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کاربرد مغناطیسدرمانی در

فیزیوتراپی

در قرن حاضر ،توجه علم پزشکی از تجویز دارو و عمل جراحی به درمانهای غیرتهاجمی سوق یافته است.
از جملة این درمانها میتوان به «مغناطیسدرمانی» اشاره کرد که یکی از مؤثرترین روشهای درمانی در
حیطة فیزیوتراپی محسوب میشود .مطالعات انجامشده نشان میدهند مغناطیسدرمانی در تسکین درد
و بهبود برخی بیماریها بسیار مؤثر است.
فیزیوتراپیست مریم مینو

آثار بیولوژیک مغناطیسدرمانی در بدن
مغناطیسدرمانی روشی نیست که با پیشرفتهای جدید علمی
به دست آمده باشد .استفاده از مغناطیس (مگنت ) و خواص آن
در درمان بیماریها به سالهای دور باز میگردد .یونانیان باستان،
خواص مغناطیس را در سنگ آهن یافته بودند .مصریان نیز در
نوشتههای خود به قدرت ماورایی مغناطیس اشاره کردهاند .همچنین
بقراط ،پدر علم پزشکی ،دربارة قدرت ترمیمکنندگی مغناطیس
مطالبی نوشته است.
تحقیقات انجامشده در آمریکا ،تأثیر درمانهای مغناطیسی را
تأیید کرده است .آگاهی عمومی از آثار نیروی مغناطیسی نیز به
قدری است که برخی از افراد برای افزایش انرژی ،تأمین سالمت و
پیشگیری از بیماریها ،شبها بر تشکهای مغناطیسی میخوابند و
در طول روز وسائل مغناطیسی با خود حمل میکنند.
مغناطیسدرمانی بر این اساس استوار است که همه چیز
ماهیت الکتریکی دارد و همة انرژیها ،انرژی الکتریکی هستند.
با توجه به اینکه غشای سلول و تمام عناصر داخل آن دارای بار

الکتریکی است ،کاهش این انرژی الکتریکی ،باعث ضعف میشود
و در صورتی که مقدار آن به صفر برسد ،مرگ را در پی خواهد
داشت .مغناطیسدرمانی باعث افزایش میزان متابولیسم در سلول
میشود و  PHو اُکسیژناسیون را در بافتهای آسیبدیده افزایش
میدهد .میدان مغناطیسی با بازگرداندن تعادل الکترومغناطیس
به حالت اولیه ،به بهبود منطقه آسیبدیده کمک میکند .میدان
مغناطیسی ،دیوارة مویرگها ،ماهیچهها و بافتهای آسیبدیده را
به حالت آرامش در میآورد و باعث افزایش جریان خون میشود که
در نتیجة آن ،اکسیژن و مواد غذایی بیشتری به منطقه آسیبدیده
میرسد و مواد مضر و دردزا از بین میروند و بنابراین فرایند بهبود
سرعت میگیرد.
همچنین مغناطیسدرمانی کارایی بسیار خوبی در جوش خوردن
استخوان دارد .با افزایش جریان خون در اثر میدان مغناطیسی،
اکسیژن و مواد غذایی به شکل مؤثرتری همراه با خون به بافت حمل
میشوند .سرعت جوش خوردن استخوان به جریان خون بستگی
دارد .ترمیم بر پایة افزایش جریان خون در بافت آسیبدیده ،افزایش
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فعالیت تقسیم سلولی و عملکرد ضد التهابی صورت میگیرد .عالوه
بر موارد فوق ،میدان مغناطیسی با کاهش میزان اسیدیته بدن ،مانند
آنتی بیوتیک عمل میکند و آثار ضد میکروبی دارد .از طرف دیگر،
میدان مغناطیسی با جلوگیری از اکسید شدن گلبولهای سفید،
ایمنی بدن را نیز افزایش میدهد.
فواید مغناطیسدرمانی
فوائد زیر را میتوان برای مغناطیسدرمانی برشمرد:
● افزایش فعالیت پمپ سدیم  -پتاسیم در سطح سلولی
ترمیم
انتقال یونهای کلسیم برای بهبود فراین ِد
● تغییر در رون ِد
ِ
ِ
استخوان شکسته (حداقل دو برابر سریعتر از حالت طبیعی)
ِ
● افزایش جریان خون موضعی و به دنبال آن ،افزایش درجة
حرارت موضع
● کاهش نفوذپذیری عروق و خروج مایع از رگها به داخل فضای
میانبافتی و در نتیجه کاهش تورم
●
تعدیل عملکر ِد سیستم عصبی خودکار و تقویت آن
ِ
● افزایش ترشحات مفید بدن
● پاک شدن خونلختهها و از بین رفتن انسداد وریدها
● بازسازی سلولهای فرسوده و افزایش رشد سلولهای سالم
کاربردهای مغناطیسدرمانی در فیزیوتراپی
مغناطیسدرمانی در مواردی چون ترمیم بافت ،شکستگی
استخوان ،آرتروز ،تسکین درد ،کاهش التهاب و بهبود گردش
خون ،سردرد ،پروتز شلشدة مفصل ران ،ا ِم ا ِس ،آسیبهای
سیستم عصبی ،پارکینسون ،فیبرومیالژیا و ترمیم زخم کاربرد
دارد.

ترمیم بافت
قرار دادن بافت در معرض میدان مغناطیسی ،سبب تسهیل
تسریع مهاجرتِ یونهای کلسیم و فیبروبالستها به منطقة
و
ِ
آسیبدیده میشود .از دیگر سو ،انرژی ایجادشده بهوسیلة میدان
سبب بهبو ِد شکلگیریِ بافتهای اسکار میشود.
مغناطیسی،
ِ
شکستگی استخوان
درمانی پالسی برای
چهل سال است که محققان از مغناطیس
ِ
درمان شکستگیها استفاده میکنند و موفقیتهای چشمگیری نیز
در این زمینه به دست آوردهاند؛ به طوری که ادارة مواد غذایی
و دارویی ایاالت متحده آمریکا ،در سال  1979مجوز قانونی
کاربرد مغناطیسدرمانی را صادر کرد .میدان الکترومغناطیس ،با
خوردن استخوانهای
تسهیل جوش
مکانیسمهایی مختلف ،منجر به
ِ
ِ
شکسته میشود .همچنین استفاده از مغناطیسدرمانی در مراحل
اولیة جوش خوردن استخوان ،زمان ماندن اندام در گچ را کاهش
میدهد.
آرتروز
مغناطیسدرمانی یکی از مؤثرترین روشها برای درمان آرتروز
است .در مطالعاتی که در این زمینه انجام شده ،کاهش چشمگیری
در میزان تخریب مفصل گزارش شده است.
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تسکین درد
ِ
یکی از شایعترین کاربردهای مغناطیسدرمانی ،کاهش درد است.
پیشینة استفاده از مغناطیسدرمانی در این زمینه ،به دو هزار سال
پیش ،یعنی قبل از کاربرد طب سوزنی ،برمیگردد .گزارشهای
موفقیتآمیز بسیاری در خصوص تسکین دردهای ناشی از آرتریت،
آرتریت روماتوئید ،فیبرومیالژیا ،کمردرد ،سردرد ،کشیدگیهای
عضالنی و لیگامانی ،تاندونیت ،سندروم تونل کارپال ،آسیبدیدگی
لیگامانها و مفاصل در دسترس است .محققان آثار میدانهای
مغناطیسی در درمان دردهای ناشی از آرتریت را بررسی و مؤثر
بودن آن را در این نوع دردها تأیید کردهاند.
کاهش التهاب و بهبود گردش خون
فوائد فیزیولوژیک فراوانی به میدانهای مغناطیسی نسبت داده
میشود؛ فوائدی نظی ِر افزایش تبادالت اکسیژن ،بهبود جریان خون
منفی مغناطیسی بر
قطب
و بهبود تولیدات هورمونی .قرار دادن
ِ
ِ
منطقة آسیبدیده ،سبب برگرداندن تعادل طبیعی به بافت میشود.
مغناطیسدرمانی سبب گشادی عروق میشود که در نتیجة آن،
حجم بیشتری از خون به منطقة آسیبدیده میرسد .این اتفاق باعث
میشود مواد سمی ناشی از التهاب که در منطقه تجمع کردهاند،
بهطور مؤثری خارج شده و مواد مورد نیاز سلولها به منظور ترمیم
وارد منطقه شوند .از سوی دیگر ،مغناطیس درمانی میتواند با
سیستم ایمنی و نیز بهبو ِد اکسیژنرسانی
افزایش عملکر ِد
تحریک و
ِ
ِ
به گلبولهای سفید ،نقش مؤثری در کنترل عفونت و مقابله با
ویروسها و باکتریها ایفا کند.
سردرد
آثار میدانهای الکترومغناطیس بر افرادی با سردردهای مزمن ،در
مطالعات متعدد بررسی شده است .در این مورد تأثیرات درمانی به
قدری است که شایستة توجه و تحقیق بیشتر است.
پروتز شلشدة مفصل ران
گالتیری ( )Gualtieriو همکارانش ،در سال  1997آثار
مفصل ران
الکترومغناطیس پالسی را بر پروت ِز شلشدة
میدانهای
ِ
ِ
بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که چگالی استخوان در
گروه درمان افزایش یافته بود.
ا ِم ا ِس
نتیجة تحقیقات ،بهتر شدن کیفیت خواب ،افزایش قدرت بینایی،
فعالیت سیستم گوارشی و بهبود خلق و خو را در بیماران مبتال به
ا ِم ا ِس نشان میدهد .کاهش خستگی بیماران نیز از دیگر نتایج این
تحقیقات است.
آسیبهای سیستم عصبی
ِ
سرعت ترمیم در اعصاب
افزایش
مطالعات متعددی وجود دارد که
ِ
آسیبدیده را با استفاده از میدانهای الکترومغناطیس ،در طول ده
تا پانزده جلسه و هر جلسه به مدت پانزده دقیقه ،نشان میدهد.
پارکینسون
گزارشهای موردی نشان میدهند استفاده از میدانهای
مغناطیسی در مبتالیان به پارکینسون ،توانسته است به کاهش
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یکی از شایعترین کاربردهای
مغناطیسدرمانی ،کاهش
درد است .گزارشهای
موفقیتآمیز بسیاری در
خصوص تسکین دردهای ناشی
از آرتریت ،آرتریت روماتوئید،
فیبرومیالژیا ،کمردرد ،سردرد،
کشیدگیهای عضالنی و
لیگامانی ،تاندونیت ،سندروم
تونل کارپال ،آسیبدیدگی
لیگامانها و مفاصل در
دسترس است.

لرزش و دیستونیا (بیماری عصبیای که بر مغز و اعصاب تأثیر
میگذارد) کمک کند و سبب بهبود پوسچر (اهمیت وضعیت صحیح
بدن) و راه رفتن بیماران گردد.
فیبرومیالژیا
با استفاده از میدانهای مغناطیسی ،کاهش قابل توجهی در میزان
افزایش قابل توجهی در عملکرد این
درد و خستگی ،و همچنین
ِ
بیماران مشاهد شده است.
ترمیم زخم
با کاربرد مگنت ،کاهش درد و ا ِدم و ترمیم زودهنگام زخمها
مشاهده شده است.
تأثیر مغناطیسدرمانی در بیماریهای دیگر
افزون بر موارد فوق ،تأثیر مغناطیسدرمانی در بیماریهای زیر به
اثبات رسیده است:
● پوکی استخوان
● آسیب دیسکهای بینمهرهای
● آسیبهای اعصاب محیطی
● ا ِسپاسم عضالنی
● عدم کارایی عروق خونی
● عفونتهای استخوانی
● آسم
● تورم و التهاب مفاصل
● سینوزیت
● آلرژی
● درد ناحیة دنبالچه
● آرتریت روماتوئید
● دردهای قاعدگی

●
●
●
●
●
●
●
●

برونشیت مزمن
استرس
آسیب بافتهای نرم
کوفتگیهای عضالنی
تاندونیت
بورسیت
ایسکمی
پارگی لیگامانها

منع استفاده
موارد ِ
● خانمهای باردار
● بافتهای در حال خونریزی
● افرادی که از ایمپلنتهای الکتریکی مانند ضربانساز قلب،
دیفیبریالتور ،پمپ انسولین ،ایمپلنت حلزون گوش و ...استفاده
میکنند.
● افرادی که دارای پروتز یا فیکساتورهایی از جنس ترکیبات مواد
فرومغناطیس هستند .مواد فرومغناطیس ،نظیر فوالد ،آهن ،کبالت،
نیکل و ،...تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار میگیرند.
● افراد دارای تومورهای بدخیم فعال
موارد احتیاط
● دستگاه مغناطیسدرمانی نباید در کنار کامپیوتر ،ای سی دی،
دستگاههای ویدئویی و پخش قرار داده شود.
● دستگاه مغناطیسدرمانی نباید در نزدیکی افراد حامله قرار
گیرد ،زیرا تأثیر میدانهای مغناطیسی بر جنین ناشناخته است.
فیزیوتراپیست مریم مینو
دکترای حرفهای فیزیوتراپی از دانشگاه ملی اسپانیا
نشانی :رشت ،خیابان نواب ،کوچه امانی ،ساختمان دیالن ،فیزیوتراپی
کوشیار تلفن013-32124101 :
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سندروم ِ
کتف صدادهنده
ِ

دکتر علیرضا مقتدری

استخوان کتف در پشت قفسة سینه قرار
ِ
حرکت کتف ،صدایی
دارد .گاهی در هنگام
به صورت «خرت خرت» یا «تق تق» یا
احساس ساییده شدن دو چیز بر هم ،در
پشت قفسة سینه احساس میشود .به
ِ
کتف صدادهنده»
این وضعیت «سندروم
ِ
بافت نر ِم بین
میگویند .در این بیماری،
استخوان کتف و قفسة صدری کلفت،
ملتهب و آزرده میشود.

آناتومی
استخوان کتف یا اسکاپوال ،استخوانی مثلثیشکل است که در دو
ِ
پشت قفسة سینه قرار گرفته است .این استخوان از یک طرف
سوی
با استخوان بازو مفصل میشود و از طرف دیگر به استخوان ترقوه
در جلوی قفسة سینه متصل است .استخوان کتف در پشت قفسة
سینه حرکت میکند و حرکت آن به جابهجایی بازو کمک میکند.
وقتی دست خود را باالی سر میبریم ،دو سوم از حرکت و چرخش
در مفصل گلنوهومرال (مفصل بین کتف و بازو) صورت گرفته و یک
سوم از حرکت ،ناشی از چرخش استخوان کتف در پشت قفسة سینه
است .در واقع کتف و قفسة سینه نوعی مفصل درست میکنند که به
آن مفصل اسکاپوالتوراسیک هم میگویند.
سطح قدامی یا جلوی استخوان کتف را دو عضله به نامهای
«ساب اسکاپوالریس» و «سراتوس قدامی» میپوشاند .عضلة ساب
استخوان
اسکاپوالریس از یک طرف به سطح قدامی یا جلویی
ِ
اسکاپوال متصل شده و از طرف دیگر به س ِر استخوان بازو اتصال
استخوان
داخلی
مییابد .عضلة سراتوس قدامی نیز از یک سو به لبة
ِ
ِ
کتف متصل شده و از طرف دیگر به دندههای قفسة سینه.
بین این دو عضله (ساب اسکاپوالریس و سراتوس قدامی) ،یک
بورس بزرگ و پهن قرار گرفته است .این بورس به صورت یک کیسة
بافتی است که حاوی مایعی لزج است و اجازه میدهد دو عضله
بهراحتی بر روی هم حرکت کنند .بورس دیگری هم بین عضلة

سراتوس آنتریور و دندهها قرار گرفته است .گاهی اوقات این بورسها
ملتهب میشوند .به التهاب بورس «بورسیت» میگویند و التهاب
بورس یادشده را «بورسیت اسکاپولوتوراسیک» مینامند .این التهاب
است که موجب درد و احساس صدا در پشت کتف میشود.
چسباندن
حرکات مکرر کتف بر قفسة سینه در شغلهایی مانند
ِ
پرتاپ توپ در بیسبال ،میتواند
کاغذ دیواری و یا ورزشهایی چون
ِ
موجب التهاب بافت نرم در میان استخوان کتف و جدار پشتی قفسة
سینه شود و این التهاب ،موجب بروز عالئم بیماری میشود.
گاهی عضالت بین استخوان کتف و قفسة سینه ،بر اثر ضعف و
یا نداشتن فعالیتهای بدنی ،الغر و ضعیف میشوند .در این حالت،
ِ
حرکت کتف به باال
زمان
استخوان کتف به دندهها نزدیکتر شده و
ِ
و پایین ،با برجستگی دندهها سایش مییابد .این سایش میتواند
موجب بروز عالئم بیماری شود .تغییر شکل استخوانها علت دیگر
این بیماری است .برای مثال شکستگی و بد جوش خوردن استخوان
کتف یا دندهها ،میتواند به سایش شدید آنها بر روی هم منجر شود.
مهمترین عالمت این بیماری ،احساس و یا شنیدن صدای خرت
خرت یا تق تق یا سایش دو چیز روی هم ،در پشت کتف و در
بورس اسکاپولوتوراسیک هم ملتهب
حین حرکت شانه است .گاهی
ِ
میشود و این التهاب موجب درد در پشت کتف در هنگام حرکت
شانه میگردد .تشخیص این بیماری براساس گفتههای بیمار و
معاینة پزشک صورت میگیرد .تغییر شکل استخوانهای کتف یا
قفسة سینه را میتوان در رادیوگرافی ساده و یا سی تی اسکن
مشاهده کرد و برای دیدن بورسیت اسکاپولوتوراسیک میتوان از ام
آر آی کمک گرفت.
دکتر علیرضا مقتدری
تخصصی
متخصص طب فیزیکی و الکترودیاگنوز ،فلوشیپ فوق
ّ
ّ
اینترنشنال درد
نشانی :اصفهان ،خیابان شمسآبادی ،ساختمان قصر نور ،واحد 305
تلفن031 -32240068 :

www.drmoghtaderi.org

www.drmoghtaderi.ir
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چگونه از دستهایی که آرتروز دارند محافظت کنیم؟

بهطور کلی به تورم مفاصل آرتریت گفته میشود .اگر آرتروز دست دارید ،احتماالً یک یا چند مفصل
دستهایتان متورم است .آرتروز دستها میتواند ناشی از بیماری استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید و
یا در اثر صدمهای به دستها باشد .بسیار مهم است که مراقبت مناسبی برای مدیریت درد ،تورم و دیگر
تغییرات ایجادشده در اثر آرتروز دستها انجام شود .در این مقاله این مراقبتها و درمانها را ذیل دو روش
کلی بررسی میکنیم :انجام درمانهای پزشکی و تسکین درد با درمانهای خانگی.
دکتر محسن مردانی کیوی

روش اول :درمانهای پزشکی
در این روش استفاده از دارو ،درمان درد با تزریق ،استفاده از
مچبند مخصوص دست و عمل جراحی مورد توجه است.
داروهای تجویزشده

پزشک داروهایی تجویز میکند که در صورت مصرف منظم
میتواند به کاهش تورم و درد ناشی از آرتریت کمک کند .برخی از
داروها ،مانند ایبوپروفن (دارویی ضد التهاب) ،نیاز به تجویز پزشک
ندارند و میتوان چندین بار در طول روز از آنها استفاده کرد .داروهای
زیر برای کاهش درد و التهاب ناشی از آرتریت شناخته شده است:
 داروهای
ضدالتهاب غیراستروئیدی :این داروها که با
ِ
عنوان  NSAIDشناخته شدهاند ،شامل ایبوپروفن (مثل ادویل)
و استامینوفن (مثل تیلنول) هستد .بیشتر داروهای ضد التهابِ
غیراستروئیدی از داروهای بدون نسخهاند ،اما شما میتوانید با نسخة
پزشک ،یکی از انواع قوی این داروها را تهیه کنید.
 کورتونها :بهطور کلی برای کنترل التهاب از این داروها
استفاده میشود .این داروها به دو نوع تزریقی و خوراکی تقسیم
شده و برای آرتریت روماتوئید تجویز میشوند.
ُ م ّ
سکنها :این داروها (مانند استامینوفن) تنها درد را تسکین

میدهند و التهاب را کنترل نمیکنند .کرمهای مسکن هم وجود
دارد که آن را بر موضع درد میمالند .انواع ضعیف این داروها (مانند
 )TYLENOLو انواع کرمهای آن ،با عنوان داروهای بدون نسخه
در دسترساند ،اما مسکنهای قویتر را تنها با نسخة پزشک میتوان
تهیه کرد.
 داروهای ضد روماتیسم :این داروها در حقیقت برای درمان
آرتریت تجویز میشوند و تنها با نسخة پزشک میتوان آنها را تهیه
کرد.
 داروهای بیولوژیک :از این داروها عمدتاً برای آرتریت روماتوئید
استفاده میشود و آنها مانع پیشرفت التهاب در بدن بیمار میشوند.
این داروها تنها با نسخة پزشک قابل دسترساند.
ِ
پوکی
سرعت
کاهش
 داروهای پوکی استخوان :این داروها به
ِ
ِ
استخوان کمک میکنند و تنها با نسخة پزشک میتوان آنها را تهیه
کرد.
درمان درد با تزریق

اگر مصرف داروهای ضد التهاب نتیجة مثبت نداشت ،پزشک
تزریق در نقاط آرتریت را تجویز میکند .این تزریقات معموالً
شامل آنستتیک و استروئید میشوند و چندین ماه طول میکشند.

