر این لرزش خفیف و غیرمحسوس است.
بهطور كلّی میتوان گفت این بیماری بر اساس چهار عالمت اصلی
آن مشخّ ص میشود:
• ترمور (لرزش یا لرزه)
• رژیدیته (سفتی و خشك شدن دست ،پا ،صورت و گردن)
• برادی كنیزی (كندی حركات)
• اختالل تعادل

29

عالئم فرعی
عالئم دیگری نیز در بیماران پاركینسون مشاهده میشود كه گرچه
خطرناك نیست ،ولی میتواند فرد را با مشكل مواجه کند .برخی از
این عالئم با استفاده از دارو درمان میشوند و گروهی دیگر از طریق
تحرك و انجام تمرینات ورزشی قابل اصالحاند .این عالئم عبارتاند از:
ّ
 افسردگی
 تغییرات احساسی (هیجانی)
 اختالل بلع
 مشكالت ادراری
 یبوست
 مشكالت پوستی
 مشكالت خواب
 مشكالت جنسی
حس بینایی و بویایی
 اختالل در ّ
تغییرات ظاهری قابل تشخیص در بیماران پاركینسونی
عبارتاند از:
 دارای شانههای خمیده هستند.
 چانة آنان به طرف جلو (خارج) تمایل دارد.
 آرنج و زانوی آنان كمی خمیده است.
(مجسمهگونه) و به طرف جلو خم
 بدن آنان بهصورت خشك
ّ
شده است.
 بازوهای آنان نزدیك به بدن نگه داشته میشود.
 در هنگام راه رفتن قدمهای كوچك برمیدارند و پاهایشان به
زمین كشیده میشود.
عالئم فوق مشكالت زیر را در این بیماران بهوجود میآورد:
•  نفس كشیدن آنان بهصورت عمیق است.
• مشكالتی در بلعیدن دارند.
• در تكلّم مشكل دارند (عدم توانایی صحبت كردن بهصورت واضح
و رسا)
• در حركت كردن ،تعادل و گام برداشتن با اختالل مواجه هستند.

اقداماتی برای كاهش عوارض جانبی
استفاده از تمرینات ورزشی و انجام ف ّعالیتهای مناسب و
برنامهریزیشده یكی از روشهای درمانی مفید است كه هیچگونه
عوارض جانبی ندارد و ما را در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری
خواهد داد .گرچه حركات ورزشی نمیتواند موجب تو ّقف یا درمان
حد
قطعی پاركینسون و عوارض جانبی آن شود ،ولی قادر است تا ّ
زیادی روند پیشرفت بیماری را ُكند کند و عوارض ناشی از آن را
كاهش دهد.
دکتر علیرضا مقتدری
متخصص طب فیزیکی و الکترودیاگنوز
فلوشیپ اینترونشنال درد
نشانی :اصفهان ،خیابان شمسآبادی ،ساختمان قصر نور ،واحد 305
تلفن031 -32240068 :

www.drmoghtaderi.ir
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ط ّب سالمندا ن

مصرف همزمان ویتامی 
ن
 B6و  B12خطر شکستگی
لگن را افزایش میدهد!
ایرنا :پژوهش جدید محقّقان دانشگاه اسلو در نروژ نشان میدهد
که مصرف افراطی همزمان ویتامینهای  B6و  B12خطر
شکستگی لگن را تا پنجاه درصد افزایش میدهد.
ویتامینها برای سالمتی ضروریاند ،ولی مصرف بیرویة برخی
ویتامینها مضر است .محقّقان معتقدند که مصرف ناکافی یا
اضافی تمام موا ّد معدنی و ویتامینها مشکالتی را برای سالمتی
مکملهای معدنی و ویتامینها در
به همراه دارد .با ّ
توجه به اینکه ّ
سراسر دنیا بسیار محبوباند ،محقّقان به بررسی تأثیر ویتامینها
بر خطر شکستگی لگن پرداختند .در این راستا ویتامینهای گروه
 ،Bبهویژه  B6و - B12که در عملکرد بخشهای مختلف بدن
توجه قرار گرفتند .محقّقان با بررسی
تأثیر فراوانی دارند -مورد ّ
ّ
اطالعات  6۸۳۷نفر دریافتند که خطر شکستگی استخوان لگن
در افرادی که بهطور افراطی ویتامینهای  B6و  B12مصرف
میکنند ،بیشتر است.
این پژوهش با تمرکز بر داوطلبان زن نشان میدهد که خطر
شکستگی لگن در زنانی که بهطور همزمان از مقادیر باالی این دو
ویتامین استفاده میکنند ،در مقایسه با زنانی که مصرف متعادلی
دارند ،پنجاه درصد بیشتر است .در ادامة نتایج این پژوهش آمده
مکملها
است :مصرف افراطی این ویتامینها معموالً از طریق ّ
حد متعادل در اختیار
روی میدهد و رژیم غذایی ویتامینها را در ّ
بدن قرار میدهد .این پژوهش بر مصرف افراطی همزمان این دو
ویتامین تأکید دارد .محقّقان تأثیر این ویتامینها بر هورمونها را
دلیل این عارضه میپندارند .نتایج این پژوهش در نشریة JAMA
 Network Openمنتشر شده است.
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عادات غذایی کودکان

باید به خاطر داشت که اگر کودک گاهی
اوقات به خوردن غذا عالقه نشان نمیدهد،
احتمال دارد که طبیعی و ناشی از کاهش
مو ّقت اشتها باشد .والدین اکثر کودکانی
که خوب غذا نمیخورند و بهانهگیری
میکنند ،نمیدانند که کودک آنان در
حال تغییر عادات غذایی در طول زندگی
خود است .این والدین یا با فشار کودک
دکتر مرجان مهدوی روشن خود را وادار به خوردن میکنند و یا با
شوخی و  ...غذا را داخل دهان او میگذارند که این اعمال سبب
میشود کودک اصوالً نسبت به غذا خوردن مقاومت کند و در
سالهای بعد هم دچار مشکالت بیشتری شود .به کودک نباید به
زور غذا داد .اگر کودک غذایی را دوست نداشته باشد ،نباید آن غذا
را ک ً
ال از برنامة غذایی او حذف کرد ،بلکه میتوان با تغییراتی و در
فرصتی دیگر آن غذا را به کودک داد.
کودکان معموالً غذای گرم را به غذای سرد یا خیلی داغ ترجیح
میدهند .کودکان آداب غذا خوردن را مراعات نمیکنند؛ در حین
غذا خوردن و بعد از سیر شدن غذا را به اطراف پخش میکنند که
این کار طبیعی است.
کودکان از پدر ،مادر ،خواهر و برادرشان تقلید میکنند ،بنابراین
همة افراد خانواده باید بدانند که رفتارهای غذایی آنان میتواند برای
افراد کوچکتر خانواده الگو باشد .پس سر سفره و هنگام خوردن غذا
باید مواظب باشند و حداقل به منظور آموزش فرزندان به هنگام غذا
خوردن مراقب رفتار و گفتارشان باشند ،مث ً
ال بر سر سفره هنگام

خوردن نگویند« :من این غذا را دوست ندارم» یا «چقدر بدمزه و
بدشکل است».
کودک را هنگام غذا خوردن تنها نگذارید .همیشه یک نفر باید
حداقل تا سه سالگی بر غذا خوردن کودک نظارت داشته باشد .ظرف
غذای کودک باید کوچک و کمی گود باشد تا غذا از آن بیرون نریزد.
قاشق و چنگال و لیوان هم باید کوچک و سبک باشد و کودک بتواند
بهراحتی آنها را بردارد و نگه دارد .بهتر است از قاشقی استفاده شود
که کودک را به یاد قاشق دارو نیندازد .غذا باید به شکلی باشد که
خوردنش برای کودک آسان باشد ،مث ً
ال کودک گوشت چرخکرده
را بهتر از گوشت ت ّکهای میپذیرد یا قطعات کوچک سیب زمینی
و هویج پخته یا لقمههای کوچک غذا را با میل و رغبت میخورد.
ساعات برنامة غذایی کودک را خیلی عوض نکنید و مراقب باشید
که در زمان غذا خوردن کودک خیلی گرسنه یا خیلی خسته نباشد.
سعی کنید میانوعدهها را یک تا دو ساعت قبل از وعدة اصلی غذا
به کودک بدهید .بهتر است میانوعده خیلی شیرین یا چرب نباشد
توجه به مراحل
تا اشتهای کودک برای وعدة اصلی غذا باقی بماند .با ّ
تکامل کودک در یک تا دو سالگی ،انتظار نداشته باشید که کودک
هنگام غذا خوردن خیلی مرتّب و تمیز باشد.
دکتر مرجان مهدوی روشن
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی
ّ
گیالن
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،بنبست میخک ،ساختمان پزشکان
پارسا ،طبقۀ دوم ،واحد  203تلفن013-۳۲۱۳۵۳۵۲ :
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سالمت کودکان

