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خواص درمانی
کورکومین

(زردچوبه)

کورکومین ما ّدۀ مؤثّر و اصلی گیاه زردچوبه
با نام انگلیسی Turmericو نام علمی
 Curcuma longaاست .مردم معموالً
این دو واژۀ کورکومین و زردچوبه را با
هم اشتباه میگیرند .بههرحال ،تفاوت
میان آنها به این شکل است که زردچوبه
ما ّدۀ زردرنگی (پودر) است که برای طعم
دادن به غذا بهکار میرود ،ا ّما کورکومین
دکتر فاطمه صداقت
ما ّدۀ شیمیایی موجود در زردچوبه است.
کورکومین از ساقۀ زیرزمینی زردچوبه ـ ریزوم ـ بهدست میآید.
رنگ زردچوبه نشانۀ میزان کورکومین موجود در آن است .کورکومین
ضد التهاب مؤثّر با خواص آنتیاکسیدان قوی است که سه
یک ّ
درصد از وزن زردچوبه را تشکیل میدهد .پژوهشهای بالینی نشان
میدهند که این ترکیب در درمان و پیشگیری از بیماریهای التهابی
ازقبیل بیماریهای قلبی عروقی ،آلزایمر ،آرتریت روماتوئید ،چاقی،
دیابت نوع دو ،سندرم متابولیک ،پانکراتیت ،سرطان ،نارسایی مزمن
کلیوی ،آسم ،برونشیت ،بیماریهای نورودژنراتیو (بیماریهایی که با
تخریب سلولهای عصبی همراهاند) و اختالالت گوارشی مؤثّر است؛
همچنین در سالمت کبد ،چشم و پوست نقش دارد و ترمیم زخم را
تسریع میکند .در ادامه بهطور خالصه به خواص کورکومین اشاره
میکنیم.
 درمان التهاب مزمن
محقّقان براین باورند که التهاب مزمن نقش بزرگی در بسیاری
جدی ایفا میکند .این موضوع شامل بیماریهایی
از بیماریهای ّ
مانند سرطان ،سندروم متابولیک ،آلزایمر و بیماریهای دیگر
میشود؛ بنابراین هر چیزی که بتواند با التهاب مزمن مبارزه کند،
در پیشگیری و حتّی درمان این بیماریها مفید خواهد بود .بدون
وارد شدن به بحث التهاب در بدن ـ که مبحث بسیار پیچیدهای
است ـ خیلی ساده میتوان گفت که کورکومین بهعنوان یک ما ّدۀ
ف ّعال ،کلید درمان التهاب مزمن است و با التهاب در سطح مولکولی
مبارزه میکند.

 افزایش ظرفیت آنتیاکسیدان بدن
تص ّور میشود آسیب اکسیداتیو ـ که ناشی از ف ّعالیت رادیکالهای
آزاد در بدن است ـ یکی از مهمترین دالیل پیری و بسیاری از
بیماریها باشد .دلیل اصلی اینکه بدن ما به آنتیاکسیدانها احتیاج
دارد این است که آنتیاکسیدانها از بدن در برابر رادیکالهای
آزاد محافظت میکنند .درنتیجه آنتیاکسیدانها بسیار مفیدند.
کورکومین موجود در زردچوبه یک آنتیاکسیدان قوی است که
میتواند رادیکالهای آزاد را خنثی کند.
ضد قارچی
ضد باکتری و ّ
ضد ویروسیّ ،
 خواص ّ
ضد ویروسی علیه آنفلوآنزا ،آدنوویروس،
کورکومین دارای ف ّعالیت ّ
کوکساکی ویروس ،ویروس اچ آی وی و ژن هپاتیت است .کورکومین
ضد قارچی ،ف ّعالیت مؤثّری علیه مخمر کاندیدا
بهعنوان یک عامل ّ
آلبیکنز ایجاد میکند که مانع از رشد نخینه در این مخمر میشود.
سمی افراد را محافظت میکند و میزان
کورکومین در مقابل سپتی ّ
مرگومیر ناشی از این بیماریها را کاهش میدهد .همچنین
کورکومین همراه با آنتیبیوتیکها باعث کاهش التهاب ریه در
بیماری پنومونی میشود.


کاهش خطر بیماریهای ذهنی و بهبود عملکرد

مغز
در گذشته تص ّور بر این بود که نورونها یا همان سلولهای عصبی
پس از عبور از دوران کودکی دیگر توانایی تقسیم و تکثیر شدن
را ندارند ،ولی حال ثابت شده است که این تص ّور درست نیست.
نورونها نهتنها توانایی تشکیل اتّصاالت جدید را دارند ،بلکه حتّی در
محرکهای
بخشهای ّ
خاصی از مغز میتوانند تکثیر شوند .یکی از ّ
اصلی این فرایند ،عوامل نورونزایی مشتقشده از مغز (Brain-
 )Derived Neurotrophic Factorاست .این عامل درواقع
نوعی هورمون رشد است که باعث رشد و گسترش شبکۀ عصبی
در مغز میشود .بسیاری از بیماریها و اختالالت مغزی مثل آلزایمر
و افسردگی با کاهش میزان این هورمون ارتباط دارند .خاصیت
زردچوبه این است که میتواند میزان این عوامل نوروتروفیک مغز
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را افزایش دهد .این خاصیت زردچوبه میتواند در به تعویق انداختن بسیاری از
بیماریهای مغزی مرتبط با افزایش سن مؤثّر باشد.
 سالمت قلب و عروق
شاید بتوان گفت که مزیت اصلی کورکومین زردچوبه برای قلب بهبود عملکرد
الیۀ درونرگی ( )Endotheliumاست که درواقع الیۀ نازکی از سلولهاست که
درون رگهای خونی و لنفاوی را پوشش دادهاند .مشخّ صاً عدم عملکرد صحیح
الیۀ درونرگی عامل برجستهای در بیماریهای قلبی است و باعث کاهش توانایی
کنترل فشار خون و انعقاد خون میشود.
 پیشگیری و حتّی درمان سرطان
سرطان یک بیماری بسیار خطرناک است که بهدلیل رشد سلولی غیرقابل کنترل
رخ میدهد .سرطان انواع مختلفی دارد که دارای نقاط مشترک زیادی است .بهنظر
کورکومین موجود
مکملهای کورکومین پاسخ میدهند.
ِ
میرسد برخی از آنها به ّ
در زردچوبه برای درمان سرطان مورد بررسی قرار گرفته است و محقّقان به این
نتیجه رسیدند که این ما ّده بر رشد و تکثیر سلولها تأثیر دارد .این تحقیقات
کورکومین موجود در زردچوبه میتواند باعث مرگ سلولهای
نشان دادهاند که
ِ
سرطانی ،کاهش رشد رگهای خونی در تومورهای سرطانی و جلوگیری از متاستاز
(پراکنده شدن سلولهای سرطانی در بدن) شود .پژوهشهای زیادی نشان دادهاند
کورکومین موجود در ترکیبات زردچوبه میتواند باعث کاهش رشد سلولهای
که
ِ
سرطانی در آزمایشگاه شود .این ما ّده در آزمایش روی حیوانات نیز رشد تومور را
متو ّقف کرده است .همچنین شواهدی وجود دارد که این ما ّده میتواند از سرطان،
بهخصوص سرطانهای دستگاه گوارش مثل سرطان رودۀ بزرگ پیشگیری کند.
 تأثیر مؤثّر در درمان التهاب مفصل
التهاب مفصل یا آرتریت یکی دیگر از مشکالت رایجی است که به بیماریهایی
نظیر آرتروز و روماتیسم مفصلی منجر میشود .کورکومین موجود در زردچوبه
میتواند به درمان التهاب مفصل کمک کند .این خواص زردچوبه را تحقیقات
زیادی تأیید کرده است.
 جلوگیری از افزایش وزن و چاقی
مصرف روزانۀ کورکومین فواید زیادی دارد .مصرف آن میتواند به جلوگیری از
افزایش وزن کمک کند .افزایش مصرف آن راهی برای کاهش وزن است .کورکومین
با کاهش بافت چربی ،سطح کلسترول را پایین میآورد .این ما ّده برای چربیسوزی
بسیار مفید است و به همین دلیل در کاهش وزن تأثیر دارد .کورکومین میتواند
جذب چربی را کنترل کند و میزان آن در بدن را کاهش دهد ،انسولین را پایین
آورد و چاقی را کاهش دهد .کورکومین به کاهش التهاب مرتبط به چاقی نیز
کمک میکند.
خواص زردچوبه برای پوست
ماسک زردچوبه برای شما پوست درخشانی به همراه میآورد که ممکن است
بهدلیل از بین بردن رادیکالهای آزاد اکسیدکنندۀ پوست باشد .خواص زردچوبه
و عسل در کنار هم بسیار مفید است .میتوانید ماسک زردچوبه و عسل را در
خانه تهیه کنید و برای  ۱۵دقیقه روی پوست خود بگذارید تا تأثیر آن را ببینید.
تحقیقات نشان داده است که این ادویه تأثیر مثبتی روی کالژنها و بافت پوست
دارد .ماسک زردچوبه برای درمان جوش صورت و آکنه مفید است و با هدف
گرفتن منافذ پوست باعث آرام شدن التهاب جوش میشود .این روش عالوهبر
زودتر خوب شدن جوش صورت باعث میشود که جای آن هم روی پوست باقی
نماند .ماسک زردچوبه عالئم پیری زودرس را نیز از بین میبرد و از آن جلوگیری
میکند.

محقّقان براین باورند که التهاب مزمن
نقش بزرگی در بسیاری از بیماریهای
جدی ایفا میکند .این موضوع شامل
ّ
بیماریهایی مانند سرطان ،سندروم
متابولیک ،آلزایمر و بیماریهای
دیگر میشود؛ بنابراین هر چیزی که
بتواند با التهاب مزمن مبارزه کند ،در
پیشگیری و حتّی درمان این بیماریها
مفید خواهد بود.

ایمنی و مصرف
کورکومین برای مصرف بدون عوارض جانبی تا ۱۰
گرم در روز بدون خطر است .دوز مصرف مناسب این
ما ّده را  1گرم در روز توصیه کردهاند .رسیدن به این
میزان مصرف از کورکومین فقط با استفاده از پودر
زردچوبه بهعنوان ادویه در طول یک روز بسیار سخت
است .به همین دلیل برای بهرهمند شدن از تمام
خواص زردچوبه شما میتوانید از کپسول زردچوبه
استفاده کنید .کورکومین بهسختی در خون جذب
میشود ،ا ّما اگر شما همراه با زردچوبه ،فلفل سیاه
استفاده کنید ،به جذب آن کمک کردهاید .فلفل سیاه
دارای ما ّدهای به نام پیپرین ( )Piperinاست که
جذب کورکومین در بدن را افزایش میدهد .بهترین
مدلهای کپسول زردچوبه دارای پیپرین هستند که به
تأثیرگذاری بیشترشان کمک میکند.
عوارض جانبی کورکومین
زردچوبه خواص زیادی برای سالمتی دارد ،ا ّما باید
عوارض جانبی آن را نیز درنظرگرفت که شامل موارد
زیر است :مشکالت گوارشی و افزایش خطر سنگ
صفرا و سنگ کلیه ،ریزش دیوارۀ رحم ،ته ّوعُ ،کند
کردن انعقاد خون و افزایش خطر خونریزی.
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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از

صرع

چه میدانیم؟
صرع یک اختالل شناختهشده
است که از قدیماالیّام بوده
و قدمت آن به عصر حجر
برمیگردد .یونانیان باستان
به این بیماری بهعنوان یک
مقدس نگاه میکردند.
بیماری ّ
آنان معتقد بودند که این
تجلّی یکی از خدایان است
دکتر حسامالدین اصغرنیا که میتواند سبب سقوط بیمار
روی زمین و باعث تکانهای شدید وی شود و درنهایت،
قبل از ِ
کامل بیمار وی را زنده میکند.
مرگ
ِ
بقراط اولین کسی بود که با این نظریه مخالفت کرد.
این پزشک یونانی در حدود  2450سال قبل معتقد
بود که صرع یک بیماری با منشاء اختالل مغزی است.
نگرانیهای دیگری بر این پدیده وجود داشت؛ ازجمله
اعتقاد بر این بود که این بیماری بهعلّت نفوذ ارواح خبیث
و شیطانی به بدن افراد بروز میکند؛ به همین دلیل برای
بیرون راندن ارواح خبیث از جسم بیماران سعی میکردند
متوسل شوند که در بسیاری از
به روشهای خشونتباری
ّ
مواقع باعث صدمات جسمیو حتّی مرگ بیمار میشد.
در نگرش دیگر -که جالینوس از مدافعان آن بود-
تص ّور میشد که به دلیل بروز لخته و آماسی در عروق
دست و پا این بیماری شروع میشود .به همین دلیل
دست یا پای بیماران را هنگام حمله محکم میبستند
تا جریان خون آن قطع شود و بیمار بهبود یابد .حتّی
گاهی اوقات یکی از اندامهای بیمار را -که تش ّنج از آنجا
شروع میشد -قطع میکردند .اگر حملۀ تش ّنج از یک
اندام شروع نمیشد ،جمجمۀ بیمار را میشکافتند و سعی
میکردند تا لخته را خارج کنند.

مغز ،جایگاه صرع
مغز از میلیاردها سلول عصبی به نام نورون تشکیل شده است .کار نورونها
انتقال پیامهای عصبی به نورونهای دیگر است .این پیامها از طریق ناقلهای
شیمیایی موسوم به نوروترانسمیترها به نورونهای بعدی منتقل میشوند.
وقوع هرگونه حملۀ تش ّنجی ،ناشی از انتقال ناگهانی تعداد بسیار زیادی از
پیامهای عصبی در مغز است که در حال عادی نباید این پیامها از مغز ساطع
شوند .درضمن ،پیام غیرالزم نباید بهصورت همزمان به مقدار زیاد صادر شود.
این پیامها میتوانند فقط در یک قسمت از مغز تولید شوند ،یا تمام مغز را
توجه به ّ
محل شروع پیامها ،نمای بالینی حملۀ تش ّنجی هم تعریف
دربرگیرند .با ّ
میشود .ممکن است حمله بهصورت تکانهای اندام شروع شود .در ادامه به
عالئم تش ّنج و انواع صرع اشاره میکنیم:
صرع تونیک-کلونیک
شایعترین عالئمی که از نظر بالینی قابل مشاهده است این است که بیمار
بهصورت ناگهانی جیغ میکشد ،روی زمین میافتد و از هوش میرود ،دست و
پاهایش سفت میشود (تونیک) و بعد از چند ثانیه (بیست تا سی ثانیه) شروع
به حرکات رفتوبرگشتی در دست و پاها میکند؛ سپس به حالت اغما میرود
و به صداها جواب نمیدهد .در مرحلۀ پس از حمله ،بیمار به هوش میآید و تا
یک روز سردرد ،حالت کوفتگی و خوابآلودگی و بیحالی دارد .بعد از دو روز
این حالتها برطرف میشود.
صرع غایب
صرع غایب ویژۀ کودکان است .این کودکان افت تحصیلی دارند ،بهخصوص
در درس امال .معلّم همیشه شکایت دارد که کودک به یک جا خیره میشود
یا در حین نوشتن امال ممکن است در طول یک حمله چندین کلمه را جا
بیندازد .بهنظر میرسد که کودک به یک جا خیره میشود و فکرش در جای
مدت
مدت کمیاز بین میرود .این ّ
دیگری است .در این حالت هوشیاری برای ّ
حدی کوتاه است که ممکن است بیمار دوچرخهسواری هم بکند و پا هم
به ّ
بزند ،ولی این اختالل هوشیاری (در حدود دو تا سه ثانیه) را داشته باشد .این

7

مجلة پزشکی

اسفند - 98فروردین 99

زپشكي و سالمت

نوع تش ّنج خوشخیم است و اگر زود درمان
شود بهبود مییابد.
صرع جاکسونی
در صرع جاکسونی بیمار دچار عالئم موضعی
است ،مانند اینکه یک دست در کنترل فرد
نباشد ،یا ناگهانی یک طرف بدن گزگز و مورمور
میشود ،همراه با انحراف سر ،گردن و چشمها
به یک طرف که با کاهش سطح هوشیاری
همراه نیست.
صرع لُب تمپورال یا صرع روانی-
حرکتی
داستایوفسکی نویسندۀ مشهور روس هم
این نوع تش ّنج را داشته است .این نوع تش ّنج
بهصورت حمالت از دست دادن ارتباط با محیط
است .بیمار ممکن است رفتاری عجیب مانند
بازی با دکمههای لباس یا بازی با انگشتان
داشته باشد که به این نوع حرکات اتوماتیسم
مدت
یا حرکات اتوماتیک گفته میشود و برای ّ
متوجه چیزی نیست و
یک تا دو دقیقه فرد
ّ
دچار اختالل هوشیاری میشود .اگر این نوع
تش ّنج محدود به یک نقطه باشد ،معموالً کاهش
سطح هوشیاری وجود ندارد ،ولی بهطور معمول
به ّ
کل مغز پخش میشود و هوشیاری از بین
میرود.
صرع
به تکرار حمالت تش ّنجیای که پیشتر به
آنها اشاره کردهایم صرع گفته میشود .صرع
بیماری درمانپذیری است.
صرع و ورزش
ورزش برای بیماران صرعی هیچ خطری
ندارد .فقط ورزشهای سنگین مانند
کوهنوردی و صخرهنوردی را نباید انجام دهند
و اگر میخواهند شنا کنند ،حتماً باید در حضور
نجاتغریق و با ّ
اطالع وی از بیماری فرد باشد.
کودکان محدودیتی برای ورزش ندارند .بیماران
صرعی هیچگونه محدودیتی نیز برای شغلهای
اداری و دفتری ندارند.
اثبات صرع
برای آنکه بیماری صرع اثبات شود ،ابتدا باید
ک سری بیماریها را از آن افتراق داد .یکی از
ی 
این بیماریهای مشابه سنکوپ است که خون
به مقدار کافی به مغز نمیرسد و بهصورت گذرا
مث ً
ال در اثر دیدن یک حادثه یا تصادف یا در اثر
مدت کوتاهی
گرما و سرمای زیاد ،خون برای ّ
به مغز نمیرسد؛ یا به دنبال افت فشار خون

در مجموع با درمان کامل ،حدود 95
درصد بیماران طول عمر طبیعی دارند.
ترس جامعه از این بیماری همیشه
بیمورد است .البته درصد کمی ممکن
است افراد وابستهای باشند ،ولی اکثر
افراد با درمان دارویی یا غیردارویی در
زندگی هیچ مشکلی نخواهد داشت؛
چهبسا افراد بهظاهر سالم ممکن است
در برخورد با مشکالت زندگی عاجز
باشند ،ولی این افراد در زندگی خود
هیچ مشکلی نداشته باشند.

بهعلّت از دست دادن خون و شوک عصبی ممکن است فرد دچار سنکوپ شود و
بیفتد .این بیماری با شرح حال و معاینه از صرع افتراق داده میشود .بعضی موارد در
بیماریهای قلبی یا سکتۀ مغزی -که خون کافی به مغز نمیرسد -ممکن است کاهش
سطح هوشیاری رخ دهد که نباید با صرع اشتباه شود.
بیماریهای دیگری مانند میگرن ممکن است باعث از دست دادن هوشیاری شود؛
همچنین کمبود موا ّد معدنی و تغذیهای میتواند سبب از دست دادن هوشیاری شود.
برخی از ضایعات مغزی مانند عفونتهای مغزی ،تومورهای مغزی و فشار باالی جمجمه
ممکن است بدون ایجاد تش ّنج باعث افت هوشیاری شوند ،ولی گاهی اوقات این موارد
خود باعث تش ّنج میشوند.
درمانهای غیردارویی صرع
انجام ورزش و پیادهروی بهطور غیرمستقیم آمار تش ّنجها را پایین میآورد .برای
جلوگیری از تش ّنج بیمار باید خواب ّ
منظم و کامل داشته باشد (بیخوابی یکی از
اهمیت زیادی
مهمترین عواملی است که باعث تشدید تش ّنج میشود) .به تغذیه هم باید ّ
داده شود و لبنیات ،سبزیجات و پروتئین به مقدار کافی در برنامۀ غذایی گنجانده شود.
جلوگیری از چاقی ،پرخوری ،جلوگیری از استرس و اضطراب بسیار مهم است .در درمان
دارویی با داروهای معمولی حدود  60تا  70درصد بیماران کنترل میشوند و در درصد
کمی نیاز به درمان با چند دارو وجود دارد.
در مجموع حدود  85درصد بیماران تش ّنجی با یک یا چند دارو کنترل میشوند و 15
تا  20درصد موارد ممکن است با مصرف دارو بهخوبی کنترل نشوند و این موارد شامل
بیمارانی میشود که آسیبهای شدید مغزی دارند؛ مث ً
ال در بیماران عقبماندۀ ذهنی و
ناهنجاریهای شدید مغزی مادرزاد.
در مجموع با درمان کامل ،حدود  95درصد بیماران طول عمر طبیعی دارند .ترس
جامعه از این بیماری همیشه بیمورد است .البته درصد کمی ممکن است افراد وابستهای
باشند ،ولی اکثر افراد با درمان دارویی یا غیردارویی در زندگی هیچ مشکلی نخواهد
داشت؛ چهبسا افراد بهظاهر سالم ممکن است در برخورد با مشکالت زندگی عاجز باشند،
ضد صرع ویژهای
ولی این افراد در زندگی خود هیچ مشکلی نداشته باشند .داروهای ّ
وجود دارد که از آنها برای خانمهای بارداری که مبتال به این بیماری هستند ،میتوان
استفاده کرد.
دکتر حسامالدّین اصغرنیا
تخصصی مغز و اعصاب و ستون فقرات
بورد
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،روبهروی پمپ بنزین ،جنب داروخانة دکتر ّ
فخار
تلفن013-33119254 :
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اختالل پانیک
یا

حملۀ هراس

دکتر مجید رازقیان

اختالالت اضطرابی از شایعترین اختالالت روانپزشکی محسوب میشوند که اغلب مزمن و
ناتوانکننده و با عوارض زیاد همرا ه هستند .یکی از این اختالالت اضطرابی ،اختالل پانیک (هراس
یا هول) است که باوجود شایع بودن کمتر شناختهشده است.
اختالل پانیک نوعی حملۀ حا ّد اضطراب شدید است که با احساس مردن یا مرگ ناگهانی همراه
ّ
مشخصی دارد.
است .این حمله بهصورت دورهای از ترس یا ناراحتی شدید است که ابتدا و انتهای
اختالل پانیک معموالً در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع میشود که در کل اختالل مزمنی
شدت حمالت پانیک نوسان دارد؛ گاهی روزی چند بار و گاهی کمتر از ماهی یک بار
است .بسامد و ّ
اتّفاق میافتد.