9

حتی اگر این تزریقات موافقتآمیز باشند ،باز یک اقدام موقتاند و
نمیتوان تزریق را به صورت نامحدود ادامه داد.
استفاده از مچبند مخصوص دست

اسپلینس (مچبند مخصوص دست) برای حفظ و ثابت نگه داشتن
دست و مچ آن به منظور کاهش محدودة حرکتی و استراحت دست
استفاده میشود .اسپلینس معموالً مدت محدودی در روز استفاده
می شود ،نه تمام روز .بیشتر بیماران مبتال به آرتریت ،زمان انجام
فعالیتهایی خاصی که دردشان را افزایش میدهد ـ مانند تایپ
کردن ،رانندگی ،نقاشی ،باغبانی و ...ـ به پوشیدن اسپلینس تمایل
دارند.
عمل جراحی

متأسفانه داروها و تزریقات همیشه به نتیجة مطلوب منجر
نمیشوند؛ بنابراین عمل جراحی تجویز میشود .نوع دقیق جراحی
به وضعیت خاص شما بستگی دارد ،اما هدف اصلی جراحی کاهش
درد در طوالنیمدت است.
اولین و بهترین گزینة جراحی ،بازسازی مفصل است .اگر نتوان
مفصل را ترمیم کرد ،ممکن است پزشک تصمیم به تعویض آن
بگیرد .تعویض مفصل شامل جابهجایی مفصل اصلی بیمار با یک
مفصل دستساخت (مصنوعی) است .مفصل مصنوعی معموالً از
پالستیک ،متال یا سرامیک ساخته میشود و برای مدت طوالنی
قابل استفاده است .مفصل مصنوعی تنها درد را از بین نمیبرد ،بلکه
اجازه میدهد به فعالیتهای روزانة خود ادامه دهید.
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پوشیدن دستکش) .همچنین با پوشیدن دستکش در هنگام خواب،
دستها را گرم نگه دارید تا باعث کاهش میزان درد شود.
 روشهای کمککننده :آرتروز دستها احتماال باعث میشود
که فعالیتها را نتوانید انجام دهید (نظیر باز کردن سرپوش محکم
شیشه ،محکم گرفتن چیزی و .)...در بازار تولیدات زیادی وجود
دارند که به انجام راحتت ِر این فعالیتها کمک میکنند.
 مصرف مکملهای گلوکزامین و کندرتین :مصرف این مکملها
ِ
دست مبتالیان به آرتروز کاهش
باعث میشود میزان درد و سفتی
یابد ،اما بر همة افراد تأثیر ندارد .این مکملها را دو ماه مصرف کنید
و اگر اثر مثبتی بر دستهایتان داشت ،به مصرف آن ادامه دهید؛
به هر حال مصرف آنها هیچ آسیبی به شما نمیزند .تولیدکنندگان
ادعا دارند که این مکملها به بازسازی غضروف کمک میکنند ،اما
هیچ یک از مطالعات علمی این ادعا را تأیید نمیکند و سازمان غذا
و داروی آمریکا ( )FDAنیز این مسأله را تایید نکرده است.
 مصرف بیشتر ماهی :ماهی بیشتری مصرف کنید .امگا  3که
در بیشتر انواع ماهیها و در کپسول روغن ماهی وجود دارد ،میزان
التهاب را در بدن کاهش میدهد.
تمرینهای ورزشی

• انگشتان دست را خم کنید .انگشتان دست را طوری که هیچ
درزی بین آنها نباشد ،به هم بچسبانید؛ سرانگشتان خود را بهآرامی
به داخل کف دست خم کنید (به نحوی که فقط بند اول و دوم
انگشتان خم شود) و بعد دست را باز کنید و به حالت اولیه برگردانید.
• انگشتان دست را بهآرامی و نرمی خم و راست کنید.
• دست خود را مشت کنید.
مراقبتهای بعد از عمل
دست را بر سطحی صاف بگذارید
فرقی نمیکند که کدام نوع
اگر آرتروز دست دارید ،احتما ً
ال یک یا چند
(طوری که آرنج با سطح ،زاویة نود
جراحی را انجام دادهاید ،بعد از
مفصل دستهایتان متورم است .آرتروز
درجه داشته باشد) ،انگشتان خود را
جراحی نیاز به مراقبتهای پزشکی
جمع و مشت کنید؛ انگشت شصت را
دستها میتواند ناشی از بیماری استئوآرتریت
(مانند فیزیوتراپی) دارید .تا زمانی که
بیرون از مشت دستتان قرار دهید.
و آرتریت روماتوئید و یا در اثر صدمهای به
دست یا مچ دستتان به اندازة کافی
این حرکت را چندین بار تکرار کنید
دستها باشد.
قوی نشده و بهبود نیافته است ،نیاز
و بهآرامی و نرمی مشت را باز و
به مراقبت دارد و باید سطح حرکتی
بسته کنید .زمانیکه دست را مشت
دست را محدود کنید.
میکنید ،انگشتان را به هم فشار ندهید.
اکثر افراد سه ماه بعد از جراحی میتوانند به فعالیت قبلی خود
• دست را به شکل حرفِ
انگلیسی  Cمنحنی کنید .دست را باال
ِ
بازگردند .اما سرعت بهبود ،به میزان زیادی بستگی به تالش بیمار
بگیرید و انگشتان را بدون اینکه هیچ درزی بین آنها باشد ،به سمت
در مراقبت از دستهایش نیز دارد.
باال صاف کنید؛ سپس انگشتان را به داخل ببرید و منحنی کنید و
سعی کنید حرفِ
انگلیسی  Cرا با انگشتان خود بسازید.
ِ
روش دوم :تسکین درد با درمانهای خانگی
• با انگشت سبابه و شصت یک دایره بسازید.
در درمانهای خانگی آرتروز دست ،باید بعضی مراقبتها و
• کف دست را بر سطحی صاف قرار دهید و انگشتان را با کمی
برنامههای غذایی و همچنین تمرینهای ورزشی خاص مورد توجه
فاصله از یکدیگر بگذارید؛ انگشت شصت را فاصله دهید و انگشت
قرار گیرد.
سبابه را به طرف انگشت شصت بکشید .این حرکت را با همة
انگشتان دست به نوبت انجام دهید.
مراقبتها و دستورات غذایی
 استفاده از کمپرس یخ برای کاهش التهاب :اگر مفصل دستها
و مچ در اثر آرتروز متورم و دردناک شده باشد ،میتوانید از کمپرس
سرد برای کاهش تورم و تسکین درد کمک بگیرید.
 گرم نگه داشتن دستها :معموالً افراد مبتال به آرتروز در هوای
سرد درد بیشتری احساس میکنند .اگر درد دستهایتان از بین
نمیرود ،برای تسکین آن دستها را گرم نگه دارید (برای مثال با

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

www.dr-mardani.ir
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پیشگیری و درمان موخوره
مویی نوک مو از بین برود و س ِر مو چند شاخه
موخوره وقتی ایجاد میشود که الیة محافظ در انتهای فیبرهای
ِ
شود .هر تار یا رشتة مو به نام ساقه یا شفت مو شناخته میشود .اگرچه هر تا ِر مو از سلولهای مرده تشکیل
شده است ،اما در سطح خود الیة بسیار ظریف محافظتکنندهای از رطوبت و چربی دارد.
دکتر فاطمه امیری

عوامل ایجادکنندة موخوره
مهمترین نکتهای که پیش از همه باید به آن توجه داشت ،این
است که علت دو شاخه شدن مو چیست .دو شاخه شدن مو در
بیشتر موارد به علت مراقبت نامناسب از موها اتفاق میافتد .مصرف
زیاد سشوار ،شانه کردن موهای خیس ،درمانهای شیمیایی مو و
رنگ کردن آن ،میتواند باعث ایجاد این بیماری شود .کمبود برخی
ویتامینها و مواد مغذی نیز میتواند بر سالمت مو تأثیر بگذارد (پس
هیچگاه یک رژیم سالم را فراموش نکنید) .همچنین قرار گرفتن در
معرض نور خورشید ،سرما و گرما و باد نیز میتواند در روند ایجاد
این بیماری مؤثر باشد .عوامل ایجاد این بیماری را میتوان به شرح
زیر برشمرد:
 استفادة زیاد از سشوار و اتوی مو
 برس کشیدن موهای خیس
 استفادة طوالنی از گیره و سنجاق سر
شدن بدن
 کمآب
ِ
 قرار گرفتن زیر نور خورشید به مدت طوالنی
 استفاده از رنگ مو و دیگر محصوالت شیمیایی
 استفاده از شامپوهای اسیدی و قلیایی
 استفاده از برسهای نایلونی و فلزی
 استفادة نادرست از حوله برای خشک کردن موها

روش درست استفاده از حوله برای خشک کردن
موها
بیشتر افراد نمیدانند چگونه با حوله موهای خود را خشک کنند.
آنها با عجله حوله را به کف سر مالش میدهند .این کار به الیة
خارجی مو آسیب میزند و این آسیب میتواند به شکنندگی بیشتر
موها منجر شود .روش درست خشک کردن مو چنین است که پس
از خروج از حمام ،حوله را به دور سر میبندیم و به آرامی به آن
ضربه میزنیم تا آب مو را جذب کند .این کار را تا هنگامی ادامه
میدهیم که مطمئن شویم حوله توانایی جذبِ بیشت ِر آب را ندارد.
درمان موخوره با شستشو ،خشک کردن و شانه
کردن موها
در این زمینه باید به نکات و توصیههای زیر توجه کنید:
 -1شامپوی بیش از حد میتواند چربیهای سالم پوست را از
بین برده و موها را خشک و آسیبپذیر کند .موهای خود را بیش از
سه بار در هفته نشویید.
 -2هنگام شستن مو با شامپو ،موها را به پایین سر بیاورید و تنها
پوست سر و ریشة موها را شستشو دهید؛ بقیه موها با کف شامپو
که به سمت پایین میرود ،تمیز می شود.
 -3آب گرم چربیهای مفید مو را از بین میبرد .تا آنجا که
میتوانید از آب خنکتر استفاده کنید.
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 -4پس از اتمام شستشو ،موها را فشار دهید تا بیشتر آب آن بچکد.
سپس مقداری نرمکنندة مطمئن به موها بمالید و بیشتر بر نوک مو تمرکز
داشته باشید ،و پس از سه دقیقه آن را بشویید.
 -5موها را به آرامی خشک کنید .مالیدن مو به حولة خشک ممکن
است باعث آسیب موها شود؛ به جای آن حولة میکروفایبر را روی موها
بگذارید ،به آرامی آب موها را بگیرید و بگذارید موی شما به طور طبیعی
کام ً
ال خشک شود.
 -6اگر در خشک کردن موها عجله دارید ،میتوانید از سشوار با باد کم
یا متوسط استفاده کنید .باد سشوار نباید زیاد داغ باشد .همچنین آن را
چند سانتی متر دورتر از موها نگه دارید.
 -7برای شانه کردن موهای ضخیمتر ،از شانة با فاصلة دندانی زیاد و
شانة چوبی استفاده کنید .برای موهای نازک توصیه میشود از شانههای
ِ
باریک دندانهدار و چوبی استفاده شود.
 -8موهایتان را به آرامی شانه کنید؛ از قسمتهای پایین مو شروع
کنید و هنگامی که با گره مو مواجه میشوید ،آن را با انگشت باز کنید.

استفاده از رنگ مو خطر ابتال
به سرطان سینه را افزایش
میدهد

درمان موخوره
برای درمان اولیه ،باید موخورهها تا جای ممکن کوتاه شوند .در موارد
شدید ،مو باید بهطور کامل کوتاه شود ،زیرا وقتی تارهای مو شکسته و
تخریب شده باشند ،اکسیژن به درستی از داخل آنها عبور نکرده و باعث
الغر شدن پیاز مو و ریزش شدید مو میشود.

ملی علو ِم
ایرنا :بر اساس مطالعات اخیر محققان مؤسسة ِ
بهداشت محیطِ آمریکا ،برخی از مواد اولیة محصوالت
مورد استفاده در رنگ و صاف کردن مو ،احتمال بروز
سرطان سینه را در زنان در معرض خطر افزایش میدهند.
محققان مدتهاست که در مورد ارتباط احتمالی
استفاده از رنگ مو و بروز سرطان تحقیق میکنند ،اما
ملی
یافتهها متناقض بودهاند .اکنون پژوهشگران مؤسسة ِ
علو ِم بهداشت محیطِ آمریکا با همکاری تیمی از دانشگاه
ِ
وضعیت چهل و هفت هزار
کارولینای شمالی ،با مطالعة
زن که خواهرانشان مبتال به سرطان سینهاند ،دریافتند
استفادة مداوم از رنگ مو و محصوالت مورد استفاده در
صاف کردن موها ،احتمال ابتالی این زنان را به سرطان
سینه به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
زنان شرکتکننده پرسشنامههایی را پر کردند که شامل
اطالعاتی در مورد تعداد دفعات استفاده از محصوالت
مراقبت از مو بود .محققان در ادامه این شرکتکنندگان
را به دو گرو ِه سفیدپوست و سیاهپوست تقسیم کردند و
دریافتند که احتمال ابتال به سرطان سینه در سفیدپوستانی
که دست کم یک بار در هر پنج تا هشت هفته از رنگ موی
دائم استفاده میکنند ،هشت درصد بیشتر از سفیدپوستانی
است که از رنگ مو استفاده نمیکنند .این افزایش خطر در
زنان سیاهپوست به شصت درصد نیز رسید.
این پژوهش همچنین نشان داد شرکتکنندگانی که
بهطور مداوم از مواد صافکنندة مو استفاده میکنند ،سی
درصد بیش از دیگران در خطر ابتال به سرطان سینه قرار
دارند .به گفتة متخصصان ،ده درصد از سرطانهای سینه
ژنتیکی است .تحقیقی که در سال  ۲۰۰۸با بررسی بیش
از بیست و سه هزار زن سوئدی انجام شد که خواهرانی
مبتال به سرطان سینه داشتند ،نشان داد این زنان بین دو
تا شش و نیم برابر بیشتر در معرض ابتال به سرطان سینه
قرار دارند.
گزارش کامل این پژوهش در مجلة بینالمللی سرطان
( )International Journal of Cancerمنتشر شده
است.

پیشگیری از ایجاد موخوره
یرای پیشگیری از ایجاد موخوره ،باید به نکات و توصیههای زیر توجه
کنید:
 برس و شانههای فلزی به موها آسیب رسانده و موخوره ایجاد
میکنند .از برسها و شانههای طبیعی (نظیر چوب) استفاده کنید.
 از برس زدنهای خشن و ممتد خودداری کنید.
 استفاده از گیره ،سنجاق سر و کشهای محکم ،چون باعث کشیدن
موها میشوند ،در ایجاد موخوره موثر است.
 سشوار و اتوی حالتدهندة مو ،چون چربی طبیعی مو را از بین
میبرند ،سبب موخوره میشوند.
 از برس کشیدن موهای خیس خودداری کنید ،چون سبب کشیدگی
موها و آسیب به آنها میشود.
 موی خود را مدت طوالنی در معرض نور مستقیم خورشید قرار
ندهید.
 ترکیبات حاوی الکل نیز سبب مو خوره می شوند.
 کمآبی بدن از دیگر علتهای ایجاد موخوره است.
 هرچند وقت یک بار موهای خود را کمی کوتاه کنید.
 هنگام شستشوی موها از آب خیلی داغ استفاده نکنید.
 گاهی موهایتان را ببافید.
 اگر موهای شما بسیار خشک است ،روغنهای گیاهی ،نظی ِر روغن
بادام و روغن زیتون ،به نوک موها بمالید.
دکتر فاطمه امیری
پزشک عمومی
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،خیابان مهارت ،روبهروی دبیرستان پسرانة سما،
تلفن013-33726230 :
طبقة همکف

www.Asa-clinic.ir
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هلن تاوسیگ؛

بنیانگذار
کاردیوگرافی کودکان

را گردآوری کرد.
هلن تاوسیگ ( ،1986–1898پزشک
تاوسیگ به لحاظ پشتکار تجربههای فراوانی داشت .وقتی
امریکایی) قلب را بررسی میکرد ،اما
یازدهساله بود ،مادرش مرد و او سر تمام کالسها بهشدت کار
نمیتوانست صدایش را بشنود .همان
میکرد تا بدخوانشیاش را جبران کند .تاوسیگ راهش را در
صدای تاپتاپی که وقتی سیساله بود
کاردیوگرافی پیدا کرد؛ بهرغم اینکه در سه دانشگاه هاروارد ،بوستن
کمکم محو شد و اساسیترین نشانة
و جانز هاپکینز پذیرفته نشده بود و بهخصوص پذیرفته نشدن در
حیات بهگوش ضعیفش نرسید .تاوسیگ
هاروارد برای او ناراحتکننده بود .تاوسیگ چون زن بود ،اجازة
گوشیاش را موقتاً با آمپلیفایر تقویت
ورود به دانشکدۀ پزشکی را نداشت؛ او درخواستی برای دانشکدة
کرد؛ اما چون شنواییاش بدتر شد،
نوبنیاد بهداشت عمومی داد ،که با پزشکی همپوشانی داشت و
مترجم :هادی همامی احساس شنیدن ضربان قلب را جانشین
صدای شنیدن کرد .او ریتم را مثل ک ِد مورس میخواند و عالئم
زنها را میپذیرفت .پاسخ حیرتزدهاش کرد :شک نیست که زنها
نارساییهای عضو را تعبیر میکرد.
میتوانند شرکت کنند ،اما مدرکی
تاوسیگ عالمت نارساییهای عضوی
برای تالششان داده نمیشود.
«شما غمهایتان را درکنار موفقیتهایتان دارید.
را با نتایج فشار خون و تصاویر
تاوسیگ پرسید« :کدام احمقی
مردم همه چیز را دربارة عمل موفقیتآمیز
الکتروکاردیوگرام جمع کرد که به یک
حاضر است چهار سال درس بخواند
میخوانند ،اما از عملهای منجر به شکست چیزی
رشته سرنخهای تشخیص احتمالی
و مدرک نگیرد؟» ،رئیس دانشکده
است.
سخت
کار
و
اندوه
پیامدش
که
خوانند،
ی
نم
منتهی میشد .او این فرایند سهگانه
با خونسردی پاسخ داد« :امیدوارم
شر».
تا
ام
ه
کرد
خیر
کار
بیشتر
کنم
ی
م
فکر
کل
در
را «جدول کلمات متقاطع» نامید.
هیچکس حاضر نباشد» .او این دورة
کاردیولوژی
تاوسیگ بنیانگذار
آموزشی را نپذیرفت.
هلن تاوسیگ
این
1930
در
کودکان بود .وقتی او
به این ترتیب تاوسیگ را از
رشته را انتخاب کرد ،آن تخصص را
دانشکدۀ پزشکی به بهداشت عمومی،
آیندهدار نمیدیدند .پزشکان پیش از عمل قلب باز میتوانستند
تحقیقات قلبی ،اطفال و کاردیوگرافی اطفال پاس دادند .به مرور
ناهنجاری قلبی را تشخیص دهند ،اما برای درمان آن عم ً
ال کاری از
میدید جاهایی که ردش کرده بودند ،مسیر فرصتهای بزرگتری
دستشان برنمیآمد .کودکان بیمار معموالً میمردند .و نمونهبرداری
را برایش فراهم کردهاند .در سال  1930سرانجام جایگاهش را
جدول کلمات متقاطع بود.
سرنخ
پس از مرگ ،آخرین
کودکان جانز
قلب
ِ
در مدیریت کاردیولوژی کودکان ،در کلینیک ِ
ِ
ِ
تاوسیگ ،بدون اینکه دقیقاً بداند به کجا خواهد رسید ،دادههای
هاپکینز پیدا کرد .اوائل کا ِر جمعوجوری بود .تاوسیگ از یک
مربوط به سالمتی و قلب بیمار را برای فرمولهکردن تشخیص جمع-
مددکار اجتماعی و تکنیسینی کمک میگرفت که وقتی به او
آوری میکرد .گردآوری دادهها چارة نارساییهای قلبیای نبود که او
نیاز داشت ،سریع به تلفنها جواب میداد و کارهای پروندهها را
در بیماران میدید ،اما تاوسیگ پس از یک دهه مشاهده و آزمایش،
ردیف میکرد .روزهای اول تصور میشد که با مداوای بیماران،
جامعترین فهرست نارساییهای قلبی مادرزادی و شاخصهای آن
تاوسیگ آنها را از دانشجویان پزشکی ـ که میتوانستند در مالقات
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با بیمارها چیزی یاد بگیرند ـ میدزدد .و تاوسیگ دید اطالعاتی از بیماران
جمع کرده است ،اما تصور روشنی ندارد که سرانجام چگونه از آن دادهها
استفاده کند.
یک نوآوری در جراحی ،امکانات تازه و چشمگیری برای بیماران
تاوسیگ فراهم کرد .در سال  1939یک جراح از هاروارد ،طی عملی
مجرای شریانی باز را بست .مجرای شریانی کانـالی در قلب است که دو
سرخرگ مهـم را به هم وصل میکند .مجرای شریانی در رحم باز است،
اما همین که ریههای نوزاد پر از هوا شود ،کانال متصلکنندة دو مجرای
شریانی باید بسته شود .اگر کانال خودبهخود بسته نشود ،خون زیادی به
ریههای نوزاد وارد میشود که منجر به نارسایی احتقان قلب و کمبود
اکسیژن خون در بدن شده و رنگ بیمار کبود میگردد .آن جراح در روش
ابداعی خود ،مجرای شریانی را با دست میبست.
این زمانی بود که تاوسیگ تقریباً یک دهه سخت تالش میکرد .او
بیماران مبتال به مجرای شریانی باز را دیده بود ،اما بیمارانی را هم با چند
نارسایی قلبی دیده بود که بهظاهر مجرای باز به نفعشان بود .در برخی
موارد ،مجرا به صورت غیر مستقیم آن قدر خون به ریهها میرساند که
بیمار زنده میماند .تاوسیگ به این فکر افتاد که شاید هم بتوان با جراحی
مجرا را باز کرد.
تاوسیگ ایدهاش را با جراح هاروارد مطرح کرد و او پاسخ داد« :خانم،
من مجراها را میبندم ،آنها را ایجاد نمیکنم» .جراحان دیگر هم تردید
داشتند .همکاران نگران بودند که نکند تاوسیگ از این فکر منصرف نشود.
تاوسیگ پس از دو سال تالش ،آلفرد باللوک ،رئیس تازة بخش جراحی
را مجاب کرد با هم کار کنند .باللوک از ویوین تامس ،که تکنیسین
آزمایشگاه تحقیقاتی هاپکینز بود ،خواست حساب کند برای اجرای این
طرح چه اقداماتی الزم است .باللوک برای اولین بار موفق شد یک دختر
پانزدهماهه را شنتگذاری باللوک ـ تاوسیگ کند .در سومین جراحی،
ظاهر بیمار بالفاصله تغییر کرد .بعدها تاوسیگ با عالقه به یاد میآورد
که «گمان میکنم هیچ چیز آن قدر خوشحالم نمیکرد که دیدم رنگ
اولین بیمارم در اتاق عمل از کبودی به صورتی تغییر کرد ...گونههای براق
صورتی و لبهای براق .چه رنگ قشنگی!».
به این ترتیب عصر تازهای در کاردیوگرافی کودکان آغاز شد .ناگهان
تخصص بیسروصدای تاوسیگ با هجوم مواجه شد .او این موضوع را
چنین ب ه یاد میآورد« :دکتر گروس [از هاروارد] قفل در را باز کرد...
من خود در را باز کردم؛ دکتر باللوک و من بهسرعت وارد شدیم ،بعد از
ما خیل بیماران و جراحان و کاردیولوژیستها و پزشکان کودک سرازیر
شدند» .در سال  1947نتیجة بیست سال تحقیق تاوسیگ عم ً
ال این شد
که کتابی درسی در مورد نارساییهای مادرزادیِ قلب نوشت.
متخصصان
تاوسیگ بهشدت احساس میکرد آموزشی که به انبو ِه
ِ
ب
قلب کودکان میدهند ،نباید چون آموزش خود او بیحسا 
بیماریهای ِ
و کتاب و سمبلکاری باشد .با هدایت تاوسیگ و کمکهای مالی
انستیتوهای ملی بهداشت و دفتر کودکان ،آموزش رسمی کاردیولوژی
کودکان در جانز هاپکینز دایر شد .طی سالها ،تاوسیگ به صد و سی
پزشک جوان آموزش داد که چگونه در زمینهای که او آغازگرش بود
آموزش
اساسی
موفق شوند .او تأکید داشت که مراقبت از بیمار ،عنص ِر
ِ
ِ
بالینی است .به پزشکان سفارش میکرد که کودک را کودک ببینند ،نه
کودک بیمار .مهربانی و صبر در رفتار با بیماران و خانوادههای مضطربشان
ضروری بود .دانشجویانش ،که شریک شور و شوقش برای قلب آدمی
بودند ،با افتخار خود را «سلحشوران تاوسیگ» میخواندند.
تاوسیگ پس از بازنشستگی چهل مقالة علمی نوشت و در سال 1986
زن انجمن امریکایی قلب بود و نشان ریاست
درگذشت .او نخستین
رئیس ِ
ِ
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جمهوری آزادی را از رئیس جمهور لیندون جانسون
دریافت کرده بود .تاوسیگ همچنین نقشی اساسی در
متقاعد کردن سازمان غذا و دارو برای ممنوع کردن دارویی
داشت که او (بهدرستی) معتقد بود باعث ناهنجاریهای
جنینی میشود.
تاوسیگ در دوران کاری خود کارهای فراوانی در مورد
قلب انجام داد ،اما هرگز از یاد نبرد که دستاندرکار بودن
به چه معناست .او اعتراف میکرد که «شما غمهایتان را
درکنار موفقیتهایتان دارید .مردم همه چیز را دربارة عمل
موفقیتآمیز میخوانند ،اما از عملهای منجر به شکست
چیزی نمیخوانند ،که پیامدش اندوه و کار سخت است .در
کل فکر میکنم بیشتر کار خیر کردهام تا شر».
ترجمۀ هادی همامی با ویرایش مختصر

منبع :فصلی از کتاب زنان سرسخت ،نوشته ریچل سویبی،

نشر اختران
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مصرف شکر خطر ابتال به بیماریهای التهابی روده را
افزایش میدهد
ایرنا :مطالعات محققان دانشگاه آلبرتا نشان میدهد مصرف زیاد شکر
در یک بازة زمانی کوتاه ،احتمال بروز بیماریهای التهابی روده را
افزایش میدهد و تأثیر قابل توجهی بر سالمتی دارد.
 این مطالعه نشان میدهد رژیم غذایی تأثیر مهمی در بیماریهای
التهابی روده ،از جمله کولیت ،دارد .کولیت اولسراتیو یا کولیت زخمی،
نوعی بیماری التهابی روده بزرگ است که معموالً با شکمدرد ،اسهال
خونی و اجابت مزاج مکرر همراه است .عامل اصلی این بیماری ناشناخته
است ،ولی محققان عوامل ژنتیک ،نقص سیستم ایمنی و انواع عفونت
باکتریایی را منشأ کولیت زخمی میدانند.
مطالعه در مدلهای حیوانی نشان میدهد که تأثیر رژیم غذایی بر
بیماریهای التهابی روده ،در زمانی بسیار سریع و حدود دو روز اتفاق
میافتد و در نتیجه با تغییرات کوچک غذایی میتوان حساسیت به
بیماریها را تغییر داد.
در ادامة این مطالعه آمده است که رژیم غذایی تأثیر مستقیمی بر جمعیت باکتریهای روده دارد .غذاهای مفید و پُرفیبر ،باکتریهای مفید را
غذایی حاوی
تقویت میکنند ،اما غذاهای شیرین و فاقد فیبر ،با تقویت باکتریهای مضری چون ای کوالی ،منجر به بروز التهاب میشوند .رژیم
ِ
قند زیاد ،به بافت روده آسیب زده و منجر به نقص پاسخ ایمنی میشود.
نتایج این مطالعه در نشریة گزارشهای علمی ( )Scientific Reportsمنتشر شده است.