عالئم کمکاری تیروئید در کودکان
غدة تیروئید به اندازة کافی هورمون تولید نکند ،فرد دچار کمکاری تیروئید میشود .معموالً
اگر ّ
توجه قرار
مورد
ها
ن
آ
عالئم
که
است
الزم
و
دارند
تری
ن
پایی
انرژی
سطح
افراد
تیروئید
کاری
در کم
ّ
مدت زمان درمان چقدر است و از کدام درمان بهصورت
گیرد و در صورت لزوم درمان شوند .اینکه ّ
معمول استفاده میشود ،به پزشک شما بستگی دارد.
دکتر ستیال دلیلی

برای درمان هورمونهای تیروئیدی چه کارهایی
الزم است؟
معموالً برای درمان هورمونهای تیروئیدی الزم است که پزشک
بیمار را از نظر سن ،سالمت ،سطح هورمونهای تیروئیدی و وزن
سن شما زیاد باشد یا مشکالت قلبی
توجه قرار دهد .اگر ّ
مورد ّ
داشته باشید ،باید از میزان کم دارو استفاده کنید ،زیرا میتواند
عوارضی برای شما داشته باشد .به همین دلیل معموالً دارو از
میزان پایین شروع میشود و کمکم در صورتی که بدن شما توان
دریافت این میزان را داشته باشد ،داروی بیشتری برای شما تجویز
خواهد شد .معموالً بعد از شش هفته از شروع درمان باید به پزشک
خود مراجعه کنید تا ببینید سطح هورمونهای تیروئیدی شما در
چه وضعیتی قرار دارد و اگر الزم به تغییر میزان داروست ،این کار
انجام شود .البته درمانهایی که میتواند سطح هورمون تیروئید
را افزایش دهد ،بهترین و راحتترین روش برای درمان کمکاری
حد متعادل
تیروئید است .این داروها معموالً سطح هورمون را در ّ
کنترل میکنند.
شایعترین داروی مصرفی برای درمان کمکاری
تیروئید چیست؟
شایعترین داروی مصرفی برای درمان کمکاری تیروئید
لووتیروکسین است که نوعی از هورمون T4تیروئید است و مانند
غدة تیروئید را بهصورت طبیعی نگه دارد.
هورمون سعی میکند ّ

عالئم کمکاری تیروئید در کودکان چیست؟
کودکان مبتال به کمکاری تیروئید ممکن است هیچ عالمتی
نداشته باشند .با پزشک دربارة اینکه فرزندتان هر کدام از این عالئم
را دارد مشورت کنید .این عالئم -که در ادامه ذکر خواهیم کرد-
ممکن است در بیماریهای دیگر هم وجود داشته باشند ،به همین
دلیل نمیتوان الزاماً وجود این عالئم را نشانهای از کمکاری تیروئید
دانست:
• دستها و پاهای سرد
• یبوست
• خوابآلودگی شدید
• گریة خشن
• عدم رشد یا رشد ناکافی
• تغذیة نامناسب
• صورت پفآلود
• نفخ معده
متورم
• زبان
ّ

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 :
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سکوت انتخابی

سکوت انتخابی یک رفتار شرطی
آسیبرسان است که باعث میشود کودک
نتواند در بعضی از موقعیتهای اجتماعی
صحبت کند؛ با وجود اینکه همان کودک
در موقعیتهای دیگر به شکل عادی
صحبت میکند .سکوت انتخابی یک ناتوانی
روانشناختی است که مانع پیشرفت
تحصیلی و اجتماعیشدن میشود.
ماندانا پورسعید
متغیر
چند
ت نکردن تحت تأثیر
صحب 
ّ
است :فضایی که کودک در آنجا قرار دارد (مثل خانه و مدرسه)،
افراد موجود در آن فضا و وضعیت و شرایطی که کودک در محیط
دارد .کودک باید حداقل در یک محیط یا موقعیت بهصورت کام ً
ال
عادی صحبت کند .خانه محیطی است که کودک تقریباً همیشه در
آنجا صحبت میکند .در حقیقت وقتی کودک در خانه ب ه هیچوجه
و در هیچ شرایط و موقعیتی صحبت نمیکند ،دلیلی است بر اینکه
کودک سکوت انتخابی ندارد.
سکوت انتخابی به دلیل تأثیری که روی عملکرد اجتماعی ،عاطفی
و علمی (آموزشی) کودک در دورة بحرانی رشد او میگذارد ،مشکلی
مهم در سالمت روان و بهداشت عمومی محسوب میشود .دادهها
نشان میدهد که صحبت نکردن مانع اجتماعیشدن و تحصیالت
کودک میشود .این عوامل ،همراه با کمبود نسبی آگاهی از اختالل
در میان معلّمان ،کادر دفتری مدرسه و حتّی کارشناسان سالمت
روان نشان میدهد که به باال بردن آگاهی و معتبرسازی درمانهای
مؤثّر نیاز است.
به نظر میرسد که سکوت انتخابی ارتباط نزدیکی با اختالل
اضطراب اجتماعی دارد .بیشتر محقّقان در اضطراب اجتماعی
همبودیِ (وجود همزمان دو بیماری) باالتر از پنجاه درصد پیدا
تعجبآور نیست که بیشتر کودکان مبتال به
کردهاند؛ بنابراین ّ

سکوت انتخابی بازداری رفتاری نشان میدهند .با اینحال تعداد
کمی از کودکان مبتال به سکوت انتخابی اضطراب اجتماعی ندارند.
سکوت انتخابی با بسیاری از اختالالت دیگر شامل اختالل اضطرابی،
تأخیر یا اختالل رشد و ارتباط ،اختالل گفتاری و اختالل دفع همراه
است .از طرف دیگر دادههای متناقضی مبنی بر مشاهدة رفتارهای
ناسازگارانه ،خصمانه و نافرمانی در این کودکان گزارش شده است.
معیارهای تشخیص سکوت انتخابی
معیارهای تشخیص سکوت انتخابی براساس متن تجدیدنظر شدة
کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی (نسخة چهارم)
به شرح زیر است:
خاص اجتماعی (که در
 صحبت نکردن مداوم در موقعیتهای
ّ
آنجا انتظار صحبت کردن وجود دارد ،مثل مدرسه) با وجود اینکه
کودک در شرایط دیگر صحبت میکند.
 اختالل مانع مو ّفقیت تحصیلی و شغلی و ارتباط اجتماعی
میشود.
مدت اختالل حداقل یک ماه است (به اولین ماه مدرسه
 طول ّ
محدود نمیشود).
ّ
 صحبت نکردن به علت ناآشنایی با زبان گفتاری مورد استفاده
در اجتماع نیست.
 اختالل به علّت اختالل ارتباطی نیست (مثل لکنت زبان) و فقط
در طول یک اختالل رشد فراگیر اتّفاق نمیافتد ،مثل اسکیزوفرنی یا
اختالل روانپریشی دیگر.
سکوت انتخابی و رفتاردرمانی

درک مفهوم رفتاری سکوت انتخابی در رویکرد رفتاردرمانی،
بر انتظار صحبت کردن در موقعیتهای خاص بهعنوان یک عامل
افزایش اضطراب متمرکز شده است.
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سالمت کودکان

کمبود ویتامین  Dدر
کودکی منجر به فشار خون
باال در بزرگسالی میشود!