دالیل اختالل پانیک یا حملۀ هراس
علّت شروع اختالل نامشخّ ص است ولی توارث را یکی از عوامل
زمینهساز بروز اختالالت اضطرابی میدانند .تقریباً نیمی از ّ
کل
بیماران مبتال به اختالل پانیک الاقل یک منسوب مبتال دارند.
بدین ترتیب خطر اختالل پانیک در بستگان درجه اول این
بیماران بیشتر از بستگان سایر بیماران روانپزشکی است .همچنین
دوقلوهای تکتخمکی (مونوزایگوت) نسبت به دوقلوهای دوتخمکی
(دیزایگوت) از نظر ابتال به اختالل پانیک همگامی بیشتری دارند.
در برخی موارد ،میزان بروز وقایع پُر فشار زندگی بهویژه از دست
دادن کسی در ماههای پیش از شروع اختالل پانیک در بیماران
دچار این اختالل بیشتر از افراد عادی است و این بیماران بیشتر
از افراد دیگر از وقایع زندگی خود رنج میبرند .حمالت در اختالل
پانیک غیرمنتظره ،خودبهخود و بدون دلیل مشخّ ص و عودکننده
است .نخستین حمله در اختالل پانیک کام ً
ال خودبهخود است ،ا ّما
حملههای بعدی گاهی به دنبال برآشفتگی ،آسیب هیجانی و حتّی
فعالیت بدنی ممکن است رخ دهد.

عالئم اختالل پانیک یا حملۀ هراس
در طی حملۀ حاد ،عالئم اضطراب شدید مثل احساس ضربان
قلب و تند شدن آن ،لرزش ،احساس ناراحتی یا درد در قفسۀ سینه،
احساس کوتاه شدن تن ّفس یا کم آوردن نفس ،ته ّوع یا ناراحتی
شکمی ،تعریق ،احساس سرگیجه ،منگی یا ضعف ،عدم تعادل ،ترس
از مردن ،احساس کرختی یا سوزنسوزن شدن ،احساس غیرواقعی
بودن جهان و ...رخ میدهد .الزم نیست تمام عالئم ذکرشده در یک
فرد دیده شود ،کافی است بیمار بیش از چهار عالمت را حداقل ذکر
کند.
عالمت روانی عمده و مهم این بیماری ترس بیشاز حد و احساس
قریبالوقوع بودن مرگ و نابودی است« :دارم میمیرم ،دارم سکته
میکنم و .» ...ممکن است فرد دچار سردرگمیشود و نتواند تمرکز
کند .در بیشتر موارد به دلیل عالئم جسمی و روانی ذکرشده ،بیماران
به اورژانسها بهویژه اورژانسهای قلب یا داخلی مراجعه میکنند.
حملهها بیشتر اوقات بیست تا سی دقیقه و لزوماً بیش از یک ساعت
طول میکشد .در فاصلۀ حمالت بیمار از اینکه نکند حملۀ دیگری
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به سراغش آید ،دچار اضطراب انتظار میشود.
بهعالوه در فاصلۀ بین حمالت بیمار نگران
ماهیت حمله است ،بهطوریکه ممکن است
فکر کند دچار بیماریای شده که پزشکان
تشخیص نمیدهند ،یا اینکه دارد روانی میشود
و کنترل خود را از دست میدهد.
بازار هراسی (آگورافوبیا)
در برخی موارد اختالل پانیک ،بیمار دچار
بازار هراسی (آگورافوبیا) میشود .این بیماران
از هرگونه موقعیتی که در آن بهدستآوردن
کمک مشکل باشد ،سرسختانه دوری کنند .در
فضاهای سربسته مثل آسانسور یا وسایل نقلیۀ
دربسته و شلوغ مثل مترو ،اتوبوس و هواپیما
یا خیابانها و مغازههای شلوغ باید یک نفر
همراه آنان باشد و در برخی موارد بیمار فقط
در اطراف مراکز درمانی و اورژانسها رفتوآمد
میکند تا اگر حمله به او دست داد ،دسترسی
سریع به درمان داشته باشد .در موارد شدید
بیمار از خانه بیرون نمیرود و از تنها ماندن در
خانه هم اجتناب میکند.
روش درمان حمالت پانیک
در چهل تا هشتاد درصد موارد ،افسردگی هم
به مشکالت بیماران افزوده میشود .در نهایت
عملکرد شغلی ،تحصیلی ،اجتماعی و روابط
آنان با خانواده و دیگران مختل میشود .بیشتر
بیماران اگر درمان شوند بهبود چشمگیری در

عالئم پیدا میکنند .درمان مؤثّر شامل دارودرمانی و درمان شناختی  -رفتاری است.
معموالً در شروع درمان ،روانپزشک یک داروی بنزودیازپین و یک داروی سروتونرژیک
تجویز کرده و بعد بهتدریج بنزودیازپین را بعد از چند هفته قطع میکند.
(باتوجه
درمان دارویی از زمانی که اثرگذار شد و عالئم کاهش یافتند ،باید چند ماه
ّ
به شرایط هر بیمار بین هشت تا دوازده ماه) ادامه یابد .در کنار درمان دارویی ،شناخت
درمانی بهصورت نشان دادن اعتقادات نادرست بیمار به وی و دادن ّ
اطالعات صحیح در
مورد حملۀ پانیک و رفتار درمانی بهویژه آموزش آرامسازی( )Relaxationو تمرینهای
تن ّفسی به بهبودی بیشتر بیمار کمک میکند .ترکیب دارودرمانی با درمانهای شناختی
یا رفتاری مؤثّرتر از هر رویکرد بهتنهایی است.
دکتر مجید رازقیان
متخصص اعصاب و روان
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،کوچه عسگری ،مجتمع پزشکی بوسار ،طبقۀ نهم ،واحد 18
تلفن013-32110814 :

استرس موها را سفید میکند!
ایرنا :نتایج یک تحقیق علمی برای نخستین بار نقش استرس در سفیدی زودرس موها را ثابت کرد .این پدیده ناشی از آسیبی است که هورمونی
که درنتیجۀ استرس ترشّ ح میشود به سلولهای بنیادی عامل رنگ مو وارد میکند.
موی افراد بهطور معمول پس از  ۳۰سالگی شروع به سفید شدن میکند و تا
 ۵۰سالگی نیمی از موها سفید میشوند .سفیدی زودرس مو ـ که در نوجوانی روی
میدهد ـ نیز عمدتاً ریشۀ ژنتیکی دارد ،ا ّما آیا اینکه استرس میتواند باعث تغییر
رنگ مو شود یا خیر ،سالهاست که ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است.
حال تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه هاروارد بر روی موشهای
آزمایشگاهی نشان میدهد که هورمون نوراپینفرین ـ که وقتی بدن در موقعیت
جنگ یا گریز قرار میگیرد ،ترشّ ح میشود ـ عامل سفیدی موی ناشی از استرس
است.
نوراپینفرین تحت استرس شدید در خون آزاد میشود ،ضربان قلب را باال
میبرد و بدن را برای واکنش در برابر یک تهدید آماده میکند؛ ا ّما ظاهرا ً آزاد شدن
این هورمون به سلولهای بنیادی مالنوسیت یعنی سلولهای تولیدکنندۀ رنگدانه
ـ که مو رنگ خود را از آنها میگیرد ـ نیز آسیب میرساند و با این کار باعث
سفید شدن غیرقابل بازگشت تار موها میشود .گزارش کامل این پژوهش در مجلّۀ
 Natureمنتشر شده است.
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بهترین
ِ
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ّ
ترشحات سینوس

ترشح میکنند تا گلو ،بینی و راههای هوایی را مرطوب کنند .همیشه ّ
سینوسهای سالم موکوس ّ
ترشحات
سینوسها از پشت حلق به معده میریزند .در بعضی از موارد این ّ
ترشحات زیاد میشوند و حتّی ممکن است
دردناک و آزارنده باشند .درمانهای خانگی بسیاری برای ّ
ترشحات سینوس وجود دارند ،ازجمله؛ روغنها،
بخور درمانی ،آب خوردن و پرهیز از بیآبی ،شستوشوی بینی و. ...

دکتر بابک قلعهباغی

ّ
ترشحات سینوس
علل افزایش
 آلرژیها
 خشکی هوا
 کمآبی بدن
 عفونتهای سینوسی
 سرماخوردگی و آنفلوانزا
 تغییرات آبوهوا
برای مقابله با ّ
ترشحات سینوس بهتر است که:
 oآب کافی بنوشید
 oاز یک مرطوبکنندۀ محیط اتاق استفاده کنید
 oشبها زیر سرتان را بلندتر بگذارید.
ترشّ ح بیش از حد آزارنده است و میتواند عامل خطری برای
عفونت ریه باشد.
ّ
ترشحات سینوس
درمانهای طبیعی برای کاهش
شدت کم)،
اگر ترشّ حات سینوس آزارنده هستند (ولی با ّ

درمانهای خانگی معموالً کمککنندهاند .درمان علل زمینهای
ازجمله حذف تماس با موا ّد آلرژیزا میتواند در بهبود عالئم و
پیشگیری از بازگشت آن مؤثّر باشد .موارد زیر نیز میتواند در کاهش
عالئم آزارندۀ ترشّ حات سینوسی کمککننده باشد:
روغنها
روغنها در موارد احتقان بینی و احساس فشار سینوس کمککننده
هستند .عصارههای فلفل و اکالیپتوس میتوانند در سرماخوردگی و
سرفه مؤثّر باشند .میتوان از مالش این عصارهها روی قفسۀ سینه
یا استشمام بوی آنها در اتاق خواب استفاده کرد .اگرچه بعضی از
دهانشویهها ممکن است حاوی این عصارهها باشند ،ولی میتوانند
سمی باشند؛ بنابراین از مصرف
سبب تحریک لثهها شوند و حتّی ّ
خوراکی آنها بپرهیزید.
بخور درمانی
خلط غلیظ اغلب سبب ترشّ حات سینوسی آزارنده میشود .بخار
میتواند خلط را رقیق ،جریان آن را راحتتر و سرفه را کم کند،
همچنین فشار و سختی تن ّفس را کاهش میدهد.
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آب خوردن و پرهیز از بیآبی
کاهش آب بدن میتواند سبب ترشّ ح دردناک سینوسی شود.
نوشیدن آب و پرهیز از کافئین کمک میکند تا:
 مایعات بدن جایگزین شوند.
 از بیآبی بیشتر جلوگیری میکند.
 خلط را رقیق و خروج آن را تسهیل میکند.
 هوای سرد و خشک هم سبب خشکی راههای هوایی میشود.
شستوشوی بینی
شستوشودهندههای بینی وسیلههایی هستند که به تمیز شدن
بینی و سینوسها کمک میکنند .شستوشوی بینی همچنین
سبب مرطوبشدن بینی و سینوسها میشود و با اثر خشکی هوا
مقابله میکند .قوریهای شستوشودهندۀ بینی از رایجترین ابزار
شستوشو هستند .استفاده از آنها بهبود عفونتهای سینوسی را
تسریع میکند .برای شستوشوی بینی حتماً از آب جوشیدۀ ولرم
استفاده کنید و از مصرف مستقیم آب شیر بپرهیزید.
مرطوبکنندهها
سینوسها بهراحتی در آبوهوای سرد و خشک دچار خشکی
میشوند و این مسئله سبب درد و احتقان میشود .مرطوبکنندهها
رطوبت هوا را نگه میدارند و اثر آب و هوای سرد و خشک را کاهش
میدهند .استفاده از یک مرطوبکننده در اتاق خواب در طول شب
کمککننده است .همچنین میتوانید چند قطره از عصارۀ فلفل یا
اکالیپتوس را در آب مخزن مرطوبکننده بچکانید.
درمانهای گیاهی
بعضی از ترکیبات گیاهی دورۀ سرماخوردگی مانند ،ترشّ حات
نامطلوب پشت حلق را کاهش میدهند .تاکنون پژوهشها در مورد
اثربخشی این محصوالت نتیجهبخش نبوده است .درمانهای گیاهی
معموالً مضر نیستند ،بااینحال باید مراقب آثار مضر آنها بود .پیش
از مصرف داروهای گیاهی با پزشک مشورت کنید و در صورت
مشاهدۀ هرگونه عوارض مصرف آن را متو ّقف کنید.
ّ
ترشحات سینوس
درمانهای دارویی برای کاهش

ضد احتقانها ،که خلط را رقیق میکنند تا راحتتر تخلیه
ّ
شود.
 آنتیهیستامینها ،وقتی که آلرژیها سبب عالئم ترشّ ح
میشوند.
ضد احتقانهای بینی سبب تخفیف مو ّقت میشوند ،ولی میتوانند
ّ
اعتیادآور باشند؛ بنابراین پیش از مصرف آنها باید با یک پزشک
مشورت کنید.
ّ
ترشحات سینوسی
درمان علل زمینهای
درمان درست عالئم ترشّ حات سینوس وابسته به تشخیص علّت
آن است که اغلب سرماخوردگی است .سرماخوردگیها معموالً علّت
ویروسی دارند که خودبهخود خوب میشوند و نیازی به آنتیبیوتیک
ضد
نیست .اگر آنفلوانزا سبب ترشّ حات آزارنده باشد ،داروهای ّ
ویروس ممکن است بهبود را تسریع کنند ،ا ّما این داروها زمانی
مؤثّرند که در چند روز اول شروع عالئم مصرف شوند .داروهای
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ان درست عالئم ت ّ
رشحات
درم
سته به تشخیص علّت آن
سینوس واب
اغلب سرماخوردگی است.
است که
ال علّت ویروسی
یها معمو ً
سرماخوردگ 
خودبهخود خوب میشوند و
دارند که
وتیک نیست .اگر آنفلوانزا
نیازی به آنتیبی
ّ ت آزارنده باشد ،داروهای
سبب ترشحا
مکن است بهبود را تسریع
ضد ویروس م
ّ
روها زمانی مؤثّرند که در
کنند ،ا ّما این دا
شروع عالئم مصرف شوند.
چند روز اول

ضد ویروسی فقط با نسخۀ پزشک قابل دسترس است؛ بنابراین در
ّ
صورت بروز عالئم آنفلوانزا نیاز به مراجعۀ پزشکی دارید.
اگر عفونت باکتریایی سینوس سبب عالئم ترشّ ح سینوس باشد،
آنتیبیوتیکها ممکن است به پاک شدن عفونت کمک کنند .اگر
یک واکنش آلرژیک زمینهساز باشد ،شاید در مواردی آزمایش
تشخیصی آلرژی الزم باشد تا به تشخیص رسید.
سینوزیت مزمن هم ممکن است سبب ترشّ حات آزارندۀ سینوس
باشد .آنتیبیوتیکها و داروهای کورتیکواستروئیدی ممکن است
کمک کنند ،ا ّما اگر سینوزیت سبب انسداد شده باشد ،ممکن است
جراحی باشد.
نیاز به ّ
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟
وقتی که ترشّ حات سینوسی آزارنده میشوند و بیش از یک هفته
طول میکشد ،ممکن است فرد دچار عفونت شده باشد ،یا مورد
دیگری باشد که نیازمند مراجعۀ پزشکی است .همچنین در موارد
زیر بهتر است به پزشک مراجعه کنید:
 تب همراه با ترشّ حات سینوس
 احساس درد و فشار شدید سینوسها
 مشکل تن ّفس که میتواند دلیل عفونت ریوی باشد
 در بیمار با نقص سیستم ایمنی و عالئم عفونت سینوس
 در شیرخوار زیر سه ماه که گرفتگی بینی و مشکل تن ّفس دارد.
ناراحتی اندک ناشی از ترشّ حات سینوس معموالً نشانهای از
جدی نیست.
مشکل ّ
دکتر بابک قلعهباغی
تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،پشت مخابرات ،خیابان  ،83ساختمان
یاشار ،طبقۀ اول تلفن013-32124127 :

www.iranallergy.com
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مدت
آسیبهای
نشستن طوالنی ّ
ِ

دکتر علیرضا مقتدری

چه یک روز کاری طوالنی در مطب باشد و چه نشستن شبانه پای مجموعههای تلویزیونی محبوب،
مدت زمان زیادی است که نشستهاید و این
یا بازی کردن پای رایانه ،خیلی زود
متوجه میشوید ّ
ّ
مدت برای روزهای
مدت تأثیر بدی روی بدن شما خواهد داشت .نشستن طوالنی ّ
نشستن طوالنی ّ
متوالی ممکن است در ظاهر چندان خطرناک بهنظر نرسد ،ا ّما درواقع مشکل بزرگی را برای بدن
شما ایجاد میکند .شاید بعد از خواندن این مقاله با ترس و بهسرعت از صندلی یا مبل جدا شوید
مدت بهتدریج شما را
و سعی کنید در زندگی روزمرۀ خود کمی ف ّعالتر باشید .نشستن طوالنی ّ
خواهد کشت؛ البته کارهای بسیاری میتوانید برای جلوگیری از این موضوع انجام دهید .در ادامۀ
ت در گذر زمان برای بدن شما رقم خواهد زد
مد 
این مطلب شما را با اتّفاقاتی که نشستن طوالنی ّ
آشنا میکنیم.

تغییر شکل ستون فقرات
تحقیقات علمی نشان میدهد که در بسیاری از کشورها هر نفر
روزی چهارده ساعت را در حالت نشسته خواهد گذراند .براساس این
تحقیقات و به گفتۀ برخی از کارشناسان ،نشستن یک حالت کام ً
ال
غیرطبیعی برای بدن است و ساختار بدن انسان طوری تکامل یافته
مدت سازگار نیست .ستون فقرات انسان در
که با نشستن طوالنی ّ
حالت طبیعی  Sشکل قرار دارد و برای این موضوع نیز یک دلیل
خاص وجود دارد و آن هم این است که در مقابل تغییر شکل مقاومت
داشته باشد؛ ا ّما در حالت نشسته شکل ستون فقرات به حرف C
شباهت بیشتری پیدا میکند .وقتی که شخصی قوز میکند ،عضالت
شــکم ضعیفتر میشود و بدون تمرینهای بدنی ّ
منظم نمیتواند
شکل طبیعی بدن را حفظ کند.
وقتی که در حالت نشسته قرار دارید ،این تغییر شکل و فشار به
لگن خاصره و مهرههای گردن منتقل میشود و بدین ترتیب فشار
روی دیسکهای گردن نیز افزایش مییابد .از اینرو فشارهای متغیر

بر ستون فقرات میتواند به گیر افتادن مهرههای گردن منجر شود
که در ادامه کاهش جریان خون به مغز را در پی خواهد داشت؛
بنابراین شخص دچار سردرد و تاری دید خواهد شد .ستون فقرات
درواقع چهارچوبی برای نگهداری تمامی ارگانهای داخلی بدن
است .به همین دلیل بسیار مهم است که آن را صاف نگه داشته تا
فشار دائمی زیادی روی آن قرار نداشته باشد.
سیستم قلبی -عروقی
مدت و داشتن سبک
ی
طوالن
نشستن
یکی از مهمترین عواقب
ّ
تحرک ،خطر بیماریهای قلبی -عروقی مانند فشار خون
زندگی کم ّ
شدت باعث
مزمن و ضعف قلب است .چنین سبکی از زندگی به ّ
کاهش قدرت عضالت میشود ،سیستم گردش خون را دچار نقص
تحرک کافی یکی از
میکند و به رگها صدمه میزند .نداشتن ّ
دالیل اصلی و اولیۀ تصلب شرایین است؛ همچنین نشستنهای
مدت و عدم توازن میان مقدار اکسیژن دریافتی و مصرفی
طوالنی ّ
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باعث میشود که قلب اکسیژن کافی دریافت نکند و ضربان قلب
شدت افزایش یابد .تحقیقات گستردهای که روی  ۱۷٫۰۰۰نفر
به ّ
باالی سیزده سال انجام گرفته نشان داده که خطر مرگ درنتیجۀ
تحرک ۵۴ ،درصد
حمالت قلبی در افراد دارای سبک زندگی کم ّ
تحرک فیزیکی کافی دارند.
بیشتر از کسانی است که ّ
رگهای واریسی
مدت زمان زیادی را در روز پشت میز مینشینند از
پزشکانی که ّ
جریان خون نامناسب و ناکافی در قسمت پایینتنۀ بدن خود رنج
خواهند برد که به ایجاد رگهای واریسی منجر میشود .اگرچه
هر دو جنس میتوانند به بیماری رگهای واریسی مبتال شوند،
ا ّما این بیماری معموالً بیشتر در زنان رخ میدهد .واریسی شدن
تحرکی نیز
رگها معموالً ارثی است ،ا ّما نشستن طوالنی ّ
مدت و بی ّ
در حالتی که پاهایتان را روی هم بیندازید ،سهم زیادی در ابتال به
این بیماری خواهد داشت .چنین حالتی از نشستن باعث میشود
فشار به دیوارۀ رگها وارد شده و سبب بسته شدن آنها و در ادامه
منجر به انعقاد خون در بخشهایی از پا شود .جریان خون ضعیف
شــدت خطرناک است ،زیرا میتواند به رسـوب
و نامناسب نیز به ّ
شدن در رگها منجر شـود .این گرفتگیها بهراحتی میتواند
رگهای خونی حیاتی در قلب ،ریه و حتّی مغز را مسدود کند که با
سکتههای قلبی و مغزی همراه است.
چاقی
مدت و داشتن سبک
افزایش وزن یکی از عواقب نشستن طوالنی ّ
مدت طوالنی در حالت
تحرک است .وقتی که برای ّ
زندگی کم ّ
نشسته بهسرمیبرید ،متابولیسم بدن کاهش مییابد ،کالری کمتری
میسوزانید و کالریهای اضافه به صورت چربی ذخیره میشود.
به محض اینکه شخصی در حالت نشسته قرار میگیرد ،فرآیند
چربیسوزی در بدن  ۹۰درصد کاهش مییابد ،سطح انسولین نیز
کاهش یافته و فشار خون افزایــش پیدا میکند .در طول پنجاه
سال گذشته شغلها طوری تغییر کردهاند که اکثرا ً باید پشت میز و
در حالت نشسته انجام گیرند که به معنای کاهش زمان کالریسوزی
مدت زمان زیادی را در حالت
است .اگر کار شما هم طوری است که ّ
نشسته بهسرمیبرید ،باید بدانید که در حالت ایستاده  ۳۵درصد
کالری بیشتری نسبت به حالت نشسته خواهید سوزاند.
عضالت و استخوانها
تحرک بدنی میتواند باعث کاهش
قوز کردن پیدرپی بدون ّ
قدرت و حجم عضالت شود و آنها را شل کند .در صورت نشستن
مدت بیشترین آسیب به عضالت شکم و تهیگاهی شما وارد
طوالنی ّ
میشود ،ا ّما ماهیچهها تنها اندامهایی نیستند که در اثر داشتن
تحرک آسیب میبینند؛ یکی دیگر از
سبک زندگی نشسته و کم ّ
مدت پشت میز ابتال به پوکی استخوان
عوارض نشستن طوالنی ّ
تحمل
است؛ اگرچه استخوانها در حالت نشسته کار سختی برای ّ
وزن بدن ندارند ،ا ّما با گذشت زمان قدرت و استحکام خود را از
دست میدهند و بسیار شکنندهتر و منفذدارتر خواهند شد.
سیستم گوارشی
غدۀ پانکراس مسئولیت تأمین مقدار کافی انسولین برای تبدیل
کردن کربوهیدرات به گلوکز را برعهده دارد .با وجود این ،سلولهای
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هر دو جن
س میتوانند به بیم
ار
ی
ر

گ
ها
ی
وا
م
ریسی
بتال شوندّ ،
اما این بیماری معمو ً
ر
خ
ال بیشتر در زنان
م
یده
د .واریسی شدن
ر
گ

ها
مع
ً
مو
ال
ارثی
استّ ،
اما نشستن طوالنی
م ّدت و بیت ّ
حرکی نیز در
حالتی که پاهای
تان را روی هم بین
دا
زی
د،
سه
م
زی
ادی
در ابتال به این بیمار
ی خواهد داشت.