حمل اجسام سنگین تهدیدی جدی برای سالمت
قلب است

ایرنا :مطالعات اخیر نشان میدهد بلند کردن و حمل اشیای سنگین بر سالمت قلب و عروق تأثیر منفی دارد.
بر اساس مطالعات قبلی ،انجام تمرینهای ورزشی شدید و استفاده از وزنه برای سالمت قلب مفید است؛ اما مطالعات
جدید نشان میدهد بلند کردن و حمل روزمرة اجسام سنگین بر سالمت قلب تأثیر منفی دارد و این موضوع
بیشتر در افرادی دیده میشود که به دلیل شغلشان بهطور مستمر مجبور به حمل اشیای سنگین
ِ
ِ
سالمت ده هزار فرد پنجاه تا هفتاد و پنج
وضعیت
هستند .محققان فرانسوی و استرالیایی،
ساله را به مدت ده سال بررسی کردند .آنها دریافتند گرچه فعالیت بدنی یکی از
مهمترین عوامل مؤثر بر سالمتی است ،ولی برخی فعالیتهای بدنی برای بدن
مضر است .یکی از این فعالیتها بلند کردن و حمل روزمرة اشیای سنگین
است که عالوه بر سالمت استخوانها و اسکلت ،سالمت قلب و عروق را نیز
تهدید میکند.
برای بررسی تأثیر حمل اشیای سنگین بر سالمت قلب ،محققان شریانهای
گردن داوطلبان را با تصویربرداری سونوگرافی بررسی کردند .همچنین
کاروتی ِد
ِ
شاخص دیگری به نام رفلکس بارورسپتور مورد بررسی قرار گرفت که واکنش شدید غیر
ارادی نسبت به تغییرات فشار خون است.
نتایج نشان داد که فعالیتهای بدنی ،از سویی منجر به تقویت مکانیسم رفلکس
بارورسپتور میشود و احتمال بروز بیماریهای قلبی را کاهش میدهد؛ اما از
طرف دیگر ،فشار بدنی در محل کار و حمل مداوم اشیای سنگین ،تأثیر منفی
بر این مکانیسم دارد و به سختی شریانها و مشکالت قلبی منجر میشود.
نتایج این مطالعه در نشریة فشار خون ( )Hypertensionمنتشر شده است.

15

مجلة پزشکی

دی  -بهمن 98

سالمت کودکان

نکاتی در مورد
رشد کودکان

رشد كودكان در گذر به دوران نوجواني
و سپس جواني ،پديدهای پيچيده است.
دختران و پسران ،بسته به ژنتيك و عوامل
محيطي مختص به خود ،در دورة تكامل
خود یک جهش رشدي را تجربه ميكنند.
اين دوره كه حدود دو سال طول ميكشد،
معموالً در دختران دو سال زودتر از پسران
آغاز ميگردد .گرچه نميتوان عدد يا سن
دکتر احیا زریدوست مشخصی را براي شخص خاصي تعريف
كرد ،با توجه به بررسیهای آماري ،به طور متوسط پسران از حدود
يازده تا سيزدهسالگی و دختران از نه تا يازدهسالگي اين تغيير را
تجربه ميكنند.
در مورد كودكان كوتاهقامت ،محاسبات رشد كام ً
ال متفاوت و
وابسته به عوامل گوناگوني است كه برخي از آنها قابل تعديل يا تغيير
هستند .سندروم نونان يك بيماري ژنتيكي است كه از نشانههاي
شاخص آن ،كوتاهي قد است .البته این بيماران مشكالت ديگري
مانند درگيري قلبي و تظاهراتی خاص در چهرة خود دارند .درمان با
هورمون رشد ،سبب بهبود رشد این کودکان ميشود.
نوعي دیگری از بيماری به نام راشيتيسم يا نرمي استخوان وجود
دارد كه ريشه ژنتيكي داشته و بيمار كمبود ويتامين دي ندارد .اين
بيماران بهرغم كمبود شديد فسفر در بدن خود ،ميزان زيادي از
آن را از دست ميدهند .تظاهرات اين بيماري شامل كوتاهي قد،
سر بزرگ ،پيشاني برجسته ،اندامهاي كوتاه نسبت به باالتنه ،تغيير
شكل اندامها ،كاهش يا افزايش فاصلة بين زانوها ،پوسيدگيهاي
مكرر دنداني ،آبسه لثه و ...است .تشخيص و درمان هر چه زودتر اين
بيماران ،سبب بهبود رشد آنها شده و به بهبود كيفيت زندگيشان
كمك ميكند.

دخ
تران و پسران ،بسته به
ژنت
يك و عوامل محيطي مختص
به خ
ود ،در دورة تكامل خود
یک
جهش رشدي را تجربه
مي
كنند .اين دوره كه حدود
دو سال طول ميكشد ،معمو ً
ال
در
دختران دو سال زودتر از
پسران آغاز م 
يگردد.

سندروم لري ويل نیز نوعي از كوتاهي ق ِد ژنتيكي است كه با
كوتاهي اندامهاي فوقاني و تحتاني همراه است .از هر هزار تا سه هزار
نفر در جامعه ،يكي به اين سندروم مبتالست .بازوها و ساقهاي پاي
اين افراد نسبت به قدشان كوتاه است ،مچ دستشان شكل خاصي
هست و محدوديت حركتي در مچ و آرنج دارند .نشانهها و عالئم در
دختران شديدتر از پسران است .با تشخيص بههنگام ،كوتاهي قد
قابل اصالح است .محدوديتهاي حركتي مچ دست و آرنج نیز تا حد
زيادي با جراحي اصالح میشود.
دکتر احیا زریدوست
متخصص کودکان و نوزادان
تخصص غدد و متابولیسم،
فوق
ّ
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،انتهای خیابان  ،87ساختمان سینا
تلفن 013-32131665 :واتس آپ ،تلگرام و پیامک09116208730:
dr_zaridoust
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آلرژی غذایی
در کودکان

مصرف برخی غذاها ممکن است باعث واکنشهای آلرژیک در کودک مبتال به حساسیتهای غذایی شود .در
نتیجه ،سیستم ایمنی بدن ـ که علیه عفونتها و بیماریها میجنگد ـ برای جنگ علیه آلرژنهای غذایی،
آنتیبادی تولید میکند .آلرژن مادهای در غذاست که باعث ایجاد آلرژی میشود .در صورت لمس کردن یا
خوردن غذایی حساسیتزا یا استنشاق برخی ذرات ،بدن مواد شیمیایی نظیر هیستامین ترشح میکند تا از
خود محافظت کند .این مواد شیمیایی ،عالئم آلرژیک را ،که بر سیستم تنفسی ،سیستم گوارش ،پوست یا
سیستم قلبی ـ عروقی تأثیر میگذارند ،تحریک میکند.
دکتر فاطمه صداقت

تفاوت آلرژی غذایی با عدم تحمل غذایی
کودکان زیر سه سال و چهار درصد از
کمتر از هشت درصد از
ِ
بزرگساالن دارای آلرژی غذایی هستند ،ولی
عدم تحمل غذایی بیشتر شایع است .به
اگر شما مبتال به عدم تحمل غذایی باشید،
مواد غذایی حساسیتزا
دلیل اینکه عالئم عدم تحمل غذایی شبیه
شاید بتوانید مقادیر کم یک مادة غذایی
به عالئم آلرژی غذایی است ،افراد اغلب این
کودک ممکن است نسبت به هر
دو را با هم اشتباه میگیرند .آلرژی غذایی را بدون بروز هیچ عالئمی بخورید ،ولی در نوع غذایی حساسیت داشته باشد ،اما
باعث خارش دهان ،کهیر ،ورم کردن لبها آلرژی غذایی حتی مصرف کمترین مقدار این هشت آلرژن باعث نود درصد از
و صورت و زبان و گلو ،سختی تنفس ،از آن ،میتواند باعث بروز عالئم آلرژیک واکنشهای آلرژیک در کودکان میشوند:
سرگیجه یا غش میشود .همچنین عالئمی
شیر ،تخم مرغ ،بادام زمینی ،سویا ،گندم،
جدی و خطرناک گردد.
مانند استفراغ و تهوع ،دلدرد و اسهال دارد
سه مغز (مانند گردو ،پسته و بادام)،
که در عدم تحمل غذایی نیز دیده میشوند .برخالف آلرژی غذایی،
ماهی و صدفها (مانند میگو).
در عدم تحمل غذایی ،سیستم ایمنی بدن دخالتی ندارد.
بهطور کلی بیشتر کودکان مبتال به آلرژیهای غذایی باید از
اگر شما مبتال به عدم تحمل غذایی باشید ،شاید بتوانید مقادیر
مصرف مواد فوق پرهیز کنند .پیش از این تصور میشد که در بیشتر
کودکان تا چهارسالگی ،آلرژی غذایی برطرف میشود ،اما احتماالً
کم یک مادة غذایی را بدون بروز هیچ عالئمی بخورید ،ولی در آلرژی
عالئم
غذایی حتی مصرف کمترین مقدار از آن ،میتواند باعث برو ِز
این تصور صحیح نیست .تنها  %11از موارد آلرژی به تخم مرغ و %19
ِ
ِ
آلرژیک جدی و خطرناک گردد .برای مثال عدم تحمل الکتوز ،یکی
از موارد آلرژی به شیر ،آلرژی خود را تا چهارسالگی برطرف کردهاند
از شایعترین موار ِد عدم تحمل غذایی است که به دلیل فقدان آنزیم
الکتاز ـ که برای هضم شیر مورد نیاز است ـ با عالئمی نظیر نفخ،
دلدرد و اسهال همراه است.
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و تقریباً هشتاد درصد از کودکان این آلرژیها را در
شانزدهسالگی برطرف میکنند .این مطلب در مورد
آلرژی بادام زمینی صادق نیست ،زیرا حساسیتی
پایدار در نظر گرفته شده است که برای اکثر
کودکان در تمام طول عمر ادامه دارد.
ِ
غذایی واکنشپذیرِ متقابل
مواد
مطابق تعریف علمی ،واکنشپذیری زمانی رخ
میدهد که پروتئین موجود در یک ماده با پروتئین
موجود در مواد دیگر مشابه باشد و در نتیجه سیستم
ایمنی بدن نیز آنها را یکسان در نظر خواهد گرفت.
در مورد آلرژیهای غذایی ،واکنشپذیری متقابل
ممکن است بین یک مادة غذایی و مادهای دیگر رخ
غذایی
دهد .همچنین واکنشهای حاصل از مواد
ِ
واکنشپذی ِر متقابل ،ممکن است برای افرادی که
درگی ِر سندرم حساسیت دهانی و حساسیت به
گردههای گیاهان فصلی هستند نیز رخ دهد.
عالئم آلرژی غذایی
واکنشهای حساسیت غذایی در افراد مختلف،
متفاوت است :در برخی افراد خفیف است ،به یک
قسمت از بدن محدود میشود و ممکن است به
شکل ایجاد کهیر روی پوست باشد؛ اما در برخی
افراد شدیدتر است و قسمتهای بیشتری از بدن
را در بر میگیرد .همچنین این واکنشها از چند
دقیقه تا چند ساعت پس از تماس با مواد غذایی
ایجاد میشوند .واکنش به حساسیتهای غذایی
بخش زیر از بدن فرد
ممکن است هر یک از چهار
ِ
را با عالئم ویژهای تحت تأثیر قرار دهد:
پوست :برآمدگیهای خارشی (کهیر) ،اگزما،
قرمزی و التهاب صورت یا اندامهای دیگر ،خارش
و التهاب لبها ،زبان یا دهان (واکنشهای پوستی
شایعترین واکنشها نسبت به حساسیتهای
غذایی هستند).
دستگاه گوارش :دل درد ،حالت تهوع و
استفراغ یا اسهال.
دستگاه تنفسی :آبریزش بینی ،عطسه،
سرفه ،خسخس سینه یا تنگی نفس.
سیستم قلبی ـ عروقی :سرگیجه و غش
کردن.
واکنشهای جدی و خطرناک به حساسیتهای
غذایی ،که اثر گستردهتری بر بدن دارند ،آنافیالکسی
نامیده میشوند .این واکنشهای آلرژیک ناگهانی،
که گاهی مهلکاند ،ممکن است یک یا دو قسمت
از بخشهای چهارگانة بدن را در بر گیرند .به نظر
میرسد که عالئم آلرژی به شیر گاو ،با عالئم آلرژی
به مواد غذایی دیگر متفاوت است ،و ممکن است
موارد زیر را شامل شود :کولیک ،خون در مدفوع،
اختالل در رشد و عدم وزنگیری.
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آیا میتوان مانع از بروز حساسیت غذایی کودکان شد؟
بهطور قطعی نمیتوان گفت که تغذیة مادر در دوران بارداری و شیردهی
میتواند موجب شکلگیری حساسیت غذایی در کودک شود .بنابرین هیچ مدرک
قانعکنندهای وجود ندارد تا ثابت کند زنانی که در دوران بارداری و شیردهی از
غذاهای بسیار حساسیتزا یا سایر غذاها اجتناب میکنند ،خطر ابتال به آلرژی
فرزندشان را کاهش میدهند .همچنین این موضوع که قرار دادن کودک در معرض
مواد مشکوک به حساسیتزایی ،مقاومت او را در برابر حساسیت افزایش میدهد،
چندان تاییدشده و کاربردی نیست .بر اساس برخی شواهد ،چهار تا شش ماه شیر
دادن به کودک ،تا حدی از ابتالی او به حساسیتهای غذایی جلوگیری میکند.
توصیه میشود که تا شش ماه به کودکان شیر مادر بدهید و بعد از آن ،بهتدریج مواد
مشکوکی چون شیر گاو و تخم مرغ را ،که امکان ایجاد حساسیت دارند ،به رژیم
غذایی کودک اضافه کنید .با این کار میتوانید واکنشهای کودک به مواد غذایی
مختلف را شناسایی کنید .بادام زمینی از موادی است که ممکن است کودک به
آن حساسیت داشته باشد ،اما مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی منعی ندارد؛
مگر اینکه مادر خود به آن حساسیت داشته باشد .اگر کودک مبتال به اگزما باشد
یا در خانواده سابقة حساسیت وجود داشته باشد ،بعد از گرفتن او از شیر ،باید در
دادن بادام زمینی و محصوالت وابسته احتیاط به خرج دهید .برای آنکه واکنش بدن
کودک را به مواد مختلف امتحان کنید ،باید تا بعد از ششماهگی نوزاد صبر کنید.
برای اثبات اینکه تأخیر در معرفی غذاهای تکمیلی بعد از چهار تا ششماهگی ،از
بروز آلرژی جلوگیری میکند ،شواهد اندکی وجود دارد .بیشتر کودکان ،اگر عالئم
آمادگی را نشان دهند ،میتوانند در حدود چهار تا ششماهگی خوردن مواد غذایی
جامد را شروعکنند .هر کودکی با دیگری متفاوت است ،بنابراین وقتی کودک مصرفِ
غذایی جامد را شروع میکند ،خوب است با پزشکش مشورت کنید که چه
مواد
ِ
غذاهایی به او بدهید و در چه زمانی .ممکن است پزشک توصیه کند با پورة سبزیجات،
میوهها ،گوشت یا سرالک غنیشده با آهن شروع کنید .این غذاها معموالً باعث واکنش
آلرژیک در کودکان نمیشوند ،اما کارشناسان توصیه میکنند که برای اطمینان باز
هم مراقب بروز عالئم آلرژی در کودک باشید .وقتی کودک چند غذای سنتی خورد
و به نظر رسید که آنها را خوب تحمل میکند ،میتوانید دیگر غذاهای آلرژیزا را نیز
به او بدهید.

پیش از این تصور میشد که در بیشتر کودکان تا چهارسالگی،
آلرژی غذایی برطرف میشود ،اما تنها  %11از موارد آلرژی به تخم
مرغ و  %19از موارد آلرژی به شیر ،آلرژی خود را تا چهارسالگی
برطرف کردهاند و تقریب ًا هشتاد درصد از کودکان این آلرژیها
را در شانزدهسالگی برطرف میکنند .این مطلب در مورد آلرژی
بادام زمینی صادق نیست ،زیرا حساسیتی پایدار در نظر گرفته
شده است که برای اکثر کودکان در تمام طول عمر ادامه دارد.
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کارشناسان معتقدند که معرفی و دادن غذاهای
بسیارآلرژیزا ،مانند آجیلها و خوراکیهای حاوی
آجیل ،تخممرغ و ماهی ،در سال اول زندگی
کودک ،ممکن است ریسک ابتالی او به آلرژیها
را در آینده کاهش دهد .هنگام افزودن هر غذای
جدید به برنامة غذایی کودک ،بهتر است برای
معرفی غذای بعدی ،سه تا پنج روز منتظر بمانید.
به احتمال بیشتر ،اگر آلرژی وجود داشته باشد،
عالئم آن طی این مدت ظاهر میشود .همچنین
به کودکتان غذاهای سادهای بدهید که از یک
مادة غذایی تهیه شده باشند ،تا در صورت بروز
آلرژی ،علت آن مشخص باشد .تا قبل از یکسالگی
کودک به او عسل یا شیر گاو ندهید .با این حال
پروتئین
محصوالتی مانند پنیر و ماست ،که حاوی
ِ
شی ِر پردازششده هستند ،معموالً مشکلی برای
گنجاندن در برنامة غذایی کودک ندارند.
از پروبیوتیکها به عنوان مکملی برای شیر
مادر استفاده کنید و یا آنها را به شیر خشک
اضافه نمایید .گفته میشود این کار خطر ابتال
به حساسیت غذایی را در کودکان کاهش میدهد.
البته این موضوع نیاز به بررسیهای بیشتری دارد،
بنابراین پیش از انجام این کار ،با متخصص تغذیه
مشورت کنید.
درمان آلرژی غذایی در کودک
درمان آلرژی غذایی ،پرهیز جدی از مادة
آلرژیزاست .اگر کودکتان دچار یک آلرژی غذایی
است ،باید مطمئن شوید که آن مادۀ آلرژیزا را
نمیخورد .همچنین هرچه میتوانید اطالعات
کسب کنید :اینکه چه غذاهایی ممکن است حاوی
آن ماده آلرژیزا باشند ،روی برچسب مواد غذایی
باید دنبال چه چیزی باشید و چطور عالئم اولیه
یک واکنش آلرژیک را تشخیص دهید .همینطور
اطمینان حاصل کنید هر کسی که از کودک مراقبت
میکند ،از خواهر و بردار و اقوام گرفته تا مربی و
کارکنان مهد کودک ،از آلرژی کودکتان اطالع دارند
و میدانند که نباید چه چیزهایی به او بدهند.
با پزشک کودک صحبت کنید که در صورت بروز
یک واکنش آلرژیک ،چه کارهایی باید انجام دهید.
در صورت آلرژی خفیف ،پزشک ممکن است درمان
با آنتیهیستامینها را پیشنهاد کند و در آلرژی
نفرین تزریقی تجویز خواهد
شدید ،احتماالً یک اپی
ِ
کرد .این دارو ،آنافیالکسی را متوقف میکند و باید
همیشه آن را همراهتان داشته باشید.
دکتر فاطمه صداقت
تخصصي تغذيه و رژيم درماني و عضو کادر
دكتراي
ّ
درمانی مؤسسۀ پزشکی مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهيد انصاري ،خيابان ارشاد،
مؤسسۀ ناباروری مهر تلفن013-33755353 :

dr.sedaghat.diet
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اندازة دور کمر بر احتمال بروز
زوال عقل مؤثر است
ایرنا :مطالعات جدید نشان میدهد مردان با دور کم ِر معادل یا باالی نود
سانتیمتر ،به میزان قابل توجهی در معرض زوال عقل قرار دارند؛ این میزان برای
زنان هشتاد و پنج سانتیمتر است.
معموالً محققان از شاخص تودة بدنی ( )BMIبرای ارزیابی وزن استفاده
میکنند .شاخص تودة بدنی مهمترین فاکتور در تعیین وزن نرمال ،اضافهوزن و
چاقی است .شاخص تودة بدنی با تقسیم وزن (به کیلوگرم) بر توان دوم قد (به
متر) به دست میآید.
شاخص تودة بدنی کمتر از  ،۱۸.۵نشاندهندة کموزنی غیر طبیعی است .اگر
عدد بهدستآمده بین  ۱۸.۵تا  ۲۴.۹باشد ،وزن فرد طبیعی است .عدد بزرگتر
و مساوی  ،۲۵نشاندهندة اضافهوزن است .عدد  ۳۰به باال هم نشاندهندة چاقی
چاقی درجة یک (بین  ۳۰تا  ،)۳۴.۹چاقی درجة دو (بین
است که به ترتیب به
ِ
 ۳۵تا  )۳۹.۹و چاقی درجة سه ( ۴۰به باال) تقسیم میشود.
البته استفاده از  BMIنقصهایی دارد ،ازجمله اینکه تفاوتی بین بافت چربی
و بافت عضالنی قائل نمیشود؛ به همین دلیل برخی متخصصان معتقدند نسبت
کمر به قد یا اندازه دور کمر شاخص بهتری برای ارزیابی وزن سالم است.
محققان دانشگاه الفبروی انگلیس در سال
مطالعة
ِ
 ۲۰۱۸میالدی نشان داد چاقی میانتنه (شکم
و دور کمر) با کاهش اندازه مغز ،ضعف حافظه
و افزایش خطر ابتال به زوال عقل ارتباط دارد.
بهتازگی محققان بیمارستان گرو در کره
جنوبی ،در یک مطالعه بزرگ ،ارتباط اندازة دور
کمر و احتمال بروز زوال عقل را در بزرگساالن
آسیایی بررسی کردند .در این مطالعه ۸۷۲۰۸۲
داوطلب شصت و پنج سال به باال ،بین سالهای
ِ
 ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۵میالدی بررسی شدند.
در این مطالعه مواردی چون شاخص
تودة بدنی ،اندازة دور کمر ،مصرف
دخانیات یا الکل ،فشار خون ،دیابت،
چربی و بیماریهای قلبی مورد
توجه قرار گرفت.
نتایج این مطالعه نشان
میدهد مردان با دور
کم ِر معادل یا باالی نود
سانتیمتر ،به میزان قابل
توجهی در معرض زوال عقل
قرار دارند؛ این اندازه برای
زنان هشتاد و پنج سانتیمتر
است .این مطالعه بیش از پیش
لزوم کاهش وزن برای سالمت
مغز را تأیید میکند.
نتایج این مطالعه در نشریة
چاقی ( )Obesityمنتشر شده
است.
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با مسائل جنسی کودکان چگونه برخورد کنیم؟
بسیاری از والدین نگرانیهای عمدهای
دربارة مسائل جنسی کودکان خود ابراز
میکنند .پدر اولين مردی است که دختر
به او ابراز عالقه میکند .پاسخی که پدر
به این عالقه نشان میدهد ،برای رشد
جنسی دختر بسیار حیاتی است .عشق پدر،
بازیگوشی و آغوش او برای رشد جنسی
سالم دختر بسیار مهم است.
دکتر سیده سارا موسوی پدری که نقش طبیعیاش را به عنوان
حامی دختر جوان خود نادیده میگیرد ،بیشتر به روحیة او آزار
میرساند و به علت نیاز به سلطة مذکر ،رشد جنسی عادی دختر از
طریق معاشرت با محارم متوقف میشود .چنین دختری باید ادامة
عمرش را صرف بازپسگیری جنسیت خود کند .دخترانی که در
کودکی از بیتوجهی پدر رنج بردهاند ،در هر رابطهای دنبال آن توجه
گمشده میگردند .پسران نیز باید این عشق و توجه عاطفی را در
کودکی از مادران خود دریافت کنند تا در نوجوانی و بزرگسالی دچار
تعارضهای جنسی نشوند.
یکی از سؤالهای رایج والدین دربارة بازی کودک با آلت تناسلی
است .این مسأله در بعضی از کودکان از سن دو ،سه ،پنج و یا حتی
هفتسالگی خود را نشان میدهد .مهمترین نکته این است که پدر
و مادرها در برخورد با این موضوع ،بههیچوجه رفتار خشن از خود
نشان ندهند ،چون بیشتر دچار مشکل میشوند .بروز این رفتار در
کودکان طبیعی است .ب ه هیچ عنوان با دعوا جلوی بچه را نگیرید،
زیرا ممکن است در آینده ارتباط او با دیگران دچار مشکل شود.
نکات قابل توجه در برخورد با مسائل جنسی کودکان
 -1بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که آنها را از
پوشک میگیرید .هرگز جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید .به
کودکان یاد بدهید که زیر پوشک حریم خصوصی آنهاست.
 -2هرگز آنها را مجبور نکنید کسی را ببوسند .از گفتن جملههایی
چون «مادر برو یه بوس به عمو بده» یا «برو بغل دایی جان»
بپرهیزید .بگذارید یاد بگیرند که برای بوسیدن و در آغوش کشیده