واکنش کودک به اضطراب زیاد سبب اجتناب از صحبت کردن
و این اجتناب باعث کاهش اضطراب او میشود .خودداری از
صحبت کردن در طول زمان بهطور منفی تقویت میشود ،زیرا
خودداری از صحبت کردن در پایین آوردن اضطرابی که به دلیل
انتظار صحبت کردن ایجاد شده است ،مو ّفق است ،برای مثال
ِ
کودک با سکوت انتخابی
ممکن است وقتی که معلّم از یک
سؤالی میپرسد و منتظر میماند تا او جواب دهد ،کودک نگران
شود و اضطرابش افزایش یابد و این اضطراب احتماالً موجب
میشود که کودک با سکوت انتخابی از جواب دادن خودداری
کند و خودداریاش از صحبت کردن نتیجة مو ّفقیتآمیزی در
کاهش اضطراب او دارد .کاهش اضطراب اجتنابِ از صحبت را
تقویت میکند؛ بنابراین مشکل ادامه مییابد.
اشتباه متداول دربارة علّت سکوت انتخابی
دربارة علّت سکوت انتخابی مباحثی مطرح شده که اشتباه به
نظر میرسد ،ازجمله:
● سکوت انتخابی به اختالل پویایی خانواده مربوط است و
بهویژه این اختالل به ارتباط مادر و کودک مربوط میشود.
● سکوت انتخابی به ترومای گذشتة فرد (ضربههای شدید
روحی) یا به ترومای مداوم موجود در زندگی فعلی فرد ارتباط
دارد.
● سکوت انتخابی ناشی از این است که کودک برای به دست
آوردن قدرت از صحبت کردن خودداری میکند.
ماهیت سکوت انتخابی

سکوت انتخابی معموالً بهعنوان اختالل اضطرابی در نظر
گرفته میشود .این اضطراب ممکن است به صحبت کردن کودک
ِ
کودک
محدود شود یا در حوزههای مختلف زندگی او نمود یابد.
با سکوت انتخابی معموالً خجالتی به نظر میآید ،ا ّما خجالت
همیشه جزء سکوت انتخابی نیست .همچنین بعضی از کودکان
به دلیل اینکه در اجتناب از حرف زدن بسیار مو ّفقاند ،حتّی به
نظر نمیرسد که مضطرب باشند.
ماندانا پورسعید
کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :رشت ،چهارراه پرستار ،جنب بیمارستان توتونکاران،
مجتمع پزشکی خانواده تلفن013-۳۳۳۶۸۸۱۷ :

خبرگزاری فارس :پژوهش اخیر محقّقان نشان داد که
کمبود ویتامین  Dاز زمان تولّد تا دوران کودکی با افزایش
خطر ابتال به فشار خون باال در نوجوانی مرتبط است.
براساس گزارش آسینایج ،محقّقان برای انجام این بررسی
 775کودک را از زمان تولّد تا هجده سالگی مورد بررسی
قرار دادند .زمانی که آنان را با کودکان سالم مقایسه کردند،
دریافتند کودکانی که با کمبود ویتامین  Dمتولّد شده
بودند ،تقریباً شصت درصد خطر ابتال به فشار خون باال را در
سنین شش تا هجده سالگی نشان میدهند.
گویینگ وانگ ،سرپرست این پژوهش گفت :در حال
حاضر آکادمی اطفال آمریکا هیچ توصیهای را برای
غربالگری سطوح ویتامین  Dتمام زنان باردار و کودکان
ارائه نکرده است .یافتههای ما نشان میدهد که غربالگری و
درمان کمبود ویتامین  Dدر دوران بارداری و اوایل کودکی
میتواند بر کاهش فشار خون در طول زندگی مؤثّر باشد.
گفتنی است که ویتامین  Dبرای جذب کلسیم و
تقویت استخوانها ضروری است .هنگامیکه در معرض نور
خورشید قرار میگیریم ،یا غذاهای حاوی این ویتامین مانند
تخممرغها ،ماهیها ،شیر و محصوالت غنیشده مصرف
میکنیم ،بدن ما بهطور طبیعی ویتامین  Dرا تولید میکند.
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نکاتی که باید به دندانپزشک
خود بگویید!
دندانپزشک شما باید از شرایط و
بیماریهایی که شما به آن مبتال هستید،
ّ
اطالع داشته باشد .این دانستن چند دلیل
دارد :اول اینکه بسیاری از بیماریهایی
که مراجعان دندانپزشکی به آنها مبتال
هستند ،میتواند روی درمان دندانپزشکی
آنان تأثیر بگذارد .از طرف دیگر سالمت
دهان و سالمت عمومی بدن رابطة متقابلی
دکتر علی مرسلی
با هم دارند ،بهطوری که سالمت کلّی بدن
شما روی دهان شما تأثیر میگذارد و از طرف دیگر بیماریهای
دهان شما میتواند روی سالمت عمومی شما تأثیر داشته باشد.
برخی از افراد ممکن است درمانهای دندانپزشکی را خیلی
جدی تلقّی نکنند و از توضیح درمانهای قبلی
بهعنوان «درمان» ّ
پزشکی و داروهایی که مصرف میکنند ،به دندانپزشک خود کوتاهی
کنند .درحالیکه برخی از موارد تاریخچة پزشکی ممکن است
مستقیماً روی درمانهای دندانپزشکی تأثیر داشته باشد و حتّی
سالمت فرد را تهدید کند.
بسیاری از بیماریهایی که مبتال میشویم ،ممکن است عالئم دهانی
داشته باشند .در برخی از بیماریها عالئم دهانی جزء اولین عالئمی
است که ظاهر میشود و تشخیص اولیه از روی عالئم دهانی میتواند
از بسیاری از آسیبهای متعاقب پیشرفت بیماری جلوگیری کند.
بهطورکلّی بهتر است دربارة تمام جزئیات بیماریها و داروهایی
که مصرف میکنید ،با دندانپزشک خود صحبت کنید ،حتّی برخی
مکملها و داروهای گیاهی هم میتوانند با داروهای تجویزشدة
ّ
دندانپزشک شما تداخل دارویی داشته باشد.

بیماریهای قلبی -عروقی
دندانپزشک باید در زمینة تمام جوانب بیماری احتمالی قلبی-
عروقی و داروهای مصرفی شما ّ
اطالع داشته باشد .تزریق انواعی
حسی دندانپزشکی در برخی از بیماران قلبی -عروقی
از موا ّد بی ّ
میتواند مشکالتی ایجاد کند .بهعالوه در برخی از بیماران قلبی نیاز
ب ه پیشدارو یا آنتیبیوتیک قبل از برخی درمانهای دندانپزشکی
وجود دارد .داروهای قلبی -عروقی طیف وسیعی دارند .فشار
خون در کشور ما به دلیل سبک ناسالم زندگی شایع است و به
نظر میرسد در نسلهای آینده هم روند افزایشی خواهد داشت.
دندانپزشک شما در بسیاری از موارد مجبور است از پزشک
متخصص قلبی که تحت نظرش هستید ،دربارة درمان دندانپزشکی
ّ
شما مشورت بگیرد.
مصرف داروها
ّ
هر نوع دارویی را مصرف میکنید ،به دندانپزشک خود اطالع
دهید .شاید مصرف برخی داروها از نظر شما عادی بوده و مهم
نباشد ،ولی ممکن است در درمان دندانپزشکی شما تأثیر داشته
باشد ،مث ً
ال مصرف آسپرین ساده -که اغلب برخی افراد مسن از آن
استفاده میکنند -ممکن است در مواردی با عدم کنترل خونریزی
ن دندانپزشکی همراه باشد.
در جریان درما 
بیماریهای تن ّفسی و ریوی
ّ
اگر آسم دارید ،به دندانپزشک خود اطالع دهید .در زمینة سایر
بیماریهای تن ّفسی و مخصوصاً بیماریهای مشکوک با منشأ عفونی
(مانند سل) به دندانپزشک خود توضیح کافی بدهید.
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عفونتهای خونی ،بیماریهای
بیماریهای منتقله از راه جنسی
امروزه خوشبختانه امکان درمان بیماران با عوامل مسری در
بیشتر مراکز دندانپزشکی وجود دارد .در صورت ابتال به هر نوع
بیماری مسری از راه خون مانند ویروس عامل بیماری ایدز،
هپاتیت و سایر بیماریهای مسری مانند سل و ،...بدون واهمه با
دندانپزشک خود صحبت کنید .آگاهی دندانپزشک از این بیماریها
هم سالمت خود فرد و سایر مراجعان و هم سالمت کادر درمانی
را تأمین میکند.
بارداری و شیردهی
ّ
حتماً باید بارداری یا شیردهی خود را به دندانپزشکتان اطالع
دهید .تجویز رادیوگرافی ،تصمیم به شروع درمان و داروها مواردی
هستند که با دورة بارداری تحت تأثیر قرار میگیرند.
بیماریهای کلیوی و کبدی
دفع بسیاری از داروها از مسیرهای کلیوی و کبدی صورت
میگیرد .برخی داروهای رایج در تجویزهای دندانپزشکی ممکن
است به دلیل ابتال به بیماری کلیوی یا کبدی تغییر داده شوند،
منع تجویز داشته باشند یا نحوة مصرف آنها تغییر کند.
بیماریهای اندوکرین و هورمونال
اختالالت هورمونال متن ّوعاند و ممکن است روی درمانهای
دندانپزشکی تأثیر بگذارند ،برای مثال اختالالت تیروئیدی میتوانند
با مشکالتی در کنترل فشار خون همراه باشند .دانستن این نکات
به دندانپزشک شما کمک میکند که نظارت بهتری روی سالمتی
شما داشته باشد .دربارة مصرف داروهای هورمونی و حتّی داروهای
ضد بارداری هم دندانپزشک خود را ّ
مطلع کنید .برخی از داروهایی
ّ
که دندانپزشک ممکن است برای شما تجویز کند ،احتمال دارد در
ضد بارداری اختالل ایجاد کند.
تأثیر داروهای ّ
سابقة تصادف ،ضربه ،سکتة مغزی یا قلبی و
افسردگی
تصادفها و ضربات واردشده به دندانها میتواند بر سرنوشت
دندانها تأثیر بگذارد .ضربه (تروما) میتواند باعث از دست
بلندمدت شود .کسانی که سابقة
مدت و
ّ
رفتن دندانها در کوتاه ّ
سکتة مغزی دارند ،معموالً داروهایی میخورند که حتماً باید به
ضد افسردگی هم میخورید،
دندانپزشک خود بگویند .اگر داروی ّ
دندانپزشک خود را آگاه کنید.
ناتوانیها و معلولیتها
ممکن است شما دوست نداشته باشید که از ناتوانیهای جسمی
خود یا ناتوانی جسمی یا ذهنی اطرافیان خود با دندانپزشک سخن
بگویید .بعضی از ناتوانیهای جسمی ایجاب میکنند که بیمار
خاصی روی یونیت قرار بگیرد .اگر مشکل کمر یا
در موقعیت
ّ
خاصی روی حرکت و نشستن شما تأثیر
جراحی ّ
گردن دارید ،اگر ّ
قیم او هستید ،معلولیت
گذاشته است و یا اگر فرزند یا کسی که ّ
ذهنی دارد ،دربارة جزئیات مشکلتان با دندانپزشک خود صحبت
کنید.