ماهیچههای کمفعالیت به مقدار بسیار کمتری انسولین نیاز دارند،
درحالیکه پانکراس روزانه در مقداری معین به تولید این هورمون
حیاتی ادامه میدهد .در پژوهشی که در سال  ۲۰۱۱انجام گرفت،
مشخّ ص شد که تنها یک روز نشستن نیز میتواند کاهش مصرف
انسولین سلولها را در پی داشته باشد .درنتیجه بهتدریج شرایط
برای دیابت و بیماریهای دیگر گوارشی آماده میشود .سبک
تحرک میتواند به بیماریهای گوارشی ناخوشایندی
زندگی کم ّ
مانند یبوست یا هموروئید نیز منجر شود.
پیر شدن
تحرک یا
کاهش
از
ناشی
های
گ
مر
روی
گرفته
م
انجا
های
پژوهش
ّ
زندگی یکنواخت نشان داده که از  ۵٫۳میلیون مرگ در سال در اثر
این سبک زندگی ،بیش از  ۵میلیون مورد در اثر مشکالت سیگار
کشـیدن ایجاد میشوند .تلومرها که در انتهای کروموزومها قرار
دارند ،از این کروموزومها در برابر انواع آسیبها مراقبت میکنند.
این اجزا در طی عمر بهتدریج کوتاهتر میشوند .تحقیقات نشان
تحرک سرعت
داده که نشستنهای طوالنی ّ
مدت و سبک زندگی بی ّ
کوتاه شدن تلومرها را افـزایش میدهد که فرآیند پیری را در ادامه
تســریع میبخشد .هرچند نشستن احساس راحتی بیشتری به
انسان میدهد ،ا ّما به یاد داشته باشید که هر ساعت نشستن بیشتر
مدت دو ساعت است.
به منزلۀ کوتاه شدن عمر شما به ّ
استرس و اضطراب ذهنی
تحرک میتواند تأثیر منفی زیادی روی سالمت
سبک زندگی بی ّ
ذهنی شما داشته باشد؛ زیرا این موضوع باعث بروز افسردگی و
اضطراب در شــما خواهد شد .صندلیها به جزیرهای مملو از
تنهایی و انزوا تبدیل میشوند .براساس تحقیقات انجامگرفته،
مدت و دائمی باعث کاهش هورمون آندروفین در
نشستن طوالنی ّ
تحرک بدنی افزایش مییابد.
شدن
زیاد
با
آن
مقدار
بدن میشود که
ّ
ّ
تحرک بدنی مناسب و منظم سبب بهبود خلقوخو و حالت
ورزش و ّ
روحی شما شده و باعث آرامش بدنتان خواهد شد .همچنین این
موضوع خودباوری و اعتماد به نفس شما را افزایش میدهد .ف ّعالیت
بدنی روی تولید هورمون سروتونین در بدن تأثیر مثبت داشته که
خود مانع از مسائلی میشود که به اضطراب ،مشکالت حافظه و
کماشتهایی منجر میشوند.
دکتر علیرضا مقتدری
تخصصی
متخصص طب فیزیکی و الکترودیاگنوز ،فلوشیپ فوق
ّ
ّ
اینترونشنال درد
نشانی :اصفهان ،خیابان شمسآبادی ،ساختمان قصر نور ،واحد 305
تلفن031 -32240068 :

www.drmoghtaderi.org

www.drmoghtaderi.ir
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نکاتی برای تشخیص
غیرسمی
سمی از مار
ّ
مار ّ

رویارویی با مار و ترس از مارگزیدگی
بسیار رایج است .بهترین راه برای کاهش
خطر برخورد با مارها و گزش آنها،
شناختن مارهاست .انواع گوناگونی از
مارها در جهان و ایران یافت میشوند و در
غیرسمی
سمی و
ّ
استان ما گیالن هم انواع ّ
آن وجود دارد .از مارهای خطرناک جهان
میتوان مار تایپان استرالیا ،شاه کبرای
دکتر کاوه ماهوتی زرعی آسیا ،مامبای سیاه آفریقا و مار زنگی
امریکا را نام برد.
سمی نیستند.
مارهای بسیار بزرگ مانند پیتون ،بوآ و آناکوندا ّ
مارها معموالً یک روز غذا میخورند و  ۱۵روز آن را گوارش میکنند؛
در شب و تاریکی شکار میکنند و در آن هنگام ف ّعالیت دارند و از
شلوغی و سروصدا دوری میکنند .میزان خطر زهر مار نهتنها به نوع
مار ،بلکه به ّ
زهردان
محل گزش و میزان تزریق زهر بستگی دارد .اگر
ِ
مار بهعلّت شکار پیشین خالی باشد ،خطر کمتری دارد.
غیرسمی تقسیم میشوند.
سمی و
ّ
سمی ،نیمه ّ
مارها به سه دستۀ ّ
سمی است.
آن
نوع
۲۰
که
شده
شناخته
در ایران  ۷۰نوع مار
ّ
سمیترین مارهای ایران ،افعی قفقازی ،افعی زنجانی ،افعی شاخدار
ّ
(لطیفی) ،جعفری ،کفچه مار و گرزه مار هستند که در جنگلها،
مزارع ،کشتزارها ،گندمزارها ،کوهها ،صخرهها و زیر سنگها زندگی
میکنند و از انسان معموالً دوری میکنند؛ مث ً
ال افعی شاخدار
خجالتی است و از جمعیت انسانی دور میماند و به منازل نزدیک
سمیترین مار ایران احتماالً جعفری است که از رتیل
نمیشودّ .
و عقرب و مارمولک تغذیه میکند و تا یک متر رشد میکند .مار
جعفری در شنزارها ،سنگها و صخرهها ،خاکرس و بوتهزارها پیدا
میشود و از پهلو به شکل حلقهحلقه حرکت میکند.
گرزهمار را باید بزرگترین و خطرناکترین مار ایران دانست که
تا  2متر هم میرسد و در بعضی مناطق کفچهمار خطرناکتر است.
در ایران ماری که انسان را دنبال کند دیده نشده است.

سمی س ِر مثلثی و مردمک چشم عمودی دارند .این مارها
مارهای ّ
معموالً دم کوتاهی دارند و توان تعقیب طوالنی ندارند؛ البته این
قانون همیشگی نیست و کفچه مار یا همان مار کبری در حالت
غیرسمی هستند و در هنگام احساس خطر
عادی مانند مارهای
ّ
سمی را پیدا میکنند.
ویژگیهای مارهای ّ
سمی از هنگامیکه به دنیا میآیند ،توان نیش زدن
ّ
بچه مارهای ّ
سمی نیش میزند ،جای دو سوراخ ریز معلوم
دارند .هنگامیکه مار ّ
است که گاهی از آن خون یا خونابه نیز ممکن است خارج شود.
غیرسمی بهصورت جای آرواره و دندانها است و
جای نیش مارهای
ّ
چهار ردیف دندانی بهصورت دو قوس کمانی دیده میشود .مارهای
غیرسمی س ِر گرد دارند و از قطر میانی تا انتهای دم باریکتر میشود.
ّ
سمی چابکترند ،ولی به انسان آسیبی نمیرسانند
آنها از مارهای ّ
و با حرکت مارپیچ و مستقیم حرکت میکنند .مارهای آبی شمال
سمی و خطرناکاند.
کشور
غیرسمیاند ،ا ّما مارهای آبی جنوب ّ
ّ
قدرت پرش مارها معموالً تا یکسوم طولشان است .مارها معموالً
حس نزدیک شدن انسان دور میشوند .محلهایی مانند
خودشان با ّ
فرودگاهها ،پارکها و ادارات آب و فاضالب محلهای مناسبی برای
دیده شدن مارها هستند؛ مانند پارک پردیسان تهران.
کمغذایی ،بارندگی و خیس شدن زمین میتواند باعث خروج
مارها از النهشانشود .در تهران افعی قفقازی ،افعی البرزی ،دماوندی
و گرزه مار دیده میشود ،ولی افعی زنجانی کم است .مارهای تهران
بیشتر در شهریار و جنوب کرج دیده میشود .اگر به هر دلیلی با مار
در مناطق مسکونی روبهرو شدید ،بهترین کار دوری از آن و تماس با
آتشنشانی است تا با ابزار ویژه آنها را بگیرند.
سمی هم ممکن است رفتار تهاجمی از
مارهای
غیرسمی و نیمه ّ
ّ
خود نشان دهند تا مهاجم را بترسانند .مارها در کل برای کنترل
حشرات ،پرندگان ،جوندگان ،مارمولک ،آفات گیاهی و حفظ تعادل
طبیعت مؤثّرند.
در برخی از مناطق برای جلوگیری از رویارویی با مارها از کوبیدۀ
سیر ،تنباکو و پیاز استفاده میشود .گزش مارهای گروه آالپیده
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مانند کفچ ه مار و مار کبری ،سستی،
خوابآلودگی ،فلج حلق ،خونریزی،
هموراژی ،اختالل دستگاه تن ّفسی و شوک
ایجاد میکند .در صورت عدم درمان ،مرگ
مدت یک ساعت فرا میرسد .در گزش
در ّ
افعیها ،هموگلوبینوری ،ادرار خونی ،عدم
انعقاد ،درد شدید جای نیش ،راشهای
پوستی و افزایش هموگلوبین دیده میشود و
مرگ را در صورت عدم درمان به دنبال دارد.
در اردیبهشت  ۹۷یک عدد گرزه مار با
طول بیشتر از یک متر از روستایی در تالش
تحویل محیط زیست شد .این ما ِر بسیار
خطرناک تا  ۱۶۸سانت رشد میکند و ُد ِم
انواع بالغ آن به  ۲۰سانت میرسد .گرزه
مار س ِر مثلثی و پوزۀ گرد داشته و در گردن
پولکهای ریز و مردمک عمودی دارد .این
مار عالوه بر بیشتر نقاط ایران ،در گیالن و
مازندران و گلستان هم یافت میشود .رنگ
آن خاکستری روشن تا تیره است و طرحهای
گوناگونی بر بدن دارد .خالهای گرد کامل یا
ناقص قرمز ِآجری تا زر ِد زیتونی روی بدن
ِ
گرزه مار وجود دارد و از موشها و پرندگان
کوچک ،مانند گنجشک و تخم پرندگان
تغذیه میکند.
مار شاخدار بسیار خجالتی و در عین حال
عصبانی است .این مار با کوچکترین ترس
حمله میکند و هر نقطهای از بدن را میگزد.
در شمال کشور به فراوانی ماری به نام
کولیف ،کرون ،کرلو ،کندیل (به مازنی) دیده
میشود .این مار فلس سخت دارد و از سیاه تا
قهوهای روشن متغیر است و حدودا ً نیم متر
درازا دارد .بیآزار است ،گاز نمیگیرد و نیش
ندارد ،بیشتر گیاهخوار است و تا اندازهای
گوشتخواری هم دارد .صدایی ندارد و
نمیشنود و بیشتر از باقال و اینگونه نباتات
تغذیه میکند .مار آبجیرلنتی ،قورباقهها را
شکار میکند .مار لوس یا لوس مار ،مارمولکی
بیآزار است و در طول تکامل دست و پایش
سمی
از بین رفته است .از مارهای نیمه ّ
ایران ـ که چند نمونه در گیالن هم هست
ـ میتوانیم از سوسن مار ،افعی سوسن ،افعی
پلنگی ،تیر مار ،تیر مار خراسانی و یله مار
نام ببریم.
مارهای غیرس ّمی ایران
غیرسمی مانند مار آبی ،مار
مارهای
ّ
چلییر ،مار آتشی ،قمچه مار ،مار قیطانی ،مار
خاردار ،مار پلنگی ،مار شتری ،مار گورخری،
مار درفشی ،گرگ مار ،مار سرسیاه ،و تیرک
مار است .در گیالن نیز میتوان به مارهای

مار جعفری

مار کرلو
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کفچه مار

معمو ً
ال مارها هنگامیکه احساس میکنند انسانی نزدیک میشود دور
میشوند .بهترین روش برای دوری از نیش مار در هر ناحیه ،شناخت
ّ
محل احتمالی مارها از آنها دوری
مارهای آن منطقه است تا با شناخت
کرد.

سمی امامزادههاشم ،رستمآباد ،رودبار ،تارم ،منجیل ،لوشان و شفارود اشاره کرد.
ّ
معموالً مارها هنگامیکه احساس میکنند انسانی نزدیک میشود دور میشوند .بهترین
روش برای دوری از نیش مار در هر ناحیه ،شناخت مارهای آن منطقه است تا با شناخت
ّ
محل احتمالی مارها از آنها دوری کرد .میتوان با چوب یا وسیلۀ مشابهای سروصدا کرد
تا مارها دور شوند.
پاها را روی زمین نکشید تا ناخواسته ماری آزرده نشود .پاها را بلند کنید و گامبهگام
جلو بروید و زیر پا را نگاه کنید .در جاهایی که مار بیشتر دیده میشود از زنگوله برای دور
کردن مارها استفاده میشود .استفاده از چکمه ،پوتین ساقدار و گتر بسیار سودمند است.
مارها معموالً دست و پا را نیش میزنند .با دیدن مار بهترین کار دور شدن از آن است و از
ماجراجویی و تالش برای گرفتن یا کشتن مار باید دوری کرد.
سمی خطرناک هم وجود
مارهای
غیرسمیاند ،ولی
در گیالن با وجود اینکه بیشتر مارها
ّ
ّ
سمی ایران ،بخش مربوط به گیالن دارای مارهای گوناگونی بود و
دارد .در نمایشگاه مارهای ّ
بهراستی باید در مناطق کوهستانی و سنگالخ احتیاط کرد ،بهویژه در مناطقی از گیالن که
نزدیک استانهای قزوین و زنجان هستند د ّقت بیشتری باید ب ه عمل آورد.
در برزیل جزیرهای وجود دارد که به جزیرۀ مارها معروف است و به اندازهای در آن مارهای
خطرناک وجود دارد که رفتن به آنجا جسارت میخواهد .در آفریقا نیز مار بسیار تندخو و
عصبانیای وجود دارد که نام آن مامبای سیاه است ،علّت این نامگذاری رنگ سیاه داخل
دهانش است .این مار تا حدود  ۳متر رشد میکند ،بسیار سریع است و تا  ۵.۴متر بر ثانیه
هم سرعت میگیرد؛ شاید سریعترین مار جهان باشد .نیش این مار میتواند تا  ۲۰دقیقه
منجر به مرگ شود.
مار تایپان استرالیا را کشندهترین مار جهان میدانند .زهر آن از زهر شاه کبری بهمراتب
کشندهتر است و تا  ۴۵دقیقه مصدوم را میکشد .این مار تا  2.5متر رشد میکند و در هر
بار نیش زدن به اندازهای زهر ترشّ ح میکند که صد مرد بالغ را میتواند بکشد.
دکتر کاوه ماهوتی زرعی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
ّ
نشانی :رشت ،بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
تلفن013-33565011-19 :
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بیماری ُرزاسه

بیماری ُرزاسه

بیماری ُرزاسه
ُرزاسه یک بیماری نسبتاً شایع پوست
است که خیلی از اوقات با آکنه اشتباه
میشود .رزاسه افراد روشنپوست و بین
سن سی تا پنجاه سال را بیشتر مبتال
ّ
میکند ،ا ّما در سایر سنین و در تمام
نژادها نیز ممکن است دیده شود .رزاسه
با تمايل به برافروختگي و قرمزي صورت
شروع ميشود و با پيشرفت بيماري
بهصورت قرمزي دائمي قسمت مياني
دکتر امید زرگری
صورت -كه بهتدريج گونهها ،پيشاني ،بينی و چانه را نيز گرفتار
میكند -ديده میشود .با استقرار بيماري ،عروق خوني ظريفی روي
مناطق قرمزرنگ پديدار میشوند که تالنژکتازی نامیده میشوند.
برخالف آکنه ،در رزاسه دانههاي سرسياه (کومدون) ديده نمیشود.
در مراحل ابتدايي بيماري ممکن است دورههای عود و بهبودي
خودبهخود رخ دهد ،ا ّما بهتدریج قرمزی (اریتم) بیشتر میشود و
حالت پایدار پیدا میکند و ضایعات التهابی هم ممکن است اضافه
شوند.
معموالً رزاسه بیشتر از نظر ظاهری برای بیمار مشکل ایجاد
میکند؛ هرچند گاهی اوقات در جریان بیماری رزاسه ،چشمها
هم مبتال میشوند که اگر درمان نشود ،ممکن است به مشکالت
جدیتری منجر شود.
ّ
علّت بیماری رزاسه بهخوبی مشخّ ص نیست .افزایش پپتیدهای
تجمع سلولهای
آنتیمیکروبیال مانند کاتلیسیدین و به دنبال آن ّ
التهابی و اتّساع عروق ازجمله فرضیههای مطرح هستند .همچنین
وجود مایتهایی مانند دمودکس در برخی موارد رزاسه عامل اصلی
بهشمار میرود.
مواردي كه بيماران مبتال به رزاسه بايد رعايت
كنند:
 نور آفتاب از مهمترین عوامل مؤثّر در تشدید رزاسه است؛

ضد آفتابهای با عیار
بنابراین باید همواره از آفتاب دوری کرد و از ّ
باال استفاده کرد.
 از مصرف نوشیدنیهای داغ ،غذاهاي تند ،قهوه و نوشيدنيهاي
الكلي نیز باید پرهیز کرد.
 استرس از عوامل مشخّ ص در تشدید بیماری است.
 از دستكاري ،مالش ،ماساژ و شستوشوي زياد صورت باید
اجتناب کرد؛ همچنین از مصرف زیاد موا ّد آرایشی باید پرهیز
کرد.
 ورزش بايد بهصورت متعادل باشد ،سبب گرماي زياد نشود و تا
حد امکان در محيط خنک انجام شود.
ّ
درمان رزاسه
درمان رزاسه بسیار طوالنی است و نیاز به حوصله دارد .نکتۀ مهم
پرهیز از استفاده از پمادهای حاوی کورتون است .این فراوردهها
درازمدت باعث تشدید بیماری
مدت مؤثّرند ،ا ّما در
ّ
اگرچه در کوتاه ّ
متأسفانه بسياري از افراد با اين بيماري آشنا نيستند ،آن را
میشوندّ .
در مراحل اوليه تشخيص نمیدهند و با درمان اشتباه باعث مشکالت
بیشتری میشوند.
مشدد بیماری ،اصل اولیۀ درمان
عالوه بر دوری از عوامل
ّ
ضد التهابی آنهاست.
رزاسه استفاده از آنتیبیوتیکها در دوزهای ّ
همچنین در موارد شدید ممکن است از داروی ایزوترتینویین برای
درمان استفاده شود .در موارد خاص از لیزر نیز در درمان رزاسه
استفاده میشود.
دکتر امید زرگری
متخصص پوست ،عضو آکادمیدرماتولوژی امریکا
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،واحد 31
تلفن013-33117520:

www.iranderma.com
www.drzargari.com
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آشنایی با انواع وسایل کمکحرکتی
هدف از استفاده از وسایل کمکحرکتی
مثل عصا ،واکر و چوب زیربغل ،افزایش
سطح اتّکا ،بهبود تعادل و کاهش فشار
وزن بدن از روی اندامهای تحتانی است.

دکتر مهران سلیمانها


انواع وسایل کمکحرکتی
 عصاهای دستی
 عصاهای زیربغل

واکر

عصاهای دستی

عصا( )Caneبه توزیع مناسب وزن هنگامیکه اندام تحتانی
ضعیف یا دردناک است ،کمک میکند و با افزایش سطح اتّکای
بدن باعث ایجاد تعادل و پایداری میشود .در ادامه به روش صحیح
استفاده از عصا و انواع آن اشاره میشود:

روش صحیح استفاده از عصاهای دستی
عصا باید در سمت مقابل اندام تحتانی آسیبدیده گرفته شود و
همزمان با پای مقابل حرکت کند .در هنگام باال رفتن از پله ابتدا پای
سالم باال گذاشته میشود و به دنبال آن پای آسیبدیده و عصا باال
برده میشوند .همچنین در هنگام پایین آمدن از پله باید برعکس
این کار انجام شود؛ یعنی ابتدا پای آسیبدیده و عصا سپس پای
سالم پایین گذاشته میشوند .ارتفاع دستۀ عصا باید هنگامیکه بیمار
ایستاده تا چین مچ دست باشد.