شدن اجازه بچهها شرط است.
 -3هرگز بچهها را در سن پایین با هیچ مردی تنها نگذارید.
 -4فکر نکنید پسربچهها در خطر نیستند ،اتفاقاً آمار تجاوز به
پسربچهها و آزار جنسی آنها رو به افزایش است.
 -5وقتی بیرون خانه هستید ،هرگز چیزی را سفارش ندهید که
بچهها مجبور به تحویل گرفتن آن باشند.
 -6اسم اعضای تناسلی را به بچهها درست آموزش دهید .استفاده
از اسامی متفرقه استفاده نکنید .به کودکان یاد دهید صحبت از
این موارد خارج از عرف است تا هر که خواست در این موارد با آنها
صحبت کند ،سریع شما را در جریان بگذارند .بگویید این حرفها
فقط در چارچوب خانه مطرح میشوند.
 -7بیشتر متجاوزان بچهها را میترسانند .به آنها بگویید هر کاری
کرده باشند ،باز هم دوستشان دارید .هرگز ،حتی برای تنبیههای
معمولی ،این جمله را به کار نبرید« :این کارو کردی دیگه دوست
ندارم» .بچهها باید بدانند در هر شرایطی خانواده پذیرای ایشان است.
 -8اگر پرستار کودک دارید ،غیر مستقیم به او بفهمانید که خانه
با دوربین کنترل میشود.
 -9هرگز در نزد کودکان ،بهویژه دو تا پنجسالگی آنها ،به این امید
اینکه بچهها نمیفهمند با همسرتان شوخی جنسی نکنید .به بچهها
در مورد مسائل جنسی دروغ نگویید .اگر در مورد نحوة باردار شدن
سوال کردند ،بهتر است با جفتگیری حیوانات شروع کنید.
 -10حریم خصوصی را به بچهها آموزش دهید .مث ً
ال از بچهها
اجازه بگیرید و بعد ببوسیدشان یا غلغلکشان دهید.
 -11فضایی فراهم کنید تا کودکان حرفهایشان را برای شما
بگویند .و بگذارید گاهی هم به شما «نه» بگویند.
دکتر سیده سارا موسوی
تخصصی روانشناسی عمومی
دکترای
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،روبهروی خیابان  ،98ساختمان کاسپین ،طبقة
ششم ،کلینیک آفرینش
تلفن013-32112022 :

Dr.sara_mousavi65
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بیماری کاوازاکی
در کودکان

دکتر هومان هاشمیان

کاوازاکی ،که به آن سندروم گره لنفاوی جلدی-مخاطی هم میگویند ،التهابی عروقی (واسکولیت) در جدار
رگهای کوچک و متوسط بدن است که با تب و عالئم بالینی متنوعی در کودکان تظاهر مییابد و امروزه
یکی از شایعترین علل بیماریهای اکتسابی قلب در جهان محسوب میشود .اگرچه عالئم کاوازاکی شدید و
درمان بهموقع ،اکثر کودکان به روال عادی برمیگردند .تنها
برای والدین نگرانکننده است ،اما با تشخیص و
ِ
عارضة مهم و ماندگار این بیماری آن است که میتواند به عروق کورونری قلب ـکه رسانندة خون به قلب
هستندـ آسیب برساند .بدون درمان ،بیست و پنج درصدِ
کودکان مبتال ،دچار آنوریسم کورونری میشوند؛
ِ
درمان مناسب و بهموقع ،میتوان بروز این عارضه را به سه تا چهار درصد کاهش داد.
ولی با
ِ

سببشناسی
علت این بیماری هنوز معلوم نیست .فرضیة رایجتر این است که
عفونتهای متعددی در بدن کودک ـ اعم از عفونتهای ویروسی یا
باکتریایی ـ ممکن است سیستم ایمنی را بهطور غیر طبیعی تحریک
کنند که به آسیب عروقی منجر میشود .از آنجا که همة کودکان
به کاوازاکی مبتال نمیشوند و همچنین دربارة بروز این بیماری در
فرزندان افرادی که سابقة این
دوقلوها و یا در خواهران ،برادران و
ِ
بیماری را داشتهاند ،گزارشهایی وجود دارد ،زمینة مساعد ژنتیکی
هم مطرح شده است .با این حال کاوازاکی یک بیماری ژنتیکی
محسوب نمیشود.
شیوع
کاوازاکی ُمسری نیست .شیوع این بیماری در جهان متغیر بوده
ِ
کودک زیر
و از بیست و پنج تا دویست  و پنجاه مورد در صد هزار
پنج سال گزارش شده است .تقریباً هشتاد و پنج تا نود درص ِد موارد
در زیر پنج سال رخ میدهد و اوج آن در یک تا دوسالگی است .با
افزایش سن شیوع آن کم میشود ،چنانکه در نوجوانان و بزرگساالن
نادر است .کاوازاکی در پسرها و در زمستان و اوائل بهار بیشتر دیده
میشود .همچنین شیوع این بیماری در ژاپن بیشتر است.
عالئم و سیر بیماری
از آنجا که عروق خونی در تمام بدن وجود دارد ،عالئم بیماری
تب
بسیار متنوع است .البته معیار تشخیصی این بیماری ،شامل ِ
بیش از پنج روز ،به همراه چهار مورد از پنج عالمت زیر است:
قرمزی چشمها (کنژکتیویت غیر چرکی)؛ قرمزی و التهاب بارز لب و

زبان (زبان توت فرنگی) و دهان؛ بزرگی و گاهی قرمزی غدة لنفاوی
گردن (اغلب یکطرفه)؛ بثورات پوستی به شکلهای متنوع؛ و ور ِم
ِ
پشت دست و پا یا قرمزی ِ
کف دست و پا .همچنین کودک بسیار
تحریکپذیر و بدخلق میشود .اگر این عالئم را در کودک خود
مشاهده کردید ،حتماً به پزشک مراجعه کنید.
چنانکه ذکر شد ،عالئم کاوازاکی بسیار وسیع و متنوع است.
عفونی همراه با راش یا
بسیاری از بیماریها ،بهویژه بیماریهای
ِ
بثورات پوستی (نظیر سرخک و مخملک) ،ممکن است هنگام
تشخیص با این بیماری اشتباه شوند .همچنین کاوازاکی ناکامل ،با
کمتر از چهار عالمت از عالئم پیشگفته ،که بیشتر در شیرخواران
زیر شش ماه یا در سن باالی نه سال دیده میشود ،گاهی تشخیص
این بیماری را مشکل میکند .عالئم آزمایشگاهی نیز نشاندهندة
التهاب در بدن خواهند بود که پزشکان از آنها در تشخیص کمک
تشخیص بالینی است.
میگیرند؛ هرچند اساس
ِ
از تغییرات آزمایشگاهی مهم میتوان به افزایش شدید در
سرعت رسوب گلبولهای قرمز یا  ،ESRافزایش تعداد گلبولهای
سفید خون و کمخونی اشاره کرد .همچنین تعداد پالکتهای خون
(سلولهایی که در انعقاد خون شرکت میکنند) در هفتة دوم
افزایش مییابد .اگر درمان شروع نشود ،پس از ده تا دوازده روز
بیماری فروکش میکند ،اما عالئم جدیدی چون پوستهریزی در
انگشتان دست و پا بروز مینماید؛ این عالئم خطر خاصی ندارند و
لوسیون یا کرم نرمکننده برای بهبود آنها کافی است .بهبود کامل
ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد .گاه در مراحل اولیه و یا حتی
در سیر بهبود ،ممکن است درد یا تورم مفاصل (آرتریت) رخ دهد که
خودبهخود بهبود خواهد یافت.
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درمان
درمان کاوازاکی به محض تشخیص باید شروع شود .تأخیر در
شروع درمان ،احتمال بروز عوارض قلبی را افزایش میدهد .بیمار
باید در بیمارستان بستری شود و اقدامات زیر برای او انجام پذیرد:
 -1در مرحلة حاد ،تزریق ایمونوگلوبولین تزریقی با دوز باال بسیار
کمککننده است و در بیشتر موارد به فروکش بیماری میانجامد.
هرچند موارد مقاومی هم وجود دارند که نیاز به تجویز بار دوم
ایمونوگلوبولین و گاه حتی استفاده از کورتیکواستروئید خواهند
داشت .همچنین استفاده از آسپرین ( )ASAدوز باال نیز شروع
میشود که پس از بهبود ،برای جلوگیری از تجمع پالکت و لخته
شدن خون ،مصرف آن با دوز کم تا اطمینان از بهبود کامل ادامه
خواهد داشت .البته مصرف آسپرین هنگام آبله مرغان و یا آنفلوانزا،
خطر ایجاد بیماریای حاد همراه با نارسایی کبدی را به نام
سندروم ری ( )Rey Syndromeبه دنبال دارد .در صورت بروز
این بیماریها آسپرین را قطع و سریعاً به پزشک کنید .همچنین
واکسیناسیون سرخک-سرخجه و اوریون ( )MMRباید چند ماه
ِ
به تعویق افتد.
 -2پیگیری وضعیت بیمار به کمک اکوکاردیوگرافی ،دست کم تا
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دو ماه بعد ضروری است و حتی اگر عارضه آنوریسم رخ ندهد ،برای
یک سال بعد هم یک اکوکاردیوگرافی توصیه میشود.
 -3در کودکان دچار عارضة آنوریسم کورونری ،مصرف دارو
برای جلوگیری از تجمع پالکت و لخته شدن خون ادامه مییابد و
وضعیت بیمار زیر نظر فوق تخصص قلب کودکان ،ارزیابی بیشتر و
پیگیری خواهد شد.
همچنین باید اشاره کرد که اگر کاوازاکی سبب عوارض قلبی
(آنوریسم کورونری) شود ،بیمار در بزرگسالی در خطر ترومبوز
(ایجاد لخته) در رگهای مذکور و انفارکتوس قلبی خواهد بود و
به همین دلیل پیگیری طوالنیمدت توصیه میشود .خوشبختانه
درمان بهموقع ،پیشآگهی کاوازاکی در بیشتر بیماران
با تشخیص و
ِ
ً
عالی است و معموال کودک به یک زندگی طبیعی و سالم باز خواهد
گشت.
دکتر هومان هاشمیان
تخصص بیماریهای عفونی کودکان و نوجوانان و دانشیار دانشگاه
فوق
ّ
علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،پل بوسار ،مجتمع پزشکان دانا ،طبقۀ
هفتم ،واحد  71تلفن 013-33123328-9

تکان دادن سر برای خروج آب از حفرة گوش ،موجب آسیب مغزی در
کودکان است
ایرنا :محققان دانشگاه کرنل با همکاری محققان دانشگاه ویرجینیا ِ
تک آمریکا ،نشان دادند که تکان دادن سر برای خارج کردن آب از حفرة گوش،
میتواند موجب آسیب مغزی کودکان شود.
اگرچه آب گیر کرده در حفرة گوش میتواند موجب عفونت و حتی آسیب شنوایی شود ،اما متداولترین روش برای خارج کردن آن نیز میتواند
به مغز آسیب برساند.
به گفتة محققان ،تمرکز این تحقیقات بر شتاب مورد نیاز برای خارج کردن آب از حفرة گوش از طریق تکان دادن سر بوده است .محققان با
انجام آزمایشهای تجربی با استفاده از تیوبهای شیشهای و شبیهسازی کانال گوش با استفاده از فناوری چاپ سهبعدی ،دریافتند شتاب مورد
نیاز برای خارج کردن آب از حفرة گوش یک کودک ،ده برابر بیش از نیروی گرانش زمین است و این شتاب میتواند موجب آسیب مغزی شود.
در مورد افراد بزرگسال ،به دلیل قطر بیشتر حفرة گوش ،شتاب کمتری برای خارج کردن آب الزم است و به گفتة محققان میزان شتاب بسته
به حجم و موقعیت آب در کانال گوش متفاوت است .گزارش کامل این تحقیقات در هفتاد و دومین نشست ساالنة انجمن فیزیک آمریکا ارائه
خواهد شد.

سالمت کودکان

22

مجلة پزشکی

دی  -بهمن 98

اختالل کمتوجهی – بیشفعالی و نقص توجه و تمرکز

در کودکان

یکی از شایعترین شکایتهای معلمان در
هنگام تدریس ،بیتوجهی و سربههوا بودن
بچههاست که بر اثر آن مطالب آموزشی به
صورت کامل و دقیق دریافت و پردازش
نمیشود .آیا این بیدقتی و بیتوجهی،
اختیاری و از س ِر بازیگوشی است یا مربوط
به اختاللی نسبتاً شایع در دوران کودکی؟
در این مقاله به بررسی این موضوع
طراوت رزاقی لنگرودی خواهیم پرداخت.
اختالل «کمتوجهی ـ بیشفعالی» ( )ADHDنوعی بیماری
است که در آن بیتوجهی و رفتارهای ناگهانی یک کودک ،بیشتر
و شدیدتر از کودکان دیگر است .سه تا پنج درصد کودکان به این
اختالل مبتال هستند و در پسرها شایعتر است .ممکن است در
بعضی کودکان بیشتر عالئم پرتحرکی و رفتارهای ناگهانی و در گروه
دیگر ،بیشتر عالئم بیتوجهی دیده شود .عالئم این بیماری قبل از
هفتسالگی شروع میشود ،ولی مشکالت جدی آن اغلب در دوران
پرتحرکی غیر عادیِ کودک
مدرسه ایجاد میگردد .اگر این عالئم با
ِ
نقص توجه و تمرکز همراه با بیشفعالی
همراه باشد ،نوع اختاللِ ،
خواهد بود و در غیر این صورت ،صرفاً نقص توجه و تمرکز ()ADD
نامیده میشود.
عالوه بر موضوع آموزش و یادگیری ،که در زندگی روزمرة این
کودکان ایجاد مشکل میکند ،اغلب آنها مدام در معرض تنبیه و

تحقیر و توهین هستند .همچنین به علت ایجاد تنشهای جسمانی
در گروه همساالن ،متاسفانه این مبتالیان پس از مدتی دچار انزوای
اجتماعی میشوند و این خود آسیبهای عمیق شخصیتی را در
زندگی آنها رقم خواهد زد.
علت اختالل کمتوجهی ـ بیشفعالی و نقص توجه و تمرکز

این بیماری سالهاست که شناخته شده و عوامل متعددی در
ایجاد آن نقش دارند .به نظر میرسد علت آن بیشتر به نقص در
تکامل سیستم اعصاب مربوط باشد .کودکان مبتال احتماالً در
قسمتهایی از مغز که مسئول توجه ،تمرکز و تنظیم فعالیتهای
حرکتی است ،دچار نقص جزئی هستند .توارث و ژنتیک نیز در این
اختالل نقش دارد .همچنین گاه در جریان حاملگی یا زایمان و یا
پس از آن ،صدماتی جزئی به ساختمان مغز وارد میشود که میتواند
باعث این مشکل گردد.
عالئم اختالل کمتوجهی – بیشفعالی و نقص توجه و تمرکز

مشکل اصلی کودکانی که عالئم کمتوجهی ـ بیشفعالی دارند،
نداشتن توانایی در حفظ و تنظیم رفتار است؛ آنها اغلب نمیتوانند
رفتار مناسبی نشان دهند که لحظه به لحظه با شرایط محیط
هماهنگ باشد .خوابیدن و غذا خوردن آنها منظم نیست و به نظر
میرسد در همه چیز دخالت میکنند و مراقبت دائمی نیاز دارند.
آنها از نظر هیجانی ثبات ندارند؛ ناگهانی میخندند یا گریه میکنند
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و رفتارشان غیر قابل پیشبینی یا ارزیابی است.
سریع از کوره در میروند و نمیتوانند پیامدهای
رفتارشان را پیشبینی یا ارزیابی کنند .در
فعالیتهای خطرناک شرکت میکنند و احتمال
صدمه دیدن آنها زیاد است .آنها قبل از فکر
عمل میکنند و قبل از پایان سوال ،جواب
میدهند؛ اشیا را پرتاب میکنند و ناخواسته به
دیگران آسیب میزنند .این کودکان پرفعالیت
و پرتحرک هستند؛ هر لحظه در حال رفتناند،
انگار موتوری درون بدن آنهاست که آنها را به
حرکت دائمی مجبور میکند ،نمیتوانند آرام
بنشینند و بیقرارند.
اختالل تمرک ِز این کودکان در کارهایی
که فعالیت دائم و جدی مغزی را الزم دارد،
مشهودتر است .آنها ممکن است در تماشای
تلویزیون ،بازی با کامپیوتر و فعالیتهای
لذتبخش ،با کودکان دیگر تفاوتی نداشته
باشند ،ولی در کارهای مبتنی بر فعالیت مداوم
مغزی و تمرکز (مانند انجام تکلیف درسی)،
تفاوت آنها با دیگر کودکان نمایان میشود .به
نظر میرسد مغز آنها اطالعات محیطی را بیش
از حد الزم میگیرد ،یعنی در انتخاب میان
توجه به اطالعات ضروری و بیتوجهی و حذف
اطالعات غیر ضروری ضعف دارد .رعایت قوانین
منزل و مدرسه برای آنان مشکل است و برای
پیروی از قوانین ،توجه بیشتری الزم دارند .آنها
در انجام تکلیف مدرسه ،تمرکز بر درس ،رعایت
قوانین مدرسه و داشتن روابط اجتماعی مناسب
با همکالسیها مشکل دارند و برای رسیدن به
اهداف درازمدت برنامهریزی نمیکنند.
حال اين سوال مطرح ميشود که براي
افزايش تمرکز این
ميزان حواسپرتي و
کاهش
ِ
ِ
ِ
کودکان چه بايد کرد؟
راهکارهایی برای افزایش تمرکز در
کودکان

 اولين نکتة قابل توجه اين است که هرگز
به کودک برچسب نزنيد که «تو عمدا ً توجه
نميکني» يا «عمدا ً حرفهاي ما را ناديده
ميگيري» .درجههايی از حواسپرتي مربوط
به کارکرد مغز کودکان است .آگاهي کودکان
از محيط اطراف بهمراتب کمتر از بزرگساالن
است .به عنوان مثال وقتي کودکي هنگام
عبور از خيابان ،زيپ لباسش را ميبندند،
ممکن است ديگر قادر به تشخيص رفت و
آمد خودروها نباشد ،در حالي که اين کار براي
فرد بزرگسال مشکلي نيست .يک بزرگسال به
تدريج ياد ميگيرد که محرکهاي بياهميت را
ناديده بگيرد و تمرکزش را بر يک موضوع حفظ
کند ،اما اين کار ممکن است برای کودک بسيار
مشکل باشد.
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سالمت کودکان

اختالل «کمتوجهی ـ بیشفعالی» ( )ADHDنوعی بیماری است که
در آن بیتوجهی و رفتارهای ناگهانی یک کودک ،بیشتر و شدیدتر
از کودکان دیگر است .سه تا پنج درصد کودکان به این اختالل مبتال
هستند و در پسرها شایعتر است.