دندانپزشک شما باید از شرایط و بیماریهایی
که شما به آن مبتال هستیدّ ،
اطالع داشته باشد.
این دانستن چند دلیل دارد :اول اینکه بسیاری از
بیماریهایی که مراجعان دندانپزشکی به آنها
مبتال هستند ،میتواند روی درمان دندانپزشکی
آنان تأثیر بگذارد .از طرف دیگر سالمت دهان
و سالمت عمومی بدن رابطة متقابلی با هم
دارند ،بهطوری که سالمت ک ّلی بدن شما
روی دهان شما تأثیر میگذارد و از طرف دیگر
بیماریهای دهان شما میتواند روی سالمت
عمومی شما تأثیر داشته باشد.
سابقة سرطان ،شیمیدرمانی یا اش ّعهدرمانی
دربارة سابقة بیماری سرطان خود با دندانپزشکتان صحبت کنید.
حتّی اگر بیماری شما در سالهای قبل درمان شده است ،آن را با
دندانپزشک خود در میان بگذارید .ممکن است اقدام به شیمیدرمانی
یا اش ّعهدرمانی نوع درمان شما را تغییر دهد .بهعالوه ممکن است
خاصی برای انجام درمان شما در نظر گرفته شود.
تمهیدات ّ
مصرف داروهای گیاهی و درمان هامیوپاتی
داروهای گیاهی به هرحال دارو هستند و ممکن است با سایر
داروها تداخل داشته باشند .مصرف این داروها را در توضیح
تاریخچة پزشکی خود به دندانپزشک فراموش نکنید .دربارة اثر
درمان هامیوپاتی ّ
اطالعات علمی موثّقی وجود ندارد ،ولی بسیاری از
کسانی که این درمانها را تبلیغ میکنند ،بیماران را از مصرف خیلی
از داروها بهدرستی یا نادرستی منع میکنند .در صورتیکه شما
میخواهید درمان ارائهشدة آنان را ادامه دهید ،باید به توصیههای
درمانگر خود عمل کنید و با کمک دندانپزشک خود در زمینة نحوة
انجام دندانپزشکی تصمیم بگیرید.
دکتر علی مرسلی
متخصص درمان ریشه
دندانپزشک،
ج ّراح
ّ
نشانی :کرج ،خیابان شهید بهشتی ،ساختمان پزشکان نور ،طبقۀ
پنجم ،واحد  20تلفن026-34486484 :
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با سالمتی

اگر موقع خواب خروپف کنید یا با دهان باز بخوابید ،دهانتان خشک میشود .خشکی دهان فضای مناسبی را برای رشد نوع
خاصی از باکتریها مه ّیا میکند که عامل بوی بد دهان در ساعات اولیة صبح و پس از بیداری است .عالوه بر این ،خروپف
ّ
میتواند از نشانههای ابتال به آپنة خواب باشد .پس اگر بهطور ّ
منظم خروپف میکنید ،حتم ًا این موضوع را با یک پزشک در
میان بگذارید تا مانع از ابتال به مشکالت دهان و دندان یا بیماریهایی شوید که از آپنة خواب نشئت میگیرند .در ضمن اگر
قبل از خواب شبانه بهخوبی مسواک بزنید و بهدرستی از نخ دندان استفاده کنید ،احتمال خروپف کردن را کاهش میدهید .در
ادامه با مشکالت بیشتری که میتوانند از روی بوی دهان تشخیص داده شوند ،آشنا میشویم:
بیماری لثه
ً
اگر نفستان بوی فلزمانند دارد ،احتماال باکتریهایی در لثة
شما در حال رشد و نمو هستند .همین باکتریها میتوانند
مشکالتی مثل التهاب و حتّی عفونت را در لثهها ایجاد کنند.
دندانپزشکان به این مشکل «پریودنتیت» میگویند .این نکته
مهمی مثل
هم قابل ذکر است که اگر سیگار بکشید یا کارهای ّ
مسواک زدن و استفاده از نخ دندان را بهطور ّ
منظم و صحیح
انجام ندهید ،احتمال ابتال به بیماری لثه بیشتر میشود.
بیماری لثه از مشکالتی است که میتواند در میان اعضای یک
خانواده رایج باشد.
بیماری دیابت
اگر به بیماری دیابت مبتال باشید و نفستان بویی
شبیه به بوی میوهها داشته باشد ،چنین حالتی
میتواند نشاندهندة این باشد که بدنتان در حال
استفاده از چربی بهجای قند (گلوکز) برای تأمین
سوخت مورد نیاز خود است .بهعالوه این حالت
احتماالً یعنی هورمون انسولین در بدنتان به سطح
بسیار پایینی رسیده است و باید با پزشک تماس
بگیرید.

ریفالکس اسید معده
ریفالکس معده باعث میشود اسید معده در مسیر نادرستی
حرکت کند و درنهایت به مجرای مری برگردد .ریفالکس اسید
ذراتی از موا ّد غذایی یا مایعات را
میتواند بوی ترشی ایجاد کند و ّ
به دهان شما بازگرداند .این اسید میتواند به گلو و دهان نیز آسیب
برساند و حتّی بستر مناسبی برای رشد و حیات باکتریهای مولّد
بو بهوجود بیاورد.

هلیکوباکتر پیلوری
هلیکوباکتر پیلوری نوعی باکتری است که با سرطان معده و زخم
معده ارتباط دارد .این باکتری میتواند باعث نفس بدبو و مشکالتی
مانند ته ّوع ،سوزش سر دل ،درد معده یا سوء هاضمه شود .خوشبختانه
پزشکان میتوانند وجود این باکتری را در بدن بررسی کنند .بسیاری
از عالئم مرتبط با این باکتری هم پس از نابود شدن هلیکوباکتر
پیلوری با کمک آنتیبیوتیکها از بین میرود.
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عفونتهای تنفّسی
سرماخوردگی ،سرفه و عفونتهای سینوسی میتوانند
مخاطهای پُر از باکتری را وارد بینی و دهان کنند .همین روند
میتواند بر نفس شما هم تأثیر منفی بگذارد .البته چنین حالتی
معموالً پس از درمان سرماخوردگی یا عفونت سینوسی از بین
میرود.
کمآبی بدن
موقعی که آب کافی در بدن وجود نداشته باشد و شما
در اصطالح پزشکی به کمآبی بدن مبتال شوید ،بزاق کافی
هم در دهان ترشّ ح نمیشود .همین بزاق دهان است که
وظیفة پاکسازی باکتریها در دهان را برعهده دارد و
تحت این شرایط دهان بهخوبی تمیز نمیشود .یکی از
پیامدهای چنین مشکلی هم چیزی نیست جز بوی نسبتاً
بد دهان .بیماریها یا مشکالتی که غدد بزاق را دچار
مشکل میکنند (مانند سندرم شوگرن و اسکلرودرما)
میتوانند باعث خشکی دهان و بوی بد دهان نیز بشوند.