انواع عصا

 .1عصای استاندارد
عصای استاندارد یا عصای صاف معموالً از چوب یا آلومینیوم
ساخته میشود و ارزانقیمت و سبک است .عصای آلومینیومی
امکان تنظیم ارتفاع هم دارد .عصاهای استاندارد معموالً دستهای
چتری دارند که به دلیل فشار روی کف دست ممکن است خطر ابتال
به سندرم تونل کارپال را افزایش دهند.
 .2عصا با دستۀ خمیده
عصای خمیده وزن بیمار را در راستای عصا پخش میکند .این
عصا برای بیمارانی که بهعلّت درد استئوآرتریت زانو یا هیپ (لگن)
در راه رفتن مشکل دارند ،نسبت به عصای استاندارد مناسبتر است.
 .3عصای چهارپایه
تحمل وزن
امکان
و
دارد
بیشتری
ّکای
ت
ا
سطح
عصای چهارپایه
ّ
بیشتر را فراهم میکند.
عصاهای زیربغل

استفاده از عصاهای زیربغل به بیمارانی توصیه میشود که نباید
هیچ وزنی روی اندام تحتانی خود وارد کنند .بیماران هنگام استفاده
تحمل وزن باید از بازوهای خود استفاده
از عصاهای زیربغل برای ّ
کنند .عصای زیربغل به مصرف انرژی و قدرت زیاد شانه و بازو نیاز
دارد و برای افراد سالمند مناسب نیست.
روش صحیح گرفتن عصای زیربغل
• در حالتی که بیمار ایستاده ،بالشتک عصا باید دو تا پنج
سانتیمتر با زیربغل فاصله داشته باشد.
• دستۀ عصا باید در سطح باالی هیپ (لگن) قرار داشته باشد.
• بیمار باید هنگام راه رفتن به کمک عصای زیربغل از گذاشتن
وزن روی پاهای خود اجتناب کند و وزن خود را روی دستۀ عصا
بیندازد.
• برای جلوگیری از آسیب عروق و اعصابی که از زیربغل عبور
میکنند ،وزن بیمار نباید روی بالشتکها انداخته شود.
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حفظ تعادل به کمک عصای زیربغل
• بیمار باید هنگام ایستادن نوک عصاها را طوری روی زمین
بگذارد که فاصلۀ آنها از هم کمی از عرض شانه بیشتر باشد.
• هنگام راه رفتن باید شانهها عقب و لگن رو به جلو باشد و بیمار
باید رو به جلو نگاه کند ،نه پایین.
راه رفتن با عصای زیربغل
 .1در هنگام راه رفتن ابتدا پای سالم روی زمین قرار گرفته و دو
عصا با فاصلۀ حدود ده سانتیمتر خارج و کمی جلوتر از پاها قرار
میگیرند.
 .2بالشتک باالیی عصا را باید بین بازو و تنه قرار دهید و با
فشار بازو به داخل آن را بین بازو و تنه محکم کنید .با دو دست
محکم دستۀ عصاها را بگیرید ،بهطوریکه شستها در طرف داخل
و انگشتان دیگر در طرف خارج دستۀ عصا باشند.
 .3برای شروع راه رفتن نوک دو عصا را با هم از روی زمین
مجددا ً در کمی جلوتر روی زمین قرار دهید.
برداشته و ّ
 .4با هردو دست دستۀ عصاها را به پایین فشار دهید و هردو
آرنج را صاف کنید .وزن خود را روی هردو دستۀ عصا بیندازید ،نه
روی بالشتک باالیی آن؛ سپس بهآرامی تنۀ خود را به سمت جلو
حرکت دهید.
 .5پای سالم را از زمین برداشته و آن را در بین نوک دو عصا یا
کمیجلوتر روی زمین قرار دهید.
 .6قدمهای بعدی را هم به همین صورت تکرار کنید.



نشستن روی صندلی به کمک عصای زیربغل

به صندلی نزدیک شوید و طوری بچرخید که پشت ساقها لبۀ
جلویی صندلی را لمس کند .هردو عصا را با دست سمت پای
آسیبدیده بگیرید .به کمک دست دیگر دسته یا پشتی صندلی را
گرفته ،سپس بهآرامی روی صندلی بنشینید.
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 بلند شدن از روی صندلی به کمک عصای زیربغل

به جلوی صندلی بیایید و به جلو خم شوید .هردو عصا را با دست
سمت پای آسیبدیده بگیرید .به کمک دست دیگر دسته یا پشتی
صندلی را گرفته؛ پای سالم را روی زمین قرار دهید و روی آن بلند
شوید .یک عصا را به دست دیگر بدهید.



پله با حفاظ کناری

برای باال رفتن از پله با حفاظ کناری مراحل زیر را انجام دهید:
به کمک یک دست خود (دست دورتر از حفاظ پله) هردو عصا
را بگیرید .نوک عصا روی زمین باشد .با دست دیگر حفاظ پله را
بگیرید .تنۀ خود را كمی به جلو متمایل كنید و پای سالم خود را
روی پلۀ باالیی قرار دهید .زانوی پای سالم را -كه در حالت خمشده
است -صاف و مستقیم كنید و عصا را همراه با پای آسیبدیده باال
بیاورید.
برای پایین آمدن از پله با حفاظ کناری مراحل زیر را انجام دهید:
به کمک یک دست خود (دست دورتر از حفاظ پله) هردو عصا را
بگیرید .نوک عصا روی زمین باشد .با دست دیگر حفاظ پله را بگیرید.
زانوی طرف سالم را كمی خم كنید و كمی به جلو خم شوید .با یك
دست حفاظ پله را در كمی پایینتر بگیرید و آن را به پایین فشار
دهید .عصا و پای آسیبدیده را با هم روی پلۀ پایینی قرار دهید.
میتوانید پای آسیبدیده را پایین بیاورید ،ا ّما روی زمین قرار ندهید.
با یك دست حفاظ پله را به پایین فشار دهید و با دست دیگر عصا را
روی پلۀ پایینی فشار دهید .پای سالم را برداشته و روی پلۀ پایینی
قرار دهید.
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پله بدون حفاظ کناری

برای باال رفتن از پله بدون حفاظ کناری مراحل زیر را انجام
دهید:
• با هردو دست محكم دستههای عصا را به پایین فشار دهید و
پای سالم را از روی زمین بلند كنید.
• تنۀ خود را كمی به جلو خم كنید و پای سالم را روی اولین
پله قرار دهید.
• زانوی پای سالم را -كه خم شده است -صاف كنید و هردو عصا
را با پای آسیبدیده باال بیاورید .نوك هردو عصا را روی پلهای كه
روی آن قرار دارید ،بگذارید.
برای پایین آمدن از پله بدون حفاظ کناری مراحل زیر را انجام
دهید:
• زانوی طرف سالم را كمی خم كنید.
• درحالیكه روی پای سالم قرار گرفتهاید ،هردو عصا را از زمین
بلند كرده و تنۀ خود را كمی به سمت جلو متمایل كنید؛ نوك هردو
عصا را همراه با پای مشكلدار روی پلۀ پایین قرار دهید .میتوانید
پای آسیبدیده را پایین بیاورید ،ا ّما روی زمین قرار ندهید.
• درحالیكه وزن خود را كام ً
ال روی هردو دستۀ عصاها انداختهاید،
پای سالم را از زمین بلند كنید و روی پلۀ پایینی قرار دهید.
دکتر مهران سلیمانها
تخصص ج ّراحی زانو و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
فوق
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقة اول ،واحد ۱۵
تلفن013-۳۳۱۱۳۳۰۰ :

www.drsoleymanha.com

 ۳۰فروردین  ،روز گرامیدا شت     دانشمند اریانی،
حکیم جرجانی    و روز علوم آزمایش گاهی گرامی باد.
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ِ
سکوت انتخابی در کودکان
اختالل
شرطی آسیبزا است که باعث میشود کودک نتواند در بعضی از موقعیتهای اجتماعی صحبت
سکوتِ انتخابی یک رفتار
ِ
کند؛ درحالیکه همان کودک در موقعیتهای دیگر به شکل عادی و طبیعی صحبت میکند .معموالً کودک در خانه با
خانوادهاش بهطور عادی صحبت میکند ،ا ّما در مدرسه یا مکانهای دیگر صحبت نمیکند .اگرچه درگذشته تص ّور میشد
که سکوتِ انتخابی مربوط به اوتیسم ،اختالل نافرمانی مقابلهای یا تروما و سوءاستفادۀ رفتاری جنسی است ،ا ّما اکنون
بیشتر محقّقان اعتقاد دارند که سکوتِ انتخابی نوعی اضطراب اجتماعی است .منظور از اضطراب اجتماعی این است که
صحبت نکردن در سکوتِ انتخابی به احساس شرم بسیار زیاد ،خودآگاهی ،یا خجالت مربوط است.
ماندانا پورسعید

گاهی اوقات کودکان مبتال به سکوتِ انتخابی میگویند که
میترسند چیز بیمعنیای بگویند ،یا اینکه صدایشان خندهدار باشد.
سایر کودکان مبتال به سکوتِ انتخابی ممکن است نتوانند توضیح
دهند که چرا نمیخواهند خارج از خانه صحبت کنند و این بیمیلی
به صحبت کردن به دلیل ندانستن زبان یا چگونه صحبت کردن
نیست.
شروع سکوتِ انتخابی معموالً قبل از  5سالگی است؛ اگرچه اغلب
تا زمان ورود به مهدکودک شناخته نمیشود ،یا بهعنوان یک مشکل
در نظر گرفته نمیشود .بهنظر میرسد سکوتِ انتخابی در دختران
بیشتر از پسران است.
قب ً
ال تص ّور میشد که سکوتِ انتخابی یک مشکل کمیاب و نادری
است؛ هرچند آنقدر نادر نیست که قب ً
ال تص ّور میشد .تحقیقات اخیر
نشان میدهد که شیوع این اختالل در کودکان  5تا  7سال کمتر از
توجه داشته باشید که سکوتِ انتخابی احتماالً از دو
 1درصد استّ .
اختالل دوران کودکی اوتیسم و وسواس جبری خیلی کمتر نیست.

برخی افراد بر این باورند که سکوتِ انتخابی به اختالل زبان و
گفتار ارتباط دارد ،ا ّما پژوهشهای اخیر نشان میدهد که بیشتر
کودکان با سکوتِ انتخابی ،توانایی زبان عادی دارند .دالیل مشکل
سکوتِ انتخابی کام ً
ال مشخّ ص نیست؛ با اینحال یافتهها نشان
میدهد که اضطراب اجتماعی در خانوادۀ این کودکان وجود دارد؛
بنابراین میتواند ژنتیکی باشد .بعضی از محقّقان اعتقاد دارند که
سکوتِ انتخابی به خجالت و بازداری رفتار مربوط است .بهنظر
نمیرسد که سکوتِ انتخابی به یک تروما (یک رویداد آسیبزا) ـ
که در زندگی کودک اتّفاق افتاده است ـ مربوط باشد.
کودکان مبتال به سکوتِ انتخابی اغلب در مدرسه مشکل دارند.
این مسئله باعث میشود که ازنظر اجتماعی و آموزشی عقب بیفتند.
عالوهبراین ،کارکنان مدرسه اغلب نمیدانند با این کودکان چگونه
متأسفانه بیشتر
رفتار کنند و ممکن است کودک را تنبیه کنند.
ّ
مردم غالباً فکر میکنند که کودک فقط ناسازگار و لجباز است،
مشکل زبان دارد ،یا دچار ناتوانیهای شدید عقلی و عاطفی است؛
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پژوهشهای اخیر نشان میدهد که بیشتر
ِ
سکوت انتخابی ،توانایی زبان
کودکان با
ِ
سکوت انتخابی
عادی دارند .دالیل مشکل
کام ً
ّ
مشخص نیست؛ با اینحال یافتهها
ال
نشان میدهد که اضطراب اجتماعی در
خانوادۀ این کودکان وجود دارد؛ بنابراین
میتواند ژنتیکی باشد.
درنتیجه منجر میشود که کودک به کالسهای نامناسب
متعدد سنجش هوش انجام
برود ،یا تالشهای نامو ّفق
ّ
میشود .هرچند کودکان مبتال به سکوتِ انتخابی مشکالت
گفتاری یا زبانی ندارند ،یا نیازی به گفتار درمانگر ندارند،
اگر گفتاردرمانی در گروههای کوچک انجام شود ،میتواند
روش خوبی برای تمرینهای مواجهه باشد .به دلیل اینکه
گروههای کوچکتر موقعیت بهتری برای کار روی صحبت
کردن دارند.
برای بعضی از والدین زندگی کردن با کودک مبتال به
سکوتِ انتخابی میتواند بسیار ناامیدکننده باشد .والدین
میدانند که کودکشان میتواند بهطور طبیعی صحبت و
احساس کند ،ا ّما صحبت نمیکند .تالش برای مجبور کردن
کودک به صحبت کردن نامو ّفق و دردناک است ،ا ّما نادیده
گرفتن مشکل نیز مضر است.
متخصصان میدانند که سکوتِ انتخابی به
اگرچه اکنون
ّ
تروما یا سوءاستفاده مربوط نیست ،بسیاری از مردم هنوز به
این باور اعتقاد دارند و ممکن است والدین را به سوءاستفاده
از کودک خود متّهم کنند .تالش برای آموزش در این مورد
میتواند به این مسئله کمک کند.
طی چند هفتۀ اول مدرسه
گاهی اوقات صحبت نکردن در ّ
رخ میدهد؛ سپس کودک خودش شروع به صحبت کردن
متأسفانه در موارد دیگر که کدام کودک به درمان
میکند.
ّ
نیاز دارد و کدام کودک به درمان نیاز ندارد ،پیشبینی
مشکل است.
مؤثّرترین درمان برای سکوتِ انتخابی ،دارودرمانی
و درمان شناختی رفتاری ( )CBTاست .داروهایی که
مؤثّر هستند ،مهارکنندههای بازجذب انتخابی سروتونین
( )SSRISمانند پروزاک یا لیوکس است .درمان شناختی
رفتاری ،نوعی رواندرمانی بسیار متمرکز و ساختارمند
است که با مراحل آسان شروع میشود و به سمت مراحل
مشکلتر حرکت میکند و مو ّفقیت در هر مرحله پاداش به
جدی
دنبال دارد .درمان شناختی رفتاری نیاز به یک تالش ّ
از جانب خانوادۀ کودک مبتال و کارکنان مدرسه دارد.
ماندانا پورسعید
کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :رشت ،چهارراه پرستار ،جنب بیمارستان توتونکاران،
مجتمع پزشکی خانواده تلفن013-۳۳۳۶۸۸۱۷ :
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تجهیزات دیجیتالی را در
اختیار کودکان قرار ندهید!
ایرنا :پژوهشهای اخیر محقّقان بیمارستان سینسیناتی در
امریکا نشان میدهد استفاده از تجهیزات دیجیتالی ازجمله تبلت،
تلویزیون ،لپتاپ و تلفن هوشمند بر رشد مغز کودکان اثر منفی
دارد.
تحقیقات اخیر با بررسی اسکن مغزی کودکان نشان میدهد مغز
کودکانی که زمان زیادی را صرف تماشای صفحهنمایش تجهیزات
الکترونیکی ازقبیل تبلت ،تلویزیون ،لپتاپ و تلفن هوشمند
میکنند ،به اندازۀ کودکانی که این وسایل را در اختیار ندارند،
رشد نمیکند.
براساس این پژوهش مهارتهایی ازقبیل یادگیری ،زبان و
پردازش ذهنی در ما ّدۀ سفید مغز صورت میگیرد .این مهارتها
به مرور و با تعامالت اجتماعی و بازی توسعه مییابند و تکمیل
میشوند .پنج سال ابتدای زندگی کودک تأثیرگذارترین زمان در
رشد و توسعۀ مغز و مهارتهای مرتبط است.
تحقیقات براساس اسکن ما ّدۀ سفید مغز کودکان نشان میدهد
مدت زمان زیادی را صرف تماشای صفحهنمایش
هنگامیکه کودک ّ
میکند ،فیبرهای عصبی تحریک زیادی دریافت نمیکنند و بهخوبی
متّصل نمیشوند و بسیاری از مهارتها ازجمله مهارتهای زبانی و
یادگیری تقویت نمیشوند.
براساس توصیۀ اکادمی اطفال امریکا ،کودکان زیر  ۱۸ماه
هرگز نباید در معرض صفحهنمایش باشند .بین  ۱۸تا  ۲۴ماهگی،
مدت محدود و در حضور والدین
تجهیزات با محتوای آموزشی به ّ
مدت زمان توصیهشده برای کودکان
برای کودک توصیه شده استّ .
دو تا پنجساله حداکثر یک ساعت در روز و در حضور والدین است
و به هیچ عنوان این تجهیزات جایی در اتاق خواب کودک ندارند.
متخصصان به والدین توصیه میکنند که زمان استفاده از
ّ
صفحهنمایش را برای کودک محدود کنند و در عوض کودکان را
مجبور کنند ف ّعالیتهای فیزیکی و اجتماعی داشته باشند .نتایج
این پژوهش در نشریۀ  JAMA Pediatricsمنتشر شده است.
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دندان درآوردن در کودکان
دکتر آتوسا جانشین

دندانهای میانی ّ
فک پایین معموالً اولین دندانهای شیری هستند که در دهان کودک رویش پیدا میکنند .زمان رویش
دندانهای میانی ّ
فک پایین حدود ششماهگی است ،ولى تأخير در رويش این دندانها تا پانزدهماهگى طبيعى محسوب
میشود و درصورت عدم رويش بعد از اين زمان نياز به بررسيهاى بيشتر پزشك است .جدول زیر زمانبندی رویش
اهمیت دارد این است که رویش
دندانهای شیری را نشان میدهد .مسئلهای که بیشتر از زمان رویش اولین دندان شیری ّ
دندانها از ترتیب طبیعی تبعیت کنند.

دندان شیری
دندان قدامی ّ
فک باال (سنترال اینسایزور)
ّ
فک دندان کناری ّ
فک باال (لترال اینسایزور)
باال
دندان نیش ّ
فک باال (کانین)
اولین آسیاب شیری ّ
فک باال (مولر اول شیری)
دومین آسیاب شیری ّ
فک باال (مولر دوم شیری)
دندان قدامی ّ
فک پایین (سنترال اینسایزور)
ّ
فک دندان کناری ّ
فک پایین (لترال اینسایزور)
پایین دندان نیش ّ
فک پایین (کانین)
اولین آسیاب شیری ّ
فک پایین (مولر اول شیری)
دومین آسیاب شیری ّ
فک پایین (مولر دوم شیری)

زمان رویش
 7.5ماهگی
 9ماهگی
 18ماهگی
 14ماهگی
 24ماهگی
 6ماهگی

 7ماهگی
 16ماهگی
 12ماهگی
 20ماهگی
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مشکالت حین رویش دندانها
نحوۀ دندان درآوردن کودکان نیز بسیار متفاوت است .برخی
از آنها چندین روز قبل از جوانه زدن دندان دچار عالئم درآمدن
حد آب از دهان و بهانهگیر شدن)
دندان (مانند تراوش بیش از ّ
میشوند ،درحالیکه برخی دیگر هیچ نشانهای بروز نمیدهند.
مشکالت شایعی که بهطور طبیعی حین رویش دندان شیری اتّفاق
میافتند عبارتاند از:
 بیقراری در طول روز
 افزایش مکیدن انگشت یا مالیدن لثه
 افزایش جریان بزاق از دهان
 کمی بیاشتهایی
عالئم و بیماریهایی نیز وجود دارند که نباید به رویش دندان
اختصاص داده شوند و درصورت بروز این عالئم باید کودک را نزد
جدی دیگری
پزشک ببریم؛ زیرا ممکن است کودک مشکل پزشکی ّ
داشته باشد ،این عالئم عبارتاند از:
اسهال ،تب ،تش ّنج ،عفونت ،سرفه ،اختالل در خواب و مالیدن
گونه یا گوش.
از آنجاییکه رویش دندانها یک روند فیزیولوژیک طبیعی است،
همراهی آن با تب و اختالالت سیستمیک توجیهناپذیر است.
برای کاهش بیقراری کودک حین رویش دندان
چه باید کرد؟
التهاب بافتهای لثه قبل از ظاهر شدن کامل تاج دندان
طی چند روز
ممکن است یک حالت دردناک گذرا ایجاد کند که ّ
فروکش میکند .اگر مشکل کودک شدید باشد ،استفاده از یک
غیرمحرک ممکن است مو ّقتاً باعث تسکین
بیحسکنندۀ موضعی
ّ
شود .والدین میتوانند این داروی بیحسکننده را روزی سه تا
چهار بار روی نسج مبتالی دندان در حال رویش به کار ببرند،
ولی باید حین استعمال احتیاط کرد؛ زیرا جذب سیستمیک ما ّدۀ
حد مجاز استفاده شود
حسی سریع است و اگر غلط و بیشاز ّ
بی ّ
باعث مسمومیت میشود.
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دادن وسیلهای تمیز برای جویدن کودک (دندانگیر) ـ که در
یخچال سرد شده یا نان تست ـ ممکن است منجر به رویش سریعتر
دندانها شود و ناراحتی و فشار ناشی از رویش دندانها را تسکین دهد.
رویش دندانهای نوزادی (ناتال و نئوناتال)
به دندانهایی که در زمان تولّد در دهان کودک هستند،
دندانهای ناتال گفته میشود .دندانهای نئوناتال نیز به دندانهایی
طی سی روز نخستین پس از تولّد در دهان ظاهر
گفته میشود که ّ
میشوند؛ درحالیکه رویش عادی دندانهای شیری در ششماهگی
صورت میگیرد .در پژوهشهای مختلف شیوع و بروز دندانهای
نوزادی بین  1مورد در هر  ۲۰۰۰تولّد تا  1مورد در هر ۳۵۰۰
تولّد گزارش شده است 75 % .درصد از موارد دندانهای نوزادی
بهصورت جفت در دو دندان سانترال ّ
فک پایین مشاهده میشوند.
 %۹۰از موارد این دندانها ،دندانهای شیری و تنها  %۱۰از آنها
دندانهای اضافه ( )supernumeraryهستند .اندازه ،شکل
و رنگ این دندانها میتوانند نرمال باشند ،ولی در اغلب موارد
کوچک و میخیشکل هستند و رنگ آنها زرد مایل به قهوهای
مستعد سایش و تغییر رنگ
است .دندانهای نوزادی معموالً لق و
ّ
نیز هستند.
وجود اینگونه دندانها هم برای مادر و هم برای کودک میتواند
مشکلآفرین باشد .ازجمله مشکالت مرتبط با مادران میتوان به
آزردگی و خونریزی پستان حین شیردهی اشاره کرد .در کودکان
کم ریشه لق هستند .گاهی آنقدر
نیز این دندانها به دلیل
ِ
تکامل ِ
لقی این دندانها زیاد است که به علّت خطر آسپیراسیون باید
کشیده شوند .بعضاً لبۀ تیز انسیزال دندان باعث زخم شدن زبان
نوزاد میشود.
دکتر آتوسا جانشین
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان و ارتودنسی پیشگیری
ّ
استادیار دانشکدۀ دندانپزشکی گیالن

Instagram: dr.atousajaneshin

نشانی :رشت ،بلوار نماز ،ساختمان پزشکان آتیه ،طبقۀ  ،6واحد 7
تلفن09307742159 -01332135095 :

  23فروردین  ،روز  دندا نزپکش،
رب جامعه   دندا نزپشکی  مبارک  باد.