 حواستان باشد که تذکر لحظه به لحظه ،جريمه بابت انجام ندادن يک تکليف يا انجا ِم
اشتبا ِه آن به علت حواسپرتي و محروم کردن او از عالئقش ،نهتنها چارهساز نيست ،بلکه
مشکل او را چند برابر ميکند؛ تا جايي که از تحصيل و مدرسه بيزار ميشود.
 اگر کودک زياد جنبوجوش ميکند و انرژي زيادي دارد ،اول به او فرصت بازي
بدهيد تا آرام شود و مقداري از انرژياش با باال و پايين پريدن و قايمباشک بسوزد ،بعد از
او بخواهيد کارش را انجام دهد و پيش از پايان تکاليفی که مشخص کردهايد ،از جايش
بلند نشود.
 با مکعبهاي رنگي ،شکلهاي سادهاي به عنوان الگو بسازيد و از فرزندتان بخواهيد
پس از مشاهده ،مانند الگوي شما بسازد .پس از چند بار موفقيت ،از کودک بخواهيد الگوی
ساختهشده را با دقت مشاهده کند؛ سپس روي آن را بپوشانيد و از کودک بخواهيد نظیر
آن را بسازد .در مراحل بعدي از الگوهاي پيچيدهتر استفاده کنيد.
 در تست هوش وکسلر بخشي وجود دارد که در آن کارتهايي به کودک نشان داده
ميشود .در اين کارتها قسمتي از شکل ناقص است و کودک بايد در زماني محدود آن
نقص را شناسايي کند .شما هم ميتوانيد از اين کار براي افزايش دقت فرزندتان استفاده
کنيد .يعني از کارتهايي که تصويرشان ناقص است ،استفاده کنيد.
 در مواردي که ميخواهيد کودک تمرکز بيشتري داشته باشد ،سعی کنید محیط
(مث ً
اتاق انجا ِم تکاليف) را به گونهاي طراحي کنيد که داراي کمترين
ال کالس درس يا ِ
عامل تحريککننده براي کودک باشد.
 به کودک برچسب نزنيد .منظور از برچسب زدن اين است که به خاطر يک رفتار
خاص ،يک خصلت را به کودک نسبت دهيد .وقتي به او برچسب «حواسپرت» يا «دست
و پا چلفتي» ميزنيد ،او از آن پس خود را با آن مشخصه ميشناسد و تصوير ذهنياي که
شما براي او ساختهاید ،در بسياري موارد تا پایان عمر بر رفتار و شخصيتش اثر ميگذارد.
اين برچسبها بعد از مدتي باعث ميشوند هم اطرافيان کودک و هم خودش به اين
باور برسند که با کودکي روبهرو هستند که داراي اين خصلت خاص و تغييرناپذير است.
بسياري از ما قرباني برچسبهاي کودکيمان شدهايم ،اين اشتباه را در مورد کودکان خود
تکرار نکنيم.
ی ِء نامرتبط ،نظیر اسباببازيهاي مختلف ،جلوي فرزندتان بچينيد و به او
 چند ش 
فرصت دهيد آنها را با دقت مشاهده کند .سپس اشيا را برداريد و از او بخواهيد آنها را نام
ببرد .با توجه به ظرفيت حافظه ،ممکن است کودک ابتدا نام تعداد کمي از وسائل را به
ياد آورد ،اما بهتدريج و با پيشرفت و تثبيت در هر مرحله ،ميتوان بر تعداد وسائل يا اشيا
افزود .اين تمرينات را با تصاوير نيز ميتوان انجام داد.
 با نشان دادن تصاويری ساده از مناظر مورد عالقة کودک (مانند مزرعه و باغ وحش)
به مدت چند ثانيه ،از او بخواهيد به سؤاالت شما پاسخ دهد .در مراحل بعد ،وقتي کودک
به اندازة کافي در اين کار ماهر شد ،ميتوانيد از تصاوير پيچيدهتر استفاده کنيد.
در پایان والدین باید به این نکتة بسیار مهم توجه داشته باشند که گرچه این اختالل در
ِ
مختلف زندگی فرد داشته باشد ،اما
صورت درمان نشدن میتواند عواقب بسیاری در وجو ِه
با درمان مناسب و بهموقع ،میتوان شرایط زندگی کودک را به گونهای رقم زد که بتواند
با آرامش و لذت زندگی کند.
طراوت رزاقی لنگرودی
کارشناس ارشد روانشناسی

taravat.e.zendegi1397
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افسردگی فصلی

عاطفی فصلی ( ،)Seasonal affective disorderکه اکنون بیشتر به عنوان اختالل افسردگی عمده شناخته
اختالل
ِ
ِ
میشود ،نوعی افسردگی است که معموالً مردم کشورهای دورتر از خط استوا را تحت تأثیر قرار میدهد .این اختالل بیشتر
در ماههای زمستان شایع است و با آغاز بهار بهبود مییابد.
از نامهای دیگر اختالل افسردگی عمده با الگوی فصلی ،میتوان به افسردگی زمستانی و افسردگی فصلی نیز اشاره
کرد .افراد مبتال به اختالل عاطفی فصلی یا اختالل افسردگی عمده با الگوی فصلی ،عالئم افسردگیای را تجربه میکنند
که بهتدریج و با کوتاهتر شدن روزها طی ماههای سر ِد سال افزایش می یابد .این عالئم با آغاز فصل بهار و افزایش میزان
نور خورشید بهتدریج بهبود مییابند.
اختالل عاطفی فصلی ممکن است به واسطة تحریک یک بیتعادلی شیمیایی در مغز شکل بگیرد که از کاهش میزان
مهرداد نامدار
مواجهه با نور خورشید ناشی میشود .با وجود این ،برای تأیید این دلیل ،پژوهشهای بیشتری مورد نیاز است .تغییرات
فصلی در نور خورشید ،بر ریتمهای شبانهروزی یا ساعت بیولوژیک بدن انسان تأثیر میگذارد .اختالل در ریتم شبانهروزی نیز میتواند به طور قابل
توجهی خلقوخوی فرد را دستخوش تغییر کند.
به گفتة دانشکدة پزشکی هاروارد ،زنان اغلب بیشتر از مردان اختالل عاطفی فصلی را تجربه میکنند و این شرایط در افراد جوان بیش از افراد
مسن دیده میشود .برخی افراد ،اختالل عاطفی فصلی را در ماههای تابستان نیز تجربه میکنند که این مورد چندان شایع نیست.
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نشانههای افسردگی فصلی
عالئم اختالل عاطفی فصلی ،مشابه افسردگی است .تفاوت اصلی در این است
ِ
که عالئم اختالل عاطفی فصلی ،طی ماههای زمستان شکل گرفته و با آغاز بهار
بهبود مییابند .عالئم در بیشتر افراد در زمان مشابهی از هر سال شکل گرفته و از
بین میروند .عالئم معموالً طی ماههای پاییز و با آغاز کوتاهتر شدن روزها خفیف
هستند .شدت ،خصوصیات و الگوهای اختالل عاطفی فصلی میتواند به طور قابل
توجهی از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد .از مهمترین عالئم اختالل عاطفی فصلی
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
● احساس اضطرابِ نامتناسب با دلیل یا محرک
● احساس گناه و بیارزشی
● استرس و تحریکپذیری
● دشواری در تصمیمگیری
● کاهش تمرکز
● کاهش میل جنسی
● بیحوصلگی پایدار
● بیقراری
● گریه کردن (اغلب بدون دلیل و محرک مشخص)
● احساس خستگی حتی پس از خواب خوب شبانه
● خواب بیش از حد
● افزایش اشتها
● انزوای اجتماعی و کاهش عالقه به فعالیتهای لذتبخش پیشین
● پرخوری و افزایش وزن
● افکار متمرکز بر خودکشی
عوامل خطرآفرین
برخی عوامل میتوانند خطر ابتال به اختالل عاطفی فصلی را در یک فرد افزایش
دهند که از آن جمله میتوان به مواردی چون جنسیت ،جغرافیا ،سابقة خانوادگی
شخصی ابتال به افسردگی اشاره کرد.
و سابقة
ِ
جنسیت
احتمال ابتال به اختالل عاطفی فصلی در زنان بیشتر است ،اگرچه این موضوع
میتواند با شیوع بیشتر افسردگی در زنان مرتبط باشد.
جغرافیا
به نظر میرسد هرچه افراد در مناطقی دورتر از خط استوا زندگی کنند ،خطر
ابتال به اختالل عاطفی فصلی نیز افزایش مییابد .افرادی که در مناطقی با روزهای
زمستانی بسیار کوتاه زندگی میکنند ،هرچه بیشتر مستعد ابتال به این اختالل
هستند.
سابقة خانوادگی
اگر یکی از بستگان نزدیک شما سابقة ابتال به انواع مختلف افسردگی را داشته
باشد ،احتمال ابتالی شما به اختالل عاطفی فصلی نیز میتواند افزایش یابد.
سابقة شخصی ابتال به افسردگی
افرادی که پیشتر افسردگی یا اختالل دوقطبی داشتهاند ،احتمال ابتالیشان به
اختالل عاطفی فصلی بیشتر است .اگر عالئم افسردگی در زمان مشخصی از هرسال
شکل بگیرند ،پزشک میتواند ابتال به اختالل عاطفی فصلی را تایید کند.
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عالئم اختالل عاطفی فصلی ،مشابه
ِ
افسردگی است .تفاوت اصلی در این
است که عالئم اختالل عاطفی فصلی،
طی ماههای زمستان شکل گرفته و با
آغاز بهار بهبود مییابند.

دالئل افسردگی فصلی
کارشناسان همچنان دربارة دالئل قطعی ابتال
به اختالل عاطفی فصلی مطمئن نیستند .با وجود
این ،مطالعات موجود به عواملی چون کاهش تولید
سروتونین در زمستان ،اختالل در سطوح مالتونین و
کاهش تولید ویتامین  Dاشاره داشتهاند.
کاهش تولید سروتونین در زمستان
سروتونین یک انتقالدهندة عصبی است که
نقشی کلیدی در تنظیم خلقوخو ایفا میکند .این
ماده با پروتئینی خاص در بدن پیوند مییابد تا در
سراسر بدن سفر کند .سطوح این پروتئین معموالً
طی ماههای زمستان افت میکند تا از فرد در برابر
استرس محیطی فصل محافظت کند .با وجود این،
مطالعهای که در سال  ۲۰۱۶در نشریة مغز ()Brain
منتشر شد ،نشان داد که مبتالیان به اختالل عاطفی
فصلی ،کاهش در انتقالدهنده سروتونین را در
زمستان تجربه نمیکنند .این خطر بهویژه در افرادی
که مستعد ابتال به اختالالت عاطفی دیگر هستند،
بیشتر است.
اختالل در سطوح مالتونین
مالتونین هورمونی تأثیرگذار بر الگوهای خواب
و خلقوخوی انسان است .کاهش مواجهه با نور
خورشید در روزهای کوتاهتر زمستان ،میتواند تعادل
مالتونین را در بدن بر هم بزند.
کاهش تولید ویتامین D
در سال  ۲۰۱۸مطالعهای با بررسی عوامل حیوانی
در نشریة ژن و تغذیه ()Genes & Nutrition
منتشر شد .این مطالعه پیوندی بین سطوح ویتامین
 Dو سروتونین را نشان داد که میتواند ظهور
افسردگی در برخی افراد را توضیح دهد .بدن پس
از قرار گرفتن در معرض نور خورشید ،توانایی تولید
ویتامین  Dرا دارد .بنابراین کاهش مواجهه با نور
خورشید در زمستان ،میتواند بروز عالئم افسردگیای
را که به نام اختالل عاطفی فصلی شناخته میشود،
توضیح دهد.
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تشخیص افسردگی فصلی
درمانگر برای تشخیص ابتال به اختالل عاطفی فصلی ،ممکن است
پرسشهای زیر را با فرد مطرح کند:
 او چه مدتی است که عالئم را تجربه میکند؟ شدت عالئم چقدر است؟ عالئم چگونه بر فعالیتهای روزانة وی تأثیر میگذارند؟ آیا او تغییری در الگوهای خواب یا غذا خوردن را تجربه میکند؟ آیا متوجه تغییراتی در افکار و رفتارهای خود طی فصلهایمختلف سال شده است؟
 آیا اطالعی از سابقة ابتال به افسردگی ،اختالل دو قطبی یااختالالت عاطفی دیگر در خانوادة خود دارد؟
تشخیص
از آنجا که انواع مختلفی از افسردگی وجود دارد ،برای
ِ
اختالل عاطفی فصلی ،ممکن است پزشک به مدتی زمان نیاز
دقیق
ِ
ِ
داشته باشد .هیچ تست پزشکی یا آزمایشگاهیای برای تشخیص
این شرایط وجود ندارد .با وجود این ،درمانگر ممکن است برخی
آزمایشهای تشخیصی دیگر ـ ازجمله آزمایشهای خون ـ را برای
حذف احتماالت دیگر تجویز کند .درمانگر تنها زمانی ابتال به اختالل
عاطفی فصلی را تشخیص میدهد که عالئم اختالل افسردگی عمده
در زمان مشخصی از سال ظاهر شده و از بین بروند.
درمان افسردگی فصلی
فرد مبتال میتواند با افزایش مواجهه با نور خورشید (برای مثال
پیادهروی روزانة طوالنیتر در زمان تابش خورشید) به تسکین عالئم
این اختالل کمک کند .درمان اختالل عاطفی فصلی معموالً شامل
دارو ،تراپی و نوردرمانی است .اصالح سبک زندگی نیز میتواند به
کاهش اثر اختالل عاطفی فصلی کمک کند.
رواندرمانی
اگرچه به نظر میرسد اختالل عاطفی فصلی به واسطة تغییرات
شیمیایی در مغز رخ میدهد ،درمان مبتنی بر خلقوخو و رفتار
میتواند به بهبود این شرایط کمک کند .در همین راستا ممکن است
رواندرمانی یا سایکوتراپی ،در قیاس با مصرف داروها یا نوردرمانی با
استفاده از جعبة نور ،اثری با ماندگاری طوالنیتر داشته باشد.
همچنین رفتاردرمانی شناختی میتواند به افراد کمک کند تا به
واکنشهای خود به موقعیتها و محیطهای مشخص ،نظارت و کنترل
بیشتری داشته داشته باشند .اگر فرد بتواند روش درک رویدادها را
تغییر دهد ،رفتار وی نیز با گذشت زمان تغییر خواهد کرد .در فصلی
که آثار اختالل عاطفی فصلی به اوج میرسند ،این موضوع میتواند به
کاهش شدت عالئم کمک کند.
یک دوره رفتاردرمانی شناختی معموالً شامل یک برنامة فردیِ
تمرینات فکری و تنفسی برای کمک به تشخیص و تعدیل احساسات
منفی است .افراد میتوانند در جلسات گروهی رفتاردرمانی شناختی
شرکت کرده و در این جلسات از پشتیبانی و توصیههای افراد مبتال
به اختالل عاطفی فصلی استفاده کنند.
دارو درمانی
درمانگر ممکن است شما را برای دارو درمانی به روانپزشک
ارجاع دهد تا دارویی ضد افسردگی ـ معموالً یک مهارکنندة انتخابی
بازجذب سروتونین ـ تجویز شود .این نوع دارو سطوح سروتونین
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از آنجا که انواع مختلفی از افسردگی
ِ
ِ
اختالل
دقیق
تشخیص
وجود دارد ،برای
ِ
عاطفی فصلی ،ممکن است پزشک به
مدتی زمان نیاز داشته باشد .هیچ تست
پزشکی یا آزمایشگاهیای برای تشخیص
این شرایط وجود ندارد .با وجود این،
درمانگر ممکن است برخی آزمایشهای
تشخیصی دیگر ـ ازجمله آزمایشهای
خون ـ را برای حذف احتماالت دیگر تجویز
کند.
را افزایش میدهد .افراد باید همواره دستورالعمل پزشک را برای
مصرف دارو دنبال کنند و با عوارض جانبی و خطرات بالقوة مصرف
آن آشنا باشند.
نوردرمانی
اگر شدت عالئم به اندازهای باشد که زندگی روزانة فرد را تحت
تأثیر قرار دهد ،پزشک ممکن است نوردرمانی را برای او تجویز
کند .این نوع درمان میتواند به بازگرداندن ریتمهای شبانهروزی
فرد به حالت عادی کمک کند .در این درمان ،طی فصلهای
پاییز و زمستان ،فرد مدت مشخصی در روز روبهروی یک جعبة
نور ویژه مینشیند .گفتنی است که المپهای فرابنفش ،المپهای
برنزه کردن پوست و چراغهای فول اسپکتروم ،اثری مشابه برای
افراد مبتال نخواهند داشت .استفاده از جعبة نور ،در صورت امکان
بالفاصله پس از بیداری از خواب توصیه شده است .به طور کلی،
افراد باید نوردرمانی را روزانه بیست تا شصت دقیقه با توجه به
قدرت نور انجام دهند.
انتخابهای سبک زندگی
برخی از افراد مبتال ،با افزایش زمانی که در معرض نور خورشید
میگذرانند ،میتوانند به تسکین عالئم این شرایط کمک کنند .در
این راستا اقداماتی مانند کنار زدن پرده و کرکره برای ورود نور
بیشتر به خانه ،فعالیتهای بیرون خانه مانند رسیدگی به گیاهان،
و نشستن در نزدیکی پنجره طی روز میتواند مد نظر قرار گیرد.
حضور طوالنیتر در فضای باز و همچنین اجتماعی و فعال باقی
ِ
فصلی اختالل عاطفی فصلی
ماهیت
ماندن نیز میتواند مفید باشد.
ِ
به معنای آن است که میتوان برنامهریزی فعالیتها را پیش از فصل
و با هدف کاهش اثر این شرایط بر زندگی روزانه انجام داد.
مهرداد نامدار
روانشناس و درمانگر بالینی ،مشاور کودک و خانواده
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،87نبش کوچۀ شبنم ،ساختمان صابر،
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آرامش زندگی
تلفن013 -۳۳۱۲۰۰۴۳ :

www.mnamdar.com
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آلودگی هوا ،بالی خاموش
اگر از دنبالکنندگان اخبار محیط زیستی باشید ،باید بدانید که یکی از آخرین روزهای دیماه به نام یک
نهم دیماه ،روز هوای پاک .اما چرا باید روزی به
اتفاق مهم محیط زیستی اختصاص یافته است :بیست و ِ
این نام در تقویم محیط زیستمان داشته باشیم؟
یکی از مسائلی که میتواند بعد از بیماریها و بالیای طبیعی ،برای حیات بشر مضر باشد ،آلودگی
هواست .آلودگی هوا در یک یا دو سال اخیر آغاز نشده و ماجرای آن به سال  1952برمیگردد که برای
اولین بار و به طور مشخص ،در پنسیلوانیای آمریکا وارونگی دما رخ داد و چهارصد نفر کشته شدند .تاکنون
امریکا به عنوان قطب صنعتی جهان و بعد از آن انگلستان ،از اولین کشورهای قربانی آلودگی هوا بودهاند.
مهروز زیکساری

آلودگی هوا چیست؟
آلودگی هوا از جایی آغاز می شود که میزان غلظت یک ماده در
جو زمین از میزان استاندارد فراتر رود .هوای آلوده ،هوایی است که
یک یا چند مادة شیمیایی در آن غلظت باال داشته و برای انسان و
حیوانات مضر باشد.
منابع آلودگی هوا
نقص فنی خودروها ،احتراق سوختهای فسیلی ،آتشسوزی
جنگلها ،صنایع و کارخانجات بزرگ از مهمترین منابع آلودگی هوا
هستند .هر یک از این عوامل میتوانند سهمی در غلظت آالیندهها
داشته باشند ،اما بزرگترین و شاید سریعاألثرترین نوع آلودگی،
آلودگی ناشی از سوخت خودروهاست که باعث حجم و غلظت
آالیندهها در فضای شهری میشود .این وضعیت در نقطة بحرانی
خود بسیاری از مدارس و مراکز آموزشی را به تعطیلی میکشاند.

آلودگی هوا میتواند یک قاتل خاموش به حساب بیاید ،چرا که
در سکوت و بهآرامی میتواند جان هزاران نفر را بگیرد .تحقیقات در
حوزة تأثیرات آالیندهها نشان میدهد که آلودگی هوا حتی میتواند
موجب تغییر خلق و خو هم بشود .افراد سالخورده ،نوزادان ،زنان
باردار و افراد مبتال به بیماریهای قلبی ،آسم و بیماریهای تنفسی،
در برابر آلودگی بسیار ناتوان و آسیبپذیر نشان میدهند .سازمان
ِ
ِ
زیست آمریکا -اروپای غربی تخمین زده است که
حفاظت محیط
بیشتر مرگهای سالیانه مربوط به آلودگی هوا در محیطهای بسته
است .البته سازمان حفاظت جهانی همة کشورها را ملزم کرده است
تا استراتژی رعایت ایمنی را پیاده کنند.
یکی از گازهای آسیبزا در جو زمین ازن است .ازن میتواند با
اختالل در فتوسنتر باعث اختالل در رشد شود و اگر مهدود ایجاد
کند ،میتواند موجب کاهش دید محیط ،فساد رنگها ،فرسودگی و
نهایتاً پارگی پالستیک و منسوجات شود .مورد بعدی سرب است.
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سرب از کارخانههای ذوب فلز وارد جو میشود و به مغز و سیستم عصبی
صدمه میزند.
مونوکسید کربن گاز دیگری است که در آلودگی هوا نقشی مؤثر دارد .حدود
هفتاد و هفت درصد از این گاز از لوله اگزوز اتومبیلها و موتورسیکلتها خارج
ِ
بزرگ کشورهای جهان سوم به نود و پنج
می شود که این میزان در شهرهای
درصد میرسد.
همچنین اتومبیلها ،صنایع ،نیروگاههای برق و حتی اتفاقهای طبیعی مانند
رعد و برق ،موجب ایجاد و تولید اکسیدهای ازت میشوند .این آالیندهها نیز
باعث ایجاد بیماریهای تنفسی ،برونشیت و تحریک ریهها ،پوست و چشم
میشوند.
اما پنهانترین نوع آلودگی ،آلودگی هوای بسته است که گازهایی مانند
اورانیوم  238و رادون  222از آالیندههای مهم آن هستند .گاز رادون 222
میتواند به سرعت به ذراتِ جام ِد معلق تبدیل و در فضا منتشر شود .تنفس این
ذرات توسط انسان یا هر موجود زندة دیگر ،میتواند بافتهای ششها را تحت
تأثیر قرار دهد .این گاز به دو نوع آلفا و بتا منتشر میشود .اشعه آلفا نمیتواند
از دیوار و ساختمان عبور کند ،اما بتا تا حدودی میتواند راحتتر عبور کند.
گاز خطرناک دیگ ِر فضای بسته« ،ازبست» است .اگر ازبست بهخوبی درون
یک محصول تجاری یا درون مصالح ساختمانی مهار نشود ،بهراحتی میتواند
به صورت غبار وارد محیط شده و توسط انسان تنفس گردد .به این ترتیب این
گاز در اعماق ششها و ریههای ما رسوب کرده و برای سالهای متوالی ذخیره
میشود.
از آنجا که بخش عمدة آلودگی هوا مربوط به صنایع و کارخانجات و بقیه
مربوط به وسائل حمل و نقل است ،کاهش آن نیازمند سیاستگذاریهای
خاص در کنار ساختن فرهنگ عمومی است .اما برای در امان ماندن از خطرات
آلودگیهای فضای بسته راهکارهایی وجود دارد که چند مورد از کاربردیترین
آنها را ذیل آالیندة مورد نظر بررسی میکنیم.
استعمال دخانیات
دود سیگار حاوی مواد آلودهکنندهای مانند مونوکسید کربن ،فرمالدئید،
گازها و ذرات ریز است که برخی از آنها سرطانزا هستند .بنابراین از فرد
غیرسیگاری نمیتوان انتظار داشت در محیطی که دیگران سیگار میکشند،
سالمتی خود را حفظ کند.
حیوانات خانگی
ذرات مو و پوست حیوانات خانگی مثل گربه و طوطی ،عامل مهم حساسیت
در بسیاری از موارد است .برای مثال موی گربه روی فرش ،لوازم منزل و
رختخواب قرار میگیرد و سبب بروز آلرژی طوالنیمدت میشود .مؤثرترین
شیوه آن است که حیوانات خانگی در داخل خانه نگهداری نشوند .از طرف دیگر
از طریق گردگیری منظم و کامل میتوان ذرات ناشی از حیوانات را کاهش داد.
این گونه حیوانات را باید از اتاق خواب دور نگه داشت.
کپک ،قارچ و باکتری
اگر دستگاههای تهویة خانه بهخوبی تمیز نشوند و یا منبع رطوبتی در
داخل ساختمان باشد ،کپکها ،قارچها و باکتریها تجمع پیدا میکنند .برای
جلوگیری از رشد این عوامل مضر ،باید تهویه اتاقها ،بهویژه حمام و آشپزخانه،
بهخوبی تأمین شود.
گاز فرمالدئید
این گاز از چسب ،لوازم منزل ،کاغذ و پارچههای مبلمان مورد استفاده در
ساختمان آزاد میشود .این گاز باعث سردرد ،سرگیجه ،اگزما ،تهوع و تحریک

هوا میتواند یک قاتل
آلودگی
به حساب بیاید ،چرا که
خاموش
یتواند جان
در سکوت و بهآرامی م 
نفر را بگیرد .تحقیقات
هزاران
تأثیرات آالیندهها نشان
در حوزة
که آلودگی هوا حتی
میدهد
قوخو هم
یتواند موجب تغییر خل 
م
بشود.