نارسایی کبدی
نارسایی کبد میتواند باعث ایجاد بوی شیرین و
کپکمانندی در دهان شود که پزشکان به آن «بوی
کبد» میگویند .این بو نشاندهندة این است که کبد شما
بهدرستی کار نمیکند و احتماالً به بیماری کبدی پیشرفته
مبتال شدهاید .در این موارد معموالً عالئم دیگری مثل
زردی نیز مشاهده میشود .در زردی ،پوست و سفیدی
چشمها حالت زردرنگی به خود میگیرند ،چون رنگدانهای
تجمع میکند.
بهنام «بیلیروبین» در بدن ّ
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مصرف بعضی از داروها
بعضی از داروها باعث بدبو شدن تن ّفس میشوند ،چون دهان را
خشک میکنند .بعضی از داروها نیز مانند داروهای حاوی نیترات
برای درمان بیماریهای قلبی ،شیمیدرمانی و بعضی از داروهای
خواب نوعی از ترکیبات شیمیایی را آزاد میکنند که موقع تجزیه
شدن در بدن بوی بدی را در نفس افراد بیمار بهوجود میآورند .عالوه
مکملهای ویتامینی
بر این موارد ،زیادهروی در دریافت ویتامینها یا ّ
هم میتواند چنین مشکلی را بهوجود بیاورد.
عفونت در دهان
تجمع باکتریها و ابتال به
وجود جراحت یا بریدگی در دهان میتواند با ّ
عفونت در دهان همراه باشد که درنهایت بوی بدی هم در دهان و تن ّفس
ایجاد میکند .این حالت میتواند بهطور اتّفاقی ایجاد شود یا درنتیجة
جراحی لثه یا کشیدن دندان پیش بیاید .احتمال شکلگیری عفونت
ّ
در دهان خصوصاً در مواقعی بیشتر میشود که شما از دستورالعملها و
توصیههای دندانپزشک خود پیروی نکنید یا روندهای مراقبتی از دهان
جدی نگیرید .این مشکل در موارد خفیف میتواند
و دندان و لثهها را ّ
بهمرور زمان و بهخودیخود رفع شود ،ا ّما در بعضی از موارد هم باید از
آنتیبیوتیکها برای درمان آن کمک گرفت .برای اینکه عفونت دهان
حد ممکن پاکیزه نگه دارید و
را سریعتر درمان کنید ،باید دهان را تا ّ
چندین بار در روز دهانتان را با استفاده از آبنمک بشویید.

نارسایی کلیه
اگر کلیهها نتوانند ترکیبات زائد را بهخوبی از بدن دفع کنند ،احتمال احساس
بوی ماهی در دهان باال میرود .این حالت در آخرین مراحل نارسایی کلیه
که به آن نارسایی مزمن کلیه میگویند -نیز بسیار شایع است .وقتی کهمشکل کلیوی به این مرحله میرسد ،پزشکان معموالً درمان الزم را با کمک
دستگاههایی انجام میدهند که نقش کمکی در تصفیة خون دارند (دیالیز) یا در
صورت لزوم پیوند کلیه را برای فرد بیمار در نظر میگیرند.
منبع :پایگاه خبری دندانه
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نکات مهم و فواید ورزش

در دوران بارداری

بارداری زمان مناسبی برای ایجاد تغییرات
مثبت در سبک زندگی ازجمله رژیم غذایی
سالمتر و افزایش ف ّعالیت جسمانی است،
زیرا در این دوران زنان بیشتر تمایل دارند
که رفتارهای غیرسالم را کنار بگذارند.
تحقیقات بسیاری ثابت کردهاند که ورزش
در بارداری ایمن است و با کاهش خطر
افزایش وزن بیش از حد از دیابت بارداری،
دکتر سیّدهپرتو شاعف فشار خون باال و پرهاکالمپسی (مسمومیت
حاملگی) ،دردهای لگنی ،جنین بزرگ ،زایمان با ابزار ،بیاختیاری
ادرار و افسردگی جلوگیری میکند .البته ورزشهای معمول در
توجه به تغییرات در آناتومی و فیزیولوژی مادر باردار
بارداری با ّ
تعدیل میشوند تا از ایجاد عوارض جانبی در جنین جلوگیری شود.
فواید ورزش در بارداری
 مشابه سایر افراد غیرباردار باعث بهبود عملکرد سیستم قلبی-
تن ّفسی میشود.
 کاهش دردهای اسکلتی عضالنی ناشی از بارداری مثل درد
کمربند لگنی و کمر
 جلوگیری از ازدیاد وزن بیش از حد
 پیشگیری از بیاختیاری ادراری با ورزش کگل (تقویت عضالت
کف لگن)
 کاهش خطر تولّد نوزاد درشت
 کاهش زایمان با ابزار (فورسپس و واکیوم)
 کاهش ایجاد دیابت بارداری و فشار خون باال در بارداری با
ف ّعالیت جسمانی در قبل و اوایل بارداری.