Happy Dentist Day
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وسواس در کودکان

اختالل وسواسی -اجباری دوران کودکی ،یک اختالل مزمن است که  2تا  3درصد کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد.
اکثر کودکان مبتال به وسواس ،اختالالت روانی دیگری نیز دارند (همبودی با دیگر اختالالت روانی  75تا  84درصد
است) .همبودیهای شایع با وسواس عبارت است از سایر اختالالت اضطرابی ،اختالالت تیک ،اختالالت رفتار از
توجه یا بیشف ّعالی  ،ADHDاختالل نافرمانی مقابلهای  ODDو اختالالت خلقی.
همگسیخته ،بهویژه اختالل نقص ّ
نشانههای وسواس در کودکان خردسال ،مشابه نشانهها در کودکان بزرگتر ،نوجوانان و بزرگساالن است که شامل
مکرر و ناراحتکننده (وسواسها) ،همچنین اعمال ذهنی یا رفتارهای تکراریای
افکار ،تصاویر ،ایدهها یا تکانههای ّ
(اجبارها) است که اغلب برای خنثی کردن اضطراب همراه با افکار وسواسی انجام میشود.
مهرک ملتی

در وسواس اوایل کودکی معموالً وارسی کردن و شستوشو از
رایجترین اجبارها و ترس از آلودگی و پرخاشگری جزو شایعترین
وسواسها محسوب میشوند .وسواس دوران کودکی با اختالل
عملکرد در برخی حوزههای مهم همراه است .این اختالل عملکرد
شدت بیشتری پیدا کند ،از تسلّط فرد
ممکن است در طول زمان ّ
خارج شود و بر سایر مراحل رشد غلبه یابد .اگر وسواس درمان نشود،
به احتمال زیاد وسواس به بزرگسالی نیز تعمیم مییابد.
وسواسها یا اجبارها
مکرر و مداوماند که بهصورت
وسواسها؛ افکار ،تکانهها یا تصاویر ّ
مزاحم و نامطلوب تجربه میشوند ،همچنین موجب اضطراب و
پریشانی فرد میشوند و با مشکالت واقعی زندگی فرد ارتباطی ندارد.
فرد تالش میکند این نوع افکار ،تکانهها یا تصاویر را نادیده بگیرد یا
آنها را سرکوب کند و برای این کار افکار یا اعمالی را انجام میدهد
تا آنها را خنثی کند .فرد میداند این افکار ،تکانهها یا تصاویر
وسواسی محصول ذهن خود اوست.
اجبارها؛ رفتارهای تکراری که فرد در پاسخ به وسواسها ،احساس

مکرر دستها،
اجبار به انجام این اعمال را دارد؛ برای مثال شستن ّ
مرتّب کردن ،وارسی کردن یا اعمال ذهنی مانند دعا ،شمارش ،تکرار
کلمات یا اعداد در ذهن) .فرد رفتارها و اعمال ذهنی را با هدف
کاهش اضطراب یا جلوگیری از حوادث وحشتناک -که ذهنش را
درگیر کرده -انجام میدهد.
وسواسها یا اجبارها وقتگیر هستند .بیش از یک ساعت وقت
فرد را میگیرند و در ف ّعالیتها و عملکرد فرد اختالل ایجاد میکنند.
در ابتدا تشخیص وسواس بسیار مهم است و پس از آن دوام نشانهها
مدت حداقل سه ماه و درنهایت ،مشارکت والدین و همکاری با
به ّ
کودک برای انجام برنامههای تعیین (تکالیف) با روانشناس بسیار
مهم است .درمان بسیار مؤثّر برای افراد وسواسی ،درمان شناختی-
رفتاری (مواجهه و جلوگیری از پاسخ) است .فرد در این درمان
بهتدریج اضطرابش کاهش مییابد و درنتیجه در مواجه شدن با
محرک ،اعمال اجباری آن نیز کاهش مییابد.
ّ
مهرک ملتی
کارشناس ارشد روانشناسی
تلفن013-33727256 :
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چگونه در منزل کود آلی تولید کنیم؟
امروزه یکی از دغدغههای بانوان در خانه
تهیۀ خاک مرغوب جهت کاشت گل و
یا سبزیکاری است .در این شماره طرز
تولید کود ورمیکمپوست را آموزش
خواهیم داد.
ورمیکمپوست (ورمی ،کرم خاکی
و کمپوست ،کود آلی) نوعی کود آلی
تهیهشده از زبالههای خانگی است که از
دکتر فاطمه علیپور مبارکی ف ّعالیت نوعی کرم خاکی به نام آیزینیا
فتیدا یا کرم قرمز کالیفرنیایی یا کرم زبالهخوار بهدست میآید و
به ما ّدهای مفید و حاصلخیز برای پرورش گیاهان تبدیل میشود.
کرمهای کمپوستساز به میزان زیادی بومی شدهاند و با استفاده از
موا ّد آلی بسیار غنی بهخوبی رشد میکنند .این کرمها زبالههای
آلی مختلفی مصرف کرده و از خود مدفوع دفع میکنند که یک
اصالحکنندۀ بسیار ارزشمند برای خاک است .کرمهای قرمز قادر به
تحمل طیف وسیعی از شرایط زیستمحیطی هستند .هر کرم بالغ
ّ
میتواند بهطور میانگین در هر سه روز یک کوکون ایجاد کند که
مدت  23روز پس از آن از هر کوکون یک تا سه نوزاد کرم خارج
ّ
میشود ،ا ّما تمام نوزادان خارجشده از کوکون زنده نمیمانند .بهطور
میانگین تعداد این کرمها میتواند تا سی برابر افزایش یابد .این
کرمها در خارج از سفرههای غذایی خود حرکت نمیکنند.
تبدیل زبالههای ت ِر خانگی به کود ،ازجمله بقایای موا ّد غذایی،
پوست میوه ،سبزیجات و سایر باقیماندههای ارگانیک ،عالوهبر
تجمع زبالهها در محیط زیست ،یک راه مؤثّر
مبارزه با اثر نامطلوب ّ
برای تولید کود ورمیکمپوست خانگی است و میتواند بهعنوان یک
شغل خانگی به درآمدزایی خانوادهها کمک کند.
برای شروع کار باید در منزل زبالههای خود را تفکیک کنید.
این کرم تمامی ضایعات خانگی ازجمله پوست میوه ،اضافههای
سبزیجات و موا ّد غذایی ،کاغذ ،اضافههای نان و ...بهغیراز پالستیک،

فلز ،شیشه ،گوشت خام و پوست تخم مرغ را در دستگاه گوارش خود
ّ
محل
تبدیل به کود میکند .درنتیجه ،پس از تفکیک زباله ،تهیۀ
تولید و نگهداری کود از ضروریات کار است .این کرم به محیط اشباع
حساس است و از بین خواهد رفت؛ بنابراین کنترل دمای محیط
ّ
برای تولید ،رطوبت و ...الزامی است.
مراحل تهیۀ ورمیکمپوست در منزل و ساخت جعبۀ
کرم خاکی
وسایل مورد نیاز:
• گالن پالستیکی یا سبد حصیری یا جعبههای یونولیت به اندازۀ
متوسط  40در  60سانتیمتر و به عمق  25سانتیمتر ،تیره و دارای
ّ
د ِر محکم
• سینی بزرگ
• آجر یا چوب مکعبیشکل
• روزنامههای خردشده
• خاک و آبپاش
• کرم خاکی ( 300عدد) از گونۀ ایزنیا فتیدا
• باقیماندۀ زبالۀ خانگی (شامل بقایای میوه و سبزی ،تفالۀ چای
و چای کیسهای ،قهوه سوخته ،پوستۀ تخم مرغ و)...
ساخت جعبه یا سبد کرم خاکی
برای تهیۀ جعبۀ مورد نظر میتوانید از سطلهای پالستیکی،
سبدهای چوبی یا حصیری و یا جعبۀ یونولیتی استفاده کنید .ابعاد
متوسط  40در  60با عمق 25
جعبه برای مصرف خانگی در اندازۀ
ّ
تا  30سانتیمتر کفایت میکند .با استفاده از مته تعدادی سوراخ،
بسته به اندازۀ جعبۀ خود در چهار طرف جعبه ایجاد کنید .برای ابعاد
جعبۀ ذکرشده 18 ،سوراخ در کف 2 ،سوراخ در طرفین و  18تا 20
سوراخ روی د ِر ظرف مناسب است.
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این جعبهها در سایر کشورها جهت مصرف خانگی بهصورت
آماده موجود است ،ا ّما در کشور ما به دلیل ّ
اطالعات و آگاهی کم و
یا نبود انگیزۀ کافی ،هر فرد عالقهمند خود بهتنهایی باید آن را تهیه
کند .برای این کار از جعبههای چوبی موجود در بازار یا سبدهای
پالستیکی موجود نیز میتوان استفاده کرد.

ّ
محل نگهداری جعبۀ کرم خاکی
جعبۀ کرم خاکی را در قسمتی از خانه که نوسان دمایی زیادی
ندارد قرار دهید .بهترین مکان برای نگهداری این جعبهها گوشهای
توجه داشته باشید
از آشپزخانه ،زیر پلهها یا انباری و زیرزمین استّ .
که کف جعبه نباید مستقیم روی زمین قرار گیرد و الزم است کمی
ت گیرد و شیرابه
با سطح زمین فاصله داشته باشد تا تهویه صور 
اضافی خارج شود .بهاینمنظور ،سینی را در جای مورد نظر برای نگه
داشتن سطل قرار دهید ،سپس دو آجر روی آن بگذارید (در راست و
چپ سینی) و در فاصلۀ مساوی جعبه را روی آجرها بگذارید .پس از
آماده شدن جعبه درون آن مقداری خاک و روزنامۀ مرطوب بریزید و
کرمها را در آن قرار دهید و با آبپاش کمی آب بریزید .این کارها به
هضم غذای کرمهای ورمیکمپوست کمک خواهد کرد.
مراحل تهیۀ ورمیکمپوست
 .1در روزهای مختلف زبالههای خانگی یا همان موا ّد سبز را
توجه داشته باشید از ریختن موا ّد لبنی ،گوشتی
داخل جعبه بریزیدّ .
و سسها به داخل جعبه خودداری کنید؛ چون سیستم گوارشی
کرمهای خاکی توانایی تجزیۀ این مواد را ندارد.
 .2روی هر الیه از زبالهها الیهای در حدود  10تا  15سانتیمتر
برگهای خشک و پوسیدۀ گیاهان را بریزید .میتوانید این برگها را
ّ
محل زندگی خود جمعآوری کنید .اضافه
از باغچه یا پارک اطراف
کردن برگهای درختان سوزنیبرگ به اسیدی شدن کودتان کمک
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میکند و در افزایش حاصلخیزی آن مؤثّر است.
توجه داشته باشید هرچه قطعات پسماند زبالههای خود را در
ّ .3
مدت زمان
اندازۀ کوچکتر به داخل جعبه بریزید ،تبدیل آن به کود ّ
کمتری طول خواهد کشید.
 .4د ِر ظرف را ببندید و منتظر تولید ورمیکمپوست باشید.
مدت چند ثانیه بههم بزنید و در
پس از حدود دو هفته توده را به ّ
صورت نیاز به آن با آبپاش آب اضافه کنید (برای این کار از یک
رطوبتسنج کوچک و یک دماسنج نیز میتوانید استفاده کنید تا
دما و رطوبت جعبه را کنترل کنید .درصورتیکه دمای هوای اطراف
باال باشد و یا رطوبت مواد کاهش یابد با یک آبپاش کوچک یا
اسپری نسبت به مرطوب کردن مواد اقدام کنید).
 .5بعد از گذشت تقریباً سی روز نصف بیشتر زبالهها به
ورمیکمپوست تبدیل میشوند و کرمها هم بهصورت کامل مستقر
و با محیط سازگار میشوند.
 .6برای جمعآوری ورمیکمپوست تولیدشده ،زبالهها را به
اطراف جعبه کنار بزنید و صبر کنید تا کرمهای خاکی به سمت
آنها بروند .سپس با بیلچه کود تولیدشده را جمعآوری کنید
(برای جلوگیری از اختالط کود بهدست آمده با ضایعات جدید
پیشنهاد میشود داخل جعبه را به دو قسمت تبدیل کنید و
ضایعات را در یک طرف جعبه بریزید و در مراحل نهایی تولید
کود ،زمانیکه کرمها دیگر چیزی برای تغذیه ندارند و برای
اینکه از محیط جعبه به دلیل نبودن غذا فرار نکنند و یا تلف
نشوند ،قسمت دیگر جعبه  -که خالی بوده است  -را از موا ّد
غذایی جدید پر کنید .با این کار ضمن اینکه برای تفکیک
کود حاصلشده نیاز به استفاده از الک و غربال نیست ،کرمها
خودبهخود به سمت موا ّد غذایی حرکت میکنند).
توجه داشته باشید که جهت تولید این کود مقداری شیرابه نیز
ّ
تولید میشود .ارزش غذایی این شیرابه بهمراتب بیش از کود آلی
بهدست آمده است و از آن برای تقویت گیاهان میتوان استفاده
طی مراحل تولید باید به فواصل ّ
منظم عملیات هوادهی با
کرد .در ّ
یک چنگک کوچک انجام شود ،بهطوری که به کرمها آسیب نرسد.
از مزایای بیشمار این کود  -که استفاده از آن را در سراسر جهان
افزایش داده است  -میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1عدم تولید بوی بد در حین تبدیل و یا پس از تبدیل ضایعات.
 .2عدم رشد علف هرز در کود تولیدی حاصلشده.
 .3برای شروع کار نیاز به هزینۀ اولیۀ زیادی ندارد و از امکانات
خانگی جهت شروع کار میتوان استفاده کرد.
 .4تنها هزینۀ ثابت اولیه برای شروع کار خرید کرم از مراکز
معتبر فروش است (باید د ّقت شود که برخی افراد سودجو به دلیل
عدم شناخت مصرفکننده ،کرمهای خاکی را با این نام به فروش
میرسانند).
شدت
 .5همانطور که گفته شد قدرت تولیدِمثل این کرمها به ّ
باالست و فرد تولیدکننده عالوهبر برداشت کود آلی ،بهراحتی
میتواند برای مصرف خانگی ،مابقی تولید را به فروش برساند؛
همچنین در صورت محدودیت مکان برای تولید میتوانید نسبت
به فروش کرمها به همراه بستر آن اقدام کنید که در این مورد
میتوانید از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهر یا استان
خود راهنمایی بگیرید).
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 .6افزایش باروری محصوالت تولیدی
 .7قدرت نگهداری آب باال در این خاک از محاسن آن است.
 .8استفاده جهت تغذیۀ طیور در منزل ،طعمۀ ماهیگیری یا در سایر
کشورها جهت تولید موا ّد بهداشتی ،آرایشی و حتّی تولید موا ّد غذایی
ازجمله در برخی از برندهای معروف ساندویچ در دنیا
خواهید دید که با کمترین امکانات میتوانید در منزل خاک مورد
نیاز برای گلها و پرورش سبزیجات را تولید کنید و از ّ
لذت داشتن
گلهایی زیبا و خوردن سبزیجاتی ارگانیک بهره ببرید.
دکتر فاطمه علیپور مبارکی
دکتری فیزیک و حفاظت خاک
مؤسسۀ تحقیقات برنج
نشانی :رشت ،کیلومتر  5جادة رشت به تهرانّ ،
کشور
تلفن013-33690052 :

Email: Apghazal@yahoo.com

ِ
استرس شغلی به کمک گیاهان آپارتمانی
غلبه بر
ایرنا :نتایج تحقیقات جدید پژوهشگران ژاپنی نشان
میدهد که نگهداری از گیاهان آپارتمانی در محیط کار به
کاهش سطح اضطراب و استرس شغلی کارمندان کمک
میکند.
پژوهشگران دانشگاه هیوگوی ژاپن در این تحقیق از ۶۳
شرکتکننده ـ که به کار اداری تماموقت اشتغال داشتند ـ
مدت سه
خواستند تا هر بار که احساس خستگی کردند ،به ّ
دقیقه به خود استراحت دهند و به گیاهی که بر روی میز
کارشان قرار داده شده بود ،نگاه کنند.
مدت چهار هفته تعداد
ه
شرکتکنندگان در این پژوهش ب ّ
ضربان قلب خود را ـ که بیانگر خوبی از واکنش استرس بدن
است ـ پیش و پس از نگاه کردن به این گیاهان ثبت کردند.
آنها در مرحلۀ بعد پرسشنامههایی را که برای سنجش
طراحی شده بود ،پر
وضعیت روانی و سطح استرس آنها ّ
کردند.
مدت تحقیق ۲۷ ،درصد از این شرکتکنندگان
در پایان ّ
کاهش چشمگیری را در تعداد ضربان قلب خود مشاهده کردند
و سطح اضطراب بین بیشتر شرکتکنندگان کاهش پیدا کرد.
به گفتۀ محقّقان این پژوهش ،اینکه از گیاهان گلدانی بر
روی میز کار خود در اداره نگهداری کنید و هر از گاهی به
آنها نگاهی بیندازید به شما کمک میکند تا برای چند لحظه
هم که شده ،چشم از مانیتورهای خود بردارید و از فضای
بلندمدت به کاهش سطح
پُرتنش کار جدا شوید .رویهای که در
ّ
استرس و اضطراب شغلی شما کمک میکند .جزئیات بیشتر
دراینباره در مجلّۀ  HortTechnologyمنتشر شده است.
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تعریف شـادی

از نظر روانشناسی

سازمان ملل 20،مارس هر سال را «روز
جهانی شادی» اعالم کرده است .عموماً
خنديدن دائمي و بگومگو نداشتن
مردم
ِ
در زندگي را شادي ميدانند ،ولي ميتوان
تعريف كاملتري از شادي ارائه داد.
شادي عبارت است از احساس
خوشبختي پايدار در زندگي شخصي،
مفيد بودن براي خود و تحقّق آرزوها و
دکتر مرسده رفیعی رفع نيازهاي عمومي؛ يعني انساني شاد
است كه از زنده بودن خود احساس خوشبختي و رضايت كند،
ديگران از زندگي او سود ببرند ،آرزوها و نيازهاي فردياش نيز تا
حدود نسبتاً زيادي محقّق شده باشد و خوشبختي و شادمانياش
مستدام باشد ،نه مقطعي و مو ّقتي .بهنظر میرسد كه اين تعريف از
شادی خيلي ايدهآل است ،ا ّما از توانايي انسان اين کار خارج نيست.
جانالك معتقد است كه شادي بستگي به تعداد ّ
لذات زندگي دارد.
ّ
همچنين مكگيل ،دانشمند معاصر شادي را به لذتهای تمايالت
ارضاشده مربوط میداند .برتراندراسل میگويد :رغبت ،همگانيترين
نشانۀ شاد زيستن است.
در نظریۀ تکامل فروید ،کودک نابالغ بخشی از ساختار شخصیت
است که به دنبال ایجاد و ابراز احساسات شادی است .این مسئله
وابسته به سن نیست و هر فردی با ف ّعال بودن بخش كودك وجودش
ِ
درون فرد
کودک
میتواند شاد باشد و احساس شادمانی كند .وقتی
ِ
غیرف ّعال باشد ،فرد غمگین است.
در روانشناسی دو نوع خنده وجود دارد:
 خندۀ ذاتی
 خندۀ اکتسابی

خندۀ درونی یا ذاتی مربوط به كودك درون ما میشود؛ یعنی
زمانی که از اعماق درونمان شاد میشویم و میخندیم .خندۀ
درونی (خندۀ واقعی) بخشی از عملكرد شادی كودك درون ماست.
خندۀ اکتسابی زمانی است که ما تصمیم میگیریم به خاطر شرایط
محیطی موجود در آن شاد باشیم یا شاد به نظر برسیم.
تف ّکر ما میتواند شادیآفرین یا غمافزا باشد .افراد مثبتاندیش
و واقعبین شادتر هستند .وقتی ما واقعبین باشیم ،تص ّورات و
خواستههایمان به تعادل میرسد .هر كسی برای شاد بودن آستانهای
دارد .ممكن است عاملی باعث شادی من شود ،ا ّما شما را شاد نكند.
ممكن است عاملی شما را اندوهگین كند ،ا ّما باعث شادی من شود.
این نوع شادی ،شادی كاذب است .شادی واقعی آن نوع شادیای
است كه مكان و زمان در آن تأثیری نداشته باشد و بهترین مثالی كه
میتواند نشاندهندۀ این نوع شادی باشد ،ارتباط شادمانۀ كودكان با
یكدیگر است؛ نوعی شادی كه توأم با خ ّ
القیت است.
كودكان به محض اینكه زیر پوشش تربیت والدین قرار گرفته و
تعصبات ،اعتقادات ،فرهنگ،
والد درونشان شكل میگیرد ،ارزشهاّ ،
س ّنت ،ملیت و ...تمامی این موارد بر شادی و ابراز آن در کودک
خاصی
تأثیر میگذارد .درحقیقت شادی برای كودك در چارچوب ّ
حس
تعریف میشود و شادمانی خارج از این چارچوب سبب ایجاد ّ
گناه در او میشود .والدین برای اینكه كودك را در چارچوب ارزشها
و اعتقادات خودشان نگه دارند ،با تنبیه كودك احساس گناه را در
او بهوجود میآورند؛ مث ً
ال به كودك میگویند« :اگر تو بخندی و
پدرت را از خواب بیدار كنی ،خدا از تو ناراحت میشود ».در این
تعصبات ،ارزشها و اعتقادات
صورت ،كودك درون افراد در میان ّ
(بُعد والد وجودی) حبس میشود .هر قدر بُعد ارزشی منفی
(تعصبات و )...پُررنگتر شود ،شادی كودك نیز كمرنگتر میشود.
ّ
تعصبات ،باورها و برخی ارزشها عاملی میشود
مجموعۀ
درحقیقت
ّ
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برای كنترل رفتار فرد .وال ِد كنترلگر به ما میگوید كه كدامیك از
كارهایمان خوب یا بد است؛ مث ً
ال وقتی كودك شروع به خندیدن
میكند ،ما به او میگوییم نخند! بچۀ خوب كه نمیخنده! مجموعۀ
این عوامل باعث میشود شادی كودك درون ما مخفی یا كمرنگ
شود .چه اشكالی دارد شادیهایی را در محیط خانواده ایجاد كنیم؟
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افسردگی نوجوانان در اثر
نشستن بیش از حد!