چشم ،بینی و گلو میشود .در کارگاهها میتوان از
تجهیزات مخصوص مراقبتی استفاده کرد .در صورت
امکان باید منبع تولید گاز را از ساختمان خارج کرد.
در غیر این صورت منبع باید با روکش پوشانده شود و
همچنین میزان تهویة فضای داخل ساختمان افزایش
یابد.
وسائل گرمایی و پختوپز
اگر وسائل گرمکننده و چراغ خوراکپزی گازی
بهدرستی نصب نشوند ،مقدار زیادی دی اکسید
نیتروژن و مونواکسید کربن تولید میکنند که
بسیار مضرند .این گازها میتوانند در سطوح پایین
به تحریکات تنفسی و چشمی ،سردرد و تهوع و در
سطوح باالتر به مرگ شخص منجر شوند .باید از نصب
دقیق و بازرسی وسائل گازی اطمینان حاصل شود و
دریچهای به خارج در نظر گرفته شود .در صورتی که
متوجه نشت گاز شدید ،بالفاصله اجاق گاز را خاموش
و پنجرهها و درها را باز نمایید و فورا ً درخواست کمک
کنید.
بیدهای خانگی
بیدها در هر خانهای بیشتر در رختخواب یافت
میشوند ،چون در مکانهای گرم و مرطوب تکثیر این
موجودات بسیار سریع انجام میشود .ریشهکن کردن
آنها عم ً
ال غیرممکن است .بسیاری از افراد ،بهویژه
افراد آسمی ،به بیدهای خانگی حساسیت دارند .با
شستشوی مداوم و مرتب رختخوابها و استفاده از
ملحفههای ضخیم برای بالشها و تشکها ،میتوان
با بید مبارزه کرد.
مواد شیمیایی
برخی از محصوالت مصرفی خانگی ،از قبیل مواد
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بخش عمدة آلودگی هوا مربوط به صنایع
و کارخانجات و بقیه مربوط به وسائل
حمل و نقل است .کاهش آن نیازمند
سیاستگذاریهای خاص در کنار ساختن
فرهنگ عمومی است.
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ِ
احتمال
دود وسائل نقلیه،
سکتة مغزی را افزایش
میدهد

تمیزکننده ،حشرهکشها ،مواد بهداشتی و آرایشی،
رنگها و حاللها ،ناراحتیهایی مانند سرگیجه،
تهوع ،حساسیت چشمی و تحریک راههای تنفسی
ایجاد میکنند .همواره به دستورالعملهایی که برای
استفاده از این محصوالت ارائه میشود ،بهدقت عمل
کنید و در محیطی با تهویه مناسب با آنها کار کنید.
حتیاالمکان از کاربرد آنها به صورت افشانه و مایع
معلق در گاز خودداری نمایید .در صورت امکان از
تولیدات غیر سمی استفاده کنید.
گاز رادون
این گاز از خاک و تختهسنگهایی که حاوی مقادیر
بسیار کوچکی رادیوم و اورانیوم هستند ،آزاد میشود.
در برخی از نواحی ایران که خانهها بر صخرههای
گرانیتی ساخته میشوند ،گاز رادن از طریق شکافها
وارد منزل میشود.
آزبست
رشتههای آزبست (پنبهسوز) میتوانند باعث
امراض ریوی مختلف شوند .در ساخت لولهها ،مخازن
و دیگهای بخار ممکن است آزبست به کار رفته باشد.
اگر این وسائل پوسیده باشند و یا بهدرستی تعمیر
نشوند ،ممکن است خطرآفرین باشند ،لذا باید به
وسیلة متخصصان تعویض شوند .آزبست ممکن است
در ساخت سقفها ،کفها و عایقگذاری به کار رود.
اگر این سازهها در وضعیت خوبی باشد ،بهتر است
به آنها دست نزنید ،زیرا برداشتن آنها خطر بیشتری
دارد .به هر حال باید از متّه کردن ،سنباده زدن و یا
ّاره کردن آنها خودداری شود.
سخن پایانی
آلودگی هوا در هر نوعی به راحتی قابل کنترل
و کاهش است ،به شرطی که راهکارهای سادة آن
رعایت گردد و رعایت آن همگانی شود .امید است
این مطلب بتواند تأثیر الزم را برای رعایت حداکثری
بر خوانندگان بگذارد ،چراکه هرگونه فرهنگسازی از
همین قدمهای کوچک آغاز میشود.
مهروز زیکساری
کارشناس ارشد محیط زیست ،تن ّوع زیستی و
زیستگاهها

ایرنا :مطالعات محققان سوئدی نشان داد قرار گرفتن در معرض دود وسائل
نقلیه ،احتمال بروز سکتة مغزی را افزایش میدهد.
به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز ،این مطالعه نشان میدهد افرادی
که در نزدیکی محل سکونتشان ترافیک وجود دارد و مدام در معرض دود
حاصل از اگزوز خودروها قرار دارند ،در معرض سکتة مغزی هستند .این
خطر حتی در مناطقی با آلودگی کم نیز یک تهدید جدی محسوب میشود.
کربن یا دودة سیاه ،حاصل از احتراق سوختهای فسیلی است و بر اساس
گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا ،عامل اصلی آلودگی هوا
محسوب میشود .وسائل نقلیه و موتورهای دیزلی و بنزینی و نیز نیروگاههای
ذغال سنگ و سایر سوختهای فسیلی ،منبع اصلی تولید کربن سیاه به
همراه سایر ذرات معلق هستند.
محققان انستیتوی کارولینسکا در سوئد ،با تمرکز بر مایع مغزی نخاعی،
ِ
حس بویایی و بیماریهای عصبی ،تأثیر آلودگی را بر اعصاب بررسی کردند.
نتایج نشان میدهد استنشاق کربن سیا ِه حاصل از اگزوز خودرو ،خطر سکتة
مغزی را افزایش میدهد.
سکتة مغزی به دلیل وقفهای کوچک در جریان خون مغز یا انسداد رگها
به وجود میآید .در این حالت جریان اکسیژن و مواد غذایی به مغز محدود
میشود و بخشی از بافت مغز آسیب میبیند.
اکنون سکتة مغزی مهمترین عامل ناتوانی در سراسر جهان و دومین علت
مرگومیر است .نکتة حائز اهمیت این است که این عارضه به طور کامل
قابل پیشگیری است .در سال جاری هشتاد میلیون نفر در سراسر جهان از
سکتة مغزی جان سالم به در بردند؛ ولی بسیاری از این افراد با چالشهای
اساسی از قبیل ناتوانی جسمی ،مشکالت ارتباطی ،تغییر در نحوة تفکر و
احساسات ،و از دست دادن شغل و درآمد و روابط اجتماعی روبهرو هستند.
نتایج این مطالعه در نشریة Environmental Health
 Perspectivesمنتشر شده است.
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شناخت و درمان دیسمنوره

دیسمنوره و انواع آن
دوران قاعدگی به
«دیسمنوره» یا در ِد
ِ
دردی گفته میشود که در حین دورة
خونریزی ماهیانه به وجود میآید .شیوع
دقیق آن مشخص نیست ،ولی حدود
پنجاه و دو درصد از زنان در طول دورة
باروری این درد را تجربه میکنند .شیوع
آن در سنین جوانی شایعتر است؛ این درد
دکتر مهری نصیری
معموالً با شروع دورههای تخمکگذاری
در بانوان ایجاد میشود و بعد از زایمان و با افزایش سن کاهش
مییابد .شکل معمول آن در روزهای اول خونریزی شروع میشود،
تا روز سوم ادامه دارد و با قطع خونریزی از بین میرود .این درد
ممکن است با عالئم دیگری چون سردرد ،تهوع و استفراغ ،سرگیجه،
بیحالی و افزایش حساسیت به درد و تحریکات فیزیکی و روانی
همراه باشد.
ترشح عواملی شبههورمونی است به نام
دیسمنوره،
ایجاد
عامل
ِ
داخل رحمی
پروستاگلندینها که از سلولهای تخریبشدة الیة
ِ
ترشح میکنند و باعث انقباضات عضالنی و ایجاد درد میشوند.
میزان ترشح پروستاگلندینها در بعضی افراد بیشتر است ،بنابراین
آنها درد بیشتری احساس میکنند .درد معموالً در زیر شکم هست
و به پاها و کمر تیر میکشد .این درد حالت کرامپی دارد ،یعنی کم
و زیاد می شود و حالتی مبهم دارد .همچنین در بعضی مواقع ،درد
با احساس افسردگی و نفخ شکم همراه است.
دیسمنوره ،با توجه به علت ایجادکنندة آن ،به دو شکل اولیه و
ثانویه تقسیم میشود .در موار ِد اولیة دیسمنوره ،غالباً علت خاصی
برای ایجاد آن وجود ندارد و معموالً با باال رفتن سن و بعضی مواقع با
زایمان طبیعی از بین میرود؛ این دردها معموالً خفیفاند و بهراحتی
با مصرف مس ّکن بهبود مییایند .در موارد دیسمنورة ثانویه ،علتی

برای آن قابل ردیابی است؛ مانن ِد عفونت لگنی ،اندومتریوز ،میوم
خون قاعدگی ،شکلهای غیر طبیعی
خروج
رحمی ،انسداد مسی ِر
ِ
ِ
سیستم ژنیتال زنانه ،اشکاالت پردة بکارت ،فتق و تودههای شکمی.
در این حالت باید ارزیابی توسط پزشک انجام شود و اگر علت ثانویه
وجود دارد ،برطرف گردد.
دیسمنورة اولیه معموالً با شروع قاعدگی یا حداقل یک تا دو روز
قبل از قاعدگی شروع میشود و دو تا سه روز بعد از شرو ِع آن پایان
مییابد؛ ولی در دیسمنورة ثانویه ،درد غالباً از اواسط دورة قبل از
قاعدگی شروع میشود و به مرور افزایش مییابد ،چنانکه قبل و بعد
از قاعدگی بیشترین شدت را دارد .اگر دختر شما بالفاصله بعد از
شرو ِع عادتِ ماهیانه و در سن پایین به دیسمنوره مبتال شده ،بهتر
است علتهای ثانویه بررسی گردد؛ چون در اوائل شروع سیکلهای
ماهیانه ،دورههای قاعدگی بدون تخمکگذاری است و نباید با درد
همراه باشد ،ولی مدتی بعد از شرو ِع تخمکگذاری منظم ،دردهای
قاعدگی دختران
قاعدگی نیز شروع میشوند .بنابراین شروع دردهای
ِ
جوان در اوائل شروع سیکلهای ماهیانه ،غیر عادی است و باید
بررسی گردد.
درمان دیسمنوره
سبب ایجاد
در علل ثانویه باید به درمان عاملی پرداخت که
ِ
دیسمنوره شده است ،مث ً
ال در عفونتهای لگنی ،درمان عفونت و
در پولیپ یا میوم یا اندومتریوز ،درمان مخصوص آن بیماری انجام
میشود؛ ولی در دیسمنورة اولیه معموالً مصرف داروهای مسکنی
چون ایبوبروفن ،مفنامیک اسید و ناپروکسن مفید است.
روشهای سنتی درمان دیسمنوره هم جالب هستند ،بنابراین در
اینجا به آنها نیز اشاره میکنیم .در طول روزهای اول قاعدگی بهتر
است از مصرف غذاهای نفاخ خوداری نمایید .استعمال دخانیات
و الکل سبب تشدید دیسمنوره میشود .اسیدهای چرب اساسی
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بیشتری مصرف نمایید .این اسیدها در ماهیهای آب سرد (نظیر
سالمون) ،آجیل یا گردو ،بادام و کنجد وجود دارند و درد قاعدگی را
کاهش میدهند .بهتر است یک هفته قبل از قاعدگی از این غذاها
بیشتر استفاده کنیم.
اسفناج بخار پز ،تمشک ،زعفران ،رازیانه ،ترخون ،تره فرنگی،
ِ
موسیر،فلفل سیاه و دارچین بیشتری در رژیم غذایی مصرف نمایید.
استفاده از انواع دمنوشها مثل چای بابونه ،سنبلالطیب و گل گاو
زبان بسیار مفید است .مصرف مکملهای منیزیوم و  B6از یک هفته
قبل از عادت ماهیانه نیز مفید است.
برخی از بانوان ممکن است با مصرف برخی از غذاها دچار
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دیسمنوره بیشتری شوند که بهتر است این غذاها و مواد استفاده
نشود .از مصرف زیاد نمک در دورة ماهیانه خودداری نمایید.
همچنین تمرینهای ورزشی مانن ِد یوگا ،تایچی ،پیالتس و تمرینات
تنفسی نظی ِر تنفس عمیق و هیپنوتیزم به کاهش درد قاعدگی کمک
میکند.
دکتر مهری نصیری
ج ّراح و
متخصص زنان و زایمان و عضو کادر درمانی مؤسسۀ پزشکی
ّ
مهر
نشانی :رشت ،پل بوسار ،مجتمع پزشکی دانا ،طبقۀ دوم ،واحد 6
تلفن 013-33123008 :

کمخوابی سبب
کاهش تراکم
استخوان در زنان
میشود

فعالیت بدنی خطر شکستگی
استخوان را در زنان یائسه
کاهش میدهد

ایرنا :مطالعات محققان دانشگاه بوفالو در آمریکا
نشان میدهد که کم خوابی باعث کاهش تراکم
استخوانی در زنان میشود.
محققان با بررسی  ۱۱۰۸۴زن که در دوران
پس از یائسگی قرار داشتند ،دریافتند خواب
کمتر از پنج ساعت در شبانهروز منجر به کاهش
تراکم استخوانی و پوکی استخوان میشود.
این مطالعه نشان میدهد خواب پنج ساعت
و کمتر ،به ترتیب احتمال پوکی استخوان را ۲۲
و  ۶۳درصد در تمام نواحی ،ازجمله در لگن،
گردن و ستون فقرات ،افزایش میدهد .هفت تا
هشت ساعت خواب در یک برنامة منظم ،برای
تمام افراد توصیه شده است.
پرهیز از وعده سنگین شام ،کاهش مصرف
کافئین ،حذف تجهیزات کامپیوتری مانند
تلفن هوشمند و تبلت از اتاق خواب ،دوش آب
ولرم قبل از خواب ،تاریک کردن کامل اتاق
خواب ،استفاده از رختخواب و لباس خواب
کام ً
ال پنبهای ،تنظیم دمای اتاق ،پرهیز از
خواب طوالنی در روز ،استفاده از زمان خواب
مشخص ،پرهیز از مصرف قرص خواب ،پرهیز
از دخانیات و الکل ،فعالیت بدنی در طول روز،
استفاده از رایحة گیاهان آرامشبخش همچون
اسطوخودوس در اتاق خواب ،مصرف غذای
سالم ،استفاده از تشک مناسب ،تمیز نگه
داشتن اتاق خواب و نفس عمیق و گوش دادن
به موسیقی مالیم ،از مهمترین موارد مقابله با
اختالل خواب هستند.
نتایج این مطالعه در نشریة Bone and
 Mineral Researchمنتشر شده است.

ایرنا :مطالعات اخیر محققان نشان میدهد فعالیت بدنی خطر شکستگی استخوان
لگن و شکستگی کل بدن را در زنان یائسه به ترتیب هجده و شش درصد کاهش
میدهد.
محققان دانشگاه بوفالوی آمریکا با بررسی اطالعات بهداشتی و
پزشکی هفتاد و هفت هزار زن به مدت چهارده سال ،دریافتند
که فعالیت فیزیکی منظم ،خطر شکستگی لگن و شکستگی
کلی را کاهش میدهد .این مطالعات نشان میدهد نیازی
به فعالیت ورزشی شدید نیست و حتی پیادهروی
سبک نیز در کاهش خطر شکستگی زنان یائسه مؤثر
است .پس از یائسگی احتمال پوکی استخوان و به
تبع آن شکستگی افزایش مییابد .محققان به زنان
توصیه میکنند با رعایت نکاتی مانند کاهش وزن،
تبعیت از رژیم غذایی سالم و فعالیت
فیزیکی منظم ،خطر پوکی
استخوان و شکستگی را کاهش
دهند.
محققان دست کم سی و
پنج دقیقه پیادهروی را در روز
توصیه میکنند .فعالیت فیزیکی
غیر تفریحی از قبیل انجام کارهای
منزل و خرید نیز برای زنان مفید
است .شکستگی استخوان در
زنان یائسه بسیار شایع است و
منجر به ناتوانی ،محدودیت در
انجام فعالیت روانه و افسردگی
بیمار میشود و از طرفی هزینة
سنگینی را به خانواده و جامعه
تحمیل میکند.
نتایج این مطالعه در نشریة JAMA
 Network Openمنتشر شده است.
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نكات مهم براي مادران باردار شاغل
اگر باردار و شاغل هستید ،شاید بخواهید
بدانید که آیا میتوانید به کارتان در
دورة بارداری ادامه دهید یا نه .بسیاری
از زنان بدون هیچ مشکلی به کارشان
ادامه میدهند .حاملگی تغییرات زیادی
در بدن شما ایجاد میکند و توانایی برای
ادامة کار ،بستگی به سالمت کلی شما،
سالمت جنین و نوع کارتان دارد .بیشت ِر
دکتر ناهید رجبی
شغلها برای کل دورة بارداری بی خطرند،
اما مشاغلی هستند که در اواخر بارداری ممکن است نیاز به تغییر
در شرایط یا توقف آنها باشد .برای مثال گاهی زمانبندی و ساعات
کاری باید تغییر کند.
اگر در دورة بارداری به کار ادامه میدهید ،بی خطر بودن کار و
احساس راحتی شما اهمیت دارد .بسیاری از کارهای پشت میزی
و کار با کامپیوتر در حین حاملگی ایمن هستند ،اما به علت تجمع
مایع در حاملگی ،بعضی از مادران تنگی کانال در مچ دست پیدا
میکنند و این مسئله کار با صفحهکلید کامپیوتر را مشکل میکند.
اگر فرم بدن در حاملگی تغییر کرده باشد و تمام مدت نشسته
باشید ،کشیدگی پشت ،گردن و شانه در طول روز مشکلزا میشود.
کشیدن
اگر شغلی دارید که اغلب نیاز به بلند کردن ،هل دادن و
ِ
اشیا دارد ،در مورد ادامة آن با پزشک خود مشورت کنید .عالئم
بارداری ،نظیر سرگیجه و خستگی شدید ،بعضی مشاغل فیزیکی را
مخاطرهآمیز میکند .وقتی مرکز ثقل بدن شما تغییر میکند ،حس
تعادل شما آسیب میبیند و مستعد افتادن هستید.

خطرات محیطی
اگر با مواد شیمیایی ،اشعه ،فلزات سنگین ،گازها و عوامل
بیولوژیک مانند باکتری ،قارچ ،ویروس یا انگل سر و کار دارید،
ممکن است به رعایت برخی احتیاطها نیاز داشته باشید .بعضی از
این عوامل از طریق خون مادر و جفت به جنین میرسند و بعضی
سالمت مادر و جنین را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهند .در این
موارد حتماً با پزشک خود مشورت کنید .در صورت لزوم لباسهای
محافظ بپوشید و نکات ایمنی را همیشه رعایت کنید .اگر در فضای
بسیار گرم یا سرد کار میکنید و یا در معرض صداهای بسیار بلند
قرار دارید ،شاید تغییر وظائف کاریتان الزم باشد.
اگر در شغلتان باید مرتب سفر کنید ،سعی کنید زمانبندی
سفرها را در اواسط بارداری ،بین هفته چهاردهم تا بیست و هشتم،
تنظیم کنید؛ چون عالئم اولیة بارداری از بین رفته و از طرفی شکم
هنوز خیلی بزرگ و ناراحتکننده نشده است .مسافرت هوایی بعد از
سی و شش هفته توصیه نمیشود .در صورت مسافرت هوایی ،موارد
زیر رعایت شود:
 -1صندلیای را رزرو نمایید که بهراحتی بتوانید بلند شوید و قدم
بزنید؛ همچنین نزدیک به سرویس بهداشتی باشد.
 -2کمربند را زیر شکم و در امتداد استخوان لگن بکشید.
 -3در هر وعده مقدار کمتری غذایی بخورید.
 -4در صورت مسافرت خارج از کشور مطمئن باشید که در زمان
معین برای انجام واکسیناسیون و یا امور پزشکی دیگر حضور خواهید
ّ
داشت .از مسافرت به نواحی با خطر باالی ماالریا بپرهیزید.
 -5در مسافرت با اتومبیل ،زمان نشستن نباید بیش از پنج تا شش
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ساعت باشد .هر دو ساعت پیاده شوید و حرکات کششی پا را انجام دهید .ضمناً
همیشه کمربند ایمنی را ببندید.
از دیگر مشکالت شایع مادران باردار که مخصوصاً در محل کار بسیار
آزاردهنده است ،تهوع و استفراغ صبحگاهی است .برای تسکین و تخفیف این
مشکل باید از غذاها و حتی بوی غذاهای در حال گرم شدن که محرک تهوع
هستند ،دوری کنید .بیسکوئیتها یا سایر غذاهای مالیم ،میانوعدههای خوبی
برای رفع گرسنگی و تهوع هستند .چای زنجبیل و آبنبات زنجبیل هم ترکیبات
مفید و خوبی هستند.
در دوران بارداری احساس خستگی و نداشتن انرژی کافی در زمان کار شایع
است و استراحت در ساعات کاری نیز امکانپذیر نیست .خستگی میتواند
از عالئم فقر آهن باشد ،از این رو غذاهایی مانند گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی،
سبزیجاتِ با برگ سبز ،غالت و حبوباتِ غنیشده با آهن مصرف کنید .همچنین
استراحتهای کوتاه و مکرر به خود بدهید .بلند شدن و چند دقیقه راه رفتن
در اتاق ،باعث نیرو و انرژی مجدد میشود .میتوانید المپها را خاموش کنید
و چشمانتان را ببندید و پاها را باالتر قرار دهید .این کارها نیز به شما انرژی
دوباره میدهد.
یک بطری آب در میز یا محل کار خود داشته باشید و در طول روز کمکم همة
آن را بخورید .در انتهای روز بهتر است خریدها را آنالین انجام داده و برای تمیز و
مرتب کردن خانه از کسی کمک بگیرید .ورزش ممکن است آخرین نکتهای باشد
که به ذهنتان میرسد .در انتهای یک روز طوالنی ،فعالیت فیزیکی میتواند به
حفظ انرژی کمک کند .بهویژه اگر تمام روز پشت میز نشستهاید ،بهتر است بعد
کالس تناسب اندا ِم دوران بارداری بروید.
از کار پیادهروری کنید و یا به
ِ
حداقل هشت ساعت خواب در شبانهروز ضروری است .به پهلوی چپ بخوابید
تا خونرسانی به جنین به حداکثر برسد و ورم کاهش یابد .برای راحتی بیشتر
یک بالش بین پاها و یکی زیر شکم قرار دهید .همچنانکه سن حاملگی بیشتر
میشود ،فعالیتهایی مثل نشستن و ایستادن مشکلزا و ناراحتکننده میشوند.
استفاده از صندلیهای قابل تطابق با پشتی خوب ،نشستنهای طوالنی را
راحتتر میکند .بهویژه با افزایش سن حاملگی و افزایش وزن و تغییر شکل
بدن ،در صورت قابل تطابق نبودن صندلی محیط کار ،میتوان از یک بالش
کوچک برای حمایت پشت استفاده کرد .پاها را باالتر قرار دهید تا ورم به حداقل
برسد .پاها را به صورت ضربدری روی هم قرار ندهید .اگر الزم است در محل کار
مدت طوالنی بایستید ،یکی از پاهای خود را باالتر روی یک زیر پایی یا جعبه
قرار داده و به تناوب پاها را عوض کنید.
ایستادن طوالنی ،خصوصاً در اواخر بارداری ،باعث درد پا و پشت و کاهش
خونرسانی به جنین و حتی کاهش رشد جنین میشود .کفشهای راحت
بپوشید که بهخوبی از قوس کف پا محافظت کنند .حتی وقتی در حال بلند
کردن اجسام سبک هستید ،وضعیت مناسب میتواند از پشت شما محافظت
کند .روی زانوها خم شوید ،نه کمر؛ و با کمک پاهای خود اجسام را بلند کنید،
نه پشت خود .از پیچ و خم دادن به بدن در حین بلند کردن اجسام خودداری
کنید.
و در پایان اینکه استرسهای شغلی ،انرژیای را که برای حفظ بارداری و
مراقبت از خود و جنین دارید ،از شما میگیرند .بنابراین استرسهای شغلی را
مدیریت کنید.
راهکارهای کاهش استرس شغلی
تقدم و تأخّ ر آنها تهیه کنید و ببینید آیا میتوانید بعضی
 لیستی از کارها و ّ
کارها را به دیگران بسپارید یا حذف کنید.
 از کسانی که که حامی شما هستند ،در محیط کار کمک بگیرید.
تکنیکهای آرامسازی ماندد تنفس آهسته یا تصور حضور در یک محیط آرام را
تمرین کنید و کالسهای یوگای بارداری را امتحان نمایید.
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وضعیتهای خاصی در محیط
کار ممکن است خطر عوارض
بارداری را افزایش دهند .مث ً
ال
ِ
مستعد
ممکن است از طرفی
زایمان زودرس باشید و
از سوی دیگر در تماس
با مواد مضر ،سرو
صدای زیاد ،لرزش
ناشی از ماشینهای
بزرگ و درجة حرارت
بسیار باال و یا مجبور به
ایستادن طوالنی و بلند کردن
وسائل سنگین در محیط
کار .در هر یک از این
موارد که احساس نگرانی
میکنید ،به پزشک خود
اطالع دهید تا با هم
تصمیم بگیرید که
آیا شما نیاز به
مراقبتهای خاص
و یا تغییر وظائف
کاریتان در حین
بارداری دارید یا خیر.