خطرات ورزش در بارداری
 ضربه به مادر که میتواند منجر به عوارضی مثل جداشدگی
جفت و در نتیجه تأثیر بر سالمت جنین شود.
 ورزشهای آبی درجة حرارت بهتری برای بدن ایجاد میکنند.
افزایش درجة حرارت مرکز بدن مادر در حدود بیشتر مساوی 39
درجة سانتیگراد در چهار تا شش هفتة اول بارداری با افزایش خطر
طی ورزش معموالً
اختالل لولة عصبی در جنین همراه است .اگرچه ّ
درجة حرارت به این حد نمیرسد.
 ورزش ممکن است اثر منفی کمی بر وزن هنگام تولّد نوزاد
حد کمتر از شصت گرم) ،ا ّما خطر تولّد نوزاد SGA
داشته باشد (در ّ
یعنی با وزن کمتر از وزن مناسب برای آن سن بارداری باال نمیرود.
متوسط خطر سقط یا زایمان زودرس را
 ورزشهای سبک تا
ّ
در بارداریهای طبیعی افزایش نمیدهند .البته از انجام ورزشهای
سنگین مثل مسابقات تنیس ،وزنهبرداری و دوی ماراتن در زمان
النهگزینی باید اجتناب شود.
موارد منع ورزش در بارداری
طبی (مانند مسمومیت بارداری
زنان باردار مبتال به بیماریهای ّ
و محدودیت رشد جنین) بهتر است ورزش را محدود یا از ورزش
اجتناب کنند ،زیرا ورزش در این افراد سبب افزایش مقاومت عروق
جفتی میشود.
توصیهها
• شروع ورزش با پنج تا ده دقیقه گرم کردن و نرمشهای کششی
باشد ،سپس شروع برنامة ورزشی در هر بار سی دقیقه و حداقل پنج
بار در هفته و پایان دادن به ورزش با پنج تا ده دقیقه سرد کردن بدن.
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• ورزشها باید شامل ورزشهای ایروبیک
و تمرینهای مقاومتی باشد ،مثل راه رفتن،
شنا ،دوچرخهسواری ،پارو زدن و قایقرانی.
• ف ّعالیتهایی که همراه با خطر افتادن و
ضربه به شکم است ،ممنوع است.
• ورزشهای که با پرش و تغییرات سریع
در جهت همراه است ،خطر آسیب مفاصل را
افزایش میدهد و بهتر است از آنها اجتناب
شود .در بارداری به دلیل شلی لیگامانها در
اثر هورمونها مفاصل کمتر حمایت میشوند،
بهخصوص در زنانی که عضالت ضعیفی دارند.
• یوگا عموماً برای مادر و جنین ایمن
است و میتواند راحتی و قدرت مادر را
افزایش و استرس را کاهش دهد .البته مادران
از وضعیتهایی که در آن راحت نیستند و
احتمال عدم تعادل و افتادن دارد ،باید
اجتناب کنند.
ً
• از ورزشهایی که عموما در وضعیت
خوابیده به پشت انجام میشود ،بعد از سه
ماهة اول اجتناب شود ،چون در این وضعیت
تقریباً ده درصد زنان حمالت افت فشار
خون را به دلیل فشار رحم حامله بر آئورت
بهخصوص در سه ماهة سوم تجربه میکنند.
• ورزشهای قدرتی با وزنة کوچکتر از
چهارونیم کیلوگرم یا بدون وزنه در بارداری
ایمن است ،ا ّما از ورزشهای ایزومتریک
تکرارشونده باید اجتناب شود ،چون منجر به
افزایش فشار ناگهانی و افزایش فشار داخل
شکم و کاهش مو ّقت جریان خون جفتی
میشود.
• ورزشهای مربوط به عضالت کف لگن
در دوران بارداری خطر بیاختیاری ادرار را
کاهش میدهد.
• از رفتن به ارتفاعات باالی شش هزار پا
به دلیل کاهش اکسیژن محیط باید اجتناب
شود .در صورت بروز سردرد ،ته ّوع ،خستگی و
بیاشتهایی باید سریعاً به پایین منتقل شوند.
ورزشهای آبی در بارداری
• منجر به کاهش ادم محیطی و کاهش
تحملکنندة وزن میشود.
فشار روی مفاصل ّ
• شنا در وضعیت کرال پشت با عوارض
جانبی همراه نیست.
• از غ ّواصی در سراسر بارداری باید
اجتناب شود ،چون جنین در خطر بیشتری
قرار میگیرد و گردش خون ریة جنین
نمیتواند حبابها را فیلتر کند.
• مادران باردار باید از قرار گرفتن در
معرض دمای باالی  32درجه اجتناب کنند.
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ورزش بازگشت به وضعیت قبل از بارداری را تسهیل میکند و از خطرات
مرتبط با چاقی ،دیابت ،افزایش فشار خون و افسردگی جلوگیری میکند .پس
از زایمان طبیعی ،زمان مناسب برای شروع ورزش به عوامل زیادی ازجمله
درصد پارگی پرینه ،کمخونی و وجود عوارض مرتبط با بارداری بستگی دارد.
شروع زودهنگام ورزش شرایط کف لگن بیمار را سریعتر بهبود میبخشد.
ورزش کگل میتواند بیاختیاری ادرار و مدفوع پس از زایمان را کاهش دهد
طی هفتة اول تا دوم پس از زایمان در بیمارانی که پس از زایمان طبیعی
که ّ
پارگی یا بخیه ندارند ،میتواند شروع شود.
شدت ورزش در بارداری
ّ
تحمل شخص باشد و بهتدریج افزایش یابد.
• باید متناسب با ّ
• در زنان بارداری که سابقة ورزشی ندارند ،از ده دقیقه در روز به سی دقیقه و پنج تا
هفت روز در هفته بهتدریج افزایش یابد .شرایط محیط از نظر تهویه ،دما و میزان رطوبت
مناسب باشد .هرگونه کاهش وزن حین ورزش یعنی از دست دادن مایعات بدن و باید
قبل از شروع مرحلة بعدی مایعات از دسترفته جبران شود .قند خون در زنان باردار
طی ورزش نسبت به زنان غیرباردار سریعتر پایین میآید ،درنتیجه رژیم غذایی مناسب
ّ
اهمیت دارد.
ّ
چه زمانی ورزش را متو ّقف کنیم؟
• خونریزی واژینال
• انقباضهای رحمی ّ
منظم و دردناک
• نشت مایع آمنیوتیک
•  تنگی نفس
• گیجی و سنکوب
• سردرد شدید
• درد قفسة سینه
• ضعف عضالت
تورم ساق پا
• درد یا ّ
توصیههای ورزشی در افراد مختلف
ورزشکاران حرفهای باردار
این زنان ممکن است افزایش وزن دوران بارداری و وزن جنینی کمتری داشته باشند
که به دلیل کاهش تودة چربی جنینی است .در آنان که در خطر تولّد نوزادی کوچکتر از
سن بارداری هستند ،ورزش باید محدود شود .ورزش حرفهای در عواقب زایمان مثل طول
ّ
شدت پارگی پرینه تأثیر ندارد.
مرحلة منجر به زایمان ،میزان سزارین و ّ
زنان دیابتیک
در زنان مبتال به دیابت یا در معرض خطر ابتال به دیابت ورزش منجر به بهبود کنترل
حساسیت بافتها به انسولین میشود و خطر ایجاد دیابت بارداری را
قند خون و افزایش ّ
کاهش میدهد.
زنان چاق
ورزش منجر به محدودیت افزایش وزن میشود و میزان خطر ابتال به دیابت بارداری و
مسمومیت حاملگی را کاهش میدهد.
زنان در معرض خطر باالی سقط یا تولّد پرهترم
در این افراد ورزش بهخصوص از نوع کششی و بلند کردن وزنه توصیه نمیشود ،ا ّما در
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بیشتر زنان ف ّعالیت فیزیکی میزان خطر سقط یا تولّد زودرس را باال نمیبرد و
استراحت این خطر را کاهش نمیدهد.
زنان در معرض خطر باالی محدودیت رشد جنین
اثر ورزش در افراد با سابقة محدودیت رشد جنین در بارداری قبلی ناشناخته
است ،ا ّما واضح است که باید محدودیت ورزشی در سه ماهة دوم و سوم داشته
باشند.
دورة پس از زایمان
ورزش بازگشت به وضعیت قبل از بارداری را تسهیل میکند و از خطرات
مرتبط با چاقی ،دیابت ،افزایش فشار خون و افسردگی جلوگیری میکند .پس از
زایمان طبیعی ،زمان مناسب برای شروع ورزش به عوامل زیادی ازجمله درصد
پارگی پرینه ،کمخونی و وجود عوارض مرتبط با بارداری بستگی دارد .شروع
زودهنگام ورزش شرایط کف لگن بیمار را سریعتر بهبود میبخشد .ورزش کگل
طی هفتة
میتواند بیاختیاری ادرار و مدفوع پس از زایمان را کاهش دهد که ّ
اول تا دوم پس از زایمان در بیمارانی که پس از زایمان طبیعی پارگی یا بخیه
ندارند ،میتواند شروع شود.
پس از سزارین بازگشت سریع به ورزش و زندگی معمول میزان عوارض
را کاهش میدهد ،ا ّما در صورت وجود شرایطی مثل کمخونی ،ترومبوآمبولی
(وجود لختة خون در عروق)  ،اختالالت قلبی -ریوی ،درد و نیاز داشتن به
مس ّکن ،ته ّوع و استفراغ ،نوروپاتی (بیماری اعصاب محیطی) و بیاختیاری باید
شروع ورزش به تعویق افتد.
پس از ترخیص

در هفتة اول یا دوم پس از ترخیص:

 oشروع ورزش با برنامة پیادهروی حداقل ده دقیقه چند بار در روز و افزایش
تحمل توصیه میشود.
آن در ّ
حد ّ
 oباال و پایین رفتن از پلّهها در خانه با سرعت آهسته و افزایش دفعات آن
تحمل.
در ّ
حد ّ
ً
ّ
 oتوصیه میشود پس از سزارین موقتا وزنة بزرگتر از وزن نوزاد بلند نشود.
ّ
محل سزارین میتوان برای بازگشت به ورزش اقدام
 oپس از بهبود زخم
کرد .فاسیای شکمی در  51تا  59درصد موارد در عرض  42روز و در  73تا 93
درصد موارد در عرض  140روز به قدرت قبلی برمیگردد .بهتر است تا زمانی
که درد کام ً
ال از بین میرود ،صبر کنند.
 oزنانی که قبل از بارداری ورزش میکردند ،از هفتة ششم پس از زایمان
میتوانند بهتدریج به ف ّعالیتهای ورزشی برگردند .ممکن است سه ماه طول
بکشد که مفاصل و لیگامانها به وضعیت قبل از بارداری برگردند؛ به همین
دلیل باید از وزنههای سبک شروع کنند.
شیردهی
در دوران شیردهی به دلیل اینکه ورزش شدید منجر به افزایش ناگهانی ترشّ ح
توسط نوزاد کاهش
اسید الکتیک در شیر میشود ،ممکن است پذیرش شیر مادر ّ
یابد .شیردهی قبل از ورزش از این مشکل جلوگیری میکند.
دکتر سیّدهپرتو شاعف

مؤسسۀ
ج ّراح و
متخصص زنان و زایمان و نازایی و عضو تیم درمانی  -پژوهشی ّ
ّ
ناباروری مهر
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،روبهروی داروخانۀ شبانهروزی گلسار ،کوچۀ
حقشناس ،ساختمان آبان تلفن013- 32118909 :

استرس مادر تأثیر منفی
بر مغز کودک دارد!
ایرنا :بررسیهای جدید محقّقان کالج سلطنتی لندن
نشان میدهد که استرس مادر در دوران قبل از بارداری
و زمان بارداری بر رشد مغز کودک تأثیر میگذارد.
محقّقان برای تحقیق دربارة تأثیر استرس مادر در
دوران پیش از بارداری و زمان بارداری بر رشد مغز
کودک ۲۵۱ ،کودک نارس را مورد بررسی قرار دادند.
براساس این پژوهش رشتههای عصبی ما ّدة سفید مغز
که  uncinate fasciculusنام دارد -در نوزادانیکه مادرشان در دوران بارداری و پیش از آن دچار
استرس بوده ،دچار اختالل میشود.
استرسهای واردشده به مادران ممکن است به
دالیل مختلفی ازجمله طالق و جدایی ،فشارهای
روزمرة اقتصادی ،فشار ناشی از شغل و تحصیل ،عوامل
ّ
محیطی و مشکالت خانوادگی باشد.
در این تحقیق مغز کودکان با یک روش تصویربرداری
به نام تانسور دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت که
بهطور خاص برای بررسی ساختار ما ّدة سفید مورد
استفاده قرار میگیرد .نتایج نشان داد که ما ّدة سفید
مغز نوزادانی که مادرانشان در دوران بارداری و پیش از
آن استرس داشتهاند ،دچار تغییر میشود .این پژوهش
تأثیر سالمت روانی مادر بر رشد جنین را بیش از پیش
تأیید میکند .نتایج این تحقیق در نشریة Biological
 Psychiatryمنتشر شده است.
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تغيير سبك زندگي بانوان
براي پيشگيري از نازايي