اصول شاد زيستن
 اعتراف به ارزشهای خود
 قدرداني كردن از خوبي ديگران
 ورزش و پرورش جسم
ّ 
لذت بردن از مواهب الهي
 داشتن انتظار شادي از خود و ديگران
 بدانیم از زندگي چه میخواهيم ،آنگاه براساس آن خواستهها
تصمیمگیری کنیم و اقداماتي انجام دهيم.
چگونه شاد باشیم؟
 تصویر ذهنی مثبت
منشأ تمام افكار و حركات ما ،چگونه ديدن خويشتن است.
تجربيات ،مو ّفقيتها ،شكستها ،افكاري كه دربارۀ خود داريم و
واكنشهای ديگران نسبت به ما ،همه و همه شكلدهندۀ تصويري
هستند كه از خود در ذهن داريم؛ بنابراين تصوير ذهني ماست كه
تعيين میكند زندگي را تا چه اندازه دوست داريم و دقيقاً چه اندازه
در زندگي مو ّفق خواهيم بود.
 زندگی در لحظه
يكي ديگر از كليدهاي شادي و خرسندي ،تمركز بر لحظۀ حال
است .تمام دارايي ما اين لحظهها هستند .ميزان آرامش ذهن و
كارايي فردي ما براساس ميزان توانايي ما براي زيستن در لحظۀ
حال مشخّ ص میشود؛ صرفِنظر از آنچه ديروز رخ داده و آنچه
ممكن است فردا اتّفاق بيفتد؛ حال موقعيتي است كه ما در آن
ايستادهايم .زيستن در زمان حال به معني تعميم آگاهي انسان
براي دلپذير ساختن لحظۀ جاري به جاي دور انداختن آن است.
 خندیدن و خنداندن
وقتي كه میخنديم ،همه چيز به نفع جسم و ذهن ما پيش
میرود .خنده درد را تسكين میدهد .هنر شاد بودن مستلزم
توانايي خنديدن به مشكالت در كوتاهترين زمان ممكن پس از
وقوع آنهاست .كسي كه زودتر به مشكالت میخندد ،سريعتر
نااميدي را از خود دور میكند و بهتر از داروي خنده بهره میگيرد.
خنده جسم را سالمتر و عمر را طوالنيتر میكند .الزمۀ شادي و
شاد بودن چيزي نيست جز مثبتانديشي و جستوجوي خوبيها و
زيباييها .انسان با نگرش منفي به دنيا چيزي جز روحيهاي افسرده،
چهرهاي غمگين و حالتي خشمگينانه ندارد و اين نگرش منفي،
تخريبگر جامعه است.
دکتر مرسده رفیعی

دکترای روانشناسی ،مشاور و کارشناس آموزش و پژوهش بهزیستی
نشانی :رشت ،خیابان پرستار ،ادارۀ ّ
کل بهزیستی گیالن ،دفتر آموزش

و پژوهش تلفن013-۳۲۱۱۲۰۴۳ :

ایرنا :پژوهشگران دانشگاه کالج لندن دریافتند نشستن طوالنی
موجب افزایش خطر بروز افسردگی در نوجوانی میشود.
براساس نتایج این تحقیقات ،خطر بروز عالئم افسردگی در ۱۸
سالگی در افرادی که بخش عمدهای از روز را بدون ف ّعالیت فیزیکی
سپری میکنند ،افزایش مییابد .همچنین براساس این تحقیقات
نهتنها ف ّعالیتهای فیزیکی شدید برای سالمت روح و جسم مفید
مدت زمان نشستن در
هستند ،بلکه انجام هر میزان ف ّعالیت ـ که ّ
یک محل را کاهش دهد ـ برای حفظ سالمت روان مفید است.
در این تحقیقات ّ
اطالعات  ۴۲۵۷نوجوان ـ که از زمان تولّد در
یک پژوهش علمی گردآوری شده است ـ مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .میزان ف ّعالیت این افراد در سنین  ۱۴ ،۱۲و ۱۶
مدت سه روز و روزانه  ۱۰ساعت با استفاده از
سالگی حداقل به ّ
ّ
شتابسنجهای پوشیدنی ،بهدقت اندازهگیری شده است .همچنین
وجود عالئم افسردگی مانند کاهش ّ
لذت ،تمرکز ضعیف و خلق
شدت آنها در جریان مشاورۀ بالینی با این افراد ارزیابی
پایین و ّ
شد .درنتیجۀ این بررسیها مشخّ ص شد بهازای روزانه یک ساعت
رفتار انفعالی (مانند نشستن در یک مکان) در سنین  ۱۴ ،۱۲و ۱۶
شدت عالئم افسردگی در  ۱۸سالگی به ترتیب %۸ ،%۱۱.۱
سالگیّ ،
یا  %۱۰.۵افزایش مییابد .همچنین افرادی که در تمام سنین رفتار
انفعالی مستمر داشتهاند ،در  ۱۸سالگی  % ۲۸.۲بیش از سایرین
درگیر عالئم افسردگی هستند.
در مقابل هر ساعت ف ّعالیت سبک مانند پیادهروی در  ۱۴ ،۱۲و
 ۱۶سالگی به ترتیب موجب کاهش  %۷.۸ ،%۹.۶و  % ۱۱.۱عالئم
افسردگی در  ۱۸سالگی میشود .گزارش کامل این تحقیقات در
نشریۀ  The Lancet Psychiatryمنتشر شده است.
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چگونه میتوانیم
«هنر گوش دادن»
ِ
خود را تقویت کنیم؟
انسان امکانات ،استعدادها و تواناییهای
بسیاری دارد که بهندرت از تمام آنها
سود میبرد و اغلب از میزان این تواناییها
بیخبر است و گاه آنها را کوچک و ناچیز
میشمرد .بعضی از این مسائل بهظاهر
اهمیت درصورتی که بهدرستی مورد
کم ّ
توجه قرار گیرند ،دامنۀ تواناییهای ما
ّ
شدت افزایش میدهند .یکی از این
را به ّ
دکتر علیرضا مجیدی مسائل بهظاهر ساده -که هر کسی تص ّور
میکند از آن آگاهی درستی دارد -شنیدن است.
شنیدن آنطور که بهنظر میرسد ،ساده نیست .حدود  ۸۰درصد
از زمان بیداری انسان صرف ارتباط در شکلهای مختلف میشود که
حدود نیمی از آن بهصورت شنیدن است .بااینحال ما فقط از ۲۵
درصد امکانات بالق ّوۀ شنوایی خود استفاده میکنیم.
روانشناسان معتقدند که اگرچه در اکثر حرفهها حدود نیمی از
زمان صرفِ گوش دادن به حرفهای دیگران میشود ،بسیاری از ما
در حقیقت از قدرت شنیدن خوبی برخوردار نیستیم .تجربه نشان
داده است که شنوندگان سخنرانیها ده دقیقه پس از آغاز سخنرانی
حدود  ۵۰درصد پیام ارائهشده را نمیشنوند و درک نمیکنند،
بیشتر آنها پس از  ۴۸دقیقه تنها  ۲۵درصد را بهیاد میآورند.
درطی تحصیالت رسمی بر یادگیری مهارتهای
در مدرسه و
ّ
خواندن و نوشتن تأکید زیادی میشود ،ولی به مهارت سخن گفتن
اهمیت چندانی داده نمیشود .اغلب افراد
و بهویژه گوش دادن ّ
نمیتوانند یا نمیخواهند گوش کنند؛ درنتیجه چون سخنان یکدیگر
را نمیشنوند و درک نمیکنند ،نتایج زیانباری نصیب آنان و دیگران
میشود.
در سال  ۱۹۷۷در یک برخورد هوایی در جزایر قناری ۵۸۱
نفر جان خود را تنها به این علّت از دست دادند که خلبانها به
فرمانهای رادیویی چنان که باید گوش نمیدادند.
در یک بیمارستان هنگامیکه بیماری به پرستاری گفت که نسبت

حساسیت دارد ،پرستار به حرفهای بیمار
به نوعی داروی معمولی ّ
توجهی گوش میداد ،درنتیجه بیمار پس از یک تزریق معمولی
با بی ّ
جان خود را از دست داد.
از حوادث غیرعادی و نادر که بگذریم ،روانشناسان امریکایی
برآورد کردهاند که عامل اصلی طالق در امریکا ناتوانی زن و شوهرها
در گوش دادن به حرفهای یکدیگر است.
چند آزمایش ساده در مورد شنیدن
از کسی بخواهید که مطالب زیر را با صدای بلند برای شما بخواند:
• در کدام یک از کلمات امضا ،اعالم ،انشا و دایر ،حرف «ع»
وجود دارد؟
• خانمی به شوهرش گفت که گوشت ،کره ،نان و کبریت بخرد.
او کره ،پنیر ،کبریت و گوشت خریده است .شوهرش چه چیزی را
فراموش کرده است؟
اگر پاسخهای شما صددرصد درست نبود نگران نشوید؛ زیرا شما
در این مورد تنها نیستید .روشهایی برای اصالح و بهبود عادات
شنیدن وجود دارد.
اصول و قواعد خوب شنیدن دربرگیرندۀ روشهای غلبه بر موانع
توجه به حرکات گوینده و
شنیدن ،تکنیکهای یادگیری شنیدنّ ،
ِ
مهم پیام ارائهشده است.
گوش دادن دقیق
جهت دریافت نکات ّ
موانع خوبشنیدن
متوسط فکر کردن
 .1ذهن ما منتظر کلمات نمیماند .سرعت
ّ
چهار تا ده براب ِر سخن گفتن است؛ بنابراین وقتی که منتظر ادای
کلمات گوینده هستیم ،ذهن مطلب را رها میکند و درنتیجه چند
کلمه را دریافت میکنیم و بقیه را از دست میدهیم.
 .2وقتی که ما بر این تص ّوریم که موضوع را میدانیم ،مطلب را
نصفهنیمه گوش میکنیم.
توجه به
دلیل
به
تاکنون
چندبار
بینیم.
ی
 .3به جای شنیدن م
ّ
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رفتار و ظاهر شخصی که تازه با او آشنا شدهاید،
متوجه نام او نشدهاید؟
ّ
 .4اغلب اوقات هنگام گوش دادن به چیزی
به کار دیگری نیز مشغول هستیم؛ درحالیکه
میکوشیم گوش کنیم ،عم ً
توجه ما
ال بخشی از ّ
معطوف به صفحات روزنامه ،رادیو یا تلویزیون
و تلفن همراه است.
 .5اکثر اوقات موضوع اصلی را فراموش
توجه به اندیشۀ مطرحشده،
میکنیم و بهجای ّ
توجه میکنیم .نکات
به کلمات و عبارات ّ
توجه به جزئیات باعث
منفرد گرچه مهماند ،ا ّما ّ
میشود که پیام گوینده را درنیابیم.
 .6احساساتمان بر ما مسلّط است .وقتی
کسی میکوشد عقیدهای را بیان کند که با نظر
ما در آن مورد مغایر است ،بهطور غیرارادی
احساس خطر میکنیم که مبادا شنیدن بیشتر
باعث شود که اعتبار دیدگاه ما مورد سؤال قرار
گیرد .در اینجا ذهن خود را از گوینده منحرف
ضد حملۀ خویش و پاسخگویی
و به برنامهریزی ّ
شروع میکنیم.
 .7ممکن است شیوۀ نگاه کردن ،آرایش
سر ،صدا ،نژاد ،جنسیت یا عوامل دیگری را
در گوینده -که ارتباطی به سخنان او ندارد-
دوست نداشته باشیم و این مسئله باعث شود
که با پیشداوری به سخنان او گوش فرادهیم.
 .8جویدن آدامس ،بازی با انگشتان یا قلم،
مداد و ...نیز گاهی حواس ما را پریشان میکند
و مانع درست شنیدن میشود.
 .9درک پیام گوینده و یادداشت کلمه به
کلمۀ سخنان گوینده بهطور همزمان غیرممکن
است .باید فقط نکات برجسته و اندیشههای
اصلی را یادداشت کرد.
افزایش بازدۀ شنیدن
 .1تمرکز آهسته و تدریجی را با اینگونه
تمرینها بیاموزید« :دو به اضافۀ سه منهای
پنج به اضافۀ چهار برابر دو منهای شش چند
میشود؟»
 .2تمرین با رادیو و تلویزیون؛ یک پادکست
یا برنامۀ علمی به زبان ساده را همراه با دوستی
از رادیو گوش کنید یا در تلویزیون ببینید.
ابتدا ببینید هر یک از شما چه مقدار از مطالب
ارائهشده در این برنامه را به یاد میآورید؛
سپس بکوشید تا نتیجۀ اصلی برنامه را با
یکدیگر استنتاج کنید.
توجه شما را دچار پراکندگی
 .3آنچه
ّ
میکند از خود دور کنید .به چیز دیگری گوش
نکنید و به کار دیگری نپردازید.
تحمل دیدگاههای مخالف با نظرات
.4
ّ
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بسیاری از اشخاص با حرکات و اَدا و اطوار خود با دیگران ارتباط
برقرار میکنند .اغلب اوقات صدا ،حاالت چهره و حرکات
سروصورت ،اشارات ،حرکات و وضعیتهای بدنی از کلمات
توجه به اشارات و حرکات گوینده باعث میشود که
گویاترندّ .
برداشت و احساس درستتری از پیام گوینده بهدست آید.
خویش را بیاموزید .مراقب نیروهای ناخودآگاهی که در درون شما مانع شنیدن و باعث
فکر کردن به پاسخ مناسب میشوند ،باشید .بهجای پرسش درمورد کلمات و نحوۀ بیان
گوینده به سؤاالتی بیندیشید که موجب شود گوینده شما را در کنار خود احساس کند
و نه رو در روی خویش.
 .5به دیگران کمک کنید تا بتوانند خوب گوش کنند .ما درعمل عادتهای کودکانمان
توجه و از آن
را در بد شنیدن تقویت میکنیم؛ بدین نحو که چیزی را برای اینکه بدان ّ
اطاعت کنند ،بارها تکرار میکنیم .درحقیقت ضرورتی ندارد که بیش از یک بار آنها را
مورد خطاب قرار دهیم .اگر از ما اطاعت نمیکنند ،باید بهگونهای منطقی تنبیه شوند تا
در آنان انگیزۀ گوش دادن و عمل کردن ایجاد شود .خود ما نیز باید الگویی شایسته برای
فرزندانمان باشیم و به محض شنیدن حرفهای آنان پاسخشان را بدهیم.
 .6به گوینده نگاه کنید .نگاه کردن نشانۀ عالقۀ شما به مطلب است؛ البته به گوینده
خیره نشوید .اکثر افراد به کسانی که به آنها نگاه نمیکنند ،اعتماد ندارند و بیاعتمادی
مانع ارتباط است.
 .7دربارۀ مطلبی که شنیدهاید پرسشهایی مطرح کنید .سؤال کردن بهترین روش
خوب شنیدن است .این مسئله برای والدین ،مربیان و مدیران بسیار ضروری است .با طرح
پرسشها میتوان ّ
اطالعات بیشتر مورد نیاز را کسب کرد .پرسشها باید هدف مشخّ صی
را دنبال کنند .هیچکس دوست ندارد مورد بازجویی قرار گیرد.
 .8وسط حرف گوینده ندوید .باید بر تمایل قطع سخنان گوینده و اظهار مطلبی که به
ذهنتان خطور کرده است غلبه کنید.
 .9موضوع صحبت را عوض نکنید .وسط حرف دیگران دویدن کار زشتی است؛ ولی
قطع کردن حرف دیگران و عوض کردن موضو ِع گفتوگو توهینآمیزتر است.
 .10در صورتی که بخواهید عقاید خود را دربارۀ مطلب اظهارشده بیان دارید ،سعی
کنید سخنان گوینده را درست درک کنید .هیجان زیاد باعث میشود که با هر اندیشهای
که با دیدگاهها ،تجارب و تمایالت شخصی ما متفاوت باشد ،به مبارزه برخیزیم؛ بنابراین
احساسات خود را کنترل کنید.
توجه خود را به مطلب نشان دهید .گاهی اشارات مبنی بر تأیید و
 .11عالقهمندی و ّ
درک نظرات گوینده بسیار سودمند است .اکثر افراد اگر نشانهای مبنی بر درک دیگران
نبینند سخنانشان را کوتاه میکنند .گاهی بریدن سخنان گوینده بهمنظور روشن شدن
توجه شنونده است ،بلکه گوینده را مطمئن میکند که پیام
مطلب نهتنها نشانۀ عالقه و ّ
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او به نحوی مطلوب دریافت شده است .درضمن توضیحات
گوینده به شما کمک میکند که نسبت به بقیۀ مطالب
تمرکز الزم را به دست آورید.
حرکات گوینده به هنگام سخن گفتن باعث
تشدید یا تضعیف پیام گفتار میشود!
بسیاری از اشخاص با حرکات و اَدا و اطوار خود با دیگران
ارتباط برقرار میکنند .اغلب اوقات صدا ،حاالت چهره و
حرکات سروصورت ،اشارات ،حرکات و وضعیتهای بدنی
توجه به اشارات و حرکات گوینده باعث
از کلمات گویاترندّ .
میشود که برداشت و احساس درستتری از پیام گوینده
بهدست آید .البته این احتمال نیز وجود دارد که شخصی
حرکاتی را همیشه تکرار کند و دیگران از این حرکات
برداشتی داشته باشند که با آنچه مورد نظر است متفاوت
باشد .دستهای باز و باز بودن دکمههای کت نشانۀ
بیتکلّفی و آزادی شخص است؛ برعکس ،حالت تدافعی
و احتیاط با قراردادن دستها روی سینه ،انداختن پا روی
پا ،نشانه رفتن با انگشت به سوی دیگران به هنگام سخن
گفتن ،حرکات کاراتهمانند و مشتهای گرهکرده نشان داده
میشود .مالیدن چشمان و بینی ،بستن دکمههای کت و
نگاه کردن از پهلو نشانۀ بدگمانی است .ناتوانی و درماندگی
نیز با دستهای باز ،نشستن بر لبۀ صندلی و کج کردن سر
نشان داده میشود .بیتفاوتی در آنانی مشاهده میشود که
بریدهبریده سخن میگویند ،پشت گردنشان را میمالند،
دستهایشان را در موهایشان فرو میبرند و با انگشت سبابۀ
خود نشانه میروند.
جویدن ناخنها ،گاز زدن مداد یا قلم ،دست در جیب
کردن ،نیشگون گرفتن پوست خود نشانۀ تزلزل است.
حالت عصبی در کسانی آشکار میشود که گلوی خود را
صاف میکنند ،سیگار میکشند و سوت میزنند ،همچنین
به هنگام سخن گفتن دهانشان را میپوشانند ،به هنگام
نشستن شلوارشان را باال میکشند ،در صندلیشان وول
میخورند و به دیگران نگاه نمیکنند.
اعتمادبهنفس با راست نشستن و قراردادن دستها
در پشت نشان داده میشود .حرکات نشاندهندۀ تف ّکر
عبارتاند از :قرار دادن دست در زیر چانه ،نگاه کردن
از باالی عینک ،برداشتن و پاک کردن عینک؛ اداها و
ژستهای پیپ کشیدن ،گاز زدن دستۀ عینک و گذاشتن
دست روی برآمدگی بینی.
عالوه بر حرکات بدنی ،حرکات سر و صورت و حاالت
چهره نیز در تشخیص احساسات اشخاص بسیار مهم است.
یک لبخند ،یک اخم ،یک نگاه آشفته ،تظاهر احساسات
ترس ،خشم ،شگفتی و مالل است .بعضی اشخاص به هنگام
جدی هستند که ممکن است دیگران
سخن گفتن چنان ّ
احساسات آنان را درست تفسیر نکنند و آن را غیردوستانه
مهمی در
تص ّور کنند .آهنگ و تکیه روی کلمات نیز نقش ّ
توجه داشت.
تفسیر پیام گوینده دارد و باید بدان ّ
دکتر علیرضا مجیدی
پزشک عمومی
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رفتارهای نوعدوستانه
موجب کاهش درد میشود!

ایرنا :گروهی از محقّقان چینی دریافتند افرادی که در ف ّعالیتهای
نوعدوستانه مشارکت میکنند ،در مقایسه با سایرین درد کمتری را احساس
میکنند .در این تحقیقات گروهی از داوطلبان تحت چهار آزمایش مختلف
قرار گرفتند.
در آزمایش اول ،قبل و بعد از وقوع یک زلزله از داوطلبان خواسته شد
خون اهدا کنند و میزان در ِد سوزن برای هریک از آنها اندازهگیری شد.
در نتیجۀ این آزمایش مشخّ ص شد داوطلبانی که بعد از وقوع زلزله خون
اهدا کردند ،در مقایسه با داوطلبانی که قبل از آن خون دادند ،درد کمتری
را احساس کردند.
در آزمایش بعدی دو گروه از داوطلبان در یک محیط سرد قرار گرفتند
و از یک گروه خواسته شد تا کتابی را که برای کودکان مهاجر نوشته شده
است ،بازخوانی کنند .درنتیجۀ این آزمایش مشخّ ص شد گروهی که کتاب را
بازخوانی کردند ،ناراحتی ناشی از سرما را کمتر از گروه دیگر احساس کردند.
آزمایش سوم با کمک دو گروه از داوطلبان مبتال به سرطان انجام شد .از
گروه اول خواسته شد برای خود غذا بپزند و از گروه دوم خواسته شد برای
سایرین غذا بپزند .در نتیجۀ این آزمایش مشخّ ص شد گروه دوم درد کمتری
را نسبت به گروه اول احساس میکنند.
در آزمایش چهارم از داوطلبان خواسته شد به کودکان بیسرپرست
پول اهدا کنند .همچنین از آنها پرسیده شد که فکر میکنند پول آنها
چه کمکی به این کودکان میکند .سپس هریک از داوطلبان تحت شوک
الکتریکی قرار گرفتند و با استفاده از  MRIمغز آنها اسکن شد .در نتیجۀ
این آزمایش مشخّ ص شد مغز داوطلبانی که پول اهدا کرده بودند ،واکنش
کمتری در برابر شوک الکتریکی نشان میدهد و این کاهش درد با احساس
هر داوطلب در رابطه با میزان کمکی که به کودکان بیسرپرست کرده است،
ارتباط مستقیم دارد.
به گفتۀ پژوهشگران نتایج این آزمایشها در کنار سایر تحقیقات
نشان میدهد ،رفتارهای نوعدوستانه عالوهبر ایجاد احساس خوب ،موجب
کاهش احساس درد نیز میشود .گزارش کامل این تحقیقات در نشریۀ
 Proceedings of the National Academy of Sciencesمنتشر
شده است.
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بهدا شت باروري

اضـافهوزن

و اثر آن بر بارداري

اضافهوزن يكي از بزرگترين مشكالت
بهداشتي و عامل خطر براي بسياري از
طي
بيماران در دوران بارداري است.
ّ
تحقیقات انجامشده در ايران ،حدود چهل
(سن  ٢٥تا ٣٤
درصد زنان در سنين باروري ّ
سال) دچار افزايش وزن و چاقي ميشوند.
اضافهوزن و چاقي براساس عوامل
مختلفي ازجمله اندكس تودۀ بدني
دکتر مرجان پورحیدری ( ،)BMIيا نسبت دور كمر به دور باسن
(نشانۀ چاقي شكمي) تعيين ميشود.
عوارض چاقي در بارداری
 در خانمهاي چاق ،عدم تخمكگذاري و اختالالت پريود،
نازايي يا مشكالت باروري و شيوع بيشتر سرطان رحم و پستان
ديده ميشود.
 اضافهوزن در بارداري با مشكالت مختلفي میتواند همراه باشد.
 اضافهوزن و چاقی از عوامل مهم مرگ مادران به دليل بروز
بيشتر ترومبو آمبولي ناشي از عوارض بيهوشي و عفونتهاي رحمي
پس از سزارين است.
 شيوع بيشتر ماكروزومي (وزن نوزاد بيشتر از چهار كيلوگرم
در بدو تولّد)
 اضافهوزن با شيوع بيشتر بيماريهاي دوران بارداري،
مانند ديابت بارداري ،فشار خون باال و حتّي مسموميت حاملگي
(پرهاكالمپسي) همراه است؛ همچنين شيوع بيشتر عفونتهاي
رحمي و خونريزيهاي پس از زايمان در این افراد دیده میشود.
توصيههاي الزم براي خانمهاي باردار با اضافهوزن
خانمهاي باردار دچار اضافهوزن نبايد از رژيمهاي محدود براي
كاهش وزن استفاده کنند؛ براي مثال رژيم غذايي كه در آن
كربوهيدراتها مثل نان ،برنج و ماكاروني بهطور كامل حذف شدهاند،