سخن آخر
وضعیتهای خاصی در محیط کار ممکن است خطر
عوارض بارداری را افزایش دهند .مث ً
ال ممکن است از
طرفی مستع ِد زایمان زودرس باشید و از سوی دیگر در
تماس با مواد مضر ،سرو صدای زیاد ،لرزش ناشی از
ماشینهای بزرگ و درجة حرارت بسیار باال و یا مجبور
به ایستادن طوالنی و بلند کردن وسائل سنگین در
محیط کار .در هر یک از این موارد که احساس نگرانی
میکنید ،به پزشک خود اطالع دهید تا با هم تصمیم
بگیرید که آیا شما نیاز به مراقبتهای خاص و یا تغییر
وظائف کاریتان در حین بارداری دارید یا خیر.
دکتر ناهید رجبی
متخصص زنان  ،زایمان و نازایی
جراح و
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه پورسینا ،روبهروی ساختمان
پزشکان سینا
تلفن 013-33327879 :
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دیابت بارداری را جدی بگیرید!

در حاملگی به علت ترشح هورمونهای جفتی ،مانند هورمون رشد ،هورمون آزادکنندة
کورتیکوتروپین ،الکتوژن جفتی و پروژسترون ،مقاومت به انسولین افزایش مییابد .شیوع
دیابت بارداری در آمریکا ،حدود شش تا هفت درصد است.

دکتر مریم یاسری

ریسکفاکتورهای دیابت بارداری
 سابقة دیابت بارداری در حاملگیهای قبلی و یا سابقة عدم
تحمل گلوکز
 تعلق به نژادهایی که شیوع دیابت تیپ دو در آنها بیشتر است
(مانند نژاد آفریقایی-آمریکایی ،هیسپانیک-آمریکایی ،بومیان آمریکا
و غرب و شرق آسیا)
 سابقة خانوادگی دیابت بهویژه در خویشاوندان درجة اول
بدنی بیشتر از سی ،افزایش وزن قابل
داشتن شاخص تودة

ِ
ِ
توجه در اوائل جوانی و یا بین حاملگیها ،و افزایش وزن زیاد در بازة
هفتة دوازدهم تا بیست و چهارم حاملگی
 داشتن بیش از بیست و پنج سال سن در زمان حاملگی
 مرگ و میر پریناتال (دوران بارداری و پس از زایمان) غیر قابل
توجیه یا مالفورماسیون (ناهنجاری) جنینی
 سندروم متابولیک ،تخمدان پلی کیستیک ،فشارخون باال و
مصرف کورتون
 حاملگیهای متعدد

زمان غربالگری دیابت بارداری
در غیاب تست قند خون اولیه و یا تست خون اولیة منفی،
هشتم حاملگی زمان غربالگری
هفتههای بیست و چهارم تا بیست و
ِ
است.
روش غربالگری
• بررسی دومرحلهای :ابتدا تست آزمایش تحمل گلوکز ()GCT
با پنجاه گرم گلوکز و در صورت مثبت بودن این تست ،تست تحمل
گلوکز ( )GTTسه ساعته با صد گرم گلوکز برای تشخیص دیابت
بارداری انجام میشود.
• بررسی یکمرحلهای :تست تحمل گلوکز ( )GTTدو ساعته با
هفتاد و پنج گرم گلوکز انجام میشود.
درمان تغذیهای
در تمام مبتالیان به دیابت بارداری ،درمان تغذیهای با اهداف زیر
انجام میشود:
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• رسیدن به قند خون نرمال
• جلوگیری از ایجاد کتوزیس (بدن به جای گلوکز شروع به
سوزاندن چربی کند)
• رسیدن به وزن حاملگی مناسب بر اساس شاخص توده
بدنی()BMI
• رشد مناسب جنین
توصیههای غذایی
 مصرف سه وعده غذا با حجم کم تا متوسط و دو تا چهار نوبت
اسنک یا لقمههای کوچک
ِ
دریافت  30کیلو کالری بر
حاملگی ایدهآل،
وزن
زنان با ِ
 برای ِ
ِ
کیلوگرم در روز
 برای زنان دارای اضافه وزن ،دریافت  22تا  25کیلو کالری بر
کیلوگرم در روز
ً
 برای زنان نسبتا چاق ،دریافت  14کیلو کالری بر کیلوگرم در
روز
 برای زنان چاق ،دریافت حداقل  1800کالری در روز جهت
جلوگیری از کتوزیس
محدودیت دریافت کربوهیدرات در رژیم غذایی ،در ح ِد چهل
درص ِد کالری دریافتی است .مابقی کالری شامل پروتئین (بیست
درصد کالری روزانه) و چربی (چهل درصد کالری روزانه) است و
مصرف چربی اشباعشده باید کمتر از هفت درصد کل کالری روزانه
باشد .مصرف لقمههای کوچک شبانه جهت جلوگیری از کتوزیس
ناشی از ناشتایی الزم است.

جهت پیشگیری از بیماری قلبی-عروقی در
غیاب شواهد تیپ دو ،رعایت رژیم غذایی سالم،
کاهش وزن ،فعالیت فیزیکی مناسب و ترک
سیگار برای تمام خانمهایی که مبتال به دیابت
بارداری بودند ،توصیه میشود.
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عوارض دیابت بارداری بر جنین
 نوزادان  LGAیا بزرگ نسبت به سن حاملگی و ماکروزومی
 پرهاکالمپسی یا مسمومیت حاملگی
 افزایش مایع آمنیوتیک یا پلی هیدرآمنیوس
 مردهزایی
ی روبینمی یا
 عوارض نوزادی :شامل افزایش قند خون ،هیپربیل 
زردی نوزادی ،کاهش کلسیم ،کاهش منیزیوم ،پلی سیتمی (افزایش
ی قرمز خون) ،سختی در تنفس و کاردیومیوپاتی قلب
تعداد گلبولها 
 عوارض دراز مدت :اختالالت رشد و نمو سیستم عصبی و
تکامل زبانی و عوارض متابولیک پس از تولد
عوارض مادری دیابت بارداری
 احتمال شیوع آن در حاملگیهای بعدی ،برای یک سوم تا دو
سوم زنان دارای دیابت بارداری
 تحمل نکردن گلوکز در دورة بعد از حاملگی ،در بیست از درصد
زنان دارای دیابت بارداری
 سندروم متابولیک
 امکان دیابت تیپ دو 3/7 :درصد ،طی نه ماه پس از زایمان؛
 4/9درصد ،طی پانزده ماه پس از زایمان؛  13/1درصد ،طی پنج
سال پس از زایمان؛  18/9درصد ،طی نه سال پس از زایمان؛  50تا
 70درصد ،طی پانزده تا بیست و پنج سال پس از زایمان
 مهمترین عامل توسعة دیابت تیپ یک به تیپ دو در زنان
بانوان الغ ِر دارای
دارای دیابت بارداری با ،HLA DR3 /DR4
ِ
دیابت بارداری ،وجود دیابت کتوزیس در طی حاملگی و نیاز به
درمان با انسولین در طی حاملگی
 احتمال ابتال به بیماری قلبی -عروقی
پیگیری و پیشگیری از دیابت تیپ دو
 -1آزمایش تحمل گلوکز خوراکی ( )OGTTدر طی چهار تا
دوازده هفته پس از زایمان با تست تحمل گلوکز ( )GTTدو ساعته
با هفتاد و پنج گرم گلوکز توصیه میشود.
 -2آزمایش قند خون پالسما در حالت ناشتا ( ،)FPGبه عنوان
تست قابل قبول جهت بررسی پس از دیابت بارداری پذیرفته شده
است.
 -3پس از دیابت بارداری ،بررسی ساالنة تست تحمل گلوک ِز
( )GTTدو ساعته با هفتاد و پنج گرم گلوکز یا آزمایش قند خون
پالسما در حالت ناشتا هر سه سال یک بار انجام میگیرد.
 -4در افرادی با سابقة خانوادگی دیابت ،چاقی و سایر
ِ
دیابت تیپ دو
ریسکفاکتورهای دیابت ،پیشنهاد میشود بررسی
هر یک تا دو سال انجام گیرد.
 -5جهت پیشگیری از بیماری قلبی-عروقی در غیاب شواهد تیپ
دو ،رعایت رژیم غذایی سالم ،کاهش وزن ،فعالیت فیزیکی مناسب و
ترک سیگار برای تمام خانمهایی که مبتال به دیابت بارداری بودند،
توصیه میشود.
دکتر مریم یاسری
متخصص بیماریهای داخلی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
ّ
نشانی :رشت ،خیابان سردار جنگل ،مرکز آموزشی -درمانی رازی
تلفن013-33541001 :

بهدا شت باروري
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افسردگی
پس از زایمان

دکتر نیلوفر شهدیپور

تولد نوزاد حادثهای لذتبخش در زندگی یک زن و البته زمان ایجاد تغییراتی مهم و بزرگ در زندگی اوست .اضافه شدن
مسئولیتهای مراقبت از نوزاد و تغییرات در روابط زوج و خانواده ،بر کار و روابط اجتماعی زن تأثیر میگذارد و در نهایت
میتواند منجر به استرس بارز در او شود.
عالوه بر رنجی که هر فرد با افسردگی متحمل میشود ،در افسردگی بعد از زایمان ،از آنجا که نوزاد نیز برای تغذیه
و مراقبت به مادر وابسته است ،مشکالت بیشتری در زمینة اجتماعی و سالمت ایجاد میشود .متأسفانه در موارد قابل
توجهی ،افسردگی بانوان بدون تشخیص و درمان باقی میماند .این موضوع نشان میدهد که بالینگران باید تالش
بیشتری برای شناسایی و درمان زنان انجام دهند؛ بهویژه در دورة بعد از زایمان که اختالالت خلقی میتواند تأثیرات
عمیقی بر مادر ،خانواده و نوزاد داشته باشد .البته شایعترین اختالل خلقی پس از زایمان ،غم بعد از زایمان (post
 )partum blueاست که باید آن را از افسردگی بعد از زایمان افتراق داد.

غم بعد از زایمان یا اندوه بچه
غم بعد از زایمان یا اندوه بچه ،شایعترین عالمت خلقی است که
ِ
خانمها در دورة بالفاصله بعد از زایمان تجربه میکنند .در حدود
پنجاه تا هشتاد درصد بانوان این اختالل را تجربه میکنند که شامل
عالئم گذرا و نوسانات خلقی سریع ،ازجمله زود به گریه افتادن،
تحریکپذیری ،اضطراب ،بیخوابی ،فقدان انرژی ،کاهش اشتها،
سردرگمی ذهنی و احساس احاطه شدن بهویژه در
احساس مالل،
ِ
زمینة مسئولیتهای مراقبت از نوزاد است.
غم بعد از زایمان ماهیتی گذرا دارد؛ این اختالل بهطور مشخص
بعد از روز سوم زایمان و با ترخیص مادر از بیمارستان رخ میدهد،
عالئم آن در روز پنجم افزایش مییابد و بهطور خودبهخودی تا روز
دهم بعد از زایمان برطرف میشود .با اینکه اصطالح « »blueبرای
نشان دادن خلق پایین به کار میرود ،بعضی از تحقیقات گزارش
کردهاند که در غم بعد از زایمان ،خرسندی ،هیجان غالبتری نسبت
به افسردگی است و به همین دلیل استفاده از « »blueرا در این
نامگذاری اشتباه دانستهاند.
سببشناسی غم بعد از زایمان
گرچه عوامل ایجادکنندۀ غم بعد از زایمان به گونهای روشن

مشخص نشده است ،بهطور کلی آن را به عواملی چون تغییرات
هورمونی زنان ،استرس تولّد بچه و آگاهی از اضافه شدن مسئولیت
اغلب تحقیقات نشان دادهاند که عواملی چون
مادری نسبت دادهاندِ .
سن ،نژاد ،فرهنگ ،وضعیت اقتصادی  -اجتماعی و شیوۀ تغذیهای
نوزاد ،ارتباط چندانی با غم بعد از زایمان ندارند.
در مواردی دیده شده که اختالل در روابط زوج یا روابط خانوادگی
ضعیف با افزایش غم بعد از زایمان همراه است و بعضی مطالعات
گزارش کردهاند که اختالالتِ
حین
خلقی
خلقی قبلی و یا اختالالت
ِ
ِ
ِ
بارداری ،احتمال ایجاد غم بعد از زایمان را افزایش میدهند.
پیشآگهی و درمان
غم بعد از زایمان،
اگرچه در بیست تا بیست و پنج درصد از موار ِد ِ
افسردگی بعد از زایمان گزارش شده ،اما شواهد قاطعی وجود ندارد
که نشان دهد «اندوه بچه» به یک دوره افسردگی منجر خواهد شد.
جز آموزش ،تخلیة هیجانی تجربیات مادر و حمایت از مادر ،اختالل
اندوه بچه به درمان تخصصی دیگری نیاز ندارد؛ البته پایش دقیق
از نظر تشدید یا طوالنی شدن عالئم الزم است و اگر عالئم بیش از
ارزیابی افسردگی پس از زایمان ضروری است.
دو هفته طول بکشد،
ِ
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افسردگی پس از زایمان
افسردگی
در تقسیمبندیِ جدی ِد اختالالت روانپزشکی،
ِ
«افسردگی حوالی زایمان» تغییر نام داده
پس از زایمان به
ِ
عالئم جدی ِد افسردگی در هر
است .این افسردگی با برو ِز
ِ
زمان از دوران بارداری تا یک ماه پس از آن (و در بعضی
منابع تا سه ماه پس از زایمان) مشخص میشود.
در حدود ده تا پانزده درصد از زنانی که زایمان میکنند،
ممکن است دچار افسردگی پس از زایمان شوند .خلق
افسرده یا احساس لذت نداشتن ،هیجان غالب در این
زنان است .اختالل خواب و اشتها ،اضطراب ،احساس
وسواسی جبری بهویژه
گناه یا بیکفایتی شدید و افکار
ِ
با محتوای آسیب زدن شایع است .در بعضی موارد هم
عالئم روانپریشی و یا افکار آسیب به خود یا کودک دیده
میشود.
فاکتورهای خطر در ایجاد افسردگی پس از زایمان
( ،)Postpartum depressionشامل سابقة شخصی
شخصی
یا خانوادگی افسردگی و همچنین سابقة
ِ

افسردگی بارداری ،رفتار فرزندان
پسر را تغییر میدهد

در مواردی دیده شده که اختالل در روابط
زوج یا روابط خانوادگی ضعیف با افزایش غم
بعد از زایمان همراه است و بعضی مطالعات
ِ
ِ
خلقی قبلی و یا
اختالالت
گزارش کردهاند که
ِ
حین بارداری ،احتمال ایجاد غم
خلقی
اختالالت
ِ
بعد از زایمان را افزایش میدهند.

ایرنا :نتایج یک مطالعه نشان میدهد که افسردگی مادران در دوران بارداری،
رفتار نوزادان پسر را تغییر میدهد ،اما مادران اغلب متوجه این موضوع
نمیشوند.
این مطالعه که توسط محققان دانشگاه کاردیف در انگلیس انجام شد ،نشان
میدهد زنانی که در دوران بارداری عالئم افسردگی و اضطراب دارند ،متوجه
تغییر مشکالت رفتاری نوزادان پسر خود نمیشوند ،اما دربارة رفتار نوزادان
دختر ابراز نگرانی میکنند.
از هر چهار زن باردار ،یک نفر در دوران بارداری به افسردگی و اضطراب
مبتال میشود و بر اساس شواهد ،این موضوع میتواند خطر بروز مشکالت
احساسی و رفتاری را در فرزندان ،بهویژه در فرزندان پسر ،افزایش دهد.
این مطالعه بر کودکانی تمرکز داشت که مادران آنها عالئم افسردگی و
اضطراب بارداری را گزارش داده بودند .محققان بهویژه این موضوع را بررسی
کردند که کدام شاخصهای اولیه مشکالت در یکسالگی این کودکان بروز
میکند .آنها تأخیرهایی در زبان باز کردن و شواهدی از مشکالت عاطفی را
در نوزادان پسر مشاهده کردند ،اما متوجه بروز این مشکالت در نوزادان دختر
نشدند .یافتة شگفتانگیز این مطالعه این بود که مادران متوجه این مشکالت
در فرزندان پسر نمیشدند اما در فرزندان دختر آن را درک میکردند.
پروفسور روزالیند جان ،نویسندة ارشد این مطالعه ،در این باره گفته است:
«یافتة اصلی تحقیق ما این بود که مادران مبتال به افسردگی و عالئم اضطرابی
باالتر در دوران بارداری ،از پیوند ضعیف ،پرخاشگری باالتر و سازگاری کمتر
نوزادان دختر خود خبر میدادند ،اما متوجه این مشکالت رفتاری در نوزادان
پسر خود نمیشدند .در مقابل ،ارزیابی عینی ما نشان داد که نوزادان پسر
بیشتر تحت تأثیر اضطراب یا افسردگی دوران بارداری مادرانشان قرار داشتند».
همچنین پروفسور استفانی ون گوزن ،از دانشکدة روانشناسی دانشگاه
کاردیف و مؤلف این مطالعه ،میگوید« :مادرانی که خود دارای مشکالت
عاطفی هستند ،نمیدانند پسرانشان نیز دچار مشکلاند و به این ترتیب
نوزادان پسر از حمایتهای الزم در سالهای اولیه زندگی خود برخوردار
نمیشوند».
نتایج این مطالعه در مجلة اختاللهای عاطفی ()Affective Disorders
منتشر شده است.

افسردگیهای پیشینی است که مرتبط با حوادثِ تولید
افسردگی
افسردگی قبل از قاعدگی یا
مثلی (از جمله
ِ
ِ
روانی
مشکالت
با
که
زنانی
اند.
ه
بود
قبلی)
بعد از بارداری
ِ
اجتماعی شدید یا متعدد ،مشکالت بین فردیِ مزمن و
فقدان حمایت مواجهاند ،با ریسک باالتری برای تجربة
افسردگی اساسی در دورة بعد از زایمان روبهرو هستند.
ِ
برخالف غم بعد از زایمان ،افسردگی حوالی زایمان
نیازمند درمان اختصاصی تحت نظر روانپزشک است و در
صورت عدم درمان میتواند عوارض نامطلوب برای مادر،
جنین و نوزاد در پی داشته باشد و چند ماه تا چند سال
ادامه یابد .درمانها شامل درمانهای دارویی و غیر دارویی
است که بر اساس نوع و شدت افسردگی و زمان بروز آن،
در مورد نوع درمان تصمیمگیری میشود.
دکتر نیلوفر شهدیپور
متخصص اعصاب و روان و عضوکادر درمانی مؤسسۀ
ّ
پزشکی مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشاد ،مؤسسۀ
ناباروری مهر
تلفن013-33755353 :
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شیردهی و مشکالت آن
شیردهی موفق برای تمام مادرانی که فرزند خود را تازه به دنیا آوردهاند ،وضعیتی ایدهآل است .جریان مداوم شیر بعد
از تولد و پستان گرفتن نوزاد ،موجب اعتماد به نفس مادر برای تداوم شیردهی میشود .اما دو عامل مهم سبب اختالل
در یک شیردهی موفق میشود:
 کافی نبودن جریان شیر
 قراردادن نادرست نوزاد زیر پستان مادر
دکتر بیتا محبوب روشنکار

معموالً مصرف مایعات و انواع نوشیدنیهای مجاز در ماههای اول
پس از زایمان ،سبب تولید شیر کافی میشود ،اما تداوم آن منوط به
بودن مکیدن نوزاد است .اگر مکیدن کم باشد ،تولید
مداوم و منظم
ِ
شیر هم کم شده و به مرور ،منجر به خشکی پستانها میگردد.
همچنین وقتی نوزاد به شکل صحیح زیر پستان قرار گیرد ،یعنی
دهان او باشد ،موقعیت مطلوب برای شیر
داخل
تمام هالة پستان
ِ
ِ
مکیدن صحیح و تولید بیشتر
سبب
دادن وجود دارد و این موقعیت،
ِ
ِ
شیر میشود.
دهان نوزاد مناسب نباشد ،ت ََرک ِ
ِ
نوک پستان اتفاق
موقعیت
هرگاه
ِ
میافتد ،در این شرایط باید از پستان دیگر استفاده کرد .همچنین
با چرب کردن نوک پستان با کرمهای ترمیمکننده ،باید به بهبود
سریعتر آن کمک کرد .اگر به هر دلیلی ،برای مثال بیماری نوزاد یا
تب و کماشتهایی او ،شیر در پستان باقی بماند و خارج نشود ،باید
در اسرع وقت شیر را دوشید و پستان را کامل تخلیه کرد تا تبدیل
به عفونت و التهاب و در نتیجة آن آبسه پستان نشود.
شروع التهاب پستان با درد آن و تب همراه است .روش درمان نیز
تخلیة پستان ،مصرف مسکن و مایعات فراوان و در صورت ادامه تب،

مصرف آنتیبیوتیک است .اگر عفونت پستان درمان نشود ،تبدیل به
آبسة پستان میشود .درمان آبسه ،تخلیة آن و مصرف آنتی بیوتیک
وریدی و بستری مادر است .پس برای جلوگیری از عوارض شیردهی،
که گاه با شکست مادر در شیر دادن همراه است ،نیاز به آگاهی و
آموزش کافی قبل از زایمان و سپس در دوران شیردهی است تا از
عوارض شدید جلوگیری و دوران شیردهی با موفقیت و سالمت طی
شود.
گفتنی است که شیردهی کامل تا دو سال ،از شاخصهای سالمت
جامعه و یکی از معیارهای سازمان بهداشت جهانی ( )WHOبرای
یک جامعة سالم است .به امید روزی که تمام مادران انگیزة کافی
برای شیردهی و پشتکار و اعتماد به نفس الزم را در این برهة مهم
از زندگی نوزاد داشته باشند.
دکتر بیتا محبوب روشنکار
ج ّراح و
متخصص زنان و زایمان و عضو کادر درمانی مؤسسۀ پزشکی
ّ
مهر
نشانی :رشت ،خیابان حاجیآباد ،ساختمان گاندی
تلفن013-33226520 :