توجه به اينكه بيماري اندومتريوز (بيماريای كه
با ّ
در آن بافت اندومتر يعني بافت داخلي رحم در بيرون
از رحم كاشته ميشود) از عوامل اصلي نازايي است،
پيشگيري از اندومتريوز ميتواند در پيشگيري از نازايي
تحرك بدني بهويژه در بانواني
مؤثّر واقع شود .افزايش ّ
كه تودة بدني سنگينتري دارند ،كاهش استفاده از
غذاهاي چرب و فستفودها و كنترل دائم قند و چربي
به عنوان عوامل اصلي پيشگيری از ابتال به بيماري
دکتر مرجان پورحیدری اندومتريوز محسوب ميشوند.
از بيماريهاي شايع ديگر در بانوان تخمدانهاي پليكيستيك يا همان PCO
است كه اين بيماري نیز ميتواند منجر به نازايي يا مشكالت باروري شود .تخمدان
پليكيستيك شايعترين علّت عدم تخمكگذاري در زنان جوان است كه قدم اول
تحركي
در درمان آن كاهش وزن ،اصالح سبك زندگي ،ورزش و اجتناب از بي ّ
است .از توصيههاي ديگر اجتناب از مصرف سيگار ،مشروبات الكلي و دوري
از امواج الكترومغناطيسي است كه ميتوانند روي باروري تأثير داشته باشند.
مشكالت رواني نه تنها پايههاي يك زندگي زناشويي را متزلزل ميكند ،بلكه
بر نازايي و ناباروري نیز اثر ميگذارد .افسردگي و ساير مشكالت روحي نه تنها
بر ناباروري زنان بلكه بر ناباروري مردان هم نقش دارد .بنابراين توصيه به انجام
مشاورههاي روانپزشكي زوجين برای تشخيص ،پيشگيري و گاه درمان اختالالت
روانشناختي توصيه ميشود .دوري از بيماريهاي عفوني ،انجام واكسيناسيونهاي
متخصص زنان و زايمان برای
توسط
ّ
الزم و ويزيت دورهاي خانمها بعد از ازدواج ّ
پيشگيري ،تشخيص و درمان عفونتهاي ناحیة تناسلی الزم است.
تحرك بدني ،رژيم
در مجموع برای پيشگيري از نازايي در بانوان ورزش و ّ
سالم غذايي و عدم مصرف فستفودها و موا ّد نگهدارنده ،عدم مصرف سيگار و
مشروبات الكلي ،دوري از امواج مضر و برخورداري از سالمت رواني و جسماني
توصيه ميشود.
دکتر مرجان پورحیدری
متخصص زنان ،زایمان و نازایی
ّ
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،ساختمان سپید ،طبقۀ اول
تلفن013-33114614 :
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یائسگی زودرس؛
زنگ خطر بیماریهای قلبی!

ایرنا :بررسیهای اخیر محقّقان دانشگاه
کویینزلند در استرالیا نشان میدهد زنانی که
قبل از پنجاه سالگی یائسه میشوند ،در معرض
بیماریهای قلبی -عروقی قرار دارند.
یائسگی زودرس زنان را در معرض بیماریهایی
ازجمله حملة قلبی ،سکتة مغزی یا آنژین قلبی
قرار میدهد .آنژین قلبی به حالتی گفته میشود
که بیمار به دلیل مشکل در شریانهای کرونر
دچار درد در ناحیة قفسة سینه میشود .این
پژوهش با بررسی ّ
اطالعات پزشکی بیش از
سیصد هزار زن نشان میدهد زنانی که قبل
از چهل سالگی یائسه میشوند ،دو برابر بیشتر
سن طبیعی یائسه میشوند ،در
از زنانی که در ّ
معرض بیماریهای قلبی -عروقی قرار دارند.
در ادامه آمده است :یائسگی در سنین  ۴۰تا
 ۴۴سالگی احتمال بیماریهای قلبی را چهل
درصد افزایش میدهد .سیگار،اضافهوزن و چاقی
و سطح تحصیالت دانشگاهی پایین نیز به این
احتمال دامن میزند.
غربالگری ّ
منظم بیماریهای قلبی ،پیروی از
رژیم غذایی سالم ،اجتناب از استرس ،کاهش
وزن و ورزش ّ
منظم برای زنانی که دچار یائسگی
زودرس میشوند ،ضروری است .بیماریهای
قلبی -عروقی مهمترین عامل مرگومیر در
سراسر جهان است .نتایج این پژوهش در نشریة
 The Lancet Public Healthمنتشر شده
است.
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تأثیر منفی بیسفنول  Aبر باروری

بیسفنول  )BPA) Aیک ما ّدة شیمیایی صنعتی است که نخستین بار در دهة  1980کشف شد .این
ما ّده در ساخت موا ّد پالستیک و رزینی برای استحکام و انعطافپذیری بیشتر مورد استفاده قرار
میگیرد و ممکن است در موا ّد غذایی یا نوشیدنی نیز یافت شود.
گردآوری و تنظیم :المیرا حسینزاده

کاربرد BPA
امروزه از پالستیکهای حاوی  BPAمعموالً در ظروف غذا،
شیشة شیر نوزادان و موارد دیگر استفاده میشود .همچنین BPA
برای ساخت رزینهای اپوکسی کاربرد دارد .رزینهای اپوکسی به
عنوان پوششهای داخلی قوطیهای کنسرو موا ّد غذایی کاربرد دارند
تا فلز را نسبت به خوردگی مقاوم کنند.
محصوالت معمولی دیگری که ممکن است حاوی  BPAباشند،
عبارتاند از:
لوسیون ،شامپو ،صابون ،الک ناخن ،رسید چاپگر حرارتی ،سیدی،
دیویدی ،وسایل الکترونیکی ،لنزهای عینک ،تجهیزات ورزشی و
موا ّد پرکنندة دندان.
چگونه  BPAوارد بدن انسان میشود؟
منبع اصلی جذب  BPAدر بدن از طریق رژیم غذایی انسانهاست.
هنگامیکه ظروف با هدف نگهداری موا ّد غذایی از  BPAساخته
میشوند ،تمام  BPAبه محصول وارد نمیشود ،ولی بخشی از آن
به شکلی با محتویات ظروف مخلوط میشود ،بهویژه هنگامی که
مایعات درون ظروف  BPAنگهداری شوند؛ بهطوریکه قابلیت
انتقال از ساختار پالستیکهای حاوی آنها به محتویات در تماس با
پالستیک را دارد.

میزان انتقال از این موا ّد پالستیکی به زمان تماس و دما بستگی
توجه به
دارد .بنابراین عدم نگهداری صحیح بطریهای آب معدنی با ّ
شرایط آب و هوایی در فصول گرم امکان انتقال ترکیبات شیمیایی
مختلکنندة سیستم غدد درونریز را به محتویات آن افزایش
میدهد .بنابراین توصیه میشود که این بطریها در شرایط استاندارد
در یخچال و به دور از تابش نور خورشید نگهداری شود و هشدارهای
الزم و ّ
اطالعرسانی کامل در مورد استفاده از ظروف و بطری آب در
دمای باال انجام شود .بر اساس تحقیقات نشان داده شده است که در
مدت سه روز اجتناب
شرکتکنندگانی که از غذاهای بستهبندی به ّ
کردند ،سطوح  BPAدر ادرار آنان نسبت به هنگامی که از غذاهای
بستهبندی استفاده کردند %66 ،کاهش یافت .عالوه بر این گزارش
شده که سطح  BPAدر نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنند تا
هشت برابر کمتر از نوزادانی است که از شیشة شیر ساختهشده از
 BPAتغذیه میکنند.
مض ّرات BPA
بسیاری از کارشناسان معتقدند که  BPAمضر است .بیسفنول از
طریق مسیرهای متابولیک با نیمة عمر شش ساعت در کبد متابولیزه
میشود و ممکن است در بافتها باقی بماند و صدماتی را به همراه
داشته باشد ،ازجملة این اندامها سیستم تولید مثل است و میتواند

43

مجلة پزشکی

آبان  -آذر 98

بهدا شت باروري

اثر فاجعهباری بر باروری داشته باشد.
بیسفنول یک زنواستروژن است .ساختار و عملکردی مشابه
استروژن دارد که این مشابهت بر سالمت انسان تأثیر میگذارد،
بهطوریکه پس از ورود به بدن از استروژن طبیعی تقلید میکند و
باعث اختالل در فرایند استروییدوژنز میشود .این تغییرات میتواند
باعث افزایش آترزی فولیکول ،اختالل بر سازماندهی ساختمان
دوکی ،اختالل در بلوغ میوزی ،دژنراسیون تخمک و کاهش ذخیرة
تخمدان شود و در نهایت منجر به ناباروری خواهد شد .همچنین
باعث سندرم تخمدان پلیکیستیک و اندومتریوزیس میشود.
بر اساس تحقیقات گزارش شده است که غلظت باالی  BPAدر
زنان تحت درمان ناباروری با روش میکرواینجکشن باعث کاهش
تخمک بالغ شده است .همچنین در پژوهشهایی نشان داده شده
است که افزایش سطح  BPAدر زنان تحت  IVFمیتواند باعث
مکرر شود .در
افزایش شکست النهگزینی ،زایمان زودرس و سقط ّ

المیرا حسینزاده
کارشناس ارشد جنین شناسی
مؤسسۀ ناباروری
نشانی :رشت ،بلوار شهيد انصاري ،خيابان ارشاد،
ّ
مهر تلفن013-33755353 :

آفتکشها احتمال حملة قلبی و
سکتة مغزی را افزایش میدهند!