براي مادر باردار مناسب نيستند .توصيههاي مناسب شامل موارد
زیر است:
تحرك كافي بهصورت پيادهروي ّ
منظم روزانه ،مث ً

ال يك ساعت
ّ
پيادهروي در روز (در صورت عدم ممنوعيت پزشكي)
حد امكان از طبخ غذا
 از سرخ كردن غذاها اجتناب كنند و در ّ
بهصورت بخارپز ،آبپز يا كبابي استفاده کنند.
 چربي گوشت و پوست مرغ را قبل از پخت جدا كنند.
 مصرف شير و لبنيات كمچرب
 به جاي سسهاي پُرچرب از آبلیمو يا آب نارنج یا آبغوره
استفاده کنند.
 عدم مصرف تنقّالت پُرچرب مثل چيپس ،پيراشکي ،شكالت
و فستفودها
مايع با
 قطع مصرف روغن حيواني و استفاده از روغنهاي
ِ
كيفيت
 استفاده از ميوههاي تازه بهعنوان ميانوعده بهجاي مصرف
شيريني و شكالت
 جايگزيني دوغ و آب بهجاي نوشابههاي گازدار
 استفاده از كشمش و خرما بهجاي قند و شيريني با چاي
شيريني كم مثل سيب ،گالبي و هلو
 استفاده از ميوههايي با
ِ
بهجاي خربزه ،انگور و انجير
 محدوديت مصرف نان ،برنج و ماكاروني
 استفادۀ روزانه از سبزيها و ساالدها
 مصرف بيشتر آب
 استفاده از نان سبوسدار بهجاي نان سفيد
دکتر مرجان پورحیدری
متخصص زنان ،زایمان و نازایی
ّ
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،ساختمان سپید ،طبقۀ اول
تلفن013-33114614 :
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تأثیر سن در باروری زنان و مردان

دکتر الهام فاضلی

طی سنین مختلف تغییر میکند .هم مردان و هم زنان در زمان بلوغ قدرت باروری را کسب
قدرت باروری در ّ
ّ
مشخص میشود .بهطور ک ّلی
میکنند .در دختران آغاز دورۀ باروری با شروع تخمکگذاری و عادت ماهانه
سن زنان نقش مه ّمی در کاهش باروری آنها دارد و از زمان یائسگی ،زنان بهطور طبیعی دیگر قادر
افزایش ّ
نخواهند بود حامله شوند.
در جامعۀ امروز کاهش باروری مرتبط با افزایش سن بسیار شایع شده است .بسیاری از زنان به دالیل
مختلف ،ازدواج خود را تا حدود 30سالگی به تأخیر میاندازند .مهم است که بدانیم ع ّلت کاهش باروری در
سالهای آخر زندگی تولید مثلی زنان ،ناشی از کاهش تعداد و کیفیت تخمکهای باقیمانده در تخمدانهای
آنهاست.

تخمکگذاری و چرخۀ قاعدگی
طی دورۀ باروری خود یک چرخۀ ّ
منظم قاعدگی ماهانه
زنان در ّ
دارند .هر ماه یک تخمک درون تخمدان یک خانم به بلوغ میرسد.
اگر تخمک بارور شود و خود را داخل رحم جای دهد ،حاملگی شروع
میشود؛ ا ّما اگر بارداری رخ ندهد پوشش داخل رحم ریزش پیدا
میکند و خونریزی قاعدگی شروع میشود.
ّ
تخمکگذاری در اولین سالهای بلوغ دختران معموالً
نامنظم
ّ
نامنظم بودن قاعدگی خواهد شد ،ا ّما
است؛ درنتیجه منجر به
قاعدگی از حدود  16سالگی با ّ
منظم شدن تخمکگذاری تثبیت
میشود .بهطور کلّی چرخۀ قاعدگی در خانمها بین  26تا  35روز
طول میکشد ،ا ّما از اواخر دهۀ  30یا اوایل دهۀ  40زندگی طول
چرخۀ قاعدگی آنها شروع به کوتاه شدن میکند .با گذشت زمان،
تخمکگذاری در زنان متو ّقف میشود و درنتیجه عادت ماهانه هم
مدت یک سال اص ً
ال عادت
متو ّقف میشود .زمانیکه یک زن به ّ
ماهانه نداشته باشد ،گفته میشود که یائسه شده است.
سن باال
باروری زنان در ّ
اوج باروری زنان بین  ۲۰تا  ۳۰سالگی است و بعد از آن قدرت
باروری آنها به مرور کمتر میشود .کاهش قدرت باروری زنان از 30

سالگی شروع میشود ،ولی بعد از  35سالگی این کاهش بیشتر است.
احتمال باروری دارد؛ درحالیکه
سالم  ۳۰ساله هر ماه %20
زن
ِ
یک ِ
ِ
سالم  ۴۰ساله کمتر از  %5است.
این احتمال در یک زن
ِ
امکان بارداری تا رسیدن به مرحلۀ یائسگی در زنان وجود دارد.
سن یائسگی  51سال تخمین زده شده
در کشورهای غربی،
متوسط ّ
ّ
است ،ا ّما بیشتر زنان فقط تا اواسط دهۀ  40زندگی خود احتمال
حاملگی دارند .گرچه روشهای درمان کمکباروری مانند لقاح
خارج از رحم یا  IVFمیتواند به حامله شدن زنان کمک کند ،ا ّما
سن یک زن احتمال درمان
توجه کنند که باال بودن ّ
بیماران باید ّ
مو ّفقیتآمیز درمان ناباروری را کاهش میدهد.
سن باال
باروری مردان در ّ
سن آنها کاهش
رفتن
باال
با
نیز
مردان
قدرت و توانایی باروری
ّ
مییابد ،ا ّما این اتّفاق بسیار دیرتر از زنان و در سنین باالتر رخ
میدهد .با افزايش سن کیفیت مایع منی كاهش میيابد ،ا ّما این
مسئله قبل از  60سالگی باعث ایجاد مشکل در توانایی باروری آنها
نمیشود.
توجه شود که در مردان نیز همانند زنان با
باید به این نکته ّ
افزایش سن ،قدرت و توانایی باروری کم میشود و میزان ف ّعالیت
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جنسی آنها نیز کاهش مییابد ،ا ّما بااینحال هنوز س ّنی که مردان
نتوانند پدر شوند مشخّ ص نیست .چنانچه شواهد نشان میدهد
مردان در دهۀ  60و دهۀ  70زندگی خود نیز توانستهاند پدر شوند.
تحرک
در مردان مسن اندازۀ بیضهها کوچک میشود و شکل و ّ
اسپرمها کاهش مییابد؛ همچنین خطر وجود ناهنجاریهای ژنی
در اسپرم آنها کمی بیشتر میشود .از طرفی مردان مسن ممکن
است مبتال به بیماریهایی باشند که بر روی عملکرد جنسی و قدرت
باروری آنها تأثیر داشته باشد.
کیفیت تخمک
سی زندگی احتمال اینکه زنان حامله شوند ،کم
از اواسط دهۀ ِ
میشود و احتمال سقط جنین هم در آنها بیشتر است که این
اتّفاق بهدلیل پایین بودن کیفیت تخمکهای آنها رخ میدهد .با
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سن زن ،میزان اختاللهای ژنتیکی بهطور چشمگیری در
افزایش ّ
تخمکها افزایش مییابد .بسیاری از افراد با نام سندروم داون آشنا
هستند .این سندروم زمانی ایجاد میشود که یک کروموزوم شمارۀ
 21اضافی در جنین وجود داشته باشد .علّت اصلی سندروم داون
سن باالی مادر است .بیشتر جنینهایی که ناهنجاری کروموزومی
ّ
دارند ،منجر به حاملگی نمی-شوند و حتّی اگر حاملگی اتّفاق بیفتد،
این جنینها سقط میشوند .این مسئله میتواند کم شدن احتمال
سن باالتر را توجیه کند.
حاملگی و افزایش سقط جنین در زنان در ّ
دکتر الهام فاضلی

دکتری بیولوژی تولید مثل و عضوکادر درمانی مؤسسۀ پزشکی مهر

نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشاد ،مؤسسۀ ناباروری
مهر تلفن013-33755353 :

علل و بررسی ّ
ترشح از پستان
ّ
ترشح از پستان در بعضی بیماریها و گاه ًا بهصورت طبیعی در خانمها دیده میشود .این حالت بهصورت
یکطرفه یا دوطرفه از سینه مشاهده میشود.
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده

ّ
ترشح یکطرفه از پستان
درصورتیکه ترشّ ح شرایط زیر را داشته باشد ،باید به فکر بدخیمی
باشیم:
ترشّ ح خودبهخودی ،یکطرفه ،محدود به یک مجرا ،ترشّ ح خونی
سن باالتر از  ۴۰سال باشد .با فشار
یا همراه با توده در سینه و در ّ
روی قسمتی از سینه مشخّ ص میشود که ترشّ ح از یک مجرا یا
چند مجراست .درصورتیکه ترشّ ح خصوصیات باال را داشته باشد،
ماموگرافی و سونوگرافی برای بررسی بیشتر الزم است .داکتوگرافی
(بررسی مجرا با ما ّدۀ حاجب) گاهاً مؤثّر است .ترشّ ح مرتبط با
بدخیمی ممکن است ش ّفاف ،سروزی یا خونی باشد .بررسی
هموگلوبین در ترشّ حات نیز میتواند کمککننده باشد ،ولی ممکن
است این ترشّ ح در پاپیلوم داخل مجرا و اتّساع مجاری شیری دیده
شود .تشخیص قطعی با نمونهبرداری مجرای مبتالست .درصورتیکه
ترشّ ح از پستان همراه با توده باشد ،نمونهبرداری سوزنی کمککننده
است.
ّ
ترشح دوطرفه از پستان
در صورتیکه ترشّ ح از پستان مشخصات زیر را داشته باشد ،باید
بیشتر به فکر مسائل خوشخیم بود:
متعدد ،شیریرنگ یا سبز متمایل
ترشّ ح دوطرفه و از مجراهای
ّ
به آبی باشد .در کمتر از دو درصد موارد علّت ترشّ ح شیری از پستان
تومور هیپوفیز است که هورمون پروالکتین (هورمون مسئول ترشّ ح

شیر) ترشّ ح میکند .در بررسی تومور هیپوفیز گرافی از حفرۀ زین
ترکی و سیتیاسکن میتواند کمککننده باشد .درصورتیکه تومور
هیپوفیز بزرگ باشد ،با فشار روی عصب بینایی ایجاد اختالل بینایی
و نازایی میکند.
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده
تخصصی ج ّراحی ،لیزر و زیبایی از کانادا
بورد
ّ
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی
تلفن013-۳۳۷۳۱۳۰۵ :
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اختالل میل جنسی در زنان
اختالل میل جنسی در زنان (- )Female Sexual Interest /Arousal Disorderکه به آن سردمزاجی زنان نیز
میگویند -کمبود یا عدم میل جنسی در یک دورۀ زمانی طوالنی است.
اختالل میل یا برانگیختگی جنسی یا سردمزاجی زنان را براساس  5- DSMمیتوان به شش نوع دائمی ،اکتسابی،
تعمیمیافته ،موقعیتی ،ناشی از عوامل روانشناختی و ترکیبی از عوامل دستهبندی کرد.
الزم است ذکر شود که در بسیاری از مواقع ،میزان نیاز جنسی زنان و مردان متفاوت است و تنها براساس آنکه زنی
یا مردی ،همسر یا شریک جنسی خود را متّهم به سردمزاجی میکند ،نمیتوان یک زن را سرد مزاج نامید؛ زیرا ممکن
است میزان نیاز جنسی زن و مرد متفاوت باشد .تحقیقات نشان میدهد که چرخۀ جنسی زنان با مردان متفاوت بوده
و خطی نیست .ممکن است زنی بدون آنکه میل جنسی در خود احساس کند ،پس از تحریک جنسی برانگیخته و میل
فاطمه بیگلریان
جنسی در او ایجاد شود .این درحالی است که مردانی که میل جنسی کمی دارند ،بهطور معمول مشکل اختالل نعوظ
نیز دارند .ا ّما در هر صورت یکی از مشکالتی که برخی از زوجها با آن روبهرو میشوند ،بیمیلی جنسی خانمهاست .برخی از مردان گله دارند که
همسرمان سرد شده و این سردمزاجی شادی و نشاط زندگی مشترک را کمرنگ کرده است.
نشانههای اختالل میل جنسی یا سردمزاجی در زنان

 .1عالقۀ فرد به ف ّعالیت جنسی کاهش یافته است یا بهطور کلّی
وجود ندارد.
 .2کاهش یا فقدان تف ّکرات یا تخیالت جنسی
 .3فرد برای ف ّعالیت جنسی پیشقدم نمیشود ،یا کمتر از گذشته
پیشقدم میشود.
 .4فقدان یا کاهش هیجان و ّ
لذت جنسی در اغلب ف ّعالیتهای
جنسی
 .5فقدان یا کاهش میل یا برانگیختگی جنسی در پاسخ به
تحریکات جنسی
حساسیت اندامهای جنسی در حین ف ّعالیت
 .6فقدان یا کاهش ّ
جنسی
کم و زیاد شدن میل جنسی در انسان طبیعی است و میزان

میل جنسی در طول زمان در ارتباط با شرایط ،موضوعات شخصی
و رابطۀ عاطفی و زناشویی تفاوت میکند؛ ا ّما برای تشخیص اختالل
میل جنسی باید حداقل شش ماه در فرد تداوم داشته باشد و باعث
پریشانی و آزار فرد شود .هر دوی این نشانهها میتواند مادامالعمر
مدتی ،زدگی جنسی
باشد ،یا آنکه پیش از آن فرد میتواند برای ّ
طبیعی داشته باشد ،سپس به اختالل میل جنسی دچار شود.
دالیل اختالل میل جنسی در زنان

برخی از دالیل میتواند زمینهساز اختالل میل جنسی یا
سردمزاجی در زنان شود که ازجمله میتوان بهموارد زیر اشاره کرد:
 دیدگاه منفی دربارۀ رابطۀ جنسی
 مشکالت میانفردی بین زوجین
 نوع عملکرد شریک جنسی
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 استرسهای کودکی
 علّت پزشکی و بیولوژیک ازجمله دیابت
و مشکالت قلبی ،تیروئید و فشار خون باال،
استعمال دخانیات و مصرف الکل ،مشکالت
کلیوی MS،و اثرات جانبی داروها
 تجربۀ ناخوشایند سوءاستفادۀ جنسی و
عاطفی در گذشته
 مشکالت روانی مانند اضطراب و افسردگی
و اختالل وسواس
 استرسهای زندگی مانند از دست دادن
شغل ،فقر ،مشکالت اقتصادی و...
 تربیت سختگیرانه ،مذهبی و متعصبانه
در دوران کودکی
 سکسهای عجوالنه در دوران نامزدی
بهدلیل فراهم نبودن شرایط
 خاطرۀ بد از اولین رابطۀ جنسی
 روابط تیرۀ زناشویی بهدلیل عدم اعتماد،
خشم و ناامنی در کنار همسر
 نقص در دانش جنسی یکی از زوجین یا
هردوی آنان
 زودانزالی مرد
 داشتن تصویر بدنی نامناسب از خود و...
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در بسیاری از مواقع ،میزان نیاز جنسی زنان و مردان متفاوت
است و تنها براساس آنکه زنی یا مردی ،همسر یا شریک
جنسی خود را متّهم به سردمزاجی میکند ،نمیتوان یک زن
را سرد مزاج نامید؛ زیرا ممکن است میزان نیاز جنسی زن و
مرد متفاوت باشد .تحقیقات نشان میدهد که چرخۀ جنسی
زنان با مردان متفاوت بوده و خطی نیست .ممکن است زنی
بدون آنکه میل جنسی در خود احساس کند ،پس از تحریک
جنسی برانگیخته و میل جنسی در او ایجاد شود.

درمان سردمزاجی زنان یا اختالل میل
جنسی در زنان

در بررسی و درمان اختالالت میل جنسی در
زنان میتوان به رواندرمانی ،ذهنآگاهی ،رفتار
درمانی ،زوجدرمانی ،درمان هورمونی و دارویی
و استفاده از تکنیکهای مؤثّر اشاره کرد که به
اختصار سه مورد شرح داده شد.
رواندرمانی

رواندرمانی سرد مزاجی زنان یا اختالل میل
جنسی باید انفرادی و براساس شرایط هر فرد
باشد .اکثر مواقع الزم است پیش از پرداختن
مستقیم به اختالل میل جنسی در زنان ،به
مشکالت ازدواج و رابطه در آنها پرداخته شود؛
ازجمله راهکارهای پیشگیری و در عین حال
بهبود اختالل یا کمبود میل جنسی در زنان،
وقت گذاشتن برای روابط صمیمانۀ غیرجنسی
است .زمانی که مرد بهغیر از زمانهایی که قصد
رابطۀ جنسی دارد ،با همسر عشقبازی کند و
ابراز عالقهمندی خود را نشان دهد ،در رابطۀ
جنسی پیشنوازی داشته باشد و بهسرعت کار
را به انجام نرساند و رابطۀ جنسی را یک فرآیند
بداند و نه عملی که هدفش رسیدن هرچه زودتر
به ارگاسم و انزال است ،در این صورت احتمال
اختالل میل جنسی در زنان کاهش مییابد.

ذهنآگاهی

ذهناگاهی روش دیگری برای درمان سردمزاجی زنان است .اکثر افراد در گذشته
یا آینده سیر میکنند .ذهنآگاهی بهفرد میآموزد چگونه در حال زندگی کند و از آن
ّ
لذت ببرد .اکثر افراد ،یا نگران وقایع آتی هستند یا همواره افسوس گذشته را میخورند.
بههمین دلیل آنچه اکنون در حال وقوع است را از دست میدهند .در حین ف ّعالیت
جنسی الزم است تا فرد در لحظه حضور داشته باشد و فکرش درگیر وقایع دیگر نباشد.
توجه کند و ذهن خود را از درگیریهای
ذهنآگاهی بهفرد میآموزد به لحظۀ «اکنون» ّ
دیگر رها کند .این مسئله در افزایش میل جنسی تأثیر دارد.
رفتار درمانی

درمان سردمزاجی زنان از طریق رفتاری ،با بهکار بردن تکنیکهایی صورت میگیرد.
ازجمله تکنیکهایی که در رفتار درمانی اختالل میل جنسی یا کمبود میل جنسی در
زنان مورد استفاده قرار میگیرد ،روش مسترز جانسون است.
فاطمه بیگلریان

کارشناس مامایی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-مشاور حوزۀ سالمت جنسی
نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشاد ،مؤسسۀ ناباروری مهر
تلفن013-33755353 :
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معاینۀ شخصی پستان

در شناسایی زودرس سرطان پستان

معاینۀ شخصی پستان روشی است
ِ
جهت غربالگری که بهمنظور شناسایی
سریعتر سرطان پستان به اجرا درمیآید.
روش خودمراقبتی ،زنان هر یک
در این
ِ
از پستانهایشان را از نظر وجود هرگونه
تورم یا تغییر شکل مورد معاینه و
تودهّ ،
توجه قرار میدهند .معاینۀ شخصی پستان
ّ
بهعنوان وسیلهای برای شناسایی زودرس
توجه
دکتر سیّد ه ستاره رودباری و سریعتر سرطان پستان زنان مورد ّ
قرار گرفت ،ولی تحقیقات وسیع انجامشده نشان داد که این روش
بهتنهایی نمیتواند بهعنوان روشی مؤثّر در پیشگیری از مرگومیر
ناشی از پستان مورد استفاده قرار گیرد.
بااینحال ،معاینۀ شخصی پستان بهعنوان روشی آگاهیدهنده و با
توجه قرار دادن هر یک از پستانها انجام میشود .در این روش
مورد ّ
باید به کمک دستها و نگاه دقیق به پستان ،هرنوع تغییر در ظاهر
م خوردگی نمای
کلّی پستان ارزیابی شود و وجود هرگونه توده یا بره 
کلّی و طبیعی پستان بهد ّقت ارزیابی و معاینه شود.
بهترین زمان برای انجام معاینۀ شخصی پستان  3تا  5روز پس
از شروع عادت ماهانه است .این معاینه باید بهصورت ماهانه و دقیقاً
در همان زمان انجام و تکرار شود .در زمان معاینۀ پستان بهتر است
متورم نباشد.
پستانها دردناک و
ّ
پیشگیری اولیه به مجموع اقداماتی اطالق میشود که بهعنوان
پیشگیری از ایجاد بیماری ،قبل از اینکه روند بیماری در شخص
پدیدار شود به اجرا درمیآید .پیشگیری ثانویه شامل اقداماتی است
که سبب شناسایی زودرس و اقدام به درمان بیماری در مراحل اولیه
صورت میگیرد.