39

دندانهای تمیزتر به
معنای قلب سالمتر
خبرگزاری مهر :مطالعهای جدید نشان میدهد که
مسواک زدن برای سالمت قلب مفید است .این مطالعه
بزرگسال کرة جنوبی را در ردة سنی
بیش از  ۱۶۱هزار
ِ
چهل تا هفتاد و نه سال شامل میشد که هیچ نوع سابقة
نارسایی قلبی یا اختالل تپش نامنظم قلب (فیبریالسیون
دهلیزی) نداشتند.
بین سالهای  ۲۰۰۳تا  ،۲۰۰۴شرکتکنندگان
تحت آزمایشهای منظم پزشکی قرار گرفتند و از آنها
در مورد طیف وسیعی از عادات سبک زندگی ،از جمله
مسواک زدن ،سؤال شد .بهطور میانگین در طول ده  و
نیم سال پیگیری وضعیت این افراد ،سه درصد مبتال به
فیبریالسیون دهلیزی و چهار و نه دهم درصد مبتال به
نارسایی قلبی شدند.
محققان دریافتند افرادی که در این مدت سه بار یا
بیشتر در روز دندانهایشان را مسواک میزدند ،ده درصد
کمتر با ابتال به فیبریالسیون دهلیزی و دوازده درصد
کمتر با ریسک نارسایی قلبی روبهرو بودند.
در این مطالعه ،محققان دانشگاه سئول کرة جنوبی به
بررسی نحوة تأثیر مسواک زدن بر کاهش ریسک بیماری
قلبی نپرداختند؛ اما مطالعات قبلی نشان داده است
بهداشت بد دهان و دندان منجر به ورود باکتریهایی به
خون میشود که موجب التهاب شده و احتمال بیماری
قلبی را افزایش میدهند.
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ِ
ِ
بهداشت دهان و دندان،
نکردن
رعایت
ِ
ِ
افزایش خط ِر سرطان کبد
عامل
خبرگزاری مهر :تحقیقی جدید نشان میدهد بین شرایط بهداشت دهان و
دندان و خطر ابتال به برخی سرطانهای دستگاه گوارش ،ارتباط وجود دارد.
محققان دانشگاه کوئین در بلفاست ایرلند دریافتند بهداشت ب ِد دهان و
دندان با هفتاد و پنج درصد از افزایش ریسک ابتال به شایعترین نوع سرطان
کبد مرتبط است .در این مطالعه ،محققان بالغ بر  ۴۶۹هزار بریتانیایی را از
لحاظ ارتباط میان شرایطِ
ِ
بهداشت دهان و دندان و خطر ابتال به شماری از
سرطانهای دستگاه گوارش ،نظیر سرطان کبد ،روده ،مقعد و لوزالمعده ،مورد
بررسی قرار دادند .در این بررسی به رابطة خطر سرطان و مشکالت سالمت
دهان و دندان ،نظیر درد یا خونریزی لثهها ،زخمهای دهان و لق شدن
دندانها ،نیز نوجه میشد .در حالی که هیچ رابطة چشمگیری میان خطر ابتال
به اکثر سرطانهای دستگاه گوارش و بهداشت ضعیف دهان و دندان مشاهده
نشد ،اما در مورد سرطان کبد این رابطه وجود داشت.
همچنین دکتر هایدی جوردائو ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید:
«بهداشت دهان و دندان با خطر ابتال به چندین نوع بیماری مزمن نظیر
بیماری قلبی ،سکته و دیابت مرتبط است».
از بین  ۴۶۹۶۲۸شرکتکننده ۴۰۶۹ ،نفر در طول یک دورة ششساله به
سرطان دستگاه گوارش مبتال شدند .در سیزده درصد از این موارد ،بیماران
ِ
ِ
ضعیف دهان و دندانشان گزارش داده بودند.
بهداشت
خود در مورد
شرکتکنندگانی که بهداشت دهان و دندانشان ضعیف بود ،عمدتاً افراد
جوانتر و از گروه زنان بودند ،در مناطق محروم اقتصادی-اجتماعی زندگی
میکردند و در روز کمتر از دو وعده میوه و سبزیجات میخوردند .یکی از دالئل
ارتباط بهداشت دهان و دندان و سرطان کبد ،نقش احتمالی میکروبهای
روده و دهان در ابتال به بیماری است .محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در
این زمینه تأکید دارند.
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طراحی لبخـند
با درمان ارتودنسی یا
المینیت ونیر دندانها

اخیرا ً تبلیغات زیادی در مورد طراحی لبخند با المینیت دندانها (کامپوزیت و سرامیک) انجام میشود که
متاسفأنه گاه کاربرد صحیح ندارد .درمان ارتودنسی و المینت ونیر دندانها به عنوان یک درمان زیبایی،
هرکدام شرایط و موارد انجام خاص خود را دارند .در اکثر موارد این دو درمان الزم یکدیگرند؛ یعنی ابتدا
باید درمان ارتودنسی انجام شود و سپس المینت ونیر .گاهی نیز الزم است با سایر درمانهای تکمیلی
همراه گردند .به این منظور بهتر است ابتدا بدانیم طراحی لبخند چیست.
دکتر سیدمصطفی سیدجوادین

طراحی لبخند (تعریف و ویژگیها)
طراحی لبخند به منظور ایجاد یک لبخند جذاب ،زیبا و طبیعی
انجام میشود .چنین لبخندی باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
 نرمال (طبیعی) بودن موقعیت و اندازه فکها
 صحیح بودن شیب دندانها و مقدار بیرونزدگی آنها
 کج نبودن قوسهای دندانها
 مرتب و منظم بودن دندانها
پوشانی (اوربایت و اورجت) مناسب دندانهای جلو نسبت
 هم
ِ
به هم
دندانی باال و پایین
 متقارن بودن و شکل مناسب هر قوس
ِ
نسبت به هم
 همراستا بودن خط وسط دندانی (هر قوس دندانی نسبت به
فک مربوطه و نسبت به همدیگر و منطبق با خط میانی صورت)
 صحیح بودن محور تاج و ریشة هر دندان
(جلویی) باال با
امی
 انطباق انتهای لبةبرنده دندانهای ّ
ِ
قد ِ
پایین لب باال
انحنای
ِ
 دیده شدن مناسب دندانهای جلو در حالت استراحت لبها
(حدود یک تا دو میلیمتر) و همچنین به هنگام خندیدن (نمایش
کامل تاج دندانهای باال به همراه حداکثر دو میلیمتر از لثه)
 اندازه و شکل مناسب هرکدام از دندانهای جلو و در هماهنگی
با هم
 رنگ مناسب دندانها
مناسب لبة لثة پوشانندة دندانهای جلو و هماهنگ بودن
شکل

ِ
ِ

لبة لثة (مارجین) هر دندان با دندان قرینة خود در هر قوس دندانی
عصبی-عضالنی سالم در عضالتِ حالتدهندة
 دارا بودن سیستم
ِ
صورت و اطراف دهان (در غیر اینصورت ،یک طرف لب موقع
خندیدن بیشتر از طرف دیگر باال میرود و ظاهری ناخوشایند ایجاد
میکند)
طراحی لبخند با درمان ارتودنسی
توانایی درمان ارتودنسی عبارت است از مرتب و منظم کردن
دندانها (حتی در نامنظمی بسیار شدید) ،آوردن دندانهای نهفته به
قوس دندانی ،اصالح شکل قوسهای دندانها ،اصالح شیب دندانها،
برطرف ساختن چرخشهای شدید دندانی ،اصالح انحراف خط وسط
دندانی ،اصالح ناهنجاری فکها در سنین رشد .البته بعد از تکمیل
سن رشد ،یعنی بعد از شانزدهسالگی ،برطرف کردن ناهنجاریهای
شدید فکها عالوه بر ارتودنسی ،نیازمند جراحی فکهاست ،باز
دندان ازدسترفته با ایمپلنت (کاشت
کردن فضا برای جایگزینی
ِ
دندان) و بستن فضاهای بین دندانها.
با درمان ارتودنسی ،دندانهای طبیعی شخص مرتب میشوند و
نیازی به تراش دندانها نیست .البته ارتودنسی به طور میانگین یک
تا سه سال به طول می انجامد و نیازمند ویزیتهای ماهانه یکبار
است.
طراحی لبخند با المینیت ونیر
توانایی المینیت ونیر عبارت است از قابلیت تغییر رنگ ،اندازه
و شکل دندانها ،برطرف کردن شلوغی خفیف دندانها و بستن
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فضاهای بین دندانها .المینیت ونیر در زمان کوتاه و در حد چند ویزیت
قابل انجام است .این درمان اکثرا ً نیاز به تراش دندانها و هر چند ماه نیاز
به پالیش دارد .همچنین احتمال پریدگی لبه المینیت ونیر هست و به
طور کلی دائمی نیست .بهداشت دهان بیمار نیز باید خوب باشد ،در غیر
اینصورت احتمال پوسیدگی و التهاب لثه حتمی است.

آنتیبیوتیک در بسیاری موارد
برای درد دندان ضروری
نیست

درمانهای تکمیلی در طراحی لبخند
گاه برای داشتن لبخند زیبا با طراحی لبخند ،عالوه بر درمان ارتودنسی و
یا المینیت ونیر ،درمان های تکمیلی و جنبی مورد نیاز است .این درمانها
عبارتاند از:
جزئی لبة لثههای
برداشتن
■ جراحی لثهها :این جراحی عبارت است از
ِ
ِ
دندانهای جلو در حد یک تا سه میلیمتر ،به منظور هماهنگ کردن لبة
نمایش زیاد لثهها هنگام خندیدن.
کاهش
لثهها یا افزایش نمایش تاجها و
ِ
ِ
■ جراحی لب باال :اگر لبها کوتاه بوده و رشد کافی نکرده باشند ،انحنای
منحنی معکوس خواهد بود و
لب باال به جای یک خط مستقیم ،به صورت
ِ
در نتیجه ،نمایش دندانهای باال و لثهها زیاد است .در اینصورت با جراحی
لب باال زیاد میشود که بهتر است همزمان با جراحی
لب تا حدی ارتفا ِع ِ
زیبایی بینی (رینوپالستی) انجام شود .اصالح آن گاهی نیازمند جراحی فک
باال هم هست.
■ جراحی فکها :از آنجا که فکها بر بیرونزدگی و نمایش دندانها و
لبها تأثیر دارند ،در موار ِد ناهنجاری شدید فکها ،بعد از تکمیل سن رشد
نیاز به جراحی فکها خواهد بود.
■ جراحی زیبایی بینی و پروتز چانه :این جراحی به منظور ایجاد تناسب
و هماهنگی لبها با بقیه اجزای صورت انجام میشود.
■ تزریق ژل و فیلر لبها :این جراحی به منظور افزایش برآمدگی لبها و
نمایش آنها صورت میگیرد.
■ تزریق بوتاکس در عضالت حالتدهندة اطراف لب :هدفِ این جراحی،
ناقرینگی سیستم عصبی-عضالنی به هنگام خندیدن است.
رفع
ِ
ِ

ایرنا :بر اساس خط مشی جدید انجمن دندانپزشکان
آمریکا ،استفاده از آنتیبیوتیک برای درمان بسیاری از موارد
درد دندان ضروری نیست.
در حال حاضر تجویز آنتیبیوتیک برای کاهش درد
دندان و جلوگیری از عوارض شدیدتر ،امری متداول است،
اما انجمن دندانپزشکان آمریکا در مطالعات اخیر خود
به نتایج جدیدی رسیده است .بر اساس این مطالعات،
بالغ مبتال به درد دندان ،بهترین
آنتیبیوتیکها برای افرا ِد ِ
گزینة درمانی محسوب نمیشوند؛ این افراد باید برای درمان
اقدام کرده و در صورت لزوم از مسکنهای موجود در بازار،
مانند استامینوفن و ایبوپروفن ،استفاده کنند.
آنتیبیوتیکها برای مقابله با عفونت ساخته شدهاند،
اما لزوماً درد دندان را بهبود نمیبخشند .از دیگر سو این
داروها ممکن است منجر به عوارض جانبی شدید و مقاومت
باکتریایی شوند.
در خط مشی جدید انجمن دندانپزشکان ،نمونههایی
از موارد ضروری بهکارگیری آنتیبیوتیکها تبیین شده
است .برای مثال در صورتی که امکان دسترسی فوری به
خدمات درمانی وجود ندارد و بیمار دارای عالئمی مانند
تب ،تورم غدد لنفاوی یا خستگی بیشاز حد باشد ،میتوان
آنتیبیوتیک تجویز کرد .اما در مواردی که بزرگساالن دچار
درد دندان شدهاند و به خدمات دندانپزشکی دسترسی
دارند ،عوارض نامطلوب تجویز آنتیبیوتیکها بیش از
مزایای آنها خواهد بود.
این خط مشی جدید در آخرین شماره از نشریة انجمن
دندان آمریکا (Journal of the American Dental
 )Associatioمنتشر شده است.

طراحی لبخند با درمان ترکیبی ارتودنسی و المینیت ونیر
ِ
غیبت مادرزادیِ بعضی از
کوچکی اندازه یا
■ در مواردی که به دلیل
ِ
نامتوازن بیندندانی وجود دارد ،الزم است ابتدا با درمان
دندانها ،فواصل
ِ
ارتودنسی محدود ،فضاهای بیندندانی به صورت متوازن توزیع گردد و
سپس با المینیت ،فضاها بسته شود.
■ با توجه به مطالب باال در می یابیم که درمان ارتودنسی والمینیت ونیر در
طراحی لبخند در تقابل با هم نیستند و هر یک جایگاه و کاربرد خود را دارند.
این دو درمان در بعضی موارد حتی الزم و ملزوماند و معموالًزمانی بهترین
نتیجه از المینیت به دست میآید که ابتدا درمان ارتودنسی انجام شده باشد.
نتیجه
طراحی لبخند به منظور ایجاد یک لبخند زیبا ،جذاب و طبیعی صورت
میگیرد .طراحی لبخند میتواند صرفاً با درمان ارتودنسی یا المینیت ونیر،
و یا ترکیبی از هر دو (ابتدا ارتودنسی و سپس المینت ونییر) به همراه سایر
درمانهای تکمیلی و جنبی انجام شود.
دکتر سیدمصطفی سیّدجوادین
تخصصی ارتودانتیکس
بورد
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،نبش کوچة  ،84برج کاوه
تلفن013-33114371 :

dr_mostafa_seyed_javadein
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دربارة خمیردندان و مسواک

دکتر علی مرسلی

بسیاری از مردم از دندانپزشکان دربارة خمیردندان خوب سؤال میپرسند .سؤال رایج آنها این است که از
چه نوع خمیردندانی باید استفاده کنیم و بهترین نوع آن کدام است .دندانپزشکان اغلب پاسخی مشخص،
کلی و ثابت به همه میدهند« :نوع خمیردندانی که انتخاب میکنید ،تأثیر چندانی بر بهداشت دهان و دندان
شما ندارد؛ خود عمل مسواک زدن و زمانی که به بهداشت دهان و دندان خود اختصاص میدهید ،عامل
تعیینکننده در سالمت دهان و دندان شماست».
ِ
متنوع موجود
محصوالت
با این حال وقتی خمیردندانی میخرید ،صرف نظر از این پاسخ کلی و با توجه به
ِ
در بازار ،میتوانید مواردی را در انتخاب خود مد نظر داشته باشید .نکات و مباحث زیر میتواند در انتخاب
خمیردندان خوب به شما کمک کند.

طعم و رایحة خمیردندان خوب
بسیاری از خمیردندانها طعمدار و حاوی اسانس و مواد طعمدهنده
ّ
معطر گیاهی هستند .نعناع رایجترین
و گاه حتی عصارههای
رایحهای است که در خمیردندانها به کار میرود .ولی اسانسهای
دیگری هستند که گلوی برخی استفادهکنندگان را تحریک میکنند
و موجب میشوند فرد نتواند مدت کافی مسواک بزند .تحریک گلو
باعث میشود مدام مجبور به خالی کردن دهان خود شوید و نتوانید
به مسواک زدن در زمانی طوالنیتر و مخصوصاً در نواحی خلفی
دندانهای خود ادامه دهید .بنابراین در خرید خمیردندان ،به رایحة
آن و تحریک نشدن گلویتان توجه داشته باشید.
میزان مواد ساینده در خمیردندان
کمی و عددیِ
اغلب مصرفکنندگان نمیتوانند متوج ِه میزان ّ
موا ِد ساینده در خمیردندان شوند .بعضی خمیردندانها با نام
«سفیدکننده» ( )Whiteningعرضه میشوند که در مقایسه
با خمیردندانهای عادی ،مواد سایندة بیشتری دارند .بیشتر
دندانپزشکان استفادة طوالنی از این خمیردندانها را توصیه
نمیکنند .بهویژه زمانی که از مسواکهای زبر استفاده میکنید
یا با فشار زیادی مسواک میزنید ،ممکن است اثر سایندگی این
خمیردندانها مضر باشد.

ضد حساس ّیتها
برخی از خمیردندانها حاوی مواد ضد حساسیت هستند و برای
افراد دارای حساسیت دندانی توصیه میشوند .اگر دندانپزشکتان
حساسیت دندانی شما را تشخیص نداده است ،دلیلی ندارد از این
خمیردندانها استفاده کنید .قیمت این خمیردندانها گرانتر است
و از نظر بهداشت دهان و دندان شما ،بر سایر خمیردندانها برتری
ندارند .در ضمن اثرات این خمیردندانها محدود به حساسیت
دندانهای برخی افراد به تغییرات دمایی است و بر التیام دنداندر ِد
ناشی از پوسیدگیهای دندان تاثیری ندارد.
رنگ و بستهبندی خمیردندان خوب
رنگ خمیردندان تأثیری بر خواص آن ندارد .خمیردندان خوب
الزاماً قرمز یا آبی نیست .خمیردندانهای چندرنگ ،بیشتر برای
جذب مشتری تولید میشوند و احتماالً مزیّتی بر خمیردندانهای
دیگر ندارند .البته برای تشویق کودکان و حتی بزرگساالن به مسواک
زدن و ایجاد تنوع ،استفاده از خمیردندانهایی که این رنگ و لعابها
را دارند ،بد نیست! خمیردندانهای ژلهای و طعمدار برای کودکان،
بلعیدن
احتمال
هم از جهت تشویق به مسواک زدن و هم به خاطر
ِ
ِ
خمیردندان ،گزینههای بسیار مناسبی هستند .نحوة بستهبندی
تیوپ و خارج شدن خمیر از آن ،در راحتی کاربرد خمیردندان
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چشم
تشخیص
رنگی پایین تیوب ،برای
مؤثر است .در ضمن خط
ِ
ِ
ِ
الکتریکی دستگاه کاتر در هنگام بستهبندی است و نشانة خوب بودن
ِ
یا کیفیت خمیردندان نیست!
فلوراید و سایر افزودنیها
ً
خمیردندان خوب باید حاوی فلوراید باشد .تقریبا تمام
خمیردندانهای موجود در بازار حاوی فلوراید هستند ،اما میزان
فلوراید آنها فرق میکند .روی بستهبندی خمیردندانها ،اغلب
به میزان فلوراید آنها (بر حسب واحد  ) PPMاشاره شده است.
بنابراین هنگام خرید میتوانید میزان فلوراید خمیردندان را به عنوان
پتاسیم پیروفسفاتها نیز در
یک فاکتور مد نظر قرار دهید .سدیم و
ِ
برخی خمیر دندانها موجود است .این خمیردندانها همانهایی
هستند که با عنوان ضد جرم ( )anti-tartarبه فروش میرسند.
پیروفسفات تشکیل جرم بر روی دندانها را کاهش میدهد.
«زایلوتول» افزودنی دیگری است که در بعضی خمیردندانها به
کار میرود .زایلوتول در اساس یک قند است ،ولی مانع از مصرف
قندهای پوسیدگیزا توسط باکتریها شده و احتماالً میزان
پوسیدگی را کاهش میدهد.
مسواک زدن چقدر باید طول بکشد؟
مدتزمان مناسب برای استفاده از مسواک و اینکه مسواک
زدن چقدر باید طول بکشد ،سؤالی است که مراجعان زیادی از ما
دندانپزشکها میپرسند.
عموماً بیشتر دندانپزشکان معتقدند که در حالت عادی دو دقیقه
مسواک زدن کافی است .در مورد افرادی که سیمهای ارتودنسی در
دهان دارند ،هم زمان مسواک زدن و هم تناوب آن میتواند تغییر
کند و بیشتر شود .کسانی که به دلیل مشکالت لثه یا دالئل دیگر،
انواع خاصی از مسواک زدن به آنها توصیهشده است (مانند مسواک
زدن همراه با مالش لثه) ،احتماالً باید زمان بیشتری به مسواک
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زدن اختصاص دهند .همچنین افرادی که دندانهای نابهجا و شلوغ
دارند ،ممکن است نیاز باشد زمانی بیش از دو دقیقه را به مسواک
اختصاص دهند .اما مسواک زدن هر فرد در حالت عادی ،در هر
نوبت باید حداقل دو دقیقه طول بکشد و بین دو تا چهار دقیقه را
زمان نرمال استفاده از مسواک میدانند.
برای تعیین مدتزمان مناسب برای استفاده از مسواک ،مطالعات
زیادی صورت گرفته است؛ هرچند که نتایج این مطالعات ،به دلیل
تأثیر متغییرهای متعدد ،صد در صد قابل استناد نیست .انجمن
دندانپزشکی امریکا ،دو دقیقه را حداقل زمان مناسب برای هر بار
مسواک زدن میداند و دو بار مسواک زدن را در روز توصیه میکند.
در همین راستا ،کمپینی با نام « »2min2xشکلگرفته است که
دو بار مسواک در روز و هر بار به مدت دو دقیقه را توصیه میکند.
ژورنال دندانپزشکی بریتانیا نیز ،در بررسی حدود شصتوشش مقاله
و منبع تحقیقات دندانپزشکی ،به این نتیجه رسید که حداقل
زمان مناسب برای مسواک زدن دو دقیقه است.
مسواکهای برقی نیز اغلب بر دو دقیقه تنظیم میشوند.
مطالعات نشان داده است که در زمان مساوی ،مسواکهای برقی
در برداشت پالگ دندانی و سالمت دهان و دندان از مسواکهای
دستی مؤثرترند .همچنین مسواک برقی برای افراد ناتوان و معلول
و کسانی که انگیزه کافی برای مسواک زدن ندارند ،گزینة مناسبی
است .بچهها از این مسواکها بیشتر هیجانزده میشوند و بیشتر
از آنها استفاده میکنند .نتیجة مطالعات نشان میدهد که از نظر
کمک به افزایش سطح بهداشت دهان و دندان ،مسواکهای برقی بر
مسواکهای دستی برتری ندارند.
دکتر علی مرسلی
متخصص درمان ریشه
ج ّراح دندانپزشک،
ّ
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بیماری لثه موجب افزایش فشارخون میشود
خبرگزاری مهر :تحقیقی جدید نشان میدهد که قرمزی ،التهاب یا خونریزی لثهها ،میتواند عامل بروز فشار خون باال باشد.
محققان با بررسی هشتاد و یک مطالعه که شامل بیش از  ۲۵۰هزار بریتانیایی بود ،دریافتند افراد مبتال به بیماری لثه با وضعیت متوسط تا
خون باال روبهرو بودند و این ریسک برای افراد مبتال به بیماری شدید و حاد لثه ۴۹ ،درصد بیشتر بود.
شدید ،با  ۲۲درصد افزایش خطر فشار
ِ
فرانسیسکو دی ایتو ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالج لندن ،در این باره میگوید« :بهداشت دهان و دندان با سالمت عمومی بدن مرتبط
است و باید برای کنترل سایر خطرات سالمت ،مهم تلقی شود».
محققان مشاهده کردند که در بین مبتالیان به بیماریهای لثه ،بهطور میانگین فشار خون سیستولیک (عدد
باال) چهار و نیم  mm Hgو فشارخون دیاستولیک (عدد پایینی) ،دو  mm Hgاز افراد سالم باالتر بود.
محققان با بررسی برخی مطالعات دریافتند که فشارخون با درمان بیماری لثه کاهش مییابد.
زدن بد و تجمع باکتریها در اطراف دندانها ،موجب خونریزی و بیماریهای
دی ایتو میافزاید :مسواک ِ
لثه میشود .بهعالوه این مشکالت باعث افزایش التهاب بدن شده و به عروق خونی آسیب می رسانند».
محققان اذعان میکنند زمانی که لثهها عفونی میشوند ،این بیماری میتواند به سایر بخشهای
بدن هم گسترش یافته و موجب بروز التهاب سیستماتیک شود که میتواند به خون آسیب
برساند.
بیش از پنجاه مطالعه هم نشان دادهاند که بیماری لثه با افزایش ریسک بیماری قلبی مرتبط
است و بین از دست دادن دندانها و سکته ،بیماری قلبی ـ عروقی و مرگ به هر دلیلی رابطه
وجود دارد.

جدیدترین روش درمان هموروئید با لیزر

بدون درد

به صورت سرپایی

کوتاهترین دورۀ بهبود بیمار

بدون نیاز به برش ،بدون نیاز به بخیه

نتایج رضایتبخش کوتاهمدت و بلندمدت

حداقل عوارض جانبی و ناراحتیهای بعد از عمل

سادهترین و موثرترین روش در بین تکنیکهای موجود
نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشاد ،مؤسسۀ فناوریهای نوین پزشکی مهر
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