مرگ زودرس پیامد زیادهروی در
مصرف نوشیدنیهای رژیمی!

ایرنا :نتایج پژوهشهای اخیر نشان میدهد که قرار گرفتن در
معرض شدید سموم دفع آفت احتمال بروز حملة قلبی و سکتة
مغزی را تا  ۴۵درصد افزایش میدهد.
این تحقیق با بررسی وضع بهداشت و سالمت سه دهة داوطلبان
مرد نشان میدهد که احتمال بروز حملة قلبی و سکتة مغزی در
افرادی که در معرض شدید سموم دفع آفت قرار دارند ،نسبت به
افرادی که چنین شرایطی را ندارند ۴۵ ،درصد بیشتر است.
این تحقیق -که محقّقان دانشگاه هاوایی انجام دادهاند -بر
استفاده از تجهیزات محافظتی شخصی از قبیل ماسک و غربالگری
بیماریهای قلبی در افرادی که به دلیل شغلشان در معرض این
سموم قرار دارند ،تأکید میکند.
از آنجاکه سموم دفع آفت نیمة عمر کوتاهی دارند ،اثرات آن بر
سالمتی در سالهای پس از مصرف بروز میکند و ممکن است عالئم
بیماری ده سال پس از استفاده مشاهده شود .این پژوهش تأثیر
سالمت حشرهکشها بر مردان را مورد بررسی قرار داده و ممکن
است این نتایج در زنان متفاوت باشد .نتایج این تحقیق در نشریة
 American Heart Associationمنتشر شده است.

مردان نیز تأثیر منفی  BPAبر عملکرد جنسی گزارش شده است.
نگرانی دربارة تأثیر این ما ّده باعث شده که استفاده از آن در
اتّحادیة اروپا ،کانادا ،چین و مالزی بهویژه در محصوالت تولیدشده
برای نوزادان و کودکان محدود شود .در سال  2014سازمان غذا و
داروی آمریکا آخرین گزارش خود را در این باره منتشر کرد .این
گزارش مشابه گزارش منتشرشده در سال  1980بود که میزان
مصرف مجاز این ما ّده را روزانه  50میکروگرم در کیلوگرم تأیید کرد.
بنابراین با افزایش دانش ما در مورد تأثیر  BPAو کاهش استفاده
از آن میتوان تأثیر آن را بر باروری انسان و سیستم تولید مثل
کاهش داد.

ایرنا :نتایج تحقیقات سازمان بهداشت جهانی نشان داد که مصرف
دو لیوان نوشیدنی رژیمی در روز ،خطر بروز مرگ زودرس را
افزایش میدهد.
بررسی بیش از  ۴۵۰هزار فرد بالغ از ده کشور جهان نشان داد
که استفادة روزانه از همة انواع نوشیدنیهای غیرالکلی با افزایش
خطر مرگ زودرس رابطه دارد .با این حال میزان بروز این مشکل
در بین افرادی که نوشیدنیهای حاوی قند مصنوعی مصرف
میکنند ،در مقایسه با دیگران بسیار باالتر است.
نتایج این تحقیق -که بزرگترین پژوهش انجامشده دربارة
رابطة مصرف نوشیدنیهای غیرالکلی و مرگومیر است -نشان داد
که خطر مرگ در افرادی که روزانه دو لیوان یا بیشتر نوشیدنی
رژیمی مصرف میکنند ،در شانزده سال آتی  ۲۶برابر است و
احتمال مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی در این افراد به بیش
از  ۵۲درصد میرسد.
به گفتة پژوهشگران آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان سازمان
بهداشت جهانی ،کار عاقالنه این است که مصرف تمام نوشیدنیهای
غیرالکلی را متو ّقف و آب را جایگزین کنید .نتایج این پژوهش در
مجلّة  JAMA Internal Medicineمنتشر شده است.
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مردان هم پس از تو ّلد فرزندشان به افسردگی مبتال میشوند!
ایرنا :نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد که مردان هم پس از
توجه بیشتری نیاز
تولّد فرزندشان به افسردگی مبتال میشوند و به ّ
دارند.
افسردگی
بر اساس نتایج این پژوهش استنباط عموم مردم از
ِ
متوجه مادران است و پدران در این زمینه اغلب
پس از تولّد نوزاد
ّ
نادیده گرفته میشوند .درحالیکه مادران و پدران هر دو ممکن
است به افسردگی پس از تولّد نوزادشان مبتال شوند ،ا ّما بیشتر افراد
این وضعیت را تنها متعلّق به زنان میدانند .یک نظرسنجی -که
بهصورت آنالین از  ۴۰۶بزرگسال انگلیسی گرفته شد -نشان میدهد
که پدران در استنباط عموم مردم از افسردگی پس از زایمان معموالً
نادیده گرفته میشوند .درحقیقت شمار پاسخدهندگانی که عالئم
افسردگی پس از تولّد نوزاد را در زنان شناسایی کرده بودند ،تقریباً
دو برابر افرادی بود که عالئم این وضعیت را در مردان نیز مشاهده
کرده بودند.
تاکنون پژوهشهای کمی به بررسی چگونگی نگاه مردم به
افسردگی پس از زایمان پرداخته و بیشتر این تحقیقات بر موارد
ابتال به این وضعیت در زنان تمرکز داشته است .درحالیکه این
تحقیق جدید روی افراد نسبتاً کمی انجام شده ،ا ّما نتایج حاصل
از آن نشان میدهد که چگونه سوگیریهای علمی و پزشکی در
خصوص افسردگی پس از تولّد نوزاد در والدین به افکار عمومی نیز
گسترش مییابد.
شیوع افسردگی پس از تولّد نوزاد در مادران میان شش تا سیزده

درصد و در پدران هشت تا یازده درصد است .با وجود نزدیک بودن
این آمار به یکدیگر ،ا ّما مردان در افکار عمومی در زمینة ابتال به
مشکالت روانی به دنبال به دنیا آمدن نوزاد اغلب نادیده گرفته
توجه قرار میگیرند.
شدهاند و کمتر مورد ّ
محقّقان این موضوع را تا حدودی به دلیل ساختارهای جنسیتی
عنوان میکنند ،بهطوریکه بسیاری از جوامع مدرن مردان را قوی
و متّکی به خود میبینند و زنان اغلب بهعنوان موجوداتی شکننده و
توجه قرار میگیرند.
آسیبپذیر مورد ّ
توجه به جنسیت آنان
بدون
نظرسنجی
این
در
افراد پاسخدهنده
ّ
کمتر احتمال داشت که بگویند مشکلی در زمینة افسردگی پس از
به دنیا آمدن نوزاد در مردان مشاهده کردهاند؛ این تحقیق نشان داد
که افراد شرکتکننده در این نظرسنجی بیرحم یا بید ّقت نبودند،
ولی آنان واقعاً تص ّور میکردند که مردان از چیز دیگری رنج میبرند
و استرس و خستگی را عامل تغییر خلقوخوی پدرانی اعالم کردند
که بهتازگی صاحب فرزند شده بودند.
نتایج این تحقیق مثال خوبی است از اینکه چگونه ساختارهای
جنسیتی میتواند بر درک ما از درد و رنج نیز تأثیرگذار باشد .نتایج
اهمیت است ،زیرا نشان میدهد مردانی که
این پژوهش بسیار حائز ّ
پس از به دنیا آمدن نوزاد خود دچار عالئم افسردگی میشوند ،ممکن
متخصصان مراقبتهای
است تقاضای کمک نکنند و ممکن است
ّ
بهداشتی در ارزیابیهای معمول والدین ،آنان را نادیده بگیرند .نتایج
این پژوهش در مجلّة  Mental Healthمنتشر شده است.