معاینۀ تشخیصی پستان نمونۀ مناسبی از پیشگیری ثانویه است؛
چراکه این روش مانع از پیدایش بیماری نمیشود ،بلکه سبب
شناسایی زودتر بیماری در مراحل اولیۀ آن میشود .بااینحال
بهترین روش شناسایی زودرس سرطان پستان انجام ماموگرافی
است .درواقع ماموگرافی نقش محوری در شناسایی زودرس سرطان
پستان دارد.
درحالحاضر سه روش برای شناسایی زودرس سرطان پستان
موجود است:
 معاینۀ شخصی پستان
 معاینۀ بالینی پستان
 ماموگرافی
البته الزم است ذکر شود که از  MRIهم ممکن است برای
افرا ِد بسیار پرخطر استفاده شود ،نظیر افرادی که استعداد ژنتیکی و
متعددی از
خانوادگی ابتال به سرطان پستان دارند ،یا کسانیکه افراد
ّ
اقوام درجه اولشان قبل از  50سالگی به این بیماری مبتال شدهاند.
عواملی که زنان را در ابتال به سرطان پستان پرخطر میسازد
عبارتاند از :سن ،شروع زودرس منارک (عادت ماهانه) و قطع
سن
دیررس آن (یائسگی دیردرس) ،نازایی ،تولّد اولین فرزند در ّ
باال ،عدم شیردهی ،بیماری قند و فشار خون ،سابقۀ خانوادگی،
اقوام درجه اول مبتال به سرطان تخمدان و پستان ،روده ،چاقی و
اختالالت ژنتیکی.
نوع و توالی اجرای برنامههای غربالگری سرطان پستان براساس
سن اشخاص متفاوت است .اگر زنی عوامل پرخطر ابتال به سرطان
ّ
پستان را داشته باشد ،باید از  18سالگی تا  30سالگی هر سه
متخصص پستان
توسط پزشک
ّ
سال علّت معاینۀ بالینی پستان ّ
مورد بررسی قرار گیرد .از  30سالگی به باال این معاینۀ بالینی هر
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متخصص پستان و تا 70
توسط پزشک
ّ
شش ماه تا یک سال ّ
سالگی بررسی میشود .اینکه آیا پس از  70سالگی نیز برنامۀ
غربالگری باید ادامه یابد یا نه ،بستگی به شرایط بیمار و سایر
عوامل مؤثّر در پیدایش این بیماری دارد .در برنامۀ غربالگری
پستان عالوهبر معاینۀ شخصی و معاینۀ بالینی پستان از
ماموگرافی و سونوگرافی نیز استفاده میشود که نحوۀ اجرا و
متخصص پستان دارد.
فواصل انجام آن بستگی به نظر پزشک
ّ
بااینحال ،معموالً توصیه میشود که ماموگرافی هر یک تا دو
سال و سونوگرافی هر شش ماه تا یک سال انجام شود.
مهم این
در نحوۀ معاینۀ شخصی پستان باید به دو جزء ّ
برنامه د ّقت کرد:
• پستانها به چه صورت بهنظر میرسد؟
• پستانها چگونه احساس میشوند؟
معموالً روند معاینۀ تشخیصی پستان به این صورت
است که در مقابل آینه میایستیم و دستها را دو طرف
بدن قرار میدهیم .بهد ّقت به پستانها نگاه میکنیم .به هر
تغییر غیرطبیعی در ظاهر پستان د ّقت میکنیم؛ اینکه نوک
پستانها چگونه بهنظر میرسند .هرگونه تورفتگی یا تغییر در
توجه قرار میدهیم.
پوست پستان را مورد ّ
نحوۀ معاینۀ پستان به این صورت است که پستان را به
شکل یک دایره درنظر میگیریم و انگشتان دست را از خارج
مدور در پستان حرکت میدهیم .از
به داخل و بهصورت ّ
انگشتان دست جهت معاینه استفاده میکنیم.
قسمت نرمۀ
ِ
میتوانیم پستانها را به همین روش و در وضعیت درازکشیده
روی رختخواب مورد معاینه قراردهیم؛ یا همین روند معاینه
را در حالتی که دستها به باال قرار دارد و یا اینکه دستها را
روی کمر قرار دادهایم ،انجام دهیم.
روند معاینۀ انگشتی پستان را میتوان بهصورت مد ّور از
خارج به داخل ،از داخل به خارج و یا از باال به پایین انجام
داد .الزم است ذکر شود که بیش از  80درصد تودههایی که
در پستان لمس میشوند سرطان نیست؛ بااینحال شایعترین
سرطان پستان توده است.
عالمت
ِ
جراح ،پستان را در چندین حالت مشاهده میکند که
ّ
عبارتاند از قرار گرفتن بازوها در دو سمت بدن ،بازوها
بهصورت صاف و مستقیم باالی سر و دستها به روی سر
(با و بدون انقباض عضلۀ سینهای) .تقارن ،اندازه و شکل
پستان و هرگونه نشانهای از اِدِم ،نمای پوست پرتغالی و جمع
شدن پوست نوک پستان ثبت خواهد شد .در حالت نشسته،
بازوها کشیده به سمت جلو و بیمار به جلو خم میشود تا
هرگونه جمعشدگی پوستی آشکار شود .بهعنوان بخشی از
معاینۀ فیزیکی پستان بهد ّقت لمس میشود( .معاینه در حالت
خوابیده به پشت)
جراح بهآرامی پستان را لمس میکند تا اطمینان حاصل
ّ
شود که تمام قسمتهای پستان مورد معاینه قرار گرفته است.
معاینه باید با نرمۀ انگشت انجام شود و از گرفتن بافت پستان
بین انگشتان اجتناب شود.
دکتر سیّده ستاره رودباری
متخصص ج ّراحی عمومی
ّ
رشت ،بلوار نماز ،ساختمان آتیه ،طبقه  ،11واحد 3
تلفن 013-۳۲۱۳۱۶۸۳ :
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مصرف ماست خطر ابتال به سرطان
سینه را کاهش میدهد!

ایرنا :تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه لنکستر انگلستان نشان
میدهد که مصرف ماست طبیعی با پیشگیری از التهاب باکتریایی ،خطر
ابتال به سرطان سینه را در بانوان کاهش میدهد.محقّقان میگویند یکی
از دالیل بروز سرطان پستان میتواند التهاب ناشی از باکتریهای مضر
باشد؛ بنابراین مصرف روزانۀ ماست طبیعی ـ که باکتریهای مضر را با
باکتریهای مفید جایگزین میکند ـ میتواند راهی ساده و ارزان برای
جلوگیری از بروز این سرطان در بانوان باشد .ماست حاوی باکتریهای
مفید مخمر الکتوز است که معموالً در شیر یافت میشود و مشابه
باکتریها یا فلور میکروبی موجود در سینۀ مادرانی است که به نوزادان
خود شیر میدهند .ریچل ریگبی از مؤلّفان این پژوهش میگوید« :ما
اکنون میدانیم که شیر مادر بهطور خودبهخودی استریل نیست و فرایند
شیردهی فلور میکروبی سینه را تغییر میدهد .باکتریهای مخمر الکتوز
مدتی
معموالً در شیر یافت میشوند و احتماالً در دوران شیردهی و برای ّ
ناشناخته پس از شیردهی مجاری پستان زنان را نیز اشغال میکنند».
محقّقان بر این باورند که از آنجایی که هر سال از شیردهی خطر ابتال
به سرطان سینه را تا  ۴.۳درصد کاهش میدهد ،این باکتریهای مخمر
الکتوز در سینه نقش محافظتی دارند .تاکنون چندین پژوهش ارتباط میان
مصرف ماست و کاهش خطر ابتال به سرطان سینه را نشان دادهاند ،حال
محقّقان معتقدند که ممکن است ماست بهدلیل جابهجایی باکتریهای
مضر با باکتریهای مفید چنین تأثیر پیشگیرانهای داشته باشد .تقریباً
 ۱۰میلیارد سلول باکتریایی در بدن انسان وجود دارد ،درحالیکه اکثر
این باکتریها بیضرر هستند ،برخی از آنها سمومی ایجاد میکنند که
باعث ایجاد التهاب در بدن میشوند .التهاب مزمن میکروبهای مضر را
از بین میبرد ،ا ّما همزمان به بدن نیز آسیب میرساند .یکی از شایعترین
بیماریهای التهابی ،بیماری لثه یا پریودنتیت است که قب ً
ال ارتباط آن با
بروز سرطانهای دهان ،مری ،رودۀ بزرگ ،لوزالمعده ،پروستات و سینه
اثبات شده است.نتایج یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سلولهای
بنیادی ـ که برای احیای مجرای پستان تقسیم میشوند ـ تحت تأثیر فلور
خاصی از این فلور در اندامهای دیگر چون
میکروبی قرار دارند و اجزای ّ
رودۀ بزرگ و معده خطر ابتال به سرطان را افزایش داده است؛ بنابراین
ممکن است اتّفاق ناخوشایند مشابهی در سینه نیز اتّفاق بیفتد؛ به این
ترتیب که فلورای میکروبی موجود در این اندام بر تقسیم سلولهای
بنیادی اثر میگذارد و خطر بروز سرطان را افزایش میدهد .ماست با
تغییر این فلور میکروبی خطر بروز سرطان سینه ناشی از التهاب باکتریایی
را کاهش میدهد .این پژوهش در نشریۀ Medical Hypoteses
منتشر شده است.
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تأثیر مصرف اسیدفولیک

در باروری زنان و
مردان

اگر تا بهحال به دنبال مصرف مک ّملهایی برای افزایش قدرت باروری بودهاید ،به احتمال بسیار زیاد
توصیههایی جهت مصرف اسیدفولیک دریافت کردهاید .اسیدفولیک شکلی از ویتامین  Bبه نام فوالت
است که برای رشد گلبولهای قرمز و تولید  DNAمورد نیاز است .فوالت نقش مه ّمی در تقسیم سلولی
دارد و سطح پایین فوالت خون با نوعی کمخونی همراه است .بهترین منابع غذایی حاوی اسیدفولیک،
غلاّ ت غنیشده است و فوالت بهطور طبیعی در سبزیجات سبز تیره و مر ّکبات یافت میشود.
دکتر آفاق حسنزاده راد

اسیدفولیک چه مزایایی دارد؟
در صورت کمبود اسیدفولیک در بدن ،لولۀ عصبی جنین ممکن
است بهدرستی بسته نشود که این مسئله میتواند مشکالتی به نام
نقص لولۀ عصبی ایجاد کند .نقص لولۀ عصبی میتواند شامل موارد
زیر باشد:
• اسپینا بیفیدا :رشد ناقص نخاع یا مهرهها
• آنانسفالی :رشد ناقص قسمتهای اصلی مغز
نوزادان مبتال به آنانسفالی معموالً زنده نمیمانند و افرادی که
دارای اسپینا بیفیدا هستند ،ممکن است بهطور دائم غیرف ّعال شوند؛
ا ّما خبر خوب این است که مصرف اسیدفولیک میتواند نوزادتان را
توجه به نظر
با احتمال بسیار زیاد از نقص لولۀ عصبی حفظ کند .با ّ
مرکز کنترل بیماریهای امریکا ،اگر شما قب ً
ال نوزاد مبتال به نقص
لولۀ عصبی داشتهاید ،دریافت اسیدفولیک به اندازۀ کافی میتواند
خطر ابتال به یک کودک دیگر با نقص عصبی لوله را تا هفتاد درصد
کاهش دهد .اسیدفولیک همچنین میتواند از کودکتان در برابر
شکاف لب و کام ،تولّد زودرس ،وزن کم هنگام تولّد ،سقط جنین و
رشد نامناسب در رحم محافظت کند.

زنانی که به اندازۀ کافی اسیدفولیک در رژیم غذایی خود دریافت
بچهدار شدن با نقص لولۀ
نمیکنند ،در معرض خطر بیشتری برای ّ
عصبی قرار دارند .اسیدفولیک میتواند به تقسیم سلولی کمک کند،
درنتیجه رشد جنین بهخوبی پیش میرود .نقصهای لولۀ عصبی
میتواند منجر به ناتوانی مادامالعمر و در بدترین حالت ،مرگ
زودرس شود .به یاد داشته باشید که اگر سابقۀ خانوادگی نقصهای
لولۀ عصبی دارید ،خطر ابتالی فرزندتان به نقص هنگام تولّد بیشتر
است.
زنان چه موقع باید اسیدفولیک مصرف کنند؟
ناهنجاریهای جنینی در طی سه-چهار هفتۀ اول بارداری رخ
میدهد ،بنابراین مهم است که فوالت در بدن شما در طول مراحل
اولیۀ رشد مغز و نخاع نوزادتان وجود داشته باشد .اگر پیش از
بارداری با پزشک خود مشورت کنید ،حتماً به شما خواهد گفت
که مصرف اسیدفولیک را پیش از اقدام به بارداری شروع کنید.
تحقیقات مختلف نشان داده است زنانی که حداقل یک سال قبل از
بارداری اسیدفولیک را مصرف میکنند ،احتمال زایمان زودرس را به
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میزان پنجاه درصد یا بیشترکاهش میدهند .بهعالوه ،مرکز کنترل
بیماریهای امریکا توصیه میکند که حداقل یک ماه قبل از اینکه
باردار شوید و هر روز در دوران بارداری اسیدفولیک مصرف کنید.
این مرکز همچنین توصیه میکند که در صورت امکان ،تمام زنان
سن باروری هر روز یک دوز چهارصد میکروگرمیاسیدفولیک
در ّ
مصرف کنند؛ بنابراین شما میتوانید حتّی قبل از آنکه تصمیم به
باردار شدن بگیرید ،اسیدفولیک مصرف کنید .بر هیچکس پوشیده
نیست که اسیدفولیک یک ما ّدۀ ّ
مغذی اساسی در بدن است .ا ّما آیا
مردان هم باید اسیدفولیک مصرف کنند؟
نقش اسیدفولیک در باروری مردان!
درست است که برای باروری مو ّفق به تخمک و اسپرم نیاز
است ،ا ّما الزم است بدانیم که اگرچه زنان در زمان تولّد با تمام
تخمکهای خود به دنیا میآیند ،بدن مردان بهطور روزانه اسپرم
تولید میکند .درواقع  1500سلول جدید اسپرم هر ثانیه تولید
میشوند .این روند تولید اسپرم از سلولهای بنیادی تا سلول
اسپرم حدود شصت روز طول میکشد .بر مبنای گزارشهای
مطرحشده ،سطح فوالت اندازهگیریشده در مایع منی با تعداد
اسپرم و سالمتی آن مرتبط است؛ بهگونهای که پژوهشهای
گذشته نشان داده که سطح پایین فوالت در مایع منی با ضعف
اسپرم همراه است و از اینرو الزم است بدانیم که فوالت نقش
مهمیدر سالمت اسپرم دارد.
ّ
مکمل اسیدفولیک باعث افزایش تعداد اسپرم
آیامصرف
ّ
میشود؟
مکمل در تعداد
این
مصرف
است
ممکن
که
است
این
پاسخ
ّ
اسپرمها اثرگذار باشد؛ اگرچه تحقیقات در این زمینه همچنان
مکمل
ادامه دارد .بهعالوه ،نتایج پژوهشی که اخیرا ً به بررسی آثار ّ
روی و اسیدفولیک در مردان پرداخته نشان داده است زمانی که
تحرک اسپرم و درصد اسپرمهایی که
تعداد اسپرمها کم باشدّ ،
شکل طبیعی دارند کم است.
چه میزان باید اسیدفولیک دریافت کرد؟
سن باروری حدود چهارصد
دوز توصیهشده برای همۀ زنان در ّ
میکروگرم فوالت در روز است .اگر هر روز مولتیویتامین مصرف
میکنید ،حتماً بررسی کنید که مقدار توصیهشده را داشته باشد.
اگر به دالیلی نمیخواهید مولتیویتامین مصرف کنید ،میتوانید
مکملهای اسیدفولیک را مصرف کنید.
ّ
• در مردان و پیش از بارداری چهارصد میکروگرم
• در سه ماه اول بارداری چهارصد میکروگرم
• برای ماههای چهار تا نه حاملگی ششصد میکروگرم
• در دوران شیردهی پانصد میکروگرم
به یاد داشته باشید که در کشور ما بهطورکلی دوز چهارصد
مورد تأیید و استفاده است و اثر مفید الزم را به جنین و مادر
منتقل میکند .اگر فرزند قبلی شما نقص لولۀ عصبی داشته،
توصیه میشود تحتِنظر پزشک میزان روزانۀ اسیدفولیک خود را
تا چهارصد میکروگرم (همان چهارمیلیگرم) هر روز افزایش دهید.
دکتر آفاق حسنزاده راد
کارشناس مامایی ،دکترای نورولینگوییستیکز
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استفادۀ مادران باردار
از لوازم آرایشی موجب
اضافهوزن کودک میشود!

ایرنا :نتایج یک پژوهش ـ که بهتازگی انجام شده است ـ نشان
میدهد زنانی که در دوران بارداری در معرض یک نوع ما ّدۀ شیمیایی
قرار میگیرند که بهطور رایج در موا ّد آرایشی یافت میشود ،خطر
اینکه کودکانشان در سالهای اول زندگی دچار افزایش وزن شوند،
بیشتر است.
محقّقان آلمانی که این پژوهش را انجام دادهاند ،میگویند :زنان
بارداری که در معرض «بوتیل پارابن» ـ ما ّدۀ نگهدارندهای که به
اندازۀ زیاد در موا ّد آرایشی و موا ّد غذایی استفاده میشود ـ قرار
میگیرند ،بیشتر احتمال دارد کودکان آنها در اواسط دوران کودکی
دچار اضافهوزن شوند« .بوتیل پارابن» از طریق بلع یا جذب پوستی
وارد بدن شده و در ادرار و خون تشخیص داده میشود.
محقّقان مرکز تحقیقات محیط زیست هلمولتز در آلمان در این
پژوهش دادههای  ۶۲۹مادر و کودکان آنها را در فاصلۀ زمانی میان
سالهای  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۸جمعآوری کردند .محقّقان با استفاده از
پرسشنامههایی که در هفتۀ سیوچهارم بارداری به این زنان باردار
داده شده بود ،قرار گرفتن آنها را در معرض «بوتیل پارابن» بررسی
کردند .سپس محققان به دنبال تولّد نوزاد این مادران ،وزن کودک و
قد آنها را هر سال اندازه گرفتند.
این پژوهش نشان داد که ارتباط مثبتی میان غلظت «بوتیل
پارابن» در نمونههای ادرار این مادران و افزایش خطر ابتال به
اضافهوزن فرزندانشان در  ۸سال اول زندگی وجود داشت و این
ارتباط در دختران قویتر بود .همچنین آزمایشهای انجامشده بر
روی موشها نشان داد که «بوتیل پارابن» به افزایش غذا خوردن
بچه موشهای ما ّده منجر میشود .محقّقان گفتند،
و اضافهوزن در ّ
پژوهش آنها به محکمی نشان میدهد که قرار گرفتن جنین در
معرض «بوتیل پارابن» خطر اضافهوزن پیدا کردن نوزاد را در
سالهای اول زندگی افزایش میدهد .این پژوهش در مجلّۀ Nature
 Communicationsمنتشر شده است.
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زنان باردار
و
سفرهای نوروزی
خانمهای باردار معموالً وقتی به فصل و ایّام تعطیالت نوروزی میرسند ،در مورد اینکه آیا میتوان مسافرت
کرد یا نه ،پرسشهایی میکنند .البته شرایط خانمهای باردار با یکدیگر فرق میکند و بهتر است هر خانمی
از پزشکی که تحتِنظر او هست ،دربارۀ سالمتی و بیخطر بودن مسافرت در ایّام بارداری سؤال کند تا
توجه به شرایط او بهتر بتواند در این مورد نظر دهد .در ادامه به نکاتی دربارۀ مسافرت و بارداری
پزشک با ّ
توجه به شرایط هر فرد میتواند تا حدودی تغییر کند.
اشاره میکنیم که با ّ
دکتر مهری نصیری

اگر دوران بارداری را به سه دورۀ سهماهه تقسیم کنیم ،شرایط
خانمهای باردار در این سه دوره متفاوت است .در سهماهۀ اول و
حد امکان از رفتن به مسافرت خودداری کرد و در
سوم بهتر است تا ّ
ً
صورت رفتن به سفر نیز معموال نیاز به مراقبتهای ویژهای است که
ممکن است در زمان سفر دسترسی به آنها مشکل باشد؛ مث ً
ال در
تحمل مسافرت سخت
سهماهۀ اول بارداری به دلیل ته ّوع و استفراغ ّ
است و با هر بویی یا با حرکت اتومبیل این حالت تشدید میشود.
ضد تهوع در این دوره باید با نظر پزشک
همینطور مصرف داروهای ّ
باشد .اگر مشکالتی نظیر ل ّکهبینی ،خونریزی یا درد وجود دارد،
بهتر است از مسافرت پرهیز شود .بهتر است قبل از مسافرت با
ّ
محل قرارگیری آن اطمینان
انجام سونوگرافی از سالمت جنین و
حاصل شود.
در مسافرتهای نوروزی و زمانهای پُر ترافیک ،خانم باردار
باید حداقل هر  2ساعت یک بار از اتومبیل پیاده شود و چند قدم
راه برود؛ چون به دلیل بیحرکتی ،احتمال لخته شدن خون در
شدت باال میرود .حتّی در بعضی موارد پزشک ممکن است
پاها به ّ
ضد انعقاد را در دوران مسافرت تجویز کند .در
استفاده از داروی ّ
طول مسافرت باید مایعات به اندازۀ کافی مصرف شود .از مصرف
غذاهایی که از سالمت آنها مطمئن نیستید ،پرهیز شود؛ چون
مسمومیتهای غذایی در بارداری میتواند آسیبرسان باشد.
باید از مصرف غذاهای سنگین و پُرچرب ـ که هضم مشکلی دارند
طی مسافرت حتماً باید کمربند ایمنی باالی شکم
ـ پرهیز شود .در ّ
بسته شود .بهتر است جایی برای مسافرت انتخاب شود که دسترسی
به امکانات رفاهی ،غذایی و پزشکی امکانپذیر باشد.
در سهماهۀ سوم هم باید به راه رفتن به فاصلۀ هر  2ساعت،

مصرف مایعات فراوان ،مصرف موا ّد غذایی سالم و دسترسی به
توجه شود .از مسافرتهای طوالنی پرهیز شود و
امکانات پزشکی ّ
مسافرت تا زمانی که نوزاد متولّد میشود به تعویق انداخته شود.
در دوران بارداری بهترین زمان برای مسافرت سهماهۀ دوم است
که شرایط مادر باردار تثبیت شده و هنوز سنگینی سهماهۀ سوم
را تجربه نکرده است .خانمهایی که همراه بارداری مشکالتی مانند
دیابت و کمکاری تیروئید دارند یا هرگونه مشکلی که حاملگی
آنها را پُرخطر میکند ،بهتر است در چنین مواردی از مسافرت
غیرضروری پرهیز کنند.
حد امکان داروهای مورد نیاز
تا
است
بهتر
در حین مسافرت
ّ
و ضروری همراه باشد .استراحت به اندازه و خواب کافی به تمام
خانمهای باردار توصیه میشود .رعایت بهداشت فردی در طول
سفر میتواند از ابتال به عفونتهای سیستم ادراری ـ تناسلی و
بیماریهای گوارشی پیشگیری کند .از مصرف غذاهای شور و چرب
و آجیل شور پرهیز شود .از پوشیدن لباسهای تنگ باید خودداری
شود .پوشیدن جوراب واریس توصیه میشود .در مواردی که احتمال
زایمان زودرس ،جفت سر راهی ،فشار خون باال وجود دارد ،بهتر
است از مسافرت صرفِنظر شود .توصیه میشود مسافرت با نظر
پزشک انجام شود و پیشبینیهای الزم برای دسترس بودن اقدامات
درمانی در موارد اورژانس در نظر گرفته شود.
دکتر مهری نصیری
متخصص زنان و زایمان و عضو کادر درمانی مؤسسۀ پزشکی مهر
ج ّراح و
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،مجتمع پزشکی دانا ،طبقۀ دوم ،واحد 6
تلفن 013-33123008 :